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Vážení čtenáři,   

dostáváte do  rukou další  číslo našeho periodika, které  
Vám přináší aktuální  informace o nových přírůstcích do  fondu 
knih. Abyste si zkrátili cestu k problematice, která Vás skutečně 
zajímá,  je obsah  rozdělen do  tematických okruhů, např. Daně,  
Hospodářská  situace  a  politika,  Veřejné  finance  aj.  Některé 
publikace  zahrnují  více  témat,  ale  pro  účel  těchto  Informací 
mohou být zařazeny jen pod jedním. 

V přehledu jsou představeny knihy za měsíce květen až 
červenec. Informace s tímto  přehledem  vycházejí  čtvrtletně  a  
jsou    pro    Vás  dostupné  v tištěné  podobě  na  sekretariátech 
odborů a v knihovně a v elektronické podobě včetně archivu na 
intranetových  stránkách  Odborné  knihovny  MF  na  adrese 
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php a na internetových stránkách 
MF v části Veřejnost (Bulletin Odborné knihovny MF). 

Mezi  českými  novinkami  naleznete  např.  tituly:  
Regionální ekonomie: teorie a aplikace, Bankéř první republiky: 
život  a  dílo  dr.  Jaroslava  Preisse,    Finanční  řízení  podniku: 
moderní metody a trendy, Majetek státu v platné právní úpravě, 
Orientační  průvodce novým  daňovým  řádem,   Peníze  a  zlato, 
Právo,  ekonomie  a  politika,  Směrnice  ES  o  dani  z  přidané 
hodnoty:  praktický  komentář,  Úvod  do  evropského  práva,  
Základy  oceňování  nemovitostí,  Zákon  o  svobodném  přístupu 
k informacím, Zákon o zaměstnanosti a Zákon o vyvlastnění.  

Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.:   The black 
swan:  the impact of the highly improbable, Convergence report 
2010,  Governing  financial  services  in  the  European  Union:  
banking,  securities  and  post‐trading,  The  handbook  of West 
European pension politics, The law of payment services in the EU:  
the  EC Directive  on  payment  services  in  the  internal market, 
Personal provision of retirement income:  meeting the needs of 
older people?, The reality of budgetary reform in OECD nations:  
trajectories  and  consequences  a  This  time  is  different:  eight 
centuries of financial folly.  

Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na 
pravidelný materiál Makroekonomická predikce  České  republiky: 
červenec  2010,  v anglické  verzi  pak Macroeconomic  forecast  – 
Czech  Republic.  Elektronická  prezentace  je  na  adrese 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_56315.html 

Obvyklý  Fiskální  výhled  nebyl  zveřejněn,  ale  MF 
rozšířilo  červencovou  Makroekonomickou  predikci  ČR               
o  mimořádnou  tabulkovou  přílohu  –  veřejné  finance,  která 
ukazuje  vývoj  veřejných  rozpočtů  v metodice  ESA  95  a  nově       
v metodice GFS 2001 za minulost. 

Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co 
potřebujete. 

     
  Mgr. A. Sahánková 

                 VO 303 
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AKTUALITY 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro  Vás    přehled    Úplných  znění 
zákonů,   které  knihovna  zařadila   do   fondu  
v  posledních třech měsících. 
 
25030/792 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: podle stavu 
k 3.5.2010 
 
25030/793 
Cenové  předpisy.  Nájemné  z  bytu:  podle  stavu         
k 17.5.2010 

  

 
25030/799 
Obchodní  zákoník  a  další  zákony  a  prováděcí 
předpisy: podle stavu k 1.7.2010 
 
25030/796 
Stavební zákon a vyhlášky: podle stavu k 7.6.2010  : 
technické  požadavky  na  stavby,  dokumentace 
staveb,  územní  plánování,  územní  řízení, 
ohlašování  staveb,  stavební  povolení,  autorizovaní 
inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb 
 
25030/798 
Veřejné  zakázky.  Koncesní  předpisy:  redakční 
uzávěrka 21.6.2010 
 
25030/800 
Zdravotní  pojištění.  Zdravotní  péče:  podle  stavu     
k 7.7.2010 
 
25030/795 
Živnostenské podnikání  a další předpisy  regulující 
podnikání: podle stavu k 1.6.2010 
 
25030/782 
Rodinné  právo:  sociálně‐právní  ochrana  dětí, 
mezinárodněprávní  ochrana  dítěte,  registrované 
partnerství: podle stavu k 1.2.2010  
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Daně 
 
25295I     Pouze prezenčně 
legislation translated by Trade Links ; 
commentary by PricewaterhouseCoopers 
Czech taxation in 2009/10. Vol. I 
České daně v roce 2009/10. Sv. I 
Prague : Trade Links, March 2010, 406 s. : tab. 
Texty daňových zákonů ČR na roky 2009/2010 
v angličtině. Plné znění následujících zákonů: 
zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb., ve 
znění č. 362/2009 Sb. s komentářem), zákon     
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
(č. 593/1992 Sb., ve znění č. 278/2009 Sb.), 
zákon o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb., 
ve znění č. 296/2007 Sb.), zákon o investičních 
pobídkách (č. 72/2000 Sb., ve znění č. 159/2007 
Sb.). - Pozn. - (brož.) 
 
25295II     Pouze prezenčně 
legislation translated by Trade Links ; 
commentary by PricewaterhouseCoopers 
Czech taxation in 2009/10. Vol. II 
České daně v roce 2009/10. Sv. II 
Prague : Trade Links, April 2010, 504 s. : tab. 
Texty daňových zákonů ČR na roky 2009/2010 
v angličtině. Plná znění následujících zákonů: 
zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb., 
ve znění č. 120/2010 Sb.), zákon o spotřebních 
daních (č. 353/2003 Sb., výňatky), daň ze 
zemního plynu a některých dalších plynů, daň 
z pevných paliv, daň z elektřiny (podle zákona 
č. 261/2007 Sb.), zákon o dani silniční (č. 16/1993 
Sb.), zákon o dani dědické, darovací a z převodu 
nemovitostí (č. 357/1992 Sb., ve znění            
č. 215/2009 Sb.), zákon o dani z nemovitostí 
(č. 338/1992 Sb., ve znění č. 362/2009 Sb.), 
zákon o správě daní a poplatků (č. 337/1992 
Sb., ve znění č. 304/2009 Sb.). Doplněno 
komentářem k zákonu o DPH. - Pozn. - (brož.) 
 
25244 
Karel Janoušek 
Daň silniční s komentářem 
Olomouc : ANAG, 2010, 135 s. 
Komentovaný výklad zákona o dani silniční ve 
znění platném pro zdaňovací období roku 2010 
a souvisejících ustanovení dalších právních 
předpisů. Některé nové přístupy k problémovým 
ustanovením zákona. Pozornost je věnována 
zejména předmětu daně silniční, poplatníkům 
daně, stanovení výše daně, placení daně i záloh 
na daň a také všem úlevám na dani. Příklady   

v textu. - 3. aktualiz. vyd. - 8 příl. - ISBN: 978-
80-7263-587-0 (brož.) 
 
25317 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem :        
k 1.5.2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 461 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Vybrané informace, 
stanoviska a sdělení MF k uplatňování DPH od 
1.1.2010. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-603-7 (váz.) 
 
25248 
Vladimír Pelc 
Daňový průvodce pro mzdové účetní 
Praha : C.H. Beck, 2010, 280 s. 
Praktická daňová příručka pro mzdové účetní 
vysvětluje daňové skutečnosti vztahující se     
k zaměstnancům i zaměstnavatelům. Výklad 
pojmů zákona. Daňové režimy jednotlivých 
plnění týkající se příjmů ze závislé činnosti a 
funkčních požitků: vyjmutí z předmětu daně, 
osvobození od daně, snížení daně, nezdanitelné 
části základu daně, vybírání a placení daně. 
Výklad je doplněn příklady. - 1. vyd. - Příl. 
znění předpisů a vzory formulářů. - ISBN: 
978-80-7400-300-4 (brož.) 
 
25281 
Svatopluk Galočík, František Louša 
DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, 
služby 
Praha : Grada, 2010, 159 s. 
Právní úprava. Přeprava zboží v tuzemsku a 
mezi členskými státy. Účtování DPH. Činnost 
a uplatnění DPH u spedičních firem. Daňové 
doklady. Stručný přehled variant při přepravě 
zboží. Přeprava s třetími zeměmi. Vývoz a 
dovoz zboží. Opravy, pronájem, dodání a 
pořízení nových dopravních prostředků uvnitř 
EU. Zvláštní režim při obchodu s použitými 
dopravními prostředky mezi členskými státy. 
Příklady z praxe. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3375-3 (brož.) 
 
24988VII 
Václav Benda a kolektiv autorů 
DPH s EU a třetími zeměmi, dotazy 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Výklad DPH u intrakomunitárních dodávek, 
dovozu a vývozu zboží v roce 2010 včetně 
praktických postupů. Sdělení MF k novele 
zákona o DPH účinné od 29.4.2010. Informace 
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daňovým subjektům k řešení důsledků povodní 
z pohledu daní (tisková zpráva) z 19.5.2010. 
Stanoviska odborníků k dotazům z praxe 
(účtování o servisních službách u příspěvkové 
organizace, věcný dar do tomboly, faktury 
vystavené do zahraničí, doba splatnosti faktur, 
daňová povinnost českého občana v ČR). - 
ISBN: 978-80-87367-09-4 (brož.) 
 
25358 
Václav Benda, Milan Tomíček 
DPH u intrakomunitárních dodávek a 
dovozu a vývozu zboží : praktické postupy 
uplatňování daně s využitím příkladů 
Praha : POLYGON, 2010, 341 s. : obr. 
Komplexní informace o dopadech tzv. 
intrakomunitárních transakcí, tj. transakcí, kdy 
některý ze zúčastněných subjektů pochází        
z jiného členského státu, a to jak v oblasti 
dodání zboží, tak v oblasti poskytování služeb. 
Mechanismus zdaňování základní varianty 
každé transakce, související daňové dopady a 
další alternativní varianty. Kapitoly: Pořízení 
zboží z jiného členského státu; Dovoz 
zahraničního zboží do ČR; Dodání zboží do 
jiného členského státu; Vývoz zboží do států 
mimo EU a plnění osvobozená od daně            
s nárokem na odpočet daně ve zvláštních 
případech; Třístranné obchody; Zasílání zboží; 
Poskytování služeb osobou registrovanou        
k dani v jiném členském státě nebo zahraniční 
osobou s místem plnění v tuzemsku; 
Poskytování služeb plátcem s místem plnění 
mimo tuzemsko; Intrastat; Legislativa ES a 
vybrané informace z jiných členských států. 
Právní stav k 1. 1. 2010. - 4. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7273-164-0 (váz.) 
 
25318 
Zdeněk Kuneš 
DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010 
: komentář, příklady 
Olomouc : ANAG, 2010, 165 s. 
Uplatnění DPH u nemovitostí a ve výstavbě po 
1.1.2010. Komentovaná znění těch ustanovení 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(ve znění pozdějších předpisů), která se týkají 
nemovitostí a výstavby. Názorné příklady, jak 
správně platit DPH. Řešení problémů 
vztahujících se k nájmu nemovitostí, jejich 
převodu a k nároku na odpočet DPH. -             
2. aktualiz. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7263-
592-4 (brož.) 
 
 

E-9366 
by Zdeněk Hrdlička ... [et al.] 
Further advancing pro-growth tax and 
benefit reform in the Czech Republic 
Další pokrok v prorůstové reformě daní a 
dávek v České republice 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2010, 53 s. : 
grafy, tab., vzorce, rámečky 
Studie charakterizuje daňové změny v oblasti 
zdanění příjmů fyzických a právnických osob   
z roku 2008 v ČR a úpravy v systému 
sociálních dávek z let 2006-2007, které 
společně přispěly k transparentnosti a sladění 
českého daňového systému s doporučeními 
OECD k prorůstové daňové reformě. Autoři 
nejprve podávají přehled českého daňového 
systému a shrnují jeho změny, dále se 
soustřeďují na první hodnocení dopadu těchto 
reformních opatření a identifikují oblasti 
možných budoucích reforem. - Pozn., příl. - 
(brož.) 
 
25315 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2010]: 
komentář, příklady, výklad změn 
Olomouc : ANAG, 2010, 279 s. 
Výklad změn v úvodu. Druhy hmotného a 
nehmotného majetku, jeho pořízení a evidence. 
Majetek vyloučený z odpisování. Vstupní cena. 
Technické zhodnocení. Zásady odpisování. 
Nositelé odpisů - kdo může odpis uplatnit. 
Způsoby a postupy odpisování. Likvidace 
majetku. Pořízení hmotného majetku formou 
finančního pronájmu. Péče o majetek. Vybraná 
ustanovení předpisů. Výklad je doplněn 
konkrétními příklady z praxe. - 12. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-596-2 (brož.) 
 
E-9368 
by Jens Hoj 
How to reform the Belgian tax system to 
enhance economic growth 
Jak reformovat belgický daňový systém pro 
zvýšení hospodářského růstu 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, December 2009, 
37 s. : grafy, tab., rámečky 
Studie přináší rozbor distorzních účinků 
jednotlivých daní ve vztahu k hospodářskému 
růstu Belgie a návrhy na reformu jejího 
daňového systému, zejména s ohledem na 
snížení zdanění práce a perspektivy trhu práce. - 
Pozn. - (brož.) 
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25277 
[Ministerstvo financí] 
Informace o činnosti daňové a celní správy 
České republiky za rok 2009 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2010, 161 s. : 
tab. 
Úvodní shrnutí. Informace o činnosti daňové 
správy ČR za rok 2009: výsledky daňového 
řízení, ostatní agendy, mezinárodní spolupráce 
daňových správ a styk s veřejností, informatika, 
personalistika, hospodaření daňové správy, 
kontrolní a dohlídková činnost, svobodný 
přístup k informacím. Informace o činnosti celní 
správy ČR za rok 2009: výsledky daňového a 
celního řízení, mezinárodní spolupráce, 
informatika a statistika, personalistika, finance, 
provozní zabezpečení celní správy, interní 
audit, kontrolní činnost, svobodný přístup         
k informacím, vztahy s obchodní i laickou 
veřejností. - (brož.) 
 
25364 
Hana Skalická 
Mezinárodní daňové vztahy 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 143 s. 
Obsah knihy byl sestaven na základě dotazů 
veřejnosti a pokrývá tyto oblasti: právní 
předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR, 
určení rezidentství, stálá provozovna, srážková 
daň, zajištění daně, zdanění občanů ČR 
pracujících v zahraničí, zahraniční služební 
cesta, zdanění cizinců pracujících v ČR, kursové 
rozdíly a další. Publikace je zpracována podle 
právního stavu k 1.1.2010. - Vyd. 1. - 
Znalostní test. - ISBN: 978-80-7357-484-0 
(brož.) 
 
25271 
Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková 
Orientační průvodce novým daňovým 
řádem 
Praha : VOX, 2010, 187 s. : 10 obr. 
Vývoj daňového procesu, systém daňového 
práva, vysvětlení pojmů. Komparace daňového 
řádu a zákona o správě daní a poplatků. Správa 
daní. Řádný opravný prostředek a stížnost při 
správě srážkové daně. Lhůta pro stanovení 
daně. Mimořádné opravné a dozorčí 
prostředky. Základní zásady pro celou správu 
daní. Řízení, postupy, placení daní a sankce. 
Účastenství a přechod daňové povinnosti. 
Společná a přechodná ustanovení. Znění zák. 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-86324-87-6 (brož.) 
 

25245 
Jana Ledvinková 
Průvodce novelou zákona o DPH k 1.1.2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 239 s. 
Komentované zásadní změny v zákoně           
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů a novely č. 482/2009 Sb., zákona       
o DPH, s účinností od 1.1.2010.  Výklad a 
praktická aplikace. Zák. č. 362/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti     
s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na 
rok 2010. - 1. vyd. - 4 příl. - ISBN: 978-80-
7263-581-8 (brož.) 
 
25252 
Komora daňových poradců České republiky 
Sborník příkladů : daň z příjmů 
právnických a fyzických osob, daň z přidané 
hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitostí, 
daň z převodu nemovitostí, silniční daň, 
darovací daň, účetnictví : sestaveno dle 
zákonné úpravy roku 2008, 2009, 2010 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 341 s. 
Sborník příkladů pro všechny, kteří se 
připravují na kvalifikační zkoušku na 
daňového poradce dle zákona č. 523/1992 Sb. 
Typy příkladů, které se počítají při těchto 
zkouškách. Ukázkové testy včetně výsledků. - 
ISBN: 978-80-904057-1-4 (brož.) 
 
25278 
Wolfgang Berger, Caroline Kindl, Marian 
Wakounig ; [přeložila Kristýna Šimáčková] 
Směrnice ES o dani z přidané hodnoty : 
praktický komentář 
Praha : VOX, 2010, 736 s. 
Úvod a přehled o obecných zásadách výkladu 
práva Společenství upravující oblast DPH. 
Řízení před Evropským soudním dvorem a 
jeho zásadní rozhodnutí. Komentář k Směrnici 
Rady 2006/112/ES ze dne 28.11.2006              
o společném systému DPH. - Vyd. 1. - 
Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-86324-
83-8 (váz.) 
 
25240 
von Reinhold Beiser 
Steuern : ein systematischer Grundriss 
Daně : systematický přehled 
Wien : Facultas, 2009, 416 s. : tab. 
Ucelený přehled o daňovém systému v Rakousku: 
daň z příjmu; daň z příjmu právnických osob; 
zákon o zdanění podnikových transformací; 
daň z obratu; daň z převodu nemovitosti; 
zákon o ohlašování darů; daň z kapitálu; 
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poplatky podle zákona o poplatcích (GebG) 
1957. - 7., überarbeitete Auflage - ISBN: 978-
3-7089-0406-1 
 
25316 
Ivo Šulc 
Zákon o spotřebních daních s komentářem 
k 1.4.2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 407 s. 
Komentář k zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších zákonů. Správa 
spotřební daně, plátci daně, vznik daňové 
povinnosti, změny v předmětu daně. Znění 
zákona a znění Směrnice Rady 2008/118/ES ze 
dne 16.12.2008 o obecné úpravě spotřebních 
daní a o zrušení Směrnice 92/12/EHS. -          
3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-608-2 
(brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25242 
Roman Hušek 
Aplikovaná ekonometrie : teorie a praxe 
Praha : Oeconomica, 2009, 344 s. : tab., obr., 
vzorce 
Vybrané teoretické problémy a praktické 
ilustrace modelů, metod i technik aplikované 
ekonometrické analýzy. Struktura učebnice: 
růstové modely analýzy a prognózy poptávky, 
aplikace produkčních funkcí, spotřební funkce, 
modely poptávky po penězích, analýza a 
cílování inflace, makroekonometrické 
modelování, modely diskrétní volby, aplikace 
vektorových autoregresí a kointegrace, 
modelování a analýza volatility časových řad. 
Na konci kapitol jsou uvedeny klíčové pojmy, 
cvičení a příklady. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
245-1623-3 (váz.) 
 
25241 
Václav Liška a kol. 
Ekonomie pro techniky 
Praha : Professional Publishing, 2009, 154 s. : 
66 obr. 
Učebnice základů ekonomie pro vyšší a vysoké 
školy neekonomického směru. Základní 
ekonomické otázky a jejich řešení, dělba práce 
a tržní mechanismus, teorie mezního užitku a 
rozhodování spotřebitele, elasticita poptávky a 
nabídky, teorie firmy a produkční funkce, 
náklady firmy, příjmy a zisk, dokonalá 
konkurence a model jejího fungování, 

nedokonalá konkurence a její podoby, výrobní 
faktory a utváření jejich ceny, trh půdy a 
pozemková renta, trh práce a mzda, trh 
kapitálu a úroková míra, peníze v tržní 
ekonomice, základní makroekonomické 
pojmy, inflace, vyjadřování výkonnosti 
ekonomiky, nezaměstnanost, hospodářský 
cyklus, mezinárodní ekonomické vztahy. -      
3. vyd. - Příklady. - ISBN: 978-80-7431-005-8 
(brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
25307 
Eva Horvátová 
Bankovníctvo 
Žilina : GEORG, 2009, 318 s. : schémata, tab. 
Bankovní systém. Vliv centrální banky na 
komerční banky. Postavení a funkce 
komerčních bank. Akciová společnost - 
převládající forma komerčních bank. Kapitál. 
Likvidita a solventnost. Úrok. Pasiva. Úvěrové 
produkty. Platební styk a zúčtování. Devizové 
operace. Investiční bankovnictví. Elektronické 
bankovnictví. Hypoteční bankovnictví. Tendence 
dalšího vývoje bankovnictví v evropském 
prostředí a na Slovensku. Učebnice obsahuje 
příklady, výpočty a kontrolní otázky, na 
kterých jsou názorně dokumentovány teoretické 
závěry výkladu i praktická doporučení. - 
ISBN: 978-80-89401-03-1 (váz.) 
 
E-9378 
Banking, Finance and Insurance Commission 
[CBFA]; editor J.-P. Servais 
CBFA annual report : 2008-2009 
Výroční zpráva CBFA : 2008-2009 
Brussels : Banking, Finance and Insurance 
Commission, [2010], 119 s. : tab., grafy 
Výroční zpráva o činnosti dozorčího orgánu 
belgického finančního sektoru - Banking, 
Finance and Insurance Commission za období 
2008-2009. - Pozn. - (brož.) 
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E-9367 
by Zuzana Brixiova, Margaret H. Morgan and 
Andreas Wörgötter 
Estonia and euro adoption : small country 
challenges of joining EMU 
Estonsko a zavedení eura : problematika 
vstupu malé země do EMU 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, October 2009, 26 s.: 
grafy, tab., vzorce 
Po vstupu Estonska do Evropské unie se 
prioritou politické agendy země stalo zavedení 
eura a strategie ústupu od měnového režimu 
currency board. Studie za pomoci empirických 
metod hodnotí synchronizaci hospodářských 
cyklů, strukturální podobnost a srovnává 
symetrii šoků Estonska a eurozóny; dále 
zjišťuje zdroje cyklické rozdílnosti a postupy 
ke zmírnění jejích dopadů. Zdůrazněna nutnost 
posílení šokových regulačních mechanismů, 
flexibility trhu práce, zlepšení obchodního 
prostředí a rámce proticyklické fiskální 
politiky. - Pozn. - V deskách svázány 
(omylem) 2 totožné texty. - (brož.) 
 
25263 
Financial stability and macroeconomic 
policy : a symposium sponsored by The 
Federal Reserve Bank of Kansas City, 
Jackson Hole, Wyoming, August 20-22, 2009 
Finanční stabilita a makroekonomická 
politika : sympozium sponzorované 
Federální rezervní bankou v Kansas City, 
Jackson Hole, Wyoming, 20.-22. srpna 2009 
[S.l.] : Federal Reserve Bank of Kansas City, 
c2010, xxxiii, 475 s. : tab., grafy 
Sborník příspěvků účastníků sympozia            
v americkém Jackson Hole z řad akademické 
sféry, finančníků i představitelů centrálních 
bank z celého světa. Sympozium se v roce 
2009 zaměřilo na zkoumání podstaty nedávné 
světové finanční krize a na účinnost různých 
reakcí politik z globální perspektivy. 
Vyvozování poučení ze zkušeností pro 
prevenci obdobných krizí. Formulování a 
realizace politik boje s finanční krizí; politiky 
stabilizující finanční trhy; monetární a fiskální 
politika pro stabilizaci hospodářské činnosti; 
odezvy mezinárodní politiky na finanční krizi; 
makroprudenční přístup. - Pozn. - (brož.) 
 
 
 
 
 

25144 
Lucia Quaglia 
Governing financial services in the 
European Union : banking, securities and 
post-trading 
Řízení finančních služeb v Evropské unii : 
bankovnictví, cenné papíry a post-trading 
London : Routledge, 2010, xi, 196 s. : tab. 
Publikace zkoumá problematiku řízení, 
regulace a dohledu nad finančními službami     
v EU (institucionální rámec, politické 
iniciativy, směrnice a hodnocení oblasti 
bankovnictví, cenných papírů, platebních, 
zúčtovacích a vypořádacích systémů). Věnuje 
se aspektům veřejné politiky v integraci a 
regulaci finančních trhů; analyzuje řízení 
finančních služeb od založení EMU, přes 
přijetí Akčního plánu finančních služeb 
(Financial services action plan - FSAP) v roce 
1999 až do současnosti. Posuzuje také odezvy 
EU v letech 2007-2009 na celosvětovou 
finanční krizi. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-
56418-2 (váz.) 
 
25289 
Herausgeber: Peter Derleder, Kai-Oliver 
Knops, Heinz Georg Bamberger 
Handbuch zum deutschen und europäischen 
Bankrecht 
Příručka německého a evropského 
bankovního práva 
Heidelberg : Springer-Verlag, 2009, 2886 s. 
Přehled bankovních smluv. Úvěry a jejich 
zajišťování. Účet a platební styk. Kapitálový 
trh a obchod se zahraničím. Veřejné bankovní 
právo. Ručení a trestněprávní sankce. 
Evropské bankovní právo ve vybraných 
zemích. - Zweite Auflage - ISBN: 978-3-540-
76644-5 
 
E-9371 
by Andrea De Michelis 
Iceland: Challenging times for monetary 
and fiscal policies 
Island: obtížná doba pro měnovou a fiskální 
politiku 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, October 2009, 48 s. : 
grafy, tab., rámečky 
Kolaps bankovního sektoru a hluboká 
hospodářská recese na Islandu je zatěžkávací 
zkouškou pro jeho měnovou a fiskální politiku. 
Studie zvažuje opatření nutná k obnově 
rovnováhy islandského hospodářství a analyzuje 
základy udržitelného oživení. Omezení 
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monetární politiky ve velmi malé otevřené 
ekonomice; krátkodobé a dlouhodobé cíle 
monetární politiky; fiskální konsolidace: 
opatření ke zvýšení veřejných příjmů, opatření 
k zvládnutí veřejných výdajů. - (brož.) 
 
25258 
Garrett Sutton ; [Robert Kiyosaki, předmluva ; 
přeložila Lenka Čížková] 
Jak se zbavit dluhů : místo dluhů získejte 
dobrý kredit 
Praha : Pragma, 2010, 237 s. 
Úvěr a dluhy. Psychologie dluhů. Konsolidace 
dluhů. Zvláštní případy zadlužení. Vymahači 
dluhů. Úvěrové zprávy. Podvody. Klíčová 
legislativa chránící spotřebitele při sjednávání 
úvěrů. Autor nabízí potřebné znalosti               
z úvěrového světa a radí, jak úvěrů využít ke 
svému prospěchu. - Příl. - ISBN: 978-80-7349-
129-1 (váz.) 
 
25334 
Petr Kielar 
Matematika stavebního spoření 
Praha : Ekopress, 2010, 142 s. : 32 obr., 30 tab. 
Výklad nejdůležitějších informací z oboru 
matematika stavebního spoření v kapitolách: 
Historie a vznik stavebního spoření; Stavební 
spoření očima klienta; Co je matematika 
stavebního spoření?; Jednoduchý model; 
Podmínky rovnováhy; Jak zajistit, aby každý 
účastník splnil podmínku SKLV (zkratka pro 
podíl výkonů, který je určován způsobem 
spoření a splácení úvěru)?; Hodnotící číslo a 
způsob jeho výpočtu; Hodnota SKLV z pohledu 
klienta; Kolektivní SKLV aneb kSKLV; Tarif 
a jeho konstrukce; Nerovnováha vkladů/úvěrů 
a její řešení; Úrokové sazby a funkce státní 
podpory; Ochrana fondu stavebního spoření. 
Součástí knihy jsou příklady a kalkulace. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86929-63-7 (brož.) 
 
25311 
Zbyněk Revenda 
Peníze a zlato 
Praha : Management Press, 2010, 256 s.  
Historie a současnost peněz a peněžních 
systémů a úloha zlata v peněžním oběhu. 
Vývoj různých forem peněz od zlatých peněz 
až po současné peníze nekryté zlatem a za 
zlato nesměnitelné. V teoretické rovině i na 
konkrétních číselných údajích, především         
z ČR, autor analyzuje možnosti obnovení role 
zlata v peněžním systému a dokazuje jejich 
nereálnost. Kniha je příspěvkem do probíhající 

diskuse o centrálních bankách a nadměrné 
emisi peněz jako možných hlavních "vinících" 
finanční a ekonomické krize. Názvy kapitol: 
Peníze, zlato a bankovní systém; Peníze a 
ekonomický růst; Historie peněz; Peněžní 
standardy; Zlatá nespravedlnost; Zlato, banky, 
množství peněz v oběhu a ceny; Vývoj cenové 
hladiny; Svobodné bankovnictví; Svět podle 
metalistů; Perspektiva zlata. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7261-214-7 (váz.) 
 
25360 
sestavil Zdeněk Kovařík 
Přehled judikatury. Směnečná judikatura 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 190 s. 
Přehled rozhodování soudů ve směnečných 
věcech v oddílech: forma směnky, přijetí 
směnky, blankosměnka, změna věřitele, změna 
dlužníka, rukojemství, splatnost a placení, 
přímá a postižní práva, obrana dlužníka a 
směnečné řízení. Výběr z ustanovení právních 
předpisů citovaných v textu. - 4., aktualiz. a 
rozš. vyd. - Rejstř. - ISBN: 978-80-7357-530-4 
(brož.) 
 
25260 
edited by Mark Manning, Erlend Nier, and 
Jochen Schanz 
The economics of large-value payments and 
settlement : theory and policy issues for 
central banks 
Ekonomie plateb a vypořádání velké 
hodnoty : teoretické a taktické otázky pro 
centrální banky 
Oxford : Oxford University Press, 2009, xix, 
222 s. : rámečky, grafy, tab. 
Historický vývoj a úloha centrálních bank        
v peněžnictví, bankovnictví a platebních 
systémech; měnová stabilizace; prohlubování a 
rozšiřování infrastruktury finančních trhů a 
důsledky pro finančně-stabilizační cíle 
centrálních bank. Analýza jednotlivých zdrojů 
rizik v platebních a vypořádacích systémech 
(úvěrové riziko, likvidní riziko, systémové 
riziko devizových, akciových a derivátových 
obchodů, operační a obchodní rizika). Zásahy 
veřejné politiky do platebních a vypořádacích 
systémů. Budoucí výzvy pro politiku 
centrálních bank při vývoji infrastrukturních 
služeb. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-957111-6 
(váz.) 
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25264 
Despina Mavromati 
The law of payment services in the EU : the 
EC Directive on payment services in the 
internal market 
Právní úprava platebních služeb v EU : 
směrnice EK o platebních službách na 
vnitřním trhu 
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law 
International, c2008, xix, 308 s. : tab., 
schémata 
Právní aspekty platebních služeb na vnitřním 
trhu ES; nový právní rámec daný směrnicí 
2007/64/ES o platebních službách (PSD). 
Historie a vývoj integrace do jednotného trhu, 
vnitřní a společný trh; Akční plán finančních 
služeb (FSAP); přehled míry harmonizace       
v oblasti platebního styku prostřednictvím 
legislativy předcházející PSD; analýza různých 
právních přístupů k harmonizaci finančních 
služeb na vnitřním trhu; detailní rozbor 
směrnice o platebních službách; hodnocení 
dopadu PSD na další směrnice a její budoucí 
vyhlídky. - Pozn. - ISBN: 978-90-411-2700-6 
(váz.) 
 
25262 
Charles A.E. Goodhart 
The regulatory response to the financial 
crisis 
Regulační odezva na finanční krizi 
Cheltenham : Edward Elgar, 2010, xii, 151 s. : 
grafy, tab. 
Publikace je sborníkem autorových článků (u 
některých je spoluautorem A. Persaud) a studií 
s tematikou reakce institucí regulace a dohledu 
na finanční krizi z let 2007-2008, zejména        
z prostředí Velké Británie. Poučení z krize pro 
finanční regulátory; význam centrálních bank 
pro udržení finanční stability; způsoby, jak 
ochránit vkladatele; řízení likvidních rizik; 
problematika likvidity a operací peněžního 
trhu; regulace ratingových agentur a 
navrhované změny atd. - Pozn. - ISBN: 978-1-
84980-162-1 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25266 
Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff 
This time is different : eight centuries of 
financial folly 
Tentokrát je to jiné : osm století finanční 
pošetilosti 
Princeton : Princeton University Press, 2009, 
xlv, 463 s. : tab., grafy, rámečky 
Kvantitativní historie finančních krizí a 
analýza dřívějších zkušeností (za posledních 
800 let) v 66 zemích světa. Syndrom "this-
time-is-different". Druhy finančních krizí 
(inflační, měnová, bankovní, vnějšího a 
vnitřního dluhu) a kdy nás postihly. Překročení 
hranice zadluženosti považované za 
tolerovatelnou a ztráta důvěry jako spouštěcí 
mechanismus krizí. Dluhové krize, cykly, 
historie, vnější zadlužení. Zapomenutá historie 
domácího dluhu. Bankovní a finanční krize, 
měnové otřesy, inflace. Pohled na vznik 
současné úvěrové/finanční krize v USA a 
zamyšlení nad mezinárodními souvislostmi. 
Včasná varování, úloha mezinárodních 
institucí, odezvy politik. - Pozn. - ISBN: 978-
0-691-14216-6 (váz.) 
 
E-9396 
Česká národní banka ; [úvodní slovo guvernér 
Zdeněk Tůma] 
Výroční zpráva [České národní banky] 2009 
Praha : Česká národní banka, [2010], 84 s. : 
tab., grafy, fot. 
Strategická vize - úvodní slovo guvernéra. 
Řízení a organizace. Cíle a úkoly ČNB a jejich 
plnění. Spolupráce s veřejností. Zaměstnanci. 
Hospodaření v roce 2009 - zpráva auditora. 
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. - 
[nové vyd.] - ISBN: 978-80-87225-19-6 
(brož.) 
 
25338 
von Iris Leixner 
Zahlungsdienstegesetz : Kurzkommentar 
Zákon o platebních službách : krátký 
komentář 
Wien : Verlag Österreich, 2009, 433 s. 
Krátký komentář k zákonu o platebních 
službách (ZaDiG), který v Rakousku platí od 
1.11.2009. Všeobecná ustanovení. Platební 
instituce. Platební služby. Ustanovení pro 
platební neschopnost. Přechodná a konečná 
ustanovení. - ISBN: 978-3-7046-5340-6 
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E-9398 
Česká národní banka 
Zpráva o finanční stabilitě : 2009 / 2010 
Praha : Česká národní banka, [2010], 134 s. :  
8 boxů, grafy, tab. 
Analýza a identifikace rizika pro finanční 
stabilitu ČR. Zpráva je rozdělena do tří hlavních 
částí, které analyzují rizika v jednotlivých 
ekonomických sektorech: Reálná ekonomika 
(makroekonomické prostředí, nefinanční podniky, 
domácnosti); Trhy aktiv a finanční infrastruktura 
(vývoj na finančních trzích, na trhu 
nemovitostí, finanční infrastruktura); Finanční 
sektor (vývoj, hodnocení odolnosti). Ve druhé 
části zprávy tematické články s názvy: 
Verifikace zátěžových testů jako součást 
pokročilého rámce zátěžového testování; Finanční 
integrace v době finanční (ne)stability; 
Procykličnost finančního systému a simulace 
"feedback" efektu; Regulace alternativních 
fondů v ČR s ohledem na diskuze o jejich 
případné regulaci v rámci EU. - Slovníček 
pojmů. - ISBN: 978-80-87225-23-3 (brož.) 
 
E-9390 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : II 2010 
Praha : Česká národní banka, [2010], 73 s. : 
tab., grafy, boxy +17 tab. příl. 
Úvodní zhodnocení inflace v prvním čtvrtletí 
2010. Současný ekonomický vývoj: vnější 
prostředí, měnové podmínky, poptávka a 
nabídka, trh práce, platební bilance, měnový 
vývoj, dovozní ceny a ceny výrobců, inflace. 
Makroekonomická prognóza a její předpoklady 
(shrnutí počátečních podmínek, prognóza, 
prognózy ostatních subjektů). Záznamy           
z jednání bankovní rady ČNB. Zpráva 
obsahuje informace dostupné k 13. květnu 
2010. - Příl. - (brož.) 
 
E-9401 
Česká národní banka 
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním 
trhem : [2009] 
Praha : Česká národní banka, [2010], 145 s. : 
tab., grafy 
V úvodu vyjádření výboru pro finanční trh. 
Zpráva obsahuje dvě části a to dohled nad 
finančním trhem a vývoj finančního trhu v roce 
2009. Dohled nad finančním trhem obsahuje 
úvodní shrnutí a části: ČNB jako integrovaný 
orgán regulace a dohledu, legislativní změny    
v oblasti dohledu nad finančním trhem v roce 
2009, posilování stability a transparentnosti 

finančního trhu v EU, přímý dohled nad 
finančním trhem, dohled nad dodržováním 
pravidel ochrany spotřebitele, centrální registr 
úvěrů a mezinárodní spolupráce. Vývoj 
finančního trhu v roce 2009 popisuje 
ekonomické prostředí v roce 2009, vývoj         
v sektorech úvěrových institucí a vývoj na 
kapitálovém a pojistném trhu. - 22 příl. - 
ISBN: 978-80-87225-27-1 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25343 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Czech Republic : OECD economic surveys 
2010 
Česká republika : hospodářské přehledy 
OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2010, 156 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace České republiky - 
hodnocení a doporučení OECD k 25. lednu 
2010. Dopad celosvětové krize na hospodářství, 
odezvy politik, hlavní střednědobé a 
dlouhodobé výzvy pro období oživení (fiskální 
konsolidace, strukturální reformy zdravotnictví 
a penzijního systému). Daňová reforma v oblasti 
zdanění příjmů fyzických a právnických osob, 
DPH, úpravy v systému sociálních dávek a 
jejich hodnocení. Hodnocení změn v regulaci 
trhu zboží a pracovního trhu, přínos                
e-governmentu ke zlepšení podnikatelského 
prostředí. – Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
08294-6 (brož.) 
 
25254 
Energetická bezpečnost: reakce na krizi 
Praha : Vysoká škola mezinárodních a 
veřejných vztahů, 2009, 125 s. : 9 grafů, tab. 
Sborník obsahuje následující příspěvky: Ropný 
trh: reakce na krizi (I. Švihlíková); Zemný plyn 
a energetická bezpečnosť EÚ v kontexte 
geopolitických záujmov (P. Terem - D. Forgáčová); 
Problematika energetické bezpečnosti               
v současné etapě hospodářské krize na příkladu 
zemního plynu (J. Ungerman); Energetická 
politika EU v reakci na ekonomickou krizi   
(M. Cupalová); Geopolitika Latinské Ameriky 
a její role v energetické bezpečnosti (V. Rouč). - 
1. vyd. - Na obálce nad názvem: projekt 
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Nadace ČEZ. - ISBN: 978-80-7431-013-3 
(brož.) 
 
25314 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
European economic forecast : spring 2010 
Evropská hospodářská prognóza : jaro 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2010, ix, 213 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise přináší komplexní 
makroekonomickou prognózu a vyhlídky 
eurozóny a EU jako celku i jednotlivých 
členských a kandidátských zemí. Zmíněni jsou 
také hospodářští partneři EU (USA, Japonsko, 
Čína, Rusko, státy EFTA). Postupné 
hospodářské oživení, analýza spojení mezi 
finančním odvětvím EU a reálnou 
ekonomikou, globální nerovnováhy běžných 
účtů a dopad krize na ni. Příloha obsahuje řadu 
statisticky zpracovaných hospodářských 
ukazatelů a jejich odhadů na roky 2010 a 2011. 
- Pozn. - ISBN: 978-92-79-14804-0 (brož.) 
 
E-9372 
by David Carey 
Iceland: the financial and economic crisis 
Island: finanční a hospodářská krize 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, October 2009,     
47 s. : grafy, tab., rámečky 
Rozbor dopadu mezinárodní finanční krize na 
islandský finanční systém a hospodářství, pád 
tří hlavních bank v říjnu 2008 v důsledku 
zhoršení podmínek na globálních finančních 
trzích. Zranitelnost nefinančních podniků a 
domácností vzhledem k míře zadlužení. 
Důsledky kolapsu bankovního odvětví. 
Nutnost posílení makroprudenčního             
i mikroprudenčního dozoru. - Pozn. - (brož.) 

     

 
25308 
Konkurenční schopnost České republiky 
2008-2009 
Praha : Linde Praha 2010, 455 s. : tab. 
Vývoj konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním 
srovnání a analýza rozhodujících faktorů 
ovlivňujících tento vývoj. Práce je rozdělena 
do pěti kapitol: Růstová výkonnost a stabilita 
(růst a nabídková strana ekonomiky, poptávka 
a makroekonomická rovnováha, reálná a 
nominální konvergence); Institucionální kvalita 
(kvalita života, správy, podmínky podnikání); 
Strukturální konkurenceschopnost (odvětvová 

a regionální konkurenceschopnost); Inovační 
výkonnost (národní inovační systém, zdroje ve 
výzkumu a vývoji, inovační výkonnost 
podniků, inovační systém ČR); Kvalita 
lidských zdrojů (příprava lidských zdrojů, další 
vzdělávání, flexibilita trhu práce). Každá 
kapitola zahrnuje jak analýzu, tak soubor 
statistických ukazatelů sledovaných v časových 
řadách. - Na obálce: Centrum výzkumu 
konkurenční schopnosti české ekonomiky. - 
ISBN: 978-80-86131-87-0 (brož.) 
 
25389 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : červenec 2010 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2010, 77 s. : 
tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána 
se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na 
běžný a následující rok a u některých ukazatelů 
výhled na další 2 roky. Obsahuje úvodní 
shrnutí, komentáře k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, k predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a k monitoringu 
predikcí ostatních institucí. Tabulky a grafy 
zachycují: ekonomický výkon, ceny zboží a 
služeb, trh práce, vztahy k zahraničí a 
mezinárodní srovnání. V příloze jsou 
uveřejněny tabulky fiskálního vývoje v letech 
2004 až 2009. Uzávěrka datových zdrojů byla 
k 9.6.2010. - Tab. příl. - (brož.) 
 
E-9373 
by Paul Conway, Tatiana Lysenko and Geoff 
Barnard 
Product market regulation in Russia 
Regulace trhu zboží v Rusku 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, December 2009, 
47 s. : grafy, tab., rámečky 
Studie prostřednictvím OECD ukazatelů PMR 
(product market regulation) hodnotí rozsah, ve 
kterém regulační prostředí v Rusku podporuje 
konkurenci na trhu výrobků a služeb a 
poukazuje na oblasti, v nichž by byly 
prospěšné reformy. Posílení soutěžního 
prostředí na trhu výrobků a služeb, snížení 
úlohy státu a odstranění bariér podnikání by 
přineslo zvýšení hospodářské výkonnosti 
Ruska. Detailní analýza výsledků a doporučení 
politik. Příloha přináší rozbor regulace a 
dohledu nad sektorem s elektřinou. - Pozn.,      
2 příl. - (brož.) 
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25243 
Lukáš Kovanda 
Příběh dokonalé bouře a hovory (nejen)       
s laureáty Nobelovy ceny o finanční krizi 
Praha : MEDIACOP, 2010, 112 s. : fot., tab. 
Autorova analýza finanční a ekonomické krize 
2007 - 2009 a především zprostředkování 
názorů významných světových ekonomických 
autorit na toto téma. V úvodu jsou popisovány 
události, které krizi předznamenaly a zapříčinily. 
Následují rozhovory s osobnostmi, které se 
zamýšlejí nad možnými dlouhodobými dopady 
finanční krize: Paul de Grauwe, Jesús Huerta 
de Soto, Hirofumi Uzawa, Charles Horioka, 
Hans-Hermann Hoppe, Myron Scholes, 
Svetozar Pejovich, Peter Schiff, Kenneth 
Rogoff, Robert Fogel, Edmund Phelps, Paul 
Samuelson, Marc Faber, Tore Ellingsen, 
Robert Merton, Martin Feldstein, Richard 
Posner. Cílem práce je představit často dosti 
odlišné názory ekonomických veličin. 
Rozhovory vznikly v období od prosince 2008 
do listopadu 2009. - (brož.) 
 
25344 
International Monetary Fund ; Xavier Debrun, 
Johan Mathisen, Srobona Mitra 
Regional economic outlook : Europe. May 
10, Fostering sustainability 
Regionální hospodářský výhled : Evropa. 
Květen 2010, Podpora udržitelnosti 
Washington : International Monetary Fund, 
2010, ix, 57 s. : tab., grafy, rámečky 
Toto číslo periodické publikace Mezinárodního 
měnového fondu se zaměřuje na stav a odlišné 
tempo hospodářského oživení v evropských 
zemích; požadavky na opatrnou a 
koordinovanou exit strategii; potřebu institucí 
a politik k zajištění vyváženějšího a 
udržitelného růstu; řízení kapitálových toků; 
makroprudenční politiky ovlivňující skladbu 
přílivu kapitálu a s ním spojená rizika 
rozvíjejících se ekonomik; zlepšení finanční 
stability ve vazbě na integrovaný mezinárodní 
finanční systém. - Pozn. - ISBN: 978-1-58906-
919-0 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25249 
Jan Čadil 
Regionální ekonomie : teorie a aplikace 
Praha : C.H. Beck, 2010, xi, 152 s. : obr., tab. 
Základní přehled vybraných oblastí, kterými se 
zabývá regionální ekonomie. Definice pojmů 
region a regionální ekonomie. Teorie 
lokalizace. Formování regionální poptávky, 
prostorová struktura. Regionální produkce, 
regionální růst. Nástroje analýzy regionálního 
růstu a rozvoje. Regionální trh práce. Trh 
půdy. Teorie měst. Každá kapitola je 
zakončena závěrečným shrnutím, klíčovými 
slovy a některé kapitoly obsahují přílohu 
(využití Huffova modelu a GIS, využití input-
output analýzy při hodnocení poptávkového 
šoku, mzda a migrace v ČR a modelování trhu 
nemovitostí v ČR). - Vyd. 1. - Příl. -        
ISBN: 978-80-7400-191-8 (brož.) 
 
25363 
Ročenka konkurenceschopnosti České 
republiky 2007-2008 
Praha : LINDE nakladatelství s.r.o., 2009, 388 s.: 
tab., obr. 
Vývoj konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním 
srovnání a analýza rozhodujících faktorů 
ovlivňujících tento vývoj. Ročenka se při 
hodnocení konkurenceschopnosti české 
ekonomiky soustřeďuje na klíčové aspekty - 
růstovou výkonnost a stabilitu, institucionální 
kvalitu, strukturální konkurenceschopnost, 
inovační výkonnost a kvalitu lidských zdrojů. 
Specifický důraz je kladen na globální kontext 
konkurenceschopnosti a dále na její 
strukturální charakteristiky sledované na 
odvětvové a regionální úrovni. Každá kapitola 
zahrnuje jak analýzu, tak soubor statistických 
ukazatelů. - 3. vyd. - Lit. - ISBN: 978-80-
86131-78-8 (brož.) 
 
25325 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The economic adjustment programme for 
Greece 
Program hospodářského přizpůsobování 
Řecka 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, May 2010, 95 s.: 
tab., grafy 
Zpráva Evropské komise, která sdružuje 
dokumenty a doplňující informace k poskytnutí 
společného balíčku finanční pomoci Řecku 
eurozónou a MMF ve výši 110 miliard eur       
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z května 2010 a k podpoře jeho hospodářské 
politiky. Analýza problémů, jež tuto členskou 
zemi eurozóny čekají; hlavní cíle, hospodářské 
a finanční plány programu; diskuse             
o jednotlivých politikách s úřady (fiskální 
politika, strukturální fiskální reforma, další 
strukturální reformy - trh práce, trh zboží, 
změny finančního trhu, statistika veřejného 
sektoru); financování a sledování rizik 
programu. Na závěr je připojena detailní 
makroekonomická předpověď pro Řecko do 
roku 2013. - Předplatné edice European 
Economy. - ISBN: 978-92-79-15074-6 (brož.) 

      

 
25259 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The EU's neighbouring economies : 
emerging from the global crisis 
Ekonomiky sousedící se státy EU : dostávají 
se z celosvětové krize 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, April 2010, vi, 
131 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie zkoumá současný vývoj zejména ve 
finančním a měnovém sektoru a v oblasti 
veřejných financí ve státech sousedících s EU 
(země, které jsou součástí European 
Neighbourhood Policy (ENP, Evropská 
politika sousedství) - jižní středomořský 
region, země na východ od EU - SNS) a dále 
Rusko, země oblasti Perského zálivu a střední 
Asie. První část analyzuje škody způsobené 
globální krizí na regionální úrovni, zranitelnost 
a rizika ekonomik z pohledu finanční krize a 
celosvětového hospodářského zpomalení i exit 
strategy. Druhá část je věnována 
makroekonomickému vývoji, obchodní a 
finanční integraci, podnikatelskému prostředí, 
veřejným institucím a vládnutí v regionu 
Středomoří (MED) a v regionu "východních 
sousedů". Třetí část přináší hospodářské 
přehledy jednotlivých zemí doplněné 
informacemi o vývoji trhu práce a sociálními 
ukazateli. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-15072-2 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25357 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The pre-accession economies in the global 
crisis : from exogenous to endogenous 
growth? 
Hospodářství států usilujících o vstup do EU 
v době celosvětové krize : od exogenního      
k endogennímu růstu? 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, June 2010, 45 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Studie analyzuje strukturální zranitelnost 
hospodářství v kandidátských a možných 
kandidátských zemích EU (Turecko, Chorvatsko, 
Makedonie a další západobalkánské země)       
v období nedávné celosvětové finanční a 
hospodářské krize z pohledu zkušeností           
z vývoje v roce 2009, hlavních kanálů rozvoje 
krize, opatření politik k překonání jejích 
důsledků a úkolů do budoucna. Hospodářská 
výkonnost a modely růstu v kandidátských 
zemích, reálná konvergence, hospodářský 
vývoj v době krize. Vnější nerovnováhy, vývoj 
běžného účtu a vnějšího zadlužení, odezvy 
makroekonomických politik. Vyhlídky 
regionu, problematika nového a udržitelného 
modelu endogenního hospodářského růstu. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-15075-3 (brož.) 
 
25270 
Pradeep Mitra, Marcelo Selowsky, and Juan 
Zalduendo 
Turmoil at twenty : recession, recovery, and 
reform in Central and Eastern Europe and 
the Former Soviet Union 
Zmatek ve dvaceti : recese, oživení a 
reformy ve střední a východní Evropě a        
v zemích bývalého Sovětského svazu 
Washington : World Bank, 2010, xiv, 258 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Tranzitivní ekonomiky zemí střední a 
východní Evropy a bývalého Sovětského svazu 
byly jedním z nejvíce zasažených regionů       
(z rozvíjejících se a rozvojových zemí) 
světovou hospodářskou krizí z let 2008-2009. 
Uplynulo dvacet let od počátků přechodu         
z plánovaného na tržní hospodářství, region je 
integrován do globálního hospodářství a           
s nástupem současné hospodářské krize se 
objevila spousta otázek ohledně náchylnosti     
k recesi, nestejného postižení krizí                   
v jednotlivých zemích regionu, očekávaného 
oživení i nezbytnosti strukturálních reforem. 
Kniha se zabývá analýzou těchto otázek a 
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hledá na ně odpovědi. - Pozn. - ISBN: 978-0-
8213-8113-7 (brož.) 
 
25327 
International Monetary Fund 
World economic outlook. April 2010, 
Rebalancing growth 
Světový hospodářský výhled. Duben 2010, 
Hledání nové rovnováhy růstu 
Washington : International Monetary Fund, 
2010, xvii, 195 s. : tab., grafy, mapky, vzorce, 
rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů 
hospodářské politiky členských zemí MMF a 
globální ekonomiky v roce 2010 a 2011. Vývoj 
globálního oživení, odlišné tempo mezi 
rozvinutými a rozvíjejícími se ekonomikami a 
v jednotlivých regionech, požadavky na 
makroekonomické politiky k udržení a posílení 
oživení, podpora růstu a zaměstnanosti. Analýza 
dynamiky a hnacích sil nezaměstnanosti 
během recesí a následných zotavení. 
Zkušenosti ekonomik se skončením velkých 
přebytků běžného účtu prostřednictvím 
opatření politik (např. makroekonomické 
stimuly, apreciace měny). Rozsáhlá statistická 
příloha. - Pozn. - ISBN: 978-1-58906-915-2 
(brož.) 
 
25230 
Vladimír Tauer, Helena Zemánková, Jana 
Šubrtová 
Získejte dotace z fondů EU : tvorba žádosti 
a realizace projektu krok za krokem : 
metodika, pravidla, návody 
Brno : Computer Press, 2009, 160 s. + 1 CD-
ROM 
Regionální a strukturální politika EU (vývoj a 
cíle, strukturální fondy, principy, operační 
programy pro období 2007-2013, implementační 
struktura). Základní předpoklady pro získání 
prostředků z EU (projektový záměr, projektová 
žádost, typy projektů, druhy výdajů, vybrané 
metodické nástroje pro přípravu projektů). 
Pravidla pro tvorbu projektu (veřejná podpora, 
pravidla způsobilých výdajů, zadávání 
veřejných zakázek atd.). Podrobný postup při 
psaní projektu: 7 základních kroků, zásady pro 
přípravu projektové žádosti, formuláře, systém 
hodnocení projektů, postup při realizaci. 
Kontakty, odkazy. - Vyd. 1. - Příl. na CD 
obsahuje předpisy a požadavky EU, vzory 
projektů, formuláře, tipy a kontakty. - ISBN: 
978-80-251-2649-3 (brož.) 
 

E-9403 
Council on Czech Competitiveness 
Zpráva o české konkurenceschopnosti 2009 
: statistické hodnocení a názorový průzkum 
české hospodářské politiky 
[Praha], [2009], 31 s. : tab. 
Výroční zpráva o české konkurenceschopnosti 
pokrývá šest oblastí hospodářské politiky: 
všeobecná konkurenceschopnost, právní 
rámec, veřejná správa, infrastruktura, lidské 
zdroje, finanční a monetární politika. Pro 
každou oblast byl vytvořen statistický model 
pro zhodnocení účinnosti politiky a proveden 
průzkum názorů na fungování ekonomické 
politiky státu mezi vrcholovými manažery 
včetně přehledu jejich konkrétních připomínek. - 
(brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
25226 
Roman Kučera, Petr Broža 
Bible Windows 7 : [nejlepší tipy a triky] 
Brno : Zoner Press, 2009, 288 s. : obr. 
Návody, tipy a triky pro každodenní práci        
s počítačem v kapitolách: Začínáme                 
s Windows 7, novinky a vylepšení. Nastavení a 
přizpůsobení. Hudba, video, fotografie. 
Windows Internet Explorer 8. Elektronická 
pošta a kancelář. Windows Live Messenger. 
Podrobné nastavení. Nastavení sítě a připojení 
k Wi-Fi. Údržba počítače a bezpečnost. 
Tiskárny a tisk. Hry. Reinstalace počítače krok 
za krokem. Klávesové zkratky. - ISBN: 978-
80-7413-061-8 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
25218 
Lubor Lacina, Petr Rozmahel, Antonín Rusek 
(eds.) 
10 years of euro: success? 
10 let eura: úspěch? 
Plzeň : Čeněk, 2009, 318 s. : grafy, tabulky, 
vzorce 
Publikace sdružuje příspěvky ekonomů z EU, 
USA a Japonska k trendům a dynamice 
ekonomických základů při evropské integraci. 
První část se věnuje rozmanitým pohledům na 
eurozónu (soudržnost a dynamika základních 
makroekonomických veličin; rostoucí 
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integrace Polska do hospodářských a 
politických struktur EU; analýza vztahu EMU 
a reálné konvergence starých a nových 
členských zemí; hospodářský růst v eurozóně a 
vliv zavedení eura na makroekonomickou 
výkonnost starých členských zemí). Ve druhé 
části je rozpracována problematika inflačního 
vývoje v eurozóně a v zemích, které vstoupí do 
eurozóny později (se zaměřením na ČR); třetí 
část se zabývá některými mikroekonomickými 
problémy týkajícími se přijetí společné měny a 
jeho dopadu na chování hospodářských 
subjektů z polské perspektivy. - Pozn. - ISBN: 
978-80-7380-226-4 (brož.) 
 
25352 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Convergence report 2010 
Konvergenční zpráva z roku 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2010, xiii,    
211 s. : tab., grafy, rámečky 
Konvergenční zpráva je pravidelná zpráva 
ECB, která vychází každé dva roky. Hodnotí 
hospodářskou a právní konvergenci devíti 
členských států EU s derogací (Bulharsko, 
Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko). 
Publikace obsahuje Zprávu Evropské komise - 
COM(2010) 238 z května 2010 a doprovodné 
texty, které detailně analyzují plnění kritérií 
hodnocenými zeměmi (právní kompatibilita, 
cenová stabilita, fiskální situace, stabilita 
směnného kurzu, dlouhodobé úrokové sazby, 
vývoj platební bilance, integrace finančních 
trhů a trhů zboží). Podrobné hodnocení 
Estonska v důsledku rozhodnutí o přijetí eura 
od ledna 2011. - Předplatné edice European 
Economy. - ISBN: 978-92-79-14805-7 (brož.) 
 
25288 
Jan Malíř a kolektiv 
Česká republika v Evropské unii (2004-
2009) : institucionální a právní aspekty 
členství 
Plzeň : Čeněk, 2009, 255 s. 
Přístup ČR k naplňování práv a plnění 
povinností, které vyplývají z členství v EU. 
Ústavní předpoklady pro členství ČR v EU a 
jeho limity. ČR a rozhodovací proces EU: 
tvorba a prosazování českého postoje. ČR a 
společná rozhodnutí: legislativní a 
mezinárodněprávní důsledky členství a aplikace 
společných rozhodnutí správními a soudními 

orgány. ČR a společné instituce. - ISBN: 978-
80-904024-2-3 (Ústav státu a práva AV ČR : 
brož.) 
 
25232 
Šárka Waisová a kolektiv 
Regionální integrační procesy 
Plzeň : Čeněk, 2009, 507 s. : 9 obr., 12 tab. 
Komplexní pohled a analýzy integračních 
procesů v různých světových regionech včetně 
jejich nejnovějšího vývoje. Teorie integračních 
procesů a jedna z alternativních teorií 
současných integračních procesů - nový 
regionalismus. Analýza historického vývoje a 
soudobé podoby integračních procesů              
v jednotlivých světových regionech (EU, 
středoasijská integrace, postsovětský prostor, 
integrační procesy v Severní i Střední Americe 
a Karibiku, Blízký východ, Afrika, asijsko-
pacifické oblasti). Regionální organizace a 
jejich vztah k OSN. Současné integrační 
procesy: charakteristika, stav, perspektivy. - 
ISBN: 978-80-7380-232-5 (váz.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25345I 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 
2009. Part 1, Country tables 
Statistická ročenka platební bilance : 2009. 
Část 1, Tabulky za jednotlivé země 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, xxviii, f-xxv, s-xxiv, 1107 s. : tab. 
Podrobné údaje o platební bilanci jednotlivých 
abecedně uspořádaných zemí v letech 2001-
2008. Údaje jsou u většiny zemí uvedeny ve 
třech tabulkách. Tabulka 1 je analytickým 
shrnutím podrobnějších údajů uvedených         
v tabulce 2. V analytické prezentaci jsou 
komponenty platební bilance klasifikovány do 
pěti hlavních kategorií (skupina A až E = 
běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, 
chyby a omyly, rezervy a příbuzné položky), 
které MMF považuje za užitečné pro 
analyzování vývoje platební bilance. 
Standardní prezentace uvádí podrobnou 
klasifikaci zboží a služeb, podrobné údaje       
o kapitálových transferech, o přímých 
investicích, o portfoliu investic, finančních 
derivátech a dalších investicích, jako jsou 
úvěry, půjčky, vklady atd. Poslední položkou 
jsou rezervní aktiva (měnové zlato, ZPČ, 
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devizy aj.). Třetí tabulka uvádí stav 
mezinárodních investic (aktiva, pasiva, čistá 
mezinárodní investiční pozice). Je použito 
kódovacího systému MMF, OECD a Eurostatu 
pro platební bilance. - Vol. 60. - ISBN: 978-1-
58906-872-8 (brož.) 
 
25345II 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 
2009. Part 2 - 3 
Statistická ročenka platební bilance : 2009. 
Část 2 - 3 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, 568 s. : tab. 
Tato publikace sdružuje druhou a třetí část 
statistické ročenky o platební bilanci. Druhá 
část - Světové a regionální tabulky - přináší 
shrnutí mezinárodních transakcí, bilance 
běžného účtu, bilance kapitálového účtu, 
bilance finančního účtu podle geografických     
i hospodářských regionů v letech 2002-2008. 
Následují údaje o běžných účtech, údaje           
o zboží, službách, dopravě (podle druhů), 
vládních službách aj., statistikách příjmů 
(náhrady zaměstnancům, příjem z investic 
včetně reinvestovaných výnosů aj.), měnových 
transferech, údaje z kapitálových účtů, 
finančního účtu a rezervní aktiva. Posledními 
údaji jsou čísla o vývozu a dovozu zboží a 
služeb - vyjádřeno v procentech z HDP. Třetí 
část publikace - Metodologie, kompilační 
postupy a zdroje údajů - objasňuje metodologii 
pro výpočet údajů o platební bilanci a stavu 
mezinárodních investic použitou u každé 
jednotlivé země. - Vol. 60. - ISBN: 978-1-
58906-872-8 (brož.) 
 
25326 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : meeting 
new challenges to stability and building a 
safer system. April 2010 
Zpráva o globální finanční stabilitě : 
zvládání nových výzev ke stabilitě a 
vytváření bezpečnějšího systému. Duben 
2010 
Washington : International Monetary Fund, 
2010, xv, 224 s. : tab., grafy, schémata, 
rámečky 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním 
měnovým fondem. Poskytuje hodnocení 
globálních finančních trhů a upozorňuje na 
financování rozvíjejících se trhů v globálním 
kontextu. Tento přehled se soustřeďuje na nové 

výzvy stabilizace finančního systému; 
systémová rizika a jejich vývoj v posledním 
půl roce; změny ve finanční regulaci; 
spolehlivost a bezpečnost OTC derivátových 
obchodů; mezinárodní likviditu; zvažované 
návrhy politik pro vylepšení globálního 
finančního systému. Je doplněn obsáhlou 
statistickou přílohou. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-1-58906-916-9 (brož.) 
 
E-9397 
Česká národní banka 
Platební bilance 2009 
Praha : Česká národní banka, [2010], 51 s. : 
tab., grafy +10 tab. příl. 
Souhrnná část charakterizuje platební bilanci    
v roce 2009. Podrobná část hodnotí běžný účet 
platební bilance, kapitálový účet, finanční účet, 
vývoj devizových rezerv ČNB, investiční 
pozice, zahraniční dluh a dluhovou službu. - 
Příl. - (brož.) 
 
25339 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Surveillance of intra-euro-area competitiveness 
and imbalances 
Dozor nad konkurenceschopností a 
nerovnováhou uvnitř eurozóny 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2010, 155 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva přináší analýzu dopadu finanční a 
hospodářské krize na vnější nerovnováhu, 
konkurenceschopnost a vývoj běžných účtů     
v členských státech eurozóny. V první         
části předkládá zhodnocení rozdílů                         
v konkurenceschopnosti, makroekonomických 
nerovnováhách a analyzuje možné reakce 
politik. Druhá část zprávy rozebírá ukazatele 
konkurenceschopnosti, charakteristiky zahraničního 
obchodu a navrhuje potřebné úpravy                
v jednotlivých státech eurozóny. Doplněno 
obsáhlou statistickou přílohou. - Pozn. -- Tab. 
příl. - ISBN: 978-92-79-14686-2 (brož.) 
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Podnik a podnikání 
 
25269 
compiled by PP Agency ; editor in chief Pavla 
Podskalská 
Doing business in the Czech Republic 
2010/2011 
Podnikání v České republice 2010/2011 
Praha : PP Agency, 2010, 114 s. : tab., grafy, 
obr. 
Publikace určená zahraničním podnikatelům    
v ČR. Základní charakteristika České 
republiky jako partnera pro zahraniční 
investory. Podmínky pro podnikatelskou 
činnost (právní rámec, české bankovnictví, 
kapitálový trh, daňová soustava, sociální a 
zdravotní pojištění, pracovněprávní otázky). 
Kontaktní informace - mezinárodní veletrhy     
v ČR, konzultační a právní služby pro 
podnikatele, prezentace státních institucí aj. - 
(brož.) 
 
25272 
Romana Nývltová, Pavel Marinič 
Finanční řízení podniku : moderní metody a 
trendy 
Praha : Grada, 2010, 204 s. : tab., obr. 
Výklad základních principů, metod a nástrojů 
moderního podnikového finančního řízení        
v kapitolách: Prostředí, ve kterém podnik 
působí a jeho dopad na finanční řízení; Řízení 
některých rizik ve finančním managementu; 
Dlouhodobé finanční řízení; Náklady kapitálu 
a optimální kapitálová struktura podniku; 
Krátkodobý finanční management; Měření 
podnikové výkonnosti a oceňování podniku; 
Vztah odvětvových faktorů a finančního 
managementu s akcentem na podniky             
v automobilovém průmyslu. Jednotlivé 
kapitoly jsou zakončeny shrnutím výkladu a 
kontrolními otázkami. Pozornost je zaměřena 
primárně na nefinanční (zejména průmyslové) 
podniky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3158-2 
(váz.) 

 

 
25303 
Hana Bartoňková 
Firemní vzdělávání : [strategický přístup ke 
vzdělávání pracovníků] 
Praha : Grada, 2010, 204 s. : il., obr., tab. 
Hlavní principy, úkoly a souvislosti s ostatními 
personálními činnostmi. Vnější a vnitřní 
prostředí firemního vzdělávání. Strategický 
přístup. Kompetenční přístup. Systematické a 

plánované firemní vzdělávání. Analýza a 
identifikace vzdělávacích potřeb a interpretace 
jejich výsledků. Formy, metody a prostředky 
firemního vzdělávání. Realizace a hodnocení. - 
Vyd. 1. - Obálkový podnázev. - ISBN: 978-80-
247-2914-5 (brož.) 
 
25219 
Zdeněk Souček 
Firma 21. století : (předstihněme nejlepší!!!) 
Praha : Professional Publishing, 2010, 258 s. : 
tab. 
Charakteristiky změn a nové metody řízení. 
Silný top management. Principy úspěšné firmy 
- stručný popis a příklady z praxe. Z obsahu: 
orientace na zákazníka, aktivní vytváření 
poptávky a hledání nových trhů, výkonnost, 
produktivita, efektivita, výkonnostní motivační 
systém, centralizace, moderní informační 
technologie, ucelený systém řízení a plánování, 
zásady Corporate Governance, systém 
strategického řízení aj. - 2. vyd. - 5 příl. - 
ISBN: 978-80-7431-007-2 (váz.) 
 
25319 
Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková 
FKSP sociální fondy, benefity a jiná plnění 
Olomouc : ANAG, 2010, 159 s. 
Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb, 
hospodaření s ním a jednotlivé druhy plnění. 
Tvorba sociálního fondu a jeho jednotlivé 
druhy plnění. Vybraná plnění ve prospěch 
zaměstnanců (vzdělávání, stravování, doprava, 
penzijní připojištění, kultura, rekreace, dary, 
sociální výpomoc, odstupné, odměny, péče      
o zdraví atd.). Příspěvky na činnost odborové 
organizace. Soubor otázek, které se vztahují    
k FKSP a dotazy na sociální fond. Předpis 
účtování FKSP. Přehled a znění legislativy. -   
1. vyd. - Přehled souvisejících právních 
předpisů. - ISBN: 978-80-7263-605-1 (brož.) 
 
25265 
Paul Roberts 
Guide to project management : achieving 
lasting benefit through effective change 
Průvodce řízením projektů : dosažení 
trvalého užitku prostřednictvím efektivní 
změny 
London : Profile Books, c2007, viii, 311 p. : 
schémata, tab.  
Příručka se věnuje zásadám a postupům 
projektového managementu a jejich propojení 
na každodenní management podniku. Složky 
efektivního řízení projektu; formulování a 
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identifikace projektu; projektové role a 
odpovědnost; organizace projektu a řízení 
zdrojů; rizika a přínosy plánování; plánování a 
kvalita; plánování času a nákladů; zahájení 
projektu, jeho životní cyklus, zpráva o řízení 
projektu; kontrola a reporting; podpora a jištění 
projektu; proces uzavření projektu. - Obsahuje 
slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-86197-822-6 
(váz.) 
 
E-9391 
Jaroslav Schönfeld, Eva Kislingerová 
Insolvence 
Praha : Oeconomica, 2009, 23 s. 
Podstata nového insolvenčního zákona            
č. 182/2006 Sb., a nové instituty, které pro 
podnikovou sféru tento zákon přináší. Klíčové 
informace o insolvenčním řízení včetně práv, 
závazků a rizik jak na straně dlužníka, tak na 
straně věřitelů. - 2 příl. - ISBN: 978-80-245-
1593-9 (brož.) 
 
25222 
Tomáš Meluzín, Marek Zinecker 
IPO : prvotní veřejná nabídka jako zdroj 
financování rozvoje podniku 
Brno : Computer Press, 2009, xvi, 188 s. : tab., 
obr., vzorce 
Vybrané pojmy z teorie finančního trhu. 
Akciová společnost a možnosti financování 
jejího rozvoje. Vymezení pojmu "Initial Public 
Offering" (IPO). Analýza vývoje IPO na 
světových trzích. Realizace IPO a s ní spojené 
výhody a nevýhody. Výběr partnerů pro 
přípravu IPO. Postup při realizaci. Analýza 
nákladů spojených s IPO. Anomálie spojené     
s IPO. Oceňování prvotních veřejných nabídek 
akcií. Rozhodovací modely pro realizaci IPO. 
Příčiny nízkého počtu prvotních veřejných 
nabídek akcií v ČR. Předpoklady pro realizaci 
IPO na českém kapitálovém trhu. Praktické 
přístupy emitentů k realizaci IPO na českém 
kapitálovém trhu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
251-2620-2 (váz.) 
 
25231 
Josef Sixta, Miroslav Žižka 
Logistika : metody používané pro řešení 
logistických projektů 
Brno : Computer Press, 2009, 238 s. : obr., tab. 
Popis metod využívaných v logistice. Základní 
pojmy logistiky. Projektový management. 
Teorie zásob, front a obnovy. Metody síťové 
analýzy. Vícekriteriální rozhodování. Text 
doprovázejí příklady z praxe. - Vyd. 1. - 

Shrnutí a klíč. pojmy. - ISBN: 978-80-251-
2563-2 (váz.) 
 
25336 
Jiří Fotr, Lenka Švecová a kolektiv 
Manažerské rozhodování : postupy, metody 
a nástroje 
Praha : Ekopress, 2010, 474 s. : obr., tab. 
Základní pojmy a poznatky manažerského 
rozhodování. Řešení rozhodovacích problémů 
(nástroje, metody a postupy rozhodování, 
výběr kritérií, varianty a jejich hodnocení). 
Metody a nástroje rozhodování za rizika a 
nejistoty (pravidla rozhodování, rozhodovací 
stromy, tvorba portfólia rizikových variant). 
Participativní rozhodování a volba stylu 
rozhodování. Všechny kapitoly mají na konci 
shrnutí a doplňující otázky. - 2. přeprac. vyd. - 
Otázky ke studiu, diskusi a příklady. - ISBN: 
978-80-86929-59-0 (brož.) 
 
25365 
Růžena Petříková a kolektiv 
Moderní management znalostí : (principy, 
procesy, příklady dobré praxe) 
[Praha] : Professional Publishing, 2010, 323 s. : 
tab., obr. 
Význam znalostního (knowledge) managementu 
v současném podnikovém řízení. Výklad je 
doplněn praktickými příklady společnosti 
Skupiny ČEZ. Z obsahu kapitol: od učící se ke 
znalostní organizaci, znalosti a management 
znalostí, faktory úspěchu v oblasti 
managementu znalostí, znalosti jako aktivita - 
metody a modely hodnocení znalostí, základní 
předpoklady úspěšné implementace 
managementu znalostí, od informační ke 
znalostí kultuře podnikání a řízení atd. - 1. vyd. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-
7431-011-9 (brož.) 
 
E-9393 
Jiří Fotr ... [et al.] 
Postaudity investičních projektů - teorie a 
praxe 
Praha : Oeconomica, 2009, 70 s. : obr., tab. 
Uveřejněné studie se zabývají příčinami 
neúspěšnosti řady investičních projektů a 
popisují přínos postimplementační analýzy a 
hodnocení (postauditů) těchto projektů. 
Postaudity investičních projektů z pohledu 
odborné literatury. Poprojektové přezkoumání 
(PIR) a jeho použití v České rafinérské. 
Zkušenosti s postaudity vybraných investičních 
projektů. Výsledky empirického výzkumu 

20 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 

postauditů investičních projektů. Metodika a 
soubor doporučení pro realizaci postauditů. - 
Nad nadpisem Vysoká škola ekonomická        
v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra 
podnikové ekonomiky. - ISBN: 978-80-245-
1595-3 (brož.) 
 
25330I, II 
Jan Dědič, Jan Lasák 
Právo kapitálových obchodních společností : 
přehled judikatury s komentářem. 
Praha : Linde Praha, 2010, 2 sv. 
Komentovaný přehled judikatury je zaměřen 
na dílčí aspekty právní úpravy řízení a správy 
obchodních společností a je zpracován             
k následujícím okruhům práva kapitálových 
obchodních společností: působnost, svolání a 
průběh valné hromady, neplatnost usnesení 
valné hromady, ostatní orgány kapitálové 
obchodní společnosti, odměňování orgánů, 
obchodní vedení, jednání jménem kapitálové 
obchodní společnosti, souběh, péče řádného 
hospodáře, zákaz konkurence, konflikt zájmů, 
obchodní podíl, jediný společník a zánik účasti 
společníka. Publikace obsahuje i vybraná 
rozhodnutí vrcholných soudů. - Publikace        
z technických důvodů rozdělena do 2 dílů. - 
ISBN: 978-80-7201-781-2 (váz.) 
 
25359 
sestavila Sylva Šiškeová 
Přehled judikatury z oblasti živnostenského 
podnikání 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 184 s. 
Výběr judikátů je členěn do čtyř částí: 
jednotlivé druhy živností, základní aspekty 
provozování živnosti, řízení ve věcech 
živnostenského podnikání a správní delikty a 
trestné činy na úseku živnostenského 
podnikání. Právní stav citované judikatury je 
ke dni 31.10.2009. - Příl. znění živnostenského 
zák., Listiny zákl. práv a svobod aj. -       
ISBN: 978-80-7357-527-4 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
25237 
Jan Přib, Vladimír Voříšek 
Důchodové předpisy s komentářem 
Olomouc : ANAG, 2010, 543 s. 
Úplné znění zákona o důchodovém pojištění   
č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Podrobný komentář jeho jednotlivých 

ustanovení. Praktické příklady a vybraná soudní 
judikatura, včetně rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu a nálezů Ústavního soudu. 
Texty předpisů (v úplném znění nebo ve 
výňatcích) obsahující další právní úpravu 
důchodového pojištění. Publikace vychází       
z právního stavu k 1.2.2010. - 6. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-585-6 (váz.) 
 
E-9402 
[zpracoval odbor sociálních služeb a sociálního 
začleňování MPSV] 
Národní zpráva o strategiích sociální 
ochrany a sociálního začleňování na léta 
2008-2010 : Česká republika 
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky, 2009, 112 s. : tab. 
Národní zpráva shrnuje problémy, se kterými 
se ČR potýká v oblasti podpory sociální 
soudržnosti, boje s chudobou a sociálním 
vyloučením. Mapuje modernizaci důchodového 
systému a systému zdravotní a dlouhodobé 
péče. Obsahuje posouzení hospodářské a 
sociální situace v ČR, do kterého je zasazen 
celkový strategický přístup. Následují 
jednotlivé strategické dokumenty: Národní 
akční plán sociálního začleňování, Národní 
strategie pro důchody a Národní strategie 
zdravotní a dlouhodobé péče. - Vyd. 1. - Příl. - 
ISBN: 978-80-86878-93-5 (brož.) : 
 
25261 
edited by Jim Stewart, Gerard Hughes 
Personal provision of retirement income : 
meeting the needs of older people? 
Soukromé zabezpečení penzijních příjmů : 
vyhovuje potřebám starších lidí? 
Cheltenham : Edward Elgar, 2009, xiv, 275 s. : 
grafy, tab. 
Kniha kriticky zkoumá zavedení soukromých 
penzí a využití daňových pobídek                     
k individuálnímu spoření na důchod v zemích 
EU, které v průběhu posledních dvou desetiletí 
provedly reformy svých důchodových 
systémů; jednotlivé kapitoly se věnují 
zkušenostem z Francie, Itálie, Německa, 
Švédska, Dánska, Velké Británie, Irska, Belgie 
a Polska. Zkoumány a hodnoceny jsou cíle 
penzijních reforem, jejich výsledky a reakce 
jednotlivců na možnost vlastního zajištění na 
důchod prostřednictvím daňově zvýhodněných 
dlouhodobých soukromých penzijních plánů. - 
Pozn. - ISBN: 978-1-84720-927-6 (váz.) 
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E-9400 
Marie Dohnalová a kolektiv 
Sociální ekonomika - vybrané otázky 
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí, 2009, 92 s. : 17 tab., 2 grafy, 6 schémat 
Vybrané aspekty týkající se sociální ekonomiky 
(třetí sektor). Vymezení základních pojmů a 
klíčových souvislostí. Přístupy k sociální 
ekonomice v zahraničí. Historické souvislosti a 
sociální ekonomika v ČR. Ekonomické aktivity 
organizací třetího sektoru (nadace a nadační 
fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská 
sdružení, církve a náboženské společnosti). 
Sociální služby poskytované nestátními 
subjekty. Vývoj zaměstnanosti v těchto 
službách a struktury zaměstnaných podle 
vzdělání a zaměstnání. Projekce potřeby služeb 
sociální péče do roku 2025. - 1. vyd. - Dat. 
zdroje. - ISBN: 978-80-7416-052-3 (kroužková 
vazba) 
 
25305 
Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel 
Teorie pojistných trhů 
Praha : Professional Publishing, 2010, 216 s. : 
6 tab., 27 grafů 
Metodologická východiska pro definování 
kategorií pojištění a pojišťovnictví. Přístupy ke 
kategorizaci. Ekonomika pojišťovnictví. 
Vnitřní stabilizátory odvětví pojišťovnictví. 
Státní regulace. Neživotní pojištění. Pojištění 
odpovědnosti za škody. Řešení životních rizik 
pojistnými produkty.  Vývojové tendence na 
pojistných trzích. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7431-015-7 (váz.) 
 
25342 
edited by Ellen M. Immergut, Karen M. 
Anderson and Isabelle Schulze 
The handbook of West European pension 
politics 
Průvodce penzijními politikami západo-              
evropských států

  
 

New York : Oxford University Press, 2009, 
xxxi, 932 s. : tab., schémata 
Obsáhlá publikace přináší srovnávací analýzu 
politik penzijních reforem uskutečněných        
v patnácti "starých" členských zemích EU a ve 
Švýcarsku od osmdesátých let dvacátého 
století do současnosti z pohledu politické vědy. 
Dynamika penzijních politik, jejich politicko-
institucionální rámec, struktura důchodových 
systémů, budoucnost penzijních politik. 
Politická soutěž, veto points, veto players, 
politika státu blahobytu. Další kapitoly jsou 

věnovány detailnímu popisu a teoretické 
analýze politik penzijních reforem                    
v konkrétních jednotlivých státech. - Pozn. - 
ISBN: 978-0-19-956247-3 (brož.) 
 
25280 
Jiřina Bokšová 
Účetnictví komerčních pojišťoven - 
specifika v ČR 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 379 s. : 39 tab. 
Publikace představuje účetnictví jako 
informační systém, který umožňuje rozpoznat 
finanční situaci a finanční výkonnost 
pojišťoven. Její první část přináší obecnou 
charakteristiku pojišťovnictví a jeho regulace: 
historický vývoj, postavení v 21. století ve 
světě, rizika jako předmět pojištění, pojistné 
smlouvy, právní rámec hospodaření pojišťovny 
v ČR. Specifické problémy finančního 
účetnictví komerčních pojišťoven jsou popsány 
v druhé části: účetní výkazy, problematika 
oceňování majetku a závazků, specifika 
vykazování pohledávek a závazků z přímého 
pojištění, vykazování rezerv v pojišťovnictví, 
finanční umístění prostředků technických 
rezerv, zajištění pojišťoven. Výklad je doplněn 
řadou schémat, ilustrací a příkladů. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-521-2 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
25224 
Petr Baudyš 
Katastr nemovitostí 
Praha : C.H. Beck, 2010, xiv, 291 s. 
Publikace je sestavena z vybraných autorových 
článků, které byly publikovány v odborných 
časopisech, a ve kterých se autor zabývá 
právními vztahy k nemovitostem - historií, 
současnou právní úpravou a možným 
budoucím vývojem v této oblasti. Poskytuje 
odpovědi na praktické otázky ke katastrálním 
předpisům, k občanskoprávním institutům,       
k zákonu o vlastnictví bytů, k vodnímu 
zákonu, k občanskému soudnímu řádu a          
k pozemkovým reformám a nedokončeným 
scelením. Právní stav předpisů uváděných        
v publikaci je k 30.11.2009. - 2. vyd. -     
ISBN: 978-80-7400-304-2 (brož.) 
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25331 
Zbyněk Pražák 
Společenství vlastníků jednotek : praktická 
příručka 
Praha : Leges, 2010, 277 s. 
Úvodní teoretický výklad pojmů. Vlastnictví 
jednotek. Prohlášení vlastníka budovy. Dům 
po realizaci prohlášení vlastníka budovy. 
Společenství vlastníků jednotek. Nejvyšší 
orgán společenství. Výkonné orgány 
společenství. Hospodaření. Stanovy. Přehled 
práv a povinností členů společenství 
vyplývajících z obecně závazné právní úpravy. 
Návrhy řešení některých praktických 
problémů. - 3. podstatně přeprac. vyd. - Úplné 
znění nař. vlády č. 371/2004 Sb., a vzorových 
stanov a úplné znění zák. o vlastnictví bytů. - 
ISBN: 978-80-87212-35-6 (brož.) 
 
25287 
David Dušek 
Základy oceňování nemovitostí 
Praha : Oeconomica, 2010, 143 s. : tab., grafy 
Základní pojmy a přístupy k tzv. 
vyhláškovému a tržnímu oceňování. Publikace 
je zaměřena především na tržní ocenění 
nemovitostí a pokrývá základní témata             
s důrazem na odhad tržní hodnoty. Z obsahu: 
katastr nemovitostí, územní plánování a 
stavební právo, trh nemovitostí, hodnototvorné 
faktory a metody oceňování nemovitostí, 
oceňování pozemků, věcná hodnota, výnosová 
hodnota, věcná břemena, zdanění nemovitostí 
a jeho vliv na oceňování tržní hodnotou, 
oceňování nemovitostí pro zvláštní účely, 
odhadce, stručně o oceňování v ČR a             
v zahraničí. - 3. vyd. - Nad názvem: Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování 
majetku. - ISBN: 978-80-245-1639-4 (brož.) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
E-9370 
by Davide Furceri and Annabelle Mourougane 
How do institutions affect structural 
unemployment in times of crisis? 
Jak instituce ovlivní v časech krize 
strukturální nezaměstnanost? 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2009, 
33 s. : grafy, tab., vzorce, příl. 
Studie zjišťuje dopady hospodářské krize na 
strukturální nezaměstnanost za použití ADL 
modelu a osvětluje úlohu institucí pracovního 
trhu a trhu výrobků v tomto dopadu. Empirická 
analýza panelových dat z 30 zemí OECD z let 
1970-2008 ukazuje výrazně pozitivní 
průměrný dopad hospodářského poklesu na 
míru strukturální nezaměstnanosti (maximální 
vliv se odlišuje zejména dle závažnosti dopadů 
v daném regionu). Instituce jako 
pracovněprávní ochrana zaměstnanců, 
průměrný nahrazovací poměr a regulace trhů 
zboží ovlivňují jak rozsah počátečního 
ekonomického šoku, tak i přetrvávání 
strukturální nezaměstnanosti následkem 
poklesu. - Pozn. - (brož.) 
 
25285 
Stephen R. Covey, Bob Whitman & Breck 
England ; [přeložil Lumír Šarman] 
Jak dosahovat předvídatelných výsledků      
v nepředvídatelných časech 
Praha : Management Press, 2010, 125 s. 
Výklad klíčových principů úspěšných firem a 
organizací: realizace priorit, vytváření 
atmosféry důvěry s akcionáři a dalšími 
zájmovými skupinami, dosahování plánu "více 
s méně", překonávání nejistoty zaměstnanců a 
posilování jejich produktivní energie. - Vyd. 1. 
- ISBN: 978-80-7261-206-2 (váz.) 
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25324I 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour markets performance and migration 
flows in Arab Mediterranean countries : 
determinants and effects. Volume 1, Final 
report & thematic backgroung papers 
Výkon trhu práce a migrační toky             
v arabských středomořských zemích : 

   

determinanty a účinky. Díl 1, Závěrečná 
zpráva a tematické konzultační zprávy 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, April 2010,   
205 s. : tab., grafy 
Třídílná publikace prezentuje výsledky studie 
European University Institute z ledna - října 
2009 s tématem výkonnosti trhů práce a 
migračních toků v arabských středomořských 
zemích (AMC). Studie analyzuje hlavní 
determinanty trhu práce ve vztahu k migračním 
tokům z vybraných AMC, zdůrazněny jsou 
zejména demografické tlaky, rozdíly mezi 
platovými třídami a relativní příjmová 
disparita se státy EU, politika zaměstnanosti, 
flexibilita trhu práce, míra nezaměstnanosti. 
Návrhy zvláštních doporučení ke zlepšení 
imigrační politiky EU ve vztahu k zemím 
AMC. Tento díl přináší závěrečnou zprávu 
studie a další konzultační zprávy analyzující 
dopad migrace na trhy práce v AMC a 
imigrační politiku EU ve vztahu k zemím 
AMC. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-79-
15073-9 (brož.) 
 
25324II 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour markets performance and migration 
flows in Arab Mediterranean countries : 
determinants and effects. Volume 2, 
National background papers Maghreb 
(Morocco, Algeria, Tunisia) 
Výkon trhu práce a migrační toky             
v arabských středomořských zemích : 

   

determinanty a účinky. Díl 2, Národní 
konzultační dokumenty Maghreb (Maroko, 
Alžírsko, Tunisko) 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, April 2010,   
222 s. : tab., grafy, rámečky 
Třídílná publikace prezentuje výsledky studie 
European University Institute z ledna - října 
2009 s tématem výkonnosti trhů práce a 
migračních toků v arabských středomořských 
zemích (AMC). Studie analyzuje hlavní 

determinanty trhu práce ve vztahu k migračním 
tokům z vybraných AMC, zdůrazněny jsou 
zejména demografické tlaky, rozdíly mezi 
platovými třídami a relativní příjmová 
disparita se státy EU, politika zaměstnanosti, 
flexibilita trhu práce, míra nezaměstnanosti. 
Návrhy zvláštních doporučení ke zlepšení 
imigrační politiky EU ve vztahu k zemím 
AMC. Tento díl přináší národní konzultační 
zprávy Maroka, Alžírska a Tuniska ve 
francouzštině. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-
79-15985-5 (brož.) 
 
25324III 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour markets performance and migration 
flows in Arab Mediterranean countries : 
determinants and effects. Volume 3, 
National backgroung papers Mashreq 
(Egypt, Palestine, Jordan, Lebanon, Syria) 
Výkon trhu práce a migrační toky                
v arabských středomořských zemích : 
determinanty a účinky. Díl 3, Národní 
konzultační dokumenty Mashrek (Egypt, 
Palestina, Jordánsko, Libanon, Sýrie) 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, April 2010,   
246 s. : tab., grafy, schémata 
Třídílná publikace prezentuje výsledky studie 
European University Institute z ledna - října 
2009 s tématem výkonnosti trhů práce a 
migračních toků v arabských středomořských 
zemích (AMC). Studie analyzuje hlavní 
determinanty trhu práce ve vztahu k migračním 
tokům z vybraných AMC, zdůrazněny jsou 
zejména demografické tlaky, rozdíly mezi 
platovými třídami a relativní příjmová 
disparita se státy EU, politika zaměstnanosti, 
flexibilita trhu práce, míra nezaměstnanosti. 
Návrhy zvláštních doporučení ke zlepšení 
imigrační politiky EU ve vztahu k zemím 
AMC. Tento díl přináší národní konzultační 
zprávy blízkovýchodních zemí (Egypt, 
Palestina, Jordánsko, Libanon, Sýrie). - Pozn. -
- Příl. - ISBN: 978-92-79-15986-2 (brož.) 
 
25239 
Martin Mikyska 
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí    
z povolání k 1.1.2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 599 s. +1 CD 
Přehled změn jak podle starého, tak podle 
nového zákoníku práce. Praktické příklady, 
postupy a přehledy pro výpočet náhrad při 
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odškodňování pracovních úrazů a nemocí         
z povolání. Z obsahu: náhrady za ztrátu na 
výdělku, znalecké posudky, soudní spory          
o odškodňování, spolupráce s pojišťovnami aj. 
CD obsahuje tabulky pro výpočty náhrad a 
renty a plné znění souvisejících vyhlášek 
včetně příloh. Právní stav předpisů v publikaci 
je ke dni 1. ledna 2010. - 4. aktualiz. a rozš. 
vyd. - Přehled práv. předpisů. - ISBN: 978-80-
7263-569-6 (brož.) 
 
25333 
Petr Bezouška, Gabriela Ivanco 
Pracovní právo pro zaměstnavatele 
Praha : Linde Praha, 2010, 223 s. 
Výklad problematiky z oblasti pracovního 
práva, daně z příjmů fyzických osob a 
sociálního a zdravotního pojištění určený 
zaměstnavatelům. Jeho součástí jsou i praktické 
příklady z praxe a důležitá upozornění             
v rámečku. - ISBN: 978-80-7201-795-9 (brož.) 
 
25298 
Petr Hůrka a kolektiv 
Pracovní právo v bodech s příklady 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 136 s. 
Výklad základních pracovněprávních předpisů 
doplněný praktickými příklady (pracovní 
právo, pracovní poměr, pracovní doba, 
překážky v práci, bezpečnost a ochrana zdraví, 
odpovědnost za škodu atd.). Právní stav 
publikace je k 31.1.2010. - 2. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7357-531-1 (brož.) 
 
25294 
Jan Pichrt 
Právo zaměstnanců na nadnárodní 
informace a projednání 
Praha : C.H. Beck, 2010, xiv, 217 s. 
Vymezení některých užívaných pojmů 
(pracovněprávní vztah, závislá práce, 
zaměstnavatel, zaměstnanec atd.). Projednání   
v pracovněprávních vztazích na národní úrovni 
(zástupci a rada zaměstnanců, zástupci pro 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prvotní implementace směrnice Rady 94/45/ES 
do českého právního řádu. Stávající právní 
úprava práva zaměstnanců na nadnárodní 
informace a projednání obsažená v zákoníku 
práce a právní úprava po přijetí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-316-5 (brož.) 
 
 
 

25267 
András Baneth 
The ultimate EU test book 2010 
Nejlepší kniha testů pro EU 2010 
London : John Harper Publishing, 2010,         
x,  395 s. : obr., grafy, tab. 
Příručka pro přípravu a procvičení znalostí a 
dovedností požadovaných při konkurzech na 
úřednická pracovní místa v institucích EU 
prostřednictvím European Personnel Selection 
Office (EPSO). Informace o procesu 
výběrového řízení, detailní popis jednotlivých 
fází nového přijímacího řízení, které EU 
zavedla od roku 2010, praktické tipy. Fáze 
předvýběru (testy slovní, početní a 
abstraktního uvažování); hodnotící fáze 
(Assessment Centre) - praktické tipy, popis 
příkladů, vzory; znalostní testy (s odpověďmi) 
z odborných oblastí a test všeobecných znalostí 
o EU. - 5th ed. - ISBN: 978-0-9564508-0-7 
(brož.) 
 
25353 
Jaroslav Jakubka 
Vzory a metodické návody pro uzavírání 
smluv podle zákoníku práce 
Olomouc : ANAG, 2010, 295 s. +1 CD 
Nejdůležitější oblasti pracovněprávní a 
personální problematiky. Metodický návod pro 
tvorbu různých smluv, dohod a jiných právních 
úkonů a řídících aktů. Výklad právní situace, 
konkrétní vzory s odkazy na příslušné 
ustanovení právního předpisu. - 2. aktualiz. 
vyd. - Příl. na CD obsahuje vzory a metodické 
návody pro uzavírání smluv. - ISBN: 978-80-
7263-606-8 (brož.) 
 
25286 
Ladislava Steinichová a kol. 
Zákon o zaměstnanosti : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, xxii, 293 s. 
Komentované znění zák. č. 435/2004 Sb.,         
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších zákonů. 
Legislativa ES ve vztahu k zákonu o zaměstnanosti. 
Právní stav publikace je k 1.3.2010. - Vyd. 1. - 
Obsahuje odkazy na související právní 
předpisy. - ISBN: 978-80-7357-501-4 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 

25 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Právo 
 
25361 
Pavla Boučková ... [et al.] 
Antidiskriminační zákon : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2010, xiv, 405 s. 
Znění zák. č. 198/2009 Sb., o rovném 
zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů. 
Komentář k zákonu. Ochrana rovnosti              
v souvislostech antidiskriminačního zákona. 
Diskriminační důvody. - 1 vyd. - ISBN: 978-
80-7400-315-8 (brož.) 
 
25346I 
Alexander J. Bělohlávek 
Arbitration, ordre public and criminal law : 
interaction of private and public 
international and domestic law = Arbitraž, 
ordre public i ugolovnoje pravo : vzaimodejstvie 
meždunarodnogo i nacional'nogo častnogo    
i publičnogo prava. Volume I 
Rozhodčí řízení, ordre public a trestní 
právo : interakce soukromého a veřejného 
mezinárodního a domácího práva. Díl 1 
Kyiv : Taxon, 2009, ccxxi, 1437 s. 
Anglicko-ruská dvojjazyčná publikace 
komplexním, srovnávacím a analytickým 
způsobem zpracovává oblasti interakce 
soukromého a veřejného práva z tuzemského    
i mezinárodního hlediska, především pak          
v souvislosti s průnikem soukromoprávního 
typu řízení (rozhodčí řízení) a trestněprávní 
problematiky. Mezi zpracovaná témata patří 
např. trestní odpovědnost a postavení 
rozhodců, trestní postižitelnost jednání 
spáchaných v průběhu nebo v návaznosti na 
rozhodčí řízení, důvěrnost rozhodčího řízení, 
oblast public ordre - veřejného pořádku, řešení 
investičních sporů, veřejný zájem a rozhodčí 
řízení v pracovněprávní oblasti. Jsou 
zohledněny právní řády ČR, Rakouska, 
Švýcarska, Německa, Francie, Velké Británie, 
USA, Polska a Ruska. Obsahuje velké 
množství české a zejména zahraniční 
judikatury. Tento díl zahrnuje tematiku 
interakce soukromého a veřejného práva, 
arbitráže a veřejného pořádku. - Pozn. -- 
Dvojjazyčná třísvazková publikace. -       
ISBN: 978-966-7128-74-6 (váz.) 
 
 
 
 

25346II 
Alexander J. Bělohlávek 
Arbitration, ordre public and criminal law : 
interaction of private and public 
international and domestic law = Arbitraž, 
ordre public i ugolovnoje pravo : vzaimodejstvie 
meždunarodnogo i nacional'nogo častnogo    
i publičnogo prava. Volume II 
Rozhodčí řízení, ordre public a trestní 
právo : interakce soukromého a veřejného 
mezinárodního a domácího práva. Díl 2 
Kyiv : Taxon, 2009, lxxvii, s. 1438-2821 
Anglicko-ruská dvojjazyčná publikace 
komplexním, srovnávacím a analytickým 
způsobem zpracovává oblasti interakce 
soukromého a veřejného práva z tuzemského     
i mezinárodního hlediska, především pak         
v souvislosti s průnikem soukromoprávního 
typu řízení (rozhodčí řízení) a trestněprávní 
problematiky. Mezi zpracovaná témata patří 
např. trestní odpovědnost a postavení 
rozhodců, trestní postižitelnost jednání 
spáchaných v průběhu nebo v návaznosti na 
rozhodčí řízení, důvěrnost rozhodčího řízení, 
oblast public ordre - veřejného pořádku, řešení 
investičních sporů, veřejný zájem a rozhodčí 
řízení v pracovněprávní oblasti. Jsou 
zohledněny právní řády ČR, Rakouska, 
Švýcarska, Německa, Francie, Velké Británie, 
USA, Polska a Ruska. Obsahuje velké 
množství české a zejména zahraniční 
judikatury. Tento díl obsahuje zejména 
problematiku trestního práva. - Pozn. -- 
Dvojjazyčná třísvazková publikace. -        
ISBN: 978-966-7128-74-6 (váz.) 
 
25346III 
Alexander J. Bělohlávek 
Arbitration, ordre public and criminal law : 
interaction of private and public 
international and domestic law = Arbitraž, 
ordre public i ugolovnoje pravo : vzaimodejstvie 
meždunarodnogo i nacional'nogo častnogo    
i publičnogo prava. Volume III 
Rozhodčí řízení, ordre public a trestní 
právo : interakce soukromého a veřejného 
mezinárodního a domácího práva. Díl 3 
Kyiv : Taxon, 2009, lxxvii, s. 2822-3877 
Anglicko-ruská dvojjazyčná publikace 
komplexním, srovnávacím a analytickým 
způsobem zpracovává oblasti interakce 
soukromého a veřejného práva z tuzemského    
i mezinárodního hlediska, především pak         
v souvislosti s průnikem soukromoprávního 
typu řízení (rozhodčí řízení) a trestněprávní 
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problematiky. Mezi zpracovaná témata patří 
např. trestní odpovědnost a postavení 
rozhodců, trestní postižitelnost jednání 
spáchaných v průběhu nebo v návaznosti na 
rozhodčí řízení, důvěrnost rozhodčího řízení, 
oblast public ordre - veřejného pořádku, řešení 
investičních sporů, veřejný zájem a rozhodčí 
řízení v pracovněprávní oblasti. Jsou 
zohledněny právní řády ČR, Rakouska, 
Švýcarska, Německa, Francie, Velké Británie, 
USA, Polska a Ruska. Obsahuje velké 
množství české a zejména zahraniční 
judikatury. Tento díl obsahuje rozsáhlou 
bibliografii, seznam internetových zdrojů a 
rejstřík. - Pozn., rejstř. -- Dvojjazyčná 
třísvazková publikace. - ISBN: 978-966-7128-
74-6 (váz.) 
 
25268 
editors Alexander J. Bělohlávek, Naděžda 
Rozehnalová 
Czech yearbook of international law. 
Volume I (2010), Second decade ahead: 
tracing the global crisis 
Česká ročenka mezinárodního práva. Díl I 
(2010), Druhé desetiletí před námi: 
sledování celosvětové krize 
Huntington : Juris Publishing, 2010, xii, 365 s. 
Ročenka sdružuje odborné články, judikaturu, 
knižní recenze a vybrané zprávy s tematikou 
mezinárodního práva, mezinárodní arbitráže, 
Římské úmluvy, mezinárodního práva 
soukromého, mezinárodních smluv v evropském 
právu, evropského veřejného žalobce aj. - 
Pozn. - ISBN: 978-1-57823-272-7 (váz.) 
 
25296 
Eva Broklová ... [et al.] 
Československá ústava 1920 : devadesát let 
poté : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, 143 s. 
Texty ze semináře "První československá 
ústava - 90 let poté", který se konal v únoru 
2010. Názvy příspěvků: Srovnání 
demokratických ústav ČSR, Německa a 
Rakouska (E. Broklová); Rozchod s ústavně-
právní kontinuitou a tradicí rakouské 
ústavnosti (K. Malý); Ústavní listina a 
československá státní idea (V. Pavlíček); 
Ústava ČSR z roku 1920 - historické 
souvislosti (J. Rychlík). Druhá část sborníku 
přináší doplňkové texty k tématu: Dobrá ústava 
musí být doplněna dobrou politikou               
(F. Peroutka); Příprava a přijetí prozatimní 

ústavy (J. Kuklík); Pravomoci prezidenta          
v československé ústavě (J. Bárta); 
Ekonomická ustanovení československé ústavy 
z roku 1920 (P. Wawrosz); Ukradená ústava   
(J. Zeman). V příloze znění zák. č. 121/1920 
Sb., kterým se uvozuje Ústavní listina 
Československé republiky. - 1. vyd. - Příl. - 
ISBN: 978-80-86547-89-3 (brož.) 
 
25164II 
Jan Čapek 
Evropská úmluva o ochraně lidských práv. 
II. část, Protokoly 
Praha : Linde Praha, 2010, 187 s. 
Protokoly k Úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod jsou její součástí, některé    
z nich již do ní byly zapracovány (jsou součástí 
I. části publikace). Znění protokolů č. 1, 4, 6, 7 
a protokolů č. 12, 13 a 14, které doposud 
nevstoupily v platnost. Závěrečná a přechodná 
ustanovení. Protokoly jsou doplněny 
komentářem a stručným obsahem vybraných 
případů. Jejich výběr je zpracovaný k 1.7.2009. 
- Na obálce název: Evropská úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod. -        
ISBN: 978-80-7201-804-8 (brož.) 
 
25256 
Alexander J. Bělohlávek 
Mezinárodní právo soukromé evropských 
zemí : překlady předpisů mezinárodního 
práva soukromého s poznámkami a 
související informace 
Praha : C.H. Beck, 2010, lxvi, 1196 s. 
Soubor přeložených předpisů mezinárodního 
práva soukromého jednotlivých evropských 
zemí. Je zde zařazena jak problematika 
hmotněprávní, tak oblast procesní, a to včetně 
speciálních oblastí, jako např. pracovní právo   
s mezinárodním prvkem, ochrana spotřebitele, 
obchodování s cennými papíry, oblast 
směnečného a šekového práva s návazností na 
zahraničí, ale i oblast právní pomoci. 
Jednotlivé kapitoly jsou doplněny přehledem 
platných bilaterálních smluv jak ve vztahu        
k ČR tak i se Slovenskem a s postupy při 
uznávání a ověřování veřejných listin. - Vyd. 
1. - Část. přeloženo z různých jazyků. - ISBN: 
978-80-7400-309-7 (váz.) 
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25275 
autorský kolektiv 
Neviditelný problém : rovnost a 
diskriminace v praxi 
Praha : Gender Studies, 2010, 68 s. 
Rovné zacházení a ochrana před diskriminací   
v České republice. Pojmy a koncepty 
související s rovností. Definice diskriminace. 
Antidiskriminační zákon. Závěrečná zpráva      
z výzkumu "Nenechte se diskriminovat". 
Soubor kauzistik, které popisují konkrétní 
způsoby řešení rozličných případů diskriminace 
(z důvodu věku, národnosti, etnické 
příslušnosti, pohlaví atd.). 
 
25291I     Pouze prezenčně      
Jiří Švestka ... [et al.] 
Občanský zákoník : komentář. I., § 1-459 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxi, 1373 s. 
Komentované znění zák. č. 40/1964 Sb., ve 
znění pozdějších zákonů. V tomto díle obecná 
ustanovení, věcná práva, odpovědnost za 
škodu a za bezdůvodné obohacení. Doplněno 
judikaturou a literaturou. - 2. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-108-6 (váz.) 
 
25291II     Pouze prezenčně   
Jiří Švestka ... [et al.]  
Občanský zákoník : komentář. II., § 460 - 
880 
Praha : C.H. Beck, 2009, xvii, s. 1375 - 2471 
Komentované znění zák. č. 40/1964 Sb., ve 
znění pozdějších zákonů. Část dědění, 
závazkové právo, závěrečná, přechodná a 
zrušovací ustanovení. Doplněno judikaturou a 
literaturou. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-108-6 
(váz.) 
 
25337 
Václav Bartík, Eva Janečková 
Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : 
vybrané otázky 
Praha : Linde Praha, 2010, 263 s. 
Vybrané otázky ochrany osobních údajů a 
některá úskalí, která mohou při jejich 
zpracování nastat. Ochrana osobních údajů       
v oblasti bankovnictví, v souvislosti se správou 
nemovitostí, v činnosti obcí, ve zdravotnictví, 
v právní úpravě používání rodného čísla,          
v personalistice, při monitoringu zaměstnanců 
a v některých dalších oblastech (adresy, 
fotografie, telefonické hovory atd.). Součástí 
knihy jsou i odkazy na judikaturu. - 2. vyd. -   
4 příl.: znění zák. č. 101/200 Sb. a dalších 
předpisů. - ISBN: 978-80-7201-813-0 (brož.) 

25273 
Alena Kučerová, František Nonnemann 
Ochrana osobních údajů v otázkách a 
odpovědích 
Praha : POLYGON, 2010, 150 s. 
Otázky a odpovědi týkající se aplikace zák.     
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a     
o změně některých zákonů. Přehled 
odkazovaných právních předpisů. Úplné znění 
zák. č. 101/2000 Sb. Výňatky z dalších 
právních předpisů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7273-163-3 (váz.) 
 
25247 
Pravoslav Polák ... [et al.] 
Praktikum z trestního práva hmotného : 
zvláštní část 
Praha : C.H. Beck, 2010, 72 s. + 1 samostat. 
příl. 
Osvojení si pojmů a institutů při řešení 
praktických příkladů trestných činů proti 
životu a zdraví, proti svobodě a právům na 
ochranu osobnosti, soukromí a listovního 
tajemství, proti lidské důstojnosti, proti rodině 
a dětem, proti majetku. Trestné činy 
hospodářské, obecně nebezpečné, proti 
životnímu prostředí, proti ČR, cizímu státu a 
mezinárodní organizaci, proti pořádku ve 
věcech veřejných, proti lidskosti, proti míru a   
o válečné trestné vině. Samostatná příloha 
obsahuje klíč k řešeným příkladům. - Přeprac. 
a dopl. 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-310-3 
(brož.) 
 
25233 
Jan Tryzna 
Právní principy a právní argumentace :      
k vlivu právních principů na právní 
argumentaci při aplikaci práva 
Praha : Auditorium, 2010, 332 s. 
Právo a jeho aplikace. Určení právních 
pravidel relevantních pro aplikaci práva na 
konkrétní případ. Některé metody právní 
argumentace. Výběr pravidel pro rozhodnutí 
konkrétní kauzy. Relevance právních principů 
pro výběr alternativ rozhodnutí kauzy. 
Prameny právních principů a jejich funkce       
v právním řádu. Příklady užití právních 
principů v judikatuře soudů. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-87284-01-8 (váz.) 
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25274 
Dana Ondrejová 
Právní prostředky ochrany proti nekalé 
soutěži 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 315 s. 
Obecně o právní regulaci soutěžního jednání. 
Přehled právních prostředků. Osoby 
legitimované ve sporech z nekalé soutěže. 
Právní prostředky obsažené v obchodním 
zákoníku, občanském zákoníku, v občanském 
soudním řádu, ve zvláštních zákonech a            
v právu ES. Trestněprávní a mimoprávní 
prostředky ochrany proti nekalé soutěži. 
Procesní specifika. Kolizní otázky nekalé 
soutěže. Přehled nejvýznamnějších použitých 
rozhodnutí českých soudů a Soudního dvora 
EU. - Vyd. 1. - 2 příl. - ISBN: 978-80-7357-
505-2 (brož.) 
 
25216 
Richard A. Epstein ; [editor českého vydání 
Martin Froněk] 
Právo, ekonomie a politika 
Praha : Wolters Kluwer : CEVRO Institut : 
Liberální institut, 2010, 288 s.  
Sborník textů jednoho z nejvlivnějších právních 
teoretiků moderní doby a představitele hnutí 
práva a ekonomie (Law and Economics), který 
se hlásí ke klasickému liberalismu. Kromě 
zásadních děl na poli práva soukromých 
deliktů je autorem právních analýz z oblasti 
vlastnictví, ústavního práva, protimonopolního 
zákonodárství, pracovního a správního práva a 
právních rozborů rozličných regulatorních 
politik. Sborník obsahuje kapitoly: Proti 
antidiskriminačnímu zákonodárství - 
analytické základy. Behaviorální ekonomie: 
lidské omyly a tržní náprava. Lidský a 
ekonomický rozměr altruismu: případ 
transplantace orgánů. Ne tak úplně minimální 
obsah přirozeného práva. Transakční náklady a 
vlastnická práva aneb Dělají dobré ploty dobré 
sousedy? Law and Economics: jeho zářivá 
minulost a nejistá budoucnost. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-529-8 (brož.) 
 
E-9394 
Lenka Deverová, Petr Pošík 
Problematika nového občanského zákoníku 
a neziskových organizací 
Praha : Oeconomica, 2009, 19 s. 
Nová právní úprava neziskových organizací     
v navrhovaném občanském zákoníku, který 
vláda schválila v dubnu 2009. Úprava statusu 
veřejné prospěšnosti - věcný záměr zákona. 

Problematika spolkového práva. - Nad 
nadpisem Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Fakulta podnikohospodářská, katedra 
podnikové ekonomiky. - ISBN: 978-80-245-
1596-0 (brož.) 
 
25276I, II 
Alexander J. Bělohlávek 
Římská úmluva a Nařízení Řím I : 
komentář v širších souvislostech evropského 
a mezinárodního práva soukromého : 
vydání k 17.12.2009 
Praha : C.H. Beck, 2009, 2 sv. 
Historický vývoj mezinárodního a evropského 
práva soukromého. Text Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu 
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 
(Řím I). Text Úmluvy o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy z června 1980 
(konsolidované znění). Srovnávací tabulka 
Úmluvy a Nařízení (podle předmětu úpravy). 
Komentář a podrobný výklad jak k Římské 
úmluvě, tak k Nařízení Řím I. Jednotlivé 
otázky, včetně praktických, jsou pojednávány 
ve velmi širokém rámci související úpravy jak 
mezinárodního (evropského) práva 
soukromého, tak často i navazující úpravy 
hmotněprávní, tuzemské i zahraniční.               
V publikaci je citováno více než 1800 
soudních a jiných rozhodnutí jak z ČR, tak 
především ze zahraničí, včetně judikatury 
Soudního dvora ES. Přílohou jsou překlady 
více než dvou desítek národních úprav 
mezinárodního práva soukromého (kolizního) 
pro oblast smluvních závazkových vztahů 
evropských zemí. - Vyd. 1. - Rozděleno do       
2 svazků. - ISBN: 978-80-7400-176-5 (váz.) 
 
15392/50 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 50, ročník 
2008 - III. díl 
Praha : C.H. Beck, 2010, xix, 472 s. +1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska 
Ústavního soudu. Každý nález je opatřen 
výstižným názvem a právní větou umožňující 
rychlou a věcnou orientaci. V tomto díle 
nálezy č. 117 až 159, usnesení č. 7 - 10 z roku 
2008. - Vyd. 1. - CD obsahuje obsah a věcný 
rejstřík dosud vydaných svazků 1 - 50. -   
ISBN: 978-80-7400-319-6 (váz.) 
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25251 
Ivana Štenglová 
Smlouva o dílo 
Praha : C.H. Beck, 2010, xiii, 220 s. 
Historický vývoj od římského práva po 
hospodářský zákoník a zákoník mezinárodního 
obchodu. Rozbor současné platné právní 
úpravy (a bezprostředně souvisejících úprav)    
v občanském a obchodním zákoníku. Některé 
zahraniční úpravy - švýcarský obligační zákon 
a německý občanský zákoník. - Vyd. 1. - 
Judikatura. - ISBN: 978-80-7400-311-0 (brož.) 
 
25290I     Pouze prezenčně      
Pavel Šámal a kolektiv 
Trestní zákoník : komentář. I., § 1-139 
Praha : C.H. Beck, 2009, xvi, 1287 s. 
Komentované znění zákona č. 40/12009 Sb., 
trestního zákoníku, ve znění zák. č. 306/2009 
Sb. Obecná část. Systematický výklad každého 
paragrafu je doplněn souvisejícími 
trestněprávními ustanoveními a dalšími 
právními předpisy, přehledem literatury a 
judikatury. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-  
109-3 (váz.) 
 
25290II     Pouze prezenčně      
Pavel Šámal a kolektiv 
Trestní zákoník : komentář. II., § 140 -421 
Praha : C.H. Beck, 2010, xvi, s. 1289-3285 
Komentované znění zákona č. 40/12009 Sb., 
trestního zákoníku, ve znění zák. č. 306/2009 
Sb. Zvláštní část. Systematický výklad 
každého paragrafu je doplněn souvisejícími 
trestněprávními ustanoveními a dalšími 
právními předpisy, přehledem literatury a 
judikatury. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400- 
178-9 (váz.) 
 
25234 
Daniel Prouza 
Trestní zákoník s judikaturou 
Praha : C.H. Beck, 2010, xviii, 1248 s. 
Úplné znění zák. č. 40/2009 Sb., jak vyplývá 
ze změn, doplnění a úprav provedených zák.   
č. 306/2009 Sb. Do textu byla přiřazena            
i odpovídající ustanovení dosavadního trestního 
zákona, platného do 31.12.2009. Prostřednictvím 
klíčové judikatury je podán výklad jednotlivých 
ustanovení zákoníku. Srovnávací tabulka         
s přehledem odpovídajících ustanovení 
trestního zákona a zákoníku. - Vyd. 1. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7400-187-1 (brož.) 
 
 

25292 
Pavel Svoboda 
Úvod do evropského práva 
Praha : C.H. Beck, 2010, xx, 304 s. 
Základní prvky a principy fungování 
evropského právního systému. Institucionální 
právo: historie a perspektivy, základy EU, 
pravomoci, orgány EU, systém evropského 
práva, prameny evropského práva a jejich 
přijímání, uplatňování evropského práva, 
soudní kontrola. Hmotné právo: základy 
vnitřního trhu, volný pohyb zboží, osob, 
pracovníků, služeb, svoboda usazování, 
evropský finanční prostor, soutěžní politika, 
prostor svobody, bezpečí a práva. Přehled 
společné vnitřní a vnější politiky. - 3. vyd. - 
ISBN: 978-80-7400-313-4 (brož.) 
 
25255 
Harald Christian Scheu 
Úvod do mezinárodního práva veřejného 
Praha : Auditorium, 2010, 142 s. 
Učebnice poskytuje přehled charakteristických 
znaků, struktury a klíčových kapitol 
současného mezinárodního práva. Pojem 
mezinárodního práva veřejného, jeho prameny. 
Právo mezinárodních smluv. Vztah 
mezinárodního a vnitrostátního práva. Právní 
subjektivita v mezinárodním právu. Stát jako 
hlavní subjekt mezinárodního práva. 
Mezinárodní organizace. Odpovědnost             
v mezinárodním právu. Mírové urovnání 
mezinárodních sporů. Součástí výkladu jsou      
i odkazy na relevantní judikaturu 
mezinárodních soudních orgánů. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-87284-05-6 (váz.) 
 
25354 
Jaroslav Truneček 
Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem 
Praha : Leges, 2010, 135 s. 
Specifická povaha věcných břemen                  
s veřejnoprávním prvkem. Věcná břemena        
z pohledu historie. Stávající úprava věcných 
břemen v energetickém zákoně. Obsah smluv   
o zřizování věcných břemen a podrobnosti       
o jejich zřizování. Náhrada za zřízení a 
existenci věcného břemene - praktické 
zkušenosti a judikatura. Vysvětlení a důsledky 
tzv. unbundlingu. Věcná břemena                     
s veřejnoprávním prvkem mimo rámec 
energetického zákona: telekomunikace, 
vodovody a kanalizace. Zhodnocení současné 
právní úpravy. Úvahy de lege ferenda              
o věcných břemenech ve vztahu k distribuční 
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síti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-37-0 
(brož.) 
 
25293 
Michal Petr a kolektiv 
Zakázané dohody a zneužívání dominantního 
postavení v ČR 
Praha : C.H. Beck, 2010, xvii, 607 s. 
Regulace zakázaných dohod a zneužívání 
dominantního postavení, a to jak z hlediska 
práva hmotného, tak procesního. Výklad je 
koncipován z pohledu ČR, ale paralelně se        
v judikátech zmiňuje i o právu komunitárním a 
členských států EU. Obsah je rozčleněn do pěti 
částí: obecné otázky soutěžního práva, 
zakázané dohody, zneužívání dominantního 
postavení, veřejné prosazování soutěžního 
práva a soukromé prosazování soutěžního 
práva. Právní stav předpisů  je k 1.1.2010. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-307-3 (brož.) 
 
25355 
Roman Kočí 
Zákon o pozemních komunikacích             
s komentářem, prováděcími předpisy a vzory

   
 

správních rozhodnutí a jiných právních 
aktů 
Praha : Leges, 2010, 416 s. 
Komentované znění zák. č. 13/1997 Sb.,           
o pozemních komunikacích. Vzory správních 
rozhodnutí a jiných právních aktů. Znění 
souvisejících vyhlášek a nařízení vlády - vše 
podle právního stavu k 1.4.2010. - 3. aktualiz. 
a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-87212-36-3 
(brož.) 
 
25323 
Adam Furek, Lukáš Rothanzl 
Zákon o svobodném přístupu k informacím : 
komentář 
Praha : Linde Praha, 2010, 671 s. 
Komentované znění zák. č. 106/1999 Sb.,         
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších zákonů. Výklad zákona z pohledu 
povinných subjektů (správní úřady, kraje, obce 
a veřejné instituce) a jejich nadřízených 
orgánů. Související ustanovení, judikatura. - 
Příl. znění souvisejících předpisů a vzory 
úkonů. - ISBN: 978-80-7201-788-1 (brož.) 
 
 
 
 
 
 

25332 
Karel Janderka 
Zákon o vyvlastnění : poznámkové vydání     
s výkladem k zákonu o urychlení výstavby 
dopravní infrastruktury 
Praha : Linde Praha, 2010, 171 s. 
Znění zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo 
ke stavbě, s poznámkami, odkazy na judikaturu 
a se schématy některých procesních postupů. 
Zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní infrastruktury. Výňatky z právních 
předpisů týkajících se vyvlastnění. Zvláštní 
předpisy řešící účely vyvlastnění. Vzory pro 
vyvlastňovací řízení. - ISBN: 978-80-7201-
793-5 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25217 
k vydání připravili Květa Kalibová, Zdeněk 
Pavlík, Alena Vodáková 
Demografie (nejen) pro demografy 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2009,   
241 s. : tab. 
Výklad základních demografických a blízce 
příbuzných pojmů v heslech. Aplikace těchto 
pojmů na popis a analýzu reálného života 
společnosti nabízí autorské stati předních 
českých demografů v druhé části publikace: 
Svět z pohledu demografie (Z. Pavlík); Naše 
místo v Evropě (K. Kalibová); Problémy          
s demografickým stárnutím (M. Mašková); Mít 
či nemít děti (J. Kocourková). - 3., přeprac. 
vyd. - ISBN: 978-80-7419-012-4 (brož.) 
 
25367 
Enrico Giovannini ; překlad Václav Friedrich, 
Renata Majovská 
Ekonomická statistika srozumitelně :           
z pohledu OECD 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 206 s. : obr., 
tab. 
Kniha představuje základní pojmy, definice a 
hlavní koncepty, které statistici a ekonomové 
používají k měření ekonomických jevů. 
Popisuje, jak je organizována tvorba 
mezinárodních statistik, kdo jsou hlavní tvůrci 
ekonomických statistik, jaké jsou hlavní 
databáze dostupné přes internet a jak lze 
posuzovat kvalitu statistik. Zvláštní pozornost 
je věnována ukazatelům ekonomických 
statistik OECD používaných k posouzení 
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makroekonomických a strukturálních politik. 
Autor byl hlavním statistikem OECD. V každé 
části jsou uvedeny odkazy na zdroje a náměty 
pro další studium. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7357-536-6 (brož.) 
 
25368 
Václav Friedrich, Renata Majovská 
Výběr z ekonomické statistiky od OECD      
k České republice 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 56 s. : obr., tab. 
Historie, poslání a charakteristika OECD. 
Klasifikace a číselníky v ekonomické statistice. 
Matematický aparát ekonomické statistiky. 
Hlavní zdroje ekonomických statistik 
především v ČR. Kniha vznikla jako soubor 
doplňků a komentářů k publikaci Ekonomická 
statistika srozumitelně : z pohledu OECD  
autora Enrica Giovanniniho (sign. 25367) - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-537-3 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
25250 
Jana Pilátová a kolektiv 
Daňová evidence : komplexní řešení 
problematiky daňové evidence pro OSVČ 
2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 319 s. 
Charakteristika daňové evidence, její obsah a 
forma. Složky majetku a závazků, jejich 
ocenění a evidence. Evidence zdanitelných 
příjmů a daňově uznatelných výdajů. Uzavření 
daňové evidence. Problematika DPH, daně 
silniční a daně z nemovitostí. Sociální a 
zdravotní pojištění OSVČ. Přechod z daňové 
evidence na vedení účetnictví. Řešené příklady 
z praxe. Otázky a odpovědi. - 6. aktualiz. vyd. 
- Související předpisy. - ISBN: 978-80-7263-
586-3 (brož.) 
 
25348 
International Accounting Standards Board 
IAS 24 Related party disclosures 
IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], November 
2009, 39 s. : schémata 
Novelizovaný mezinárodní účetní standard 
IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran             
z listopadu 2009. Nahrazuje aktualizovaný text 
IAS 24 z roku 2003, je účinný od 1.1.2011. 
Novela zjednodušuje vykazování informací     

u účetních jednotek, které jsou spřízněny se 
státem, a zpřesňuje definici spřízněné strany. - 
Předplatné IASB. - ISBN: 978-1-907026-41-6 
(brož.) 

  

 
25141 
International Accounting Standards Board 
IFRS 9 Financial instruments : 
International Financial Reporting Standard 
IFRS 9 - Finanční nástroje : mezinárodní 
standard účetního výkaznictví 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], November 
2009, 37 s. 
Nový standard IFRS 9 - Finanční nástroje, 
který je součástí projektu nahrazení stávajícího 
IAS 39 - Finanční nástroje, vydala v listopadu 
2009 Rada pro mezinárodní účetní standardy. 
Věnuje se klasifikaci a oceňování finančních 
aktiv (oceněním reálnou hodnotou a 
diskontovanou cenou). - Příl. -- Předpl. IASB. 
- ISBN: 978-1-907026-47-8 (brož.) 
 
25142 
International Accounting Standards Board 
IFRS 9 Financial instruments : basis for 
conclusions 
IFRS 9 - Finanční nástroje : odůvodnění 
závěrů 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], November 
2009, 66 s. 
Zdůvodnění závěrů doplňuje IFRS 9 - Finanční 
nástroje; umožňuje lepší pochopení účetního 
standardu; shrnuje proces tvorby a schvalování 
standardu Radou pro mezinárodní účetní 
standardy (IASB) a vysvětluje důvody 
přijatých řešení. - Příl. -- Předpl. IASB. - 
ISBN: 978-1-907026-48-5 (brož.) 
 
25143 
International Accounting Standards Board 
IFRS 9 Financial instruments : amendments 
to other IFRSs and guidance 
IFRS 9 - Finanční nástroje : změny dalších 
standardů IFRS a návodů k provádění 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], November 
2009, 79 s. 
Doplněk IFRS 9 - Finanční nástroje; přináší 
shrnutí změn dalších standardů IFRS 
standardem IFRS 9 a změny v implementačních 
příručkách k dalším standardům. - Příl. -- 
Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-907026-49-2 
(brož.) 
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25347 
International Accounting Standards Board 
Improvements to IFRSs [2010] 
Zdokonalení Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS) [2010] 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], May 2010, 
46 s. : rámečky 
Texty změn Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví a zdůvodnění závěrů každé změny 
(IFRS 1, 3, 7; IAS 1, 27, 34; IFRIC 13) z roku 
2009. - Předplatné IASB. - ISBN: 978-1-
907026-72-0 (brož.) 
 
 
25238 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, České účetní standardy : 
pro některé vybrané účetní jednotky : 100 
postupů účtování 
Olomouc : ANAG, 2010, 439 s. 
Komentované znění vyhl. č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zák.    
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, včetně příloh. Příklady 
účtových rozvrhů a používání metod v roce 
2010 (pro územní samosprávné celky, 
příspěvkové organizace a organizační složky 
státu). Vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická 
vyhláška o účetních záznamech). Přehled 
zrušených Českých účetních standardů a nově 
účinných od 1.1.2010 -  účetní standardy        
č. 701, 702, 703 a 704. Názorné příklady 
účtování územních samosprávných celků a 
příspěvkových organizací. Znění zák.             
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - Pokračování 
podnázvu na deskách: pro územní 
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 
regionální rady regionů soudržnosti, 
příspěvkové organizace, státní fondy podle 
rozpočtových pravidel, organizační složky 
státu, Pozemkový fond ČR. - ISBN: 978-80-
7263-594-8 (brož.) 

 

 
24988VI 
kolektiv autorů 
Zásoby, operace s podnikem, dotazy 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Výklad k vybraným účetním případům             
s praktickými příklady: oceňování úbytku 
zásob, nájem podniku nebo jeho části podle 
obchodního zákoníku, prodej podniku. Splnění 
podmínek pro zařazení dlouhodobého majetku 
do užívání. Zaměstnanecké výhody a DPH od 

29.4.2010. Daň z nemovitostí vyměřená pro 
zdaňovací období 2010. Sociální zabezpečení 
osob migrujících v rámci EU. Kvalifikované 
odpovědi na konkrétní dotazy z praxe, které se 
týkají účtování nebo daňové problematiky. - 
ISBN: 978-80-87367-08-7 (brož.) 

 

 

Veřejná správa 
 
25320 
Petr Havlan a kol. 
Majetek státu v platné právní úpravě 
Praha : Linde Praha, 2010, 503 s. 
Vlastnictví, jiná majetková práva státu a jejich 
výkon. Vykonavatelé vlastnického práva a 
jiných majetkových práv státu (organizační 
složky státu, státní organizace, Pozemkový 
fond). Vymezení majetku státu. Nabývání 
majetku státem. Hospodaření a tzv. prozatímní 
hospodaření s majetkem státu. Nakládání         
s majetkem státu (převody vlastnictví, 
přenechání do užívání jiným osobám, 
transformace, nakládání s pohledávkami aj.). 
Odpovědnost při hospodaření. Kontrola 
dodržování povinností při hospodaření             
s majetkem státu. Vzory vybraných úkonů. 
Publikace vychází z právního stavu ke dni 
1.1.2010. - 3. aktualiz. a podstat. dopl. vyd. - 
Vybrané práv. předpisy. - ISBN: 978-80-7201-
796-6 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-9374 
by Willi Leibfritz 
Fiscal federalism in Belgium : main 
challenges and considerations for reform 
Fiskální federalismus v Belgii : hlavní výzvy 
a úvahy o změnách 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, December 2009, 
31 s. : grafy, tab., schémata, rámečky 
Studie analyzuje současný stav fiskálních 
vztahů mezi federální vládou a vládami 
společenství a regionů v Belgii a jejich vývoj   
v nedávném období. Systém fiskálního 
federalismu je zdrojem vertikální i horizontální 
nerovnováhy mezi jednotlivými úrovněmi, 
fiskální břemeno v důsledku stárnutí populace 
ovlivňuje zejména rozpočet federální vlády. 
Jsou předkládána doporučení a návrhy změn ke 
snížení nerovnováh, zlepšení výkonnosti 
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fiskálního systému a sdílení daňových příjmů. – 
Pozn., příl. - (brož.) 
 
E-9369 
by Pierre Beynet and Willi Leibfritz 
Keeping Slovenian public finances on a 
sustainable path 
Udržitelná cesta slovinských veřejných 
financí 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2009, 
39 s. : grafy, tab., rámečky 
Studie zkoumá různé stránky a výzvy fiskální 
politiky ve Slovinsku, zejména fiskální 
konsolidaci, penzijní reformu s cílem dosažení 
dlouhodobé fiskální udržitelnosti, efektivitu 
veřejných výdajů a nutnost omezení jejich 
růstu a změny v daňovém systému zajišťující 
růst a vytváření pracovních míst. – Pozn., příl. - 
(brož.) 
 
25225 
Ministerstvo financí ; předkládá Jan Fischer, 
zpracoval Eduard Janota 
Návrh státního závěrečného účtu České 
republiky za rok 2009 : pro jednání 
Parlamentu ČR 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2010 (duben), 
11 sv. ve dvou částech 
Materiál obsahuje jedenáct částí. Část A: 
Vládní návrh usnesení Poslanecké sněmovny   
k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 
2009. Část B: Ekonomický vývoj a veřejné 
rozpočty. Část C: Zpráva o výsledcích 
hospodaření státního rozpočtu. Část D: Zpráva 
o stavu a vývoji státních finančních aktiv a 
státních záruk. Část E: Zpráva o řízení státního 
dluhu. Část F: Zpráva o hospodaření dalších 
složek veřejných rozpočtů a o fondech 
organizačních složek státu. Část G: Tabulková 
část k návrhu státního závěrečného účtu ČR. 
Část H: Souhrn závěrečných účtů kapitol (ve 
třech sešitech). Část I: Příloha k návrhu 
státního závěrečného účtu ČR - informace        
o postupu privatizace a o stavu a použití 
prostředků vedených na zvláštních účtech (dle 
zák. č. 178/2005 Sb.). - Min. financí ČR        
čj. 11/28802/2010-112 -- materiál je předkládán 
podle § 30 odst. 5 a 6 zák. č. 218/2000 Sb. - 
(brož.) 
 
 
 
 
 

25341 
edited by John Wanna, Lotte Jensen, Jouke de 
Vries 
The reality of budgetary reform in OECD 
nations : trajectories and consequences 
Skutečnost rozpočtových reforem v zemích 
OECD : cesty a důsledky 
Cheltenham : Edward Elgar, c2010, xiii, 313 s. : 
tab. 
Analytické srovnání efektivnosti reforem 
rozpočtových systémů ve vybraných vyspělých 
zemích OECD, které probíhaly v minulých 
dvou až třech desetiletích. Jednotlivé kapitoly 
zpracovávají vývoj reformy, její cíle, zvolené 
přístupy, hlavní události, realizované změny 
atd. v jednotlivých zemích (USA, Velká 
Británie, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, 
Japonsko, Korea, Dánsko, Nizozemsko, 
Španělsko a Itálie), dále jsou probírány 
podobnosti a trendy reforem, změny v úlohách 
centrálních rozpočtových agentur ve vztahu     
k veřejným výdajům a další otázky jejich 
činnosti. Hodnocení následků změn pro 
rozpočtový systém a pro způsob práce moderní 
vlády při řízení fiskální politiky a 
rozpočtových priorit. - Pozn. - ISBN: 978-1-
84064-689-4 (váz.) 
 

Zemědělství 
 
E-9399 
Věra Bečvářová a kolektiv 
Vývoj českého zemědělství v evropském 
kontextu 
Brno : Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita v Brně, 2008, 62 s. : diagr. 
Obecné podmínky evropského zemědělství a 
současná etapa jeho vývoje včetně českého 
zemědělství. EU jako producent zemědělských 
komodit - základní charakteristiky vývoje        
v mezinárodních komparacích. Celková 
proporce a vývoj produkce rostlinných 
komodit v EU (pšenice, brambory, cukrovka, 
řepka). Celková produkce a vývoj produkce 
živočišných komodit v EU (kravské mléko, 
hovězí, vepřové a kuřecí maso). Otázky 
potravinové jistoty v produkci základních 
potravin. V tabulkách údaje z let 1993-2007. - 
1. vyd. - 9 příl. - ISBN: 978-80-7375-255-2 
(brož.) 
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Životní prostředí 
 
25362 
Eva Tošovská ... [et al.] 
Makroekonomické souvislosti ochrany 
životního prostředí 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxi, 201 s. : tab., 
grafy, schémata 
Makroekonomické aspekty ochrany životního 
prostředí v ČR. Výklad v kapitolách: Vztahy 
mezi výkonností národního hospodářství a 
politikou životního prostředí; Zaměstnanost a 
ochrana životního prostředí; Vybrané vlivy 
ochrany životního prostředí na cenovou 
hladinu; Odvětvová struktura a ochrana 
životního prostředí. - 1. vyd. - Příl. -        
ISBN: 978-80-7400-308-0 (váz.) 
 

Ostatní 
 
25306 
Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm ; [překlad 
Iva Michňová] 
27 manipulativních technik : jak účinně 
manipulovat a ještě účinněji se bránit 
Praha : Grada, 2010, 186 s. 
Druhy manipulativních technik a strategií. 
Obrana proti manipulaci. Argumentační 
taktiky. Účelové argumenty. Příklady situací, 
cvičení a dialogů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-3300-5 (brož.) 
 
25223 
Miloslav Bednář ... [et al.] 
Albert Camus : padesát let od úmrtí : 
sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, 139 s. 
Texty ze semináře, který se uskutečnil v lednu 
2010 a byl věnovaný spisovateli A. Camusovi, 
představiteli francouzského existencialismu. 
Názvy příspěvků, které zazněly na semináři: 
Camusovo pojetí absurdity - výraz 
polovičatosti moderního myšlení (M. Bednář); 
Sisyfova cesta za štěstím - Albert Camus 
spisovatel (V. Jamek); Camus versus absurdno 
(J. Pavlík); Od absurdity k etice lidské 
solidarity (J. Pechar). Následují doplňkové 
texty a úryvky z Camusova díla: Absurdní zdi, 
Mýtus o Sisyfovi, Člověk revoltující. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-86547-88-6 (brož.) 
 
 

25309 
[Lucie Poslušná] 
Angličtina pro seniory : [jazykový kurz pro 
třetí věk] 
Brno : Computer Press, 2008, 114 s. : 1 CD 
Přehledně koncipovaná učebnice obsahuje 
nejčastější slovíčka a fráze, shrnutí základní 
gramatiky a lekce s kratšími úseky učiva 
včetně cvičení. - Vyd. 1. - CD obsahuje 
poslechová cvičení, hry, křížovky a kvízy. - 
ISBN: 978-80-251-2400-0 (brož.) 
 
25310 
Pavel Kosatík 
Bankéř první republiky : život dr. Jaroslava 
Preisse 
Praha : Mladá fronta, 2010, 199 s., [16] s. obr. 
příl. : fot. 
Životopis Dr. Jaroslava Preisse (1870-1946), 
jednoho z nejvýznamnějších čs. finančníků a 
národohospodářů dvacátého století, 
dlouholetého vrchního ředitele a předsedy 
správní rady Živnostenské banky. - 2., v Mladé 
frontě 1. vyd. - ISBN: 978-80-204-2076-3 
(váz.) 
 
25297 
O'Brien Browne ; [přeložila Jana Bílková] 
Business English : telefonování 
Praha : Grada, 2010, 96 s. 
Základní a důležité obraty pro efektivní, 
zdvořilou a jazykově správnou komunikaci. 
Fráze, vybraná gramatická témata, cvičení a 
praktické tipy z obchodní praxe. Příklady 
dialogů. Dílčí testy a klíč se správným 
řešením. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: bez 
obav vše vyřiďte. - ISBN: 978-80-247-3098-1 
(brož.) 
 
25299 
Lutz Walther [přeložila Jana Bílková] 
Business English : small talk 
Praha : Grada, 2010, 96 s. 
Nejdůležitější fráze a slovíčka roztříděná podle 
témat a základních konverzačních situací          
s obchodními partnery. Dialogy, praktické tipy, 
cvičení a dílčí testy. - 1. vyd. - Autor uveden 
chybně, správné jméno na rubu tit. s. O'Brien 
Browne(?). - ISBN: 978-80-247-3097-4 (brož.) 
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25301 
[přeložila Jana Bílková] 
Business English : porady, jednání, schůzky 
Praha : Grada, 2010, 95 s. 
Fráze a slovíčka uspořádaná podle témat a 
situací pro úspěšnou komunikaci s anglicky 
mluvícími obchodními partnery. Vybrané 
příklady dialogů. Cvičení a dílčí testy. - 1. vyd. 
- Obálkový podnázev: osobní jednání bez 
problémů. - ISBN: 978-80-247-3091-2 (brož.) 
 
25302 
Georgina Hodge ; [přeložila Jana Bílková] 
Business English : přijímací pohovor 
Praha : Grada, 2010, 95 s. 
Nejdůležitější fráze a slovíčka pro efektivní, 
zdvořilou a jazykově správnou komunikaci. 
Vybrané příklady dialogů. Cvičení a dílčí testy. 
- 1. vyd. - Obálkový podnázev: udělejte dobrý 
dojem. - ISBN: 978-80-247-3090-5 (brož.) 
 
25227 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Česko-italský mluvník 
Brno : Lingea, 2010, 416 s. 
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, 
konverzační příručky a přehledu gramatických 
pravidel. Obsahuje 1 500 abecedně řazených 
klíčových slov, která pokrývají základ slovní 
zásoby včetně praktických vět, slovních 
spojení a idiomů. Součástí je i kompletní 
přehled gramatiky a ilustrační příklady. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-87062-66-1 (brož.) 
 
25356 
František Zbořil 
Československá a česká zahraniční politika : 
minulost a současnost 
Praha : Leges, 2010, 434 s. 
Základní pojmy vztahující se k problematice 
zahraniční politiky, mezinárodních vztahů a 
diplomacie. Základní a nejvýraznější 
momenty, které ovlivňovaly československou 
zahraniční politiku v období samostatného 
Československa 1918-1939, Protektorátu Čech 
a Moravy a druhého domácího a zahraničního 
odboje za osvobození Československa. 
Zahraniční politika státu od roku 1945 do 
rozpadu federace v roce 1989. Česká 
zahraniční politika od 1.1.1993 a její současná 
aktuální témata. Výklad je doplněn 
poznámkami a úryvky historických textů. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-38-7 (brož.) 
 
 

25246 
Klaus Kreiser, Christoph K. Neumann ; 
[překlad Petr Kučera] 
Dějiny Turecka 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 
329 s. : il., mapy, portréty, tabulky 
Přehled dějin od nejstarších dob utváření 
prvních panství Turků ve Střední Asii až         
k současné Turecké republice. Kapitolu Češi a 
Turci v dějinách a dnes napsal Petr Kučera. - 
Vyd. 1. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-
80-7422-012-8 (váz.) 
 
25221 
Jan Vymětal 
Informační zdroje v odborné literatuře 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 433 s. 
Systematický a ucelený přehled obecných 
poznatků o současném informačním prostředí, 
informačních procesech a komplexní přehled   
o struktuře informačních zdrojů. Primární 
informační zdroje - jejich členění a příprava. 
Popis sekundárních a terciárních informačních 
zdrojů. Elektronická forma informačních 
zdrojů. Odborné knihovny a informační 
pracoviště - základní služby. Strategie 
vyhledávání informací a jejich zpracování 
(rešerše). - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7357-
520-5 (brož.) 
 
25329 
Don Thompson ; [přeložila Alice Hyrmanová 
McElveen] 
Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů 
dolarů : prapodivné zákony ekonomiky 
současného umění a aukčních domů 
Zlín : Kniha Zlín, 2010, 361 s., [8] s. barev. 
obr. příl. : obr. 
Autor čtivou a zábavnou formou identifikuje 
ekonomické zákony a marketingové strategie, 
které vedou k dosažení závratných cen za 
práce některých výtvarníků, zatímco jiní 
zůstávají bez povšimnutí. Čerpá z rozhovorů se 
špičkovými aukcionáři, galeristy, výtvarníky      
i sběrateli a objasňuje psychologii trhu              
s uměním. Názvy některých kapitol: Značkové 
aukce; Aukční psychologie; Umění a peníze; 
Cenová politika současného umění; Padělky; 
Současné umění jako investice aj. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-87162-58-3 (brož.) 
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25257 
Ian Stewart ; přeložil Luboš Pick 
Jak rozkrájet dort a další matematické 
záhady 
Praha : Dokořán : Argo, 2009, 255 s. : 65 obr. 
Matematika se v autorově podání stává 
zábavnou, srozumitelnou a přístupnou 
každému zájemci bez předchozí přípravy nebo 
vzdělání matematické povahy. Ve dvaceti 
kapitolách přibližuje matematiku v celé své 
rozmanitosti. Např. proč se kroutí telefonní 
šňůry, co má společného zabírání území na 
Měsíci s testováním vodivých desek nebo jak 
si co nejspravedlivěji rozdělit dort? - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7363-187-1 (Dokořán : váz.) 
 
25235 
Graham Jones, Adrian Moorhouse ; [překlad 
Milina Krajčovičová] 
Jak získat psychickou odolnost : strategie 
vítězů, které změní váš pracovní výkon 
Praha : Grada, 2010, 217 s. 
Způsoby aplikace elitní sportovní psychologie 
do pracovního i soukromého života a získání 
psychické odolnosti. Praktické postupy a rady. 
Z obsahu: proč je psychická odolnost důležitá 
a v čem spočívá, ovládání stresu, sebedůvěra, 
optimální motivace atd. V příloze jsou popsány 
relaxační meditace. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-3022-6 (brož.) 
 
25300 
Alberto Manguel ; [přeložila Olga 
Trávníčková] 
Knihovna v noci 
Brno : Host, 2009, 302 s. : il., portréty, faksim. 
Knihovny jako úložiště paměti lidstva a 
zároveň symbol marné snahy uchránit veškeré 
poznání před zubem času popisuje v poutavě 
napsané knížce argentinský spisovatel, 
překladatel a bibliofil. V drobných esejích se 
zamýšlí nad příběhy slavných a pozoruhodných 
knihoven (např. Alexandrijská knihovna), nad 
knihovnami slavných osobností (Borges, 
Warburg, Dickens), knihovnami imaginárních 
knih, knihovnami coby nástroji moci či naopak 
místy jedinečné svobody. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7294-336-4 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 

25328 
Adrián Paenza ; [přeložila Denisa Kantnerová] 
Matematiko, jsi to ty? : čísla, osobnosti, 
problémy a zvláštnosti 
Zlín : Kniha Zlín, 2010, 215 s. 
Populárně-vědecká knížka, ve které se řeší 
matematické záhady. Kapitoly o číslech a 
jejich kombinacích se střídají s příběhy            
o významných matematických osobnostech a s 
kapitolami o kombinatorice, pravděpodobnosti 
a matematických důkazech. Součástí jsou          
i různě obtížné příklady a logické úkoly. -   
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87162-42-2 (brož.) 
 
25304I 
von Andrea Frater, Jörg Keller, Angélique 
Thabar 
Mit erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 : 
Übungsbuch 
Úspěšně ke zkoušce Goethe-Zertifikat B2 : 
cvičebnice  
Stuttgart : Klett, 2008, 176 s. +1 CD 
Učebnice přibližuje průběh jazykové zkoušky. 
Shrnuje gramatiku a slovní zásobu. Poskytuje 
tipy na přípravu a strategii řešení. Poslechová 
cvičení na CD. - 1. Auflage - ISBN: 978-3-12-
675830-7 (brož.) 
 
25304II 
von Barbara Bauer-Hutz, Renate Wagner 
Mit erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 : 
Testbuch 
Úspěšně ke zkoušce Goethe-Zertifikat B2 : 
testy  
Stuttgart : Klett, 2008, 120 s. +1 CD 
Modelové testy všech čtyř částí zkoušky 
včetně komentáře. Strategie úspěšného řešení. 
Vysvětlení hodnotících kritérií. Na CD 
poslechová cvičení. - 1. Auflage - ISBN: 978-
3-12-675831-4 (brož.) 
 
25322 
Petr Boukal 
Nestátní neziskové organizace : (teorie a 
praxe) 
Praha : Oeconomica, 2009, 303 s. 
Výklad odborné terminologie a poznatků          
z jednotlivých oblastí fungování nestátních 
neziskových organizací. Místo neziskové 
organizace ve společnosti a ekonomice. 
Historie sdružování. Hlavní právní formy 
nestátních neziskových organizací a postupy 
při jejich zakládání (občanská sdružení, 
nadace, obecně prospěšné společnosti atd.). 
Financování těchto organizací (úkoly 
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finančního managementu, zdroje financování, 
fundraising, finanční plánování). Personální 
činnost (vymezení dobrovolnictví). Prezentace 
(public relations). Výkonnost a efektivnost 
činnosti. Vybrané oblasti působení (sociální 
služby, kultura, školství, ekologie, 
zdravotnictví). Přehled o činnosti nestátních 
neziskových organizací v Německu, Rakousku 
a Slovensku. - Vyd. 1. - 7 příl. vzorů. - ISBN: 
978-80-245-1650-9 (brož.) 
 
E-9392 
Petr Boukal ... [et al.] 
Nestátní neziskové organizace a ekonomická 
krize 
Praha : Oeconomica, 2009, 36 s. : tab. 
Problémy s financováním neziskových 
organizací v době finanční krize a možná 
řešení. Ekonomická krize vytváří tlak na 
profesionalizaci neziskových organizací a 
posílení jejich transparentnosti. Popis 
problematiky v českém a německém prostředí. 
- Nad nadpisem Vysoká škola ekonomická       
v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra 
podnikové ekonomiky. - ISBN: 978-80-245-
1594-6 (brož.) 
 
25283 
Jiří Vaněk 
Obecná, ekonomická a informační etika 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 252 s. : obr. 
Typy etických postojů, jež lze v běžném životě 
zaujmout a argumenty, jež zformulovali jejich 
teoretičtí zastánci (Freud, Kant, Fromm, 
Spinoza, Mill, von Hayek aj.). Širší sociálně-
psychologické předpoklady utváření 
charakteru a tradiční mravní soustavy. 
Profesní, ekonomická, ekologická 
(environmentální) etika a hlavní etické 
problémy týkající se informačních procesů 
včetně novinářské i reklamní praxe. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-504-5 (brož.) 
 
25236 
Vladimír Svoboda, Jaroslav Peregrin 
Od jazyka k logice : filozofický úvod do 
moderní logiky 
Praha : Academia, 2009, 428 s. 
Od běžného jazyka a lidské argumentace          
k logickým symbolům a umělým jazykům,       
s kterými pracuje moderní logika. Výklad         
v kapitolách: Co je to logika? Logická 
symbolika a logická forma. Hledání kritérií 
správnosti úsudků. Logická analýza přirozeného 
jazyka. Logické systémy a kalkuly. Za 

hranicemi klasické logiky: modální logiky a 
příklady dalších logik. Co je to význam? 
Dosah logiky. Paradoxy. Dodatky obsahují 
přehled systému klasické výrokové logiky, 
klasické predikátové logiky a systémy 
neklasických logik. - Vyd. 1. - Dod. -      
ISBN: 978-80-200-1740-6 (váz.) 
 
25335 
Jaroslav Rektořík a kolektiv 
Organizace neziskového sektoru : základy 
ekonomiky, teorie a řízení 
Praha : Ekopress, 2010, 188 s. : 11 schémat,   
21 obr., 10 tab. 
Působení neziskových organizací. Základy 
teorie a typologie neziskových organizací. 
Meritorní nástroje ekonomiky a řízení 
(plánování, marketing, fundraising, 
komunikace, organizace a řízení, rozhodování, 
motivace, odměňování, investice, inovace). 
Účetnictví, kalkulace, daně. - 3. aktualiz. vyd. - 
5 příl. - ISBN: 978-80-86929-54-5 (brož.) 
 
25220 
Miloš Kaňka, Eva Kaňková 
Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE : 
kompletní soubor variant přijímacích 
zkoušek z matematiky v roce 2009 
Praha : Ekopress, 2009, 78 s. 
Kompletní soubor variant přijímacích zkoušek 
z matematiky včetně výsledků. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86929-56-9 (brož.) 
 
25253 
Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth ; 
[přeložili Lubomír Dobrý a Jan Hendl] 
Psychologie aktivního způsobu života : 
motivace lidí k pohybovým aktivitám 
Praha : Portál, 2010, 223 s. : tab., obr. 
Příručka popisuje experimentálně ověřené 
metody, které mají pomoci překonat sedavý 
způsob života a zvyknout si na pravidelný, 
zdraví podporující pohyb. Jejím cílem je 
motivovat k pohybovým aktivitám a zásadně 
změnit dosavadní chování. Kniha je založena 
na pětistupňovém modelu motivační 
připravenosti. Doplňují ji praktické příklady, 
přehledy, hodnocení vzorců pohybové 
aktivnosti a dotazníky. - Vyd. 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-
7367-654-4 (brož.) 
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25279 
autorský kolektiv 
Školní slovník českých synonym 
Brno : Lingea, 2010, 320 s. 
Praktický slovník pro potřeby studentů i široké 
veřejnosti obsahuje 16 000 hesel, 58 000 
synonym a 13 000 antonym. Pro větší 
přehlednost má dvoubarevnou úpravu. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-87062-87-6 (brož.) 
 
25366 
Petr Drulák 
Teorie mezinárodních vztahů 
Praha : Portál, 2010, 220 s. 
Základní přehled nejdůležitějších teorií 
mezinárodních vztahů. Historický vývoj. 
Základní přístupy: realistická a liberálně-
idealistická teorie, scientismus, kritické teorie. 
Současné debaty o teorii mezinárodních 
vztahů. Různé přístupy jsou ilustrovány na 
rozboru základních otázek mezinárodních 
vztahů, jimiž jsou např. povaha mezinárodního 
řádu, změna a čas mezinárodního řádu, studená 
válka a evropská integrace. - Vyd. 2. - ISBN: 
978-80-7367-721-3 (brož.) 
 
25340 
Nassim Nicholas Taleb 
The black swan : the impact of the highly 
improbable 
Černá labuť : vliv vysoké 
nepravděpodobnosti 
London : Penguin, c2010, 444 s. : grafy 
Druhé vydání publikace, ve které autor rozvíjí 
svoji "teorii černé labutě" - svět je plný 
nepředvídatelných a velmi nepravděpodobných 
událostí, které mají v dějinách lidstva větší 
význam, než si lidé myslí. Černé labutě jsou 
příčinou mimořádných úspěchů i mimořádných 
krachů. I přes svou nepředvídatelnost se ale 
událost dodatečně a zpětně stává vysvětlitelnou 
a téměř logickou. Autor se ve své knize snaží 
zodpovědět otázku, proč si člověk tak 
lehkomyslně plete nízkou pravděpodobnost 
určité události s její domnělou nemožností. - 
[2nd ed.] - Pozn. - ISBN: 978-0-1410-3459-1 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

25284 
Markéta Škodová, Vlastimil Nečas (eds.) 
Veřejná a mediální agenda: komparativní 
analýza tematizace veřejné sféry 
Praha : Professional Publishing, 2009, 148 s. : 
18 tab., 38 grafů 
Zmapování, analýza a popsání procesů 
nastolování a vzájemné provázanosti témat      
v české veřejnosti a v nastavení tematické 
agendy tuzemských masových médií. Jejich 
vzájemný vztah a ovlivňování. Projekt se 
uskutečnil v letech 2007 - 2008 a jeho 
řešitelem bylo Centrum pro výzkum veřejného 
mínění Sociologického ústavu AV ČR a 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
FSV UK v Praze. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7431-009-6 (brož.) 
 
25282 
Jiří Plamínek 
Vzdělávání dospělých : průvodce pro 
lektory, účastníky a zadavatele 
Praha : Grada, 2010, 318 s. : 101 obr. 
Formy vzdělávání dospělých - prezentace, 
diskuse, řešení modelových situací, koučování, 
učení z reálného výkonu a další. Kniha 
ukazuje, jak stavět vzdělávací programy, jak 
volit styl výuky a jak řešit potíže, jež při učení 
vznikají. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3235-0 
(váz.) 
 
25321 
Věra Höppnerová 
Wirtschaftsdeutsch aktuell 
Aktuální hospodářská němčina 
Praha : Ekopress, 2010, 271 s. 
20 lekcí s texty na obecně ekonomická témata   
i témata z mikro- a makroekonomie. 
Procvičení odborné slovní zásoby. Překladová 
cvičení. Reálie německy mluvících zemí. 
Jazykové hry, kvízy, křížovky. Uživatel 
dosáhne úrovně B2 až C1. - 1. vyd. - Slovník. - 
ISBN: 978-80-86929-58-3 (brož.) 
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