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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 srpen až 
říjen. 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.Euro  (ano‐
ne?),     Evropeizace veřejné sféry,    Investování pro začátečníky, 
Katalog prací    (uplatňování podle povolání a platových  tříd ve 
veřejných  službách  a  správě  k  1.10.2010),   Kontrola  ve  veřejné 
správě,   Ochrana a licencování počítačového programu, Výklad 
smluv  o  zamezení  dvojího  zdanění  ve  světle  judikatury 
Nejvyššího správního soudu a Conseil d’Etat, Zákon o úpadku a 
způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),    Finanční  analýza  
(komplexní  průvodce  s příklady),  Globální  problémy  světa         
v  ekonomických  souvislostech,  Investiční  strategie  pro  třetí 
tisíciletí,  Komentovaná  rozhodnutí  Soudního  dvora  EU  a  
Pojišťovací právo.   

Ze zahraničí  jsme  nakoupili  či získali např.: EU VAT 
compass  2010/2011,  The  euro: the  first  decade, Making  reform 
happen: lessons  from OECD  countries,   Model  tax  convention 
on  income  and  on  capital: condensed  version  22  July  2010, 
OECD  transfer pricing guidelines  for multinational enterprises 
and  tax  administrations  2010,  Public  finances  in  EMU,  Stamp 
duty  land  tax  a  Sub‐national  governments  in  the  European 
Union:  organisation, responsibilities and finance. 

Z      produkce       Ministerstva        financí   upozorňujeme   
na  pravidelný    materiál  Makroekonomická  predikce  České 
republiky:  říjen  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     

Fiskální   výhled  ‐  říjen 2010   je  k  dispozici  na  adrese 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy
_58341.html 

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. 
 
25030/807 
Bankovnictví.  Platební  styk.  Finanční  arbitr.  Praní 
špinavých  peněz.  Stavební  spoření:  podle  stavu       
k 20.9.2010 
  
25030/804 
Cenné papíry, kapitálový  trh: podle  stavu k  1.9.2010:  
směnky,  šeky, dluhopisy, zemědělské  skladní  listy,   
zákon  o  cenných  papírech,  investiční  služby,   
regulované   trhy,    kolektivní investování, penzijní 
fondy, komoditní burzy 
  
25030/803 
Katastr  nemovitostí.  Zeměměřictví.  Pozemkové 
úpravy a úřady : podle stavu k 16.8.2010 
  
25030/802 
Občanský  zákoník  a  související  předpisy:  podle 
stavu k 1.9.2010 
  
25030/808 
Školství : podle stavu k 27.9.2010 
  
25030/806 
Trestní zákon  č.  140/1961 Sb. ve znění k 31.12.2009: 
trestní  zákon  a  převodová  tabulka mezi  trestním 
zákonem  a  trestním  zákoníkem  včetně komentáře 
ke změnám 
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Daně 
 
24988IX 
Jaroslav Kobík a kolektiv autorů 
Daňový řád, stanoviska k dotazům 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Nejvýznamnější změny ve správě daní od 
1.1.2011 v souvislosti se zákonem č. 280/2009 
Sb., daňovým řádem. Základní informace              
o daňové informační schránce. V poslední části 
Metodických aktualit jsou uveřejněny 
kvalifikované odpovědi na četné dotazy z praxe 
(např. rezerva na opravu budovy, účtování        
v bytovém družstvu, DPH, vedení pokladny a 
pokladní doklady, přerušení daňového 
odpisování aj.). - ISBN: 978-80-87367-11-7 
(brož.) 
 
25379 
Slavomíra Svátková, Lenka Láchová, Alena 
Vančurová 
Daňový systém ČR :cvičebnice [2010].         
3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň            
z přidané hodnoty 
Praha : VOX, 2010, 50 s. 
3. díl cvičebnice, která volně navazuje na 
učebnici Daňový systém ČR (z roku 2008 sign. 
23719). V roce 2010 nastalo nejvíc změn v oblasti 
selektivních daní ze spotřeby a DPH a proto 
byla vydána tato cvičebnice. Je řešena jako 
pracovní sešit s třemi kategoriemi úkolů. - Klíč 
k řešení úkolů. - ISBN: 978-80-86324-88-3 
(brož.) 
 
25402 
editors Walter van der Corput and Fabiola 
Annacondia 
EU VAT compass 2010/2011 
Průvodce evropskou DPH 2010/2011 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2010, vi, 614 s. : tab. 
Referenční příručka pro oblast daně z přidané 
hodnoty v Evropské unii. Je rozdělena do tří 
částí - první přináší směrnici 2006/112/ES 
(nahradila tzv. Šestou směrnici k 1. lednu 
2007) o společném systému daně z přidané 
hodnoty ve znění 2009/162/ES a výňatky a 
shrnutí z dalších směrnic týkajících se DPH; 
druhá část je věnována precedenčnímu právu 
ESD vztahujícímu se k DPH z let 1970-2009    
v chronologickém pořadí a s rejstříky; třetí část 
přehledně seznamuje s praxí jednotlivých 
členských států u alternativního výběru 

možností stanovených směrnicí (stav k 1. lednu 
2010) a provádí jejich srovnávací analýzu. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-079-2 (brož.) 
 
25404     Pouze prezenčně 
International Bureau of Fiscal Documentation ; 
Ola van Boeijen-Ostaszewska, editor Europe 
European tax handbook 2010 
Evropská daňová příručka 2010 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2010, 930 s. : tab. 
Základy daňových systémů evropských zemí a 
výběr nejdůležitějších daňových aspektů každé 
jurisdikce. Popis je založen na informacích 
dostupných k 1. dubnu 2010. Nejprve část 
věnovaná zdanění v Evropské unii - základní 
charakteristika daní a výše sazeb. Následují 
podrobnější informace o jednotlivých zemích 
Evropy (zdanění fyzických i právnických 
osob). Příručka se rovněž věnuje pokračující 
harmonizaci daňových systémů států, které 
nově přistoupily k EU. Zahrnuje také popis 
sedmi nejdůležitějších švýcarských kantonů. 
Toto vydání bylo rozšířeno o kapitolu 
věnovanou Ázerbájdžánu, nyní tedy poskytuje 
informace o 49 státech a jurisdikcích. - 21st 
annual ed. - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-076-1 
(brož.) 
 
25500 
OECD 
Model tax convention on income and on 
capital : condensed version 22 July 2010 
Vzorová smlouva o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu : zkrácená verze 
k 22. červenci 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2010, 466 s. 
Aktualizovaná podoba Vzorové smlouvy 
OECD o zamezení dvojího zdanění k 22.7.2010 
a komentáře k jednotlivým paragrafům. Postoje 
nečlenských zemí. Doporučení Rady OECD. - 
[8th ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
08948-8 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

25460 
editors Aurobindo Ponniah and Antoine Glaize; 
OECD, IBFD 
OECD transfer pricing guidelines for 
multinational enterprises and tax 
administrations; Transfer pricing features 
of selected countries 2010 
Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy; 
Charakteristiky převodních cen vybraných 
států v roce 2010 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2010, iv, 711 s. 
Referenční příručka obsahuje v první části 
oficiální text Směrnice OECD o převodních 
cenách pro nadnárodní podniky a daňové 
správy platný k 22. červenci 2010, ve druhé 
části přehledně analyzuje problematiku 
převodních cen u nadnárodních společností ve 
vybraných 33 státech v kontextu domácího a 
mezinárodního práva i praxe. - 2010 ed. - Příl.- 
ISBN: 978-90-8722-081-5 (brož.) 
 
25502 
OECD 
OECD transfer pricing guidelines for 
multinational enterprises and tax 
administrations: 22 July 2010 
Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy:       
22. července 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2010, 371 s. : tab. 
Shrnutí a přepracování předchozích zpráv 
Výboru pro fiskální záležitosti OECD 
týkajících se převodních cen a další daňové 
problematiky s ohledem na nadnárodní 
podniky (zejména Převodní ceny a nadnárodní 
podniky z roku 1979) s aktualizacemi k červenci 
2010. "Arm's lenght principle" (princip 
ocenění dle tržních podmínek); tradiční 
transakční i další metody; srovnatelná analýza; 
řešení a vyhýbání se sporům; dokumentace; 
zvláštní opatření u nehmotného vlastnictví a 
pro služby uvnitř skupiny; cost contribution 
arrangements (CCAs) - ujednání o rozvržení 
nákladů. Obchodní restrukturalizace a pohled 
transferových cen, kontrolované převody v období 
po restrukturalizaci, skutečně provedené transakce 
a jejich rozpoznání. - [2010 ed.] - Pozn., příl. -- 
Slovníček. - ISBN: 978-92-64-09033-0 (brož.) 
 
 
 
 

25490 
R.S.  Nock 
Stamp duty land tax 
Daň z převodu nemovitostí 
Bristol : Jordans, c2010, lx, 1019 s. 
Obsáhlá publikace detailně zpracovává úpravu 
daně z převodu nemovitostí ve Velké Británii. 
Nejprve ke všeobecné struktuře kolkovného 
(stamp duty), k obecným principům daně         
z převodu nemovitostí, sazbám daně, předmětu 
zdanění, výpočtu daně, přenosu vlastnictví, 
nájmu a podnájmu, budovám a nemovitostem 
určeným k bydlení. Dále k osvobození od 
daně, daňovým úlevám, režimu pro obchodní 
společenství, daňové události, plátci daně, 
daňové povinnosti a platbám, transakcím 
podléhajícím ohlašovací povinnosti a daňovému 
přiznání k transakcím s nemovitostmi a            
k různým otázkám daňové správy. V příloze je 
text zákona upravující stamp duty land tax - 
Finance act 2003 a předpisy o správě SDLT - 
Stamp duty land tax (administration) 
regulations 2003. - 3rd ed. - Pozn. - ISBN: 
978-1-84661-183-4 (brož.) 
 
25403 
OECD 
Taxing wages 2008-2009 : special feature: 
non-tax compulsory payments as an 
additional burden on labour income 
Zdanění mezd v letech 2008-2009 : zvláštní 
část: nedaňové povinné platby jako 
dodatečné zatížení pracovních příjmů 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 516 s. : tab., 
grafy 
Každoroční publikace přinášející srovnávací 
analýzu dat o daních placených z mezd a 
daňového zatížení zaměstnanců ve všech třiceti 
členských zemích OECD. Zpráva pokrývá daň 
z příjmu fyzických osob, příspěvky na sociální 
pojištění placené zaměstnanci i jejich 
zaměstnavateli a peněžité dávky, které pobírají 
rodiny s dětmi. Výsledky zahrnují daňové 
břemeno pro rodinu s jednou a dvěma 
výdělečně činnými osobami a mzdové náklady 
zaměstnavatelů. Mezinárodní srovnávání 
daňového zatížení v roce 2008 a odhady pro 
rok 2009, historický vývoj - trendy v letech 
2000-2009, údaje za jednotlivé země, 
metodologie. Speciálním tématem vydání jsou 
nedaňové povinné odvody jako dodatečné 
zatížení příjmů. - 2009 ed. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-64-08299-1 (brož.) 
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25445 
Magdaléna Vyškovská 
Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění 
ve světle judikatury Nejvyššího správního 
soudu a Conseil d'Etat (Francie) 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 174 s. 
Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění a 
související judikatury Nejvyššího správního 
soudu ČR a jeho francouzské obdoby, Conseil 
d'Etat. Význam a role soudů. Postavení smluv 
o zamezení dvojího zdanění v právním 
systému ČR a Francie. Význam Komentáře 
OECD k vzorové smlouvě. Interpretace 
termínů používaných ve smlouvách. Daňový 
domicil (článek 4 SZDZ ČR-FR). Přehled 
jednotlivých druhů příjmů podle článků smluv 
o zamezení dvojího zdanění (doplněno 
příklady a judikaturou). Daňová optimalizace 
versus daňový únik (článek 9 SZDZ ČR-FR). 
Zamezení dvojího zdanění. Právní stav 
publikace je k 31.5.2010. - Vyd. 1. - Přehled 
souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-
80-7357-550-2 (brož.) 
 
E-9407 
Ústřední finanční a daňové ředitelství 
Výroční zpráva české daňové správy 2009 = 
The annual report of the Czech tax 
administration 2009 
Praha : Ministerstvo financí ČR, [2010], 74 s. : 
tab., diagr., fot. 
Daňové subjekty a povinnosti. Informace         
o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní. 
Daňová kontrola. Mezinárodní daňové vztahy. 
Mezinárodní spolupráce daňových správ. Péče 
o vztahy s veřejností. Hospodaření české 
daňové správy. Představitelé české daňové 
správy v roce 2009 a kontakty na ně. - 3 příl. - 
ISBN: 978-80-85045-37-6 (brož.) 
 
25400 
World Health Organization 
WHO technical manual on tobacco tax 
administration 
Technická příručka Světové zdravotnické 
organizace o správě daně z tabáku 
[Geneva] : World Health Organization, c2010, 
v, 129 s. : tab., graf. 
Příručka identifikuje nejlepší postupy zdanění 
tabáku s cílem maximalizace jeho užitku ze 
strany státu. Zaměřuje se na praktické rady 
týkající se daňové struktury a problematiky 
daňové správy. V první části přináší globální    
i regionální přehled o zdanění tabáku, 
poukazuje na různé typy spotřebních daní, 

alternativní struktury daně používané               
v jednotlivých zemích, jejich dopad na ceny 
tabákových výrobků, daňové příjmy a užívání 
tabáku. Druhá část se věnuje tabákové daňové 
politice, jejím dopadům na ochranu zdraví a 
dalším otázkám daňové správy. Třetí část se 
zaměřuje na politickou ekonomii tabákové 
daně, problematiku jejího zvyšování a 
argumenty odpůrců zvyšování tabákové daně, 
vyhýbání se daním a daňovým únikům, úlohu 
tabákového průmyslu při vyjednávání o daňových 
sazbách a na praxi vyčleňování daňových 
příjmů na různé zdravotní programy. - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-924-156399-4 (brož.) 
 
25485 
Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan 
Tomíček 
Zákon o spotřebních daních : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, xvii, 485 s. 
Komentované znění zák. č. 353/2003 Sb.,        
o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
zákonů. Obecná a zvláštní ustanovení, omezení 
prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
značkování a barvení vybraných minerálních 
olejů, správní delikty, společná, přechodná, 
zrušovací a závěrečná ustanovení. Komentář je 
doplněn souvisejícími ustanoveními a 
předpisy, přehledem souvisejících evropských 
právních předpisů a judikaturou. Právní stav 
publikace je k 1.7.2010. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7357-549-6 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
E-9383 
Fusako Tsuchimoto 
A theory of ethnic diversity and income 
distribution 
Teorie etnické rozmanitosti a rozložení 
příjmů 
Prague : CERGE-EI, November 2009, 31 s. : 
tab., vzorce 
Studie zkoumá vliv rozdělení příjmů a etnické 
rozmanitosti jedinců ve společnosti na 
přerozdělování příjmů, fiskální politiku a 
daňové rozložení. Prostřednictvím tradičního    
i rozšířeného modelu legislativního vyjednávání 
se zjišťuje, jak politické strany, jejichž 
základna je odvozena od daných etnických a 
příjmových skupin, tvoří koalice a vstupují do 
vládních formací, aby prosadily určitá fiskální 
pravidla, která budou podporovat jejich 
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základnu. Otázka etnické a třídní koalice. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-197-6 
(CERGE UK Praha, brož.) 
 
25492 
František Svoboda 
Machiavelli kontra Samuelson a jiné texty   
k dějinám veřejné ekonomie 
Brno : Masarykova univerzita, 2009, 141 s. 
Cílem knihy je představit velkou různorodost 
vztahů soukromého a veřejného sektoru 
prostřednictvím vybraných kapitol z dějin. 
Jednotlivé kapitoly se zabývají odpověďmi na 
otázky: kdo a proč nám vládne (Machiavelli 
kontra Samuelson), co bylo na počátku (od 
ekonomiky daru k trhu, zdanění a k sociálnímu 
zabezpečení), jak prospěšná může být pro věci 
veřejné nezištnost (civitas dei v paraguayském 
pralese) či zištnost (janovská Casa di San 
Giorgio), proč je důležitá morálka (poučení      
z Fogelovy analýzy ekonomického systému 
otrokářství), zda může firma převzít funkce 
státu (Britská Východoindická Společnost) a 
zda a jak může stát převzít funkci firmy (dvě 
cesty k socialistické ekonomice). - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-210-5091-4 (váz.) 
 
25533 
Václav Jurečka a kolektiv 
Makroekonomie 
Praha : Grada, 2010, 332 s. : obr., tab. 
Úvodní kapitola se věnuje otázce proč studovat 
makroekonomii a rozporu mezi neoklasickým 
a keynesovským přístupem k makroekonomickým 
problémům. Následuje výklad v částech: 
produkt ekonomiky - jeho měření a 
determinace, peníze v tržní ekonomice, inflace 
a nezaměstnanost, centrální banka a vláda       
v ekonomice, ekonomický růst a ekonomický 
cyklus, vnější vazby otevřené ekonomiky, 
makroekonomická úloha státu a jeho hlavní 
cíle. Na konci kapitol jsou připomenuty 
důležité pojmy a připojeny kontrolní otázky. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3258-9 (brož.) 
 
25532 
Václav Jurečka a kolektiv 
Mikroekonomie 
Praha : Grada, 2010, 359 s. : obr. 
Učebnice shrnuje základní problematiku 
mikroekonomické teorie v částech: úvod do 
ekonomie, teorie poptávky - chování 
spotřebitele, teorie nabídky - chování výrobce, 
firma v tržních strukturách (firma v dokonalé 
konkurenci, jako monopol, v oligopolní tržní 

struktuře, v monopolistické konkurenci), trhy 
výrobních faktorů a některé souvislosti 
působení tržního mechanismu (rozdělování 
důchodu, externality, veřejné statky, trh a 
mikroekonomická úloha vlády, teorie veřejné 
volby). Na závěr každé kapitoly jsou vypsány 
důležité pojmy a kontrolní otázky. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-3259-6 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. 
Měnový systém 
 
E-9385 
František Brázdik 
Announced regime switch: optimal policy 
for transition period 
Ohlášená změna režimu: optimální měnová 
politika pro přechodné období 
Prague : CERGE-EI, December 2009, 49 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Studie představuje přístup k modelování 
ohlášené změny typu monetárního režimu. 
Jsou analyzovány odezvy malé otevřené 
ekonomiky v přechodném období od režimu 
inflačního cílování k režimu řízeného kurzu. 
Model ohlášené a důvěryhodné změny 
monetárního režimu umožní identifikovat 
změny makroekonomické stability a optimální 
měnovou politiku v závislosti na preferencích 
monetární autority v průběhu přechodového 
období. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-
204-1 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
25524 
[Richard Ebeling ... et al.] 
Autoři CEPu o euru 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, 133 s. 
Výběr z již dříve zveřejněných textů je 
rozdělen do tří částí - první roky eura před 
vstupem ČR do EU, euro po vstupu ČR do EU 
a euro po vypuknutí globální finanční krize. 
Názvy jednotlivých příspěvků: Robert Mundell 
a optimální měnové zóny (V. Klaus); Euro 
přináší Evropě hospodářské problémy (P. Mach); 
Euro a jeho budoucnost: pohled z budoucí 
členské země (V. Klaus); Bude výhodné 
přijmout euro? (M. Singer); Klausova kritéria 
pro přijetí (či nepřijetí) společné evropské 
měny (V. Klaus); Jak se rozhodovat o přijetí 
eura? (S. Janáčková); Jak dlouho bude ještě 
Německo financovat EMU? (W. Hankel); Euro 
versus konkurence měn (R. Ebeling); 
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Hospodářská a měnová unie je nevýhodná     
(P. Mach); Přijetí eura není na pořadu dne     
(S. Janáčková); Deset let eura - kdo má důvod 
oslavovat? (V. Klaus); Deset let eura (M. Singer); 
Současný stav eurozóny není překvapením    
(V. Tomšík); O euru a jeho problémech 
mluvme vážně (J. Weigl); Kdy zkrachuje 
eurozóna? (V. Klaus); Co znamená řecká krize 
pro eurozónu a pro nás (M. Singer); Osm 
poznámek na okraj krize eurozóny (M. Hampl). - 
Vyd. 1. 
 
25378 
Lubor Lacina, Petr Rozmahel a kol. 
Euro: ano-ne? 
Praha : Alfa Nakladatelství, 2010, 319 s. : obr., 
tab. 
Analýza všech podstatných faktorů pro 
posouzení výhodnosti a reálnosti zavedení eura 
v ČR v následujících kapitolách: Jak se měří 
připravenost země přijmout euro; Přínosy a 
náklady společné měny: kategorizace a popis 
přímých dopadů; Dopad zavedení eura na 
inflaci v ČR; Dopad zavedení společné měny 
euro na ekonomický růst v ČR; Dopady 
zavedení eura v ČR na obyvatele; Mechanismus 
směnných kurzů ERM II; Fiskální udržitelnost 
a členství v měnové unii; Analýza veřejného 
mínění a zajištění informační kampaně před a 
po přijetí eura v ČR; Zkušenosti Slovenska se 
zavedením eura; Euro jako naše budoucí měna: 
teorie a realita; Dosavadní vývoj eurozóny a 
scénáře budoucího vývoje. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-87197-26-4 (váz.) 
 
25479 
Pavel Kohout 
Investiční strategie pro třetí tisíciletí 
Praha : Grada, 2010, 292 s. : tab., diagr. 
Zásady profesionálního investování v kapitolách: 
Investiční principy; Základy investiční 
psychologie; Praktická ekonomie pro investory; 
Politické riziko; Měření investičního rizika; 
Dynamika a diagnostika burzovních krachů; 
Jak předpovídat výnosy; Investice do 
nemovitostí; Investiční strategie; Nejlepší 
praxe - postupy investování krok za krokem; 
Nedokonalé trhy; Finanční poradci; 
Ekonomické důsledky eura; Aktivní investiční 
management. Nové vydání obsahuje některé 
podstatné změny názorů a postojů autora 
ovlivněné finančními krizemi ve světě. -          
6. přeprac. vyd. - Příl. obsahuje investiční test.- 
ISBN: 978-80-247-3315-9 (brož.) 
 

25419 
Petr Syrový 
Investování pro začátečníky 
Praha : Grada, 2010, 105 s. : 23 grafů,           
18 příkladů, 3 tab., 1 obr. 
Základní informace o investování pro laiky       
s názornými příklady. Výklad pojmů. Volba 
vhodné strategie a produktu. Základní dělení 
fondů a jejich popis. Produkty se státní 
podporou. Rizika investování. Nejčastější 
investorské chyby. Další možnosti investování.- 
2. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-247-3486-6 
(brož.) 
 
25397 
Petr Málek, Gabriela Oškrdalová, Petr Valouch 
Osobní finance 
Brno : Masarykova univerzita, 2010, 203 s. : 
21 tab., 16 grafů 
Základní aspekty osobních a rodinných financí. 
Charakteristika jednotlivých typů půjček a 
úvěrů. Způsoby spoření a investování. Riziko a 
zajištění proti němu. Pojistné produkty a 
produkty platebního styku. Daňové aspekty. 
Osobní finanční plánování. Vlastnické, 
družstevní a nájemní bydlení. Problematika 
exekucí. Informace o situaci v ČR a v Evropě.- 
1. vyd. - ISBN: 978-80-210-5157-7 (brož.) 
 
25489 
Luboš Smrčka 
Rodinné finance : ekonomická krize a krach 
optimismu 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxii, 538 s. : grafy, 
tab. 
Americká finanční krize let 2007-2010 
vyvolala změny v myšlení lidí, způsobila 
posun od konzumu k akumulaci a vytváření 
osobního bohatství. Hlavní náplní osobních 
financí je snaha maximalizovat úspory. 
Učebnice je rozčleněna do osmi kapitol: Kde 
se bere bohatství; Limity lidského chování; 
Rizika – fenomén naší doby; Životní prostředí 
bohatství (trhy a daně); Investice a spoření; 
Pojištění; Specifická otázka bydlení; 
Zadlužování, půjčování, osobní bankrot a 
exekuce. Čtenář získá nejen přehled o základních 
finančních instrumentech, ale také o problémech 
a nebezpečích, s nimiž se bude muset v praxi 
vypořádat. K vysvětlení problémů autor často 
používá historických paralel. Výklad je 
zasazen do celkového makroekonomického 
kontextu. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - 
ISBN: 978-80-7400-199-4 (váz.) 
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25405 
edited by Marco Buti ... [et al.] ; foreword by 
Joaquín Almunia 
The euro : the first decade 
Euro : prvních deset let 
New York : Cambridge University Press, 2010, 
xxxi, 1015 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Obsáhlá publikace shrnuje období deseti let 
fungování jednotné evropské měny jako 
významného počinu v historii evropské 
měnové, finanční, hospodářské a politické 
integrace. Dlouhodobé perspektivy eura; EMU 
z historického pohledu; optimální měnová 
oblast a moderní zvažování teorie OCA; 
měnová politika ECB; integrace finančních 
trhů; decentralizovaný systém fiskální politiky; 
daňová politika v EMU; dopady eura na růst   
v Evropě, mezinárodní stabilitu, volatilitu, 
obchod a PZI; trh práce v EMU; rozšiřování 
eurozóny a strategie k přijetí společné měny; 
hospodářské vedení v rozšířené eurozóně. - 
Pozn. - ISBN: 978-9-279-09842-0 (váz.) 
 
E-9409 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : III 2010 
Praha : Česká národní banka, 2010, 71 s. : tab., 
grafy, boxy 
Úvodní shrnutí situace. Prognóza ČNB a 
srovnání s prognózou minulou. Současný 
ekonomický vývoj: inflace, dovozní ceny a 
ceny výrobců, poptávka a nabídka, trh práce, 
finanční a měnový vývoj, platební bilance, 
vnější prostředí. Zpráva obsahuje informace 
dostupné k 23. červenci 2010. - Glosář pojmů.- 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářská situace a 
politika. Řízení. Výroba. 
Služby. Ceny  
 
25392 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
2010 Economic and Fiscal Programmes of 
potential candidate countries : EU 
Commission's assessments 
Hospodářské a fiskální programy 
potenciálních kandidátských zemí v roce 
2010 : zhodnocení Evropské komise 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, June 2010, 74 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Přehled a zhodnocení Hospodářských a 
fiskálních programů (Economic and Fiscal 
Programme - EFP) z roku 2010 možných 
kandidátů na členství v EU Generálním 
ředitelstvím pro hospodářské a finanční 
záležitosti. Programy obsahují přehledy 
střednědobých plánů hospodářské politiky, 
veřejných financí, odhodlání jednotlivých vlád 
ke zlepšení stabilizace, ke strukturálním 
reformám a ke zvýšení produktivity pro 
zajištění růstu a zvyšování životní úrovně. 
Publikace se věnuje EFP Albánie, Bosny a 
Hercegoviny, Černé Hory a Srbska. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-79-15076-0 (brož.) 
 
E-9388 
for foreign business partners compiled by PP 
Agency 
Czech Republic - a European Union 
Member 
Česká republika - člen Evropské unie 
Praha : PP Agency, [2009], 90 s. 
Reprezentativní ročenka představuje Českou 
republiku jako hodnotného a plnoprávného 
člena EU zejména z pohledu hospodářské 
úrovně v komparaci s dalšími zeměmi EU. 
Obsahuje kapitoly stručně informující              
o hospodářské politice, o podnikání v ČR, 
pracovním trhu, lidských zdrojích a 
představuje jednotlivé regiony s jejich 
hlavními charakteristikami. V závěru adresář. - 
2010/2011 - Fotokopie. 
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25407 
OECD 
Dedicated public-private partnership units : 
a survey of institutional and governance 
structure 
Útvary zaměřené na PPP : průzkum 
institucionální a řídicí struktury 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2010, 117 s. : 
tab., schémata, rámečky 
V roce 2009 fungovala ve více než polovině 
států OECD nějaká forma specializovaného 
útvaru zaměřeného na projekty partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (dedicated 
PPP units). Jejich cílem je zvýšení kapacity 
státu k podpoře, hodnocení a úspěšnému řízení 
rizika spojeného s rostoucím počtem a 
hodnotou PPP projektů. Tato publikace přináší 
přehled obecných důvodů, funkcí, úloh a 
umístění dedicated PPP units dle analýzy stavu 
v zemích OECD, dále zkoumá institucionální 
architekturu zprostředkování PPP projektů 
prostřednictvím pěti případových studií            
z Německa, Jižní Koreje, Velké Británie, 
Austrálie a Jihoafrické republiky, v závěru 
charakterizuje národní a místní institucionální 
opatření a útvary ve vybraných dalších zemích 
(včetně ČR). - ISBN: 978-92-64-00651-5 
(brož.) 
 
25422 
Ingeborg Němcová a kolektiv 
Ekonomická governance v hospodářsky 
vyspělých státech v kontextu mezinárodních 
vztahů 
Praha : Professional Publishing, 2010, 127 s. : 
schémata, tab. 
Studie tematicky zaměřené na jednotlivé 
oblasti, úrovně a formy ekonomické 
governance (formy vládnutí, ovládání či kontroly 
ekonomických procesů ve společnosti). Po 
úvodním výkladu pojmů následuje popis 
ekonomické governance  v politice hospodářsky 
vyspělých zemí (příklad USA, Japonsko),        
v hospodářské politice na nadnárodní úrovni 
(příklad EU). Corporate governance             
v akcionářském kapitalismu - historická 
východiska, ekonomická analýza, selhání 
(příklad krachu Barings Bank), morální hazard. 
Světová finanční a ekonomická krize a možná 
proměna ekonomické governance. -     1. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7431-020-1 (brož.) 

    

 
 
 

25428 
Magdalena Hunčová 
Ekonomický rozměr občanské společnosti 
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 
239 s. : schémata, tab. 
Role občanské společnosti - historie, význam 
pojmu, povaha současné občanské společnosti 
obecně a v ČR zvláště. Sociální stát a jeho 
reforma. Institucionální a ekonomický rozměr 
občanské společnosti v pojetí amerických a 
evropských badatelů (občanský samosprávný 
mix sektor). Povaha ekonomických aktivit       
z hlediska jednotlivých dílčích ekonomik a 
jejich aktérů. Sociální, demokratická a 
participativní ekonomika. Subjekt autentického 
družstva, na němž jsou prezentovány základní 
charakteristiky subjektů občanského 
samosprávného sektoru. Každá kapitola je 
ukončena shrnutím hlavních témat a pojmů. - 
2., přeprac. vyd. - Terminologický slovník. - 
ISBN: 978-80-7357-545-8 (brož.) 
 
25454 
OECD 
Finland : OECD economic surveys 2010 
Finsko : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2010, 123 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Finska - hodnocení a 
doporučení. Makroekonomické dopady nedávné 
krize, pomalé oživení ekonomiky, reakce na 
krizi a pokrok strukturálních reforem. Fiskální 
udržitelnost a konsolidace veřejných financí. 
Stárnutí populace, nezaměstnanost, nepružnost 
pracovního trhu, finský důchodový systém a 
jeho reforma v roce 2005. Rostoucí nerovnosti 
a finský sociální model. - Pozn., příl. - ISBN: 
978-92-64-07731-7 (brož.) 
 
25349 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Germany : OECD economic surveys 2010 
Německo : hospodářské přehledy OECD 
2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, March 2010, 150 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Spolkové republiky 
Německo - hodnocení a doporučení OECD. 
Zotavení z krize a odstraňování škod, pokrok 
strukturálních reforem. Politika trhu práce, 
snaha o zabránění dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Nová fiskální pravidla, konsolidace veřejných 
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financí, návrhy na zlepšení daňového systému. 
Výzvy v oblasti stabilizace bankovního 
systému, poučení z krize. Strukturální reformy 
k posílení růstového potenciálu hospodářství   
v globalizovaném světě. - Pozn., příl. - ISBN: 
978-92-64-08311-0 (brož.) 
 
25529 
Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn 
Globální problémy světa v ekonomických 
souvislostech 
Praha : C.H. Beck, 2010, xx, 324 s. : obr., tab. 
Monografie se zabývá základními okruhy 
globalizačních problémů. V úvodu je popsána 
typologie globálních problémů a jejich 
prognózování. Další oddíl popisuje globální 
problémy intersociální (problémy přestavby 
systému mezinárodních vztahů, problém 
nebezpečí válek, problém zaostalosti rozvojových 
zemí, chudoby, vnějšího zadlužování 
rozvojových zemí aj.). Do následujícího oddílu 
spadají problémy přírodně-sociální (populační, 
potravinové, energetické a environmentální). 
Zvláštní pozornost je věnována též trvale 
udržitelnému rozvoji. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-326-4 (brož.) 
 
25455 
OECD 
Going for growth 2010 : economic policy 
reforms 
Cesta růstu 2010 : reformy hospodářské 
politiky 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2010, 245 s. : tab., 
grafy, rámečky, vzorce 
Cesty růstu 2010 se soustřeďují na opatření 
strukturálních politik přijatá vládami zemí 
OECD v reakci na krizi, hodnotí jejich možný 
dopad na dlouhodobý hospodářský růst a 
identifikují nejnaléhavější reformy k posílení 
hospodářského oživení. Globálně hodnotí 
pokroky zemí OECD v oblastech 
strukturálních politik dosažených od roku 
2005, dále přináší přehled priorit jednotlivých 
zemí. Analytické studie zpracovávají tematiku 
mezigenerační sociální mobility, obezřetného 
dohledu a soutěže v bankovnictví a klíčových 
výzev strukturálních politik v Brazílii, Číně, 
Indii, Indonésii a Jihoafrické republice. - [6th 
ed.] - Pozn. -- Příl. Obálkový podnázev: 
Structural policy indicators, priorities and 
analysis. - ISBN: 978-92-64-07996-0 (brož.) 
 
 

25453 
OECD 
Hungary : OECD economic surveys 2010 
Maďarsko : hospodářské přehledy OECD 
2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, February 2010, 
146 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Maďarska - hodnocení a 
doporučení. Silné zasažení globální krizí, 
snaha makroekonomických politik o obnovení 
finanční stability v době hluboké recese, 
pokrok strukturálních reforem. Stav veřejných 
financí, snižování fiskálního deficitu, fiskální 
konsolidace. Daňová reforma 2009/2010, 
parametrické změny veřejného důchodového 
systému. Finanční trh a bankovnictví, 
hypotéky, půjčky v zahraničních měnách, 
dohled a regulace. Vzdělání a růst, výkonnost 
vzdělávacího systému, financování 
vysokoškolského vzdělávání. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-64-07710-2 (brož.) 
 
25351 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
China : OECD economic surveys 2010 
Čína : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, February 2010, 
232 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Číny - hodnocení a 
doporučení OECD. Růst hospodářství, nárůst 
významu čínského hospodářství ve světě, 
dopad finanční a hospodářské krize, výzvy 
sociální politiky. Změny v monetární politice 
čínské národní banky. Pokrok v modernizaci a 
posílení finančního sektoru, reforma 
kapitálového trhu. Regulace a konkurence na 
trhu zboží, výsledky OECD ukazatelů PMR, 
nový antimonopolní zákon z roku 2008. 
Regionální rozvojové politiky, nerovnost 
domácností. Rozvoj pracovního trhu, nové 
pracovní právo. Zabezpečení ve stáří. Zlepšení 
zdravotní péče, financování zdravotnictví. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-07667-9 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 

25450 
edited by Vandana Chandra ... [et al.] 
Innovation and growth : chasing a moving 
frontier 
Inovace a růst : honit se za pohybující se 
hranicí 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, schémata, 
tab., grafy, rámečky 
Publikace zkoumá nové výzvy globalizačního 
procesu pro inovaci a růst v rozvinutých            
i v rozvojových zemích a jak se s nimi státy 
vypořádávají. Autoři zkoumají alternativy 
státních a celosvětových strategií pro podporu 
technologických inovací usilujících o rychlejší 
a dlouhodobě udržitelný růst (ve státech 
OECD, BRICK atd.); šíření technologií           
v rozvojových zemích; zahraniční investice a 
rozvoj telekomunikačního sektoru v Latinské 
Americe; širokopásmové sítě jako prostor pro 
hospodářský a sociální rozvoj v Asii. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-64-07396-8 (brož.) 
 
25458 
OECD 
Korea : OECD economic surveys 2010 
Korejská republika : hospodářské přehledy 
OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, June 2010, 155 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Jižní Koreje - hodnocení 
a doporučení. Silné oživení po celosvětové 
krizi, krátkodobý i dlouhodobý hospodářský 
výhled, pokrok strukturálních reforem, reforma 
trhu práce. Fiskální politika, střednědobý 
fiskální plán, měnová a devizová politika. 
Korejský finanční sektor, odezvy politik na 
finanční krizi, doporučení k přetrvávajícím 
problémům finančního systému. Reforma 
systému zdravotnictví a jeho financování. 
Strategie zeleného růstu, opatření k vypořádání 
se s klimatickými změnami, environmentální 
zdanění. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
08321-9 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25451 
OECD 
Luxembourg : OECD economic surveys 2010 
Lucembursko : hospodářské přehledy OECD 
2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, May 2010, 126 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Lucemburska - hodnocení 
a doporučení. Dopady globální krize, 
hospodářská recese, zvýšení nezaměstnanosti. 
Stav veřejných financí, priority strukturální 
politiky k podpoře růstu a zachování vysokého 
životního standardu. Trh práce a možnosti jeho 
potenciálního zlepšení, otázka minimální 
mzdy, zdanění práce, sociální transfery a 
programy zaměstnanosti. Lucembursko jako 
mezinárodní finanční centrum v době 
mezinárodní finanční krize, stav bankovního 
sektoru. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-07732-4 
(brož.) 
 
25429 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Macro structural bottlenecks to growth in 
EU Member States 
Makrostrukturální překážky růstu v členských 
státech EU 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, July 2010, 131 s. 
Publikace přináší zprávu Economic Policy 
Committee a Economic and Financial 
Committee, která shrnuje makrostrukturální 
překážky růstu jednotlivých členských států 
EU, doplněnou o 27 samostatných analýz 
vnitrostátních překážek růstu na úrovni 
jednotlivých států (hospodářský vývoj a 
výhled, fiskální politika a dlouhodobá 
udržitelnost veřejných financí, makrofinanční 
stabilita, běžný účet a konkurenceschopnost, 
hnací síly růstu: trh práce a zaměstnanost, 
podnikatelské a investiční prostředí, výzkum a 
vývoj, inovace a vzdělávání). - Pozn. - ISBN: 
978-92-79-15078-4 (brož.) 
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25350 
OECD 
Making reform happen : lessons from 
OECD countries 
Uskutečňování reforem : poučení ze zemí 
OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2010, 296 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Politická ekonomie reforem. Publikace shrnuje 
mezinárodní zkušenosti a poučení z provádění 
strukturálních reforem v devíti klíčových 
oblastech: fiskální konsolidace; zdanění; 
životní prostředí; trh práce a důchodový 
systém; zdravotnictví; vzdělávání; veřejná 
správa; hospodářská soutěž a regulace. - Pozn. 
- ISBN: 978-92-64-08628-9 (brož.) 
 
25553 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : říjen 2010 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2010, 65 s. : 
tab., grafy  
Makroekonomická predikce je zpracovávána 
se čtvrtletní periodicitou a obsahuje tyto části: 
úvodní shrnutí, východiska predikce (vnější 
prostředí, fiskální politika, měnová politika a 
úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální 
politiky a demografie), ekonomický cyklus 
(pozice v rámci ekonomického cyklu, kompozitní 
předstihový indikátor, individuální konjunkturální 
indikátory), predikci vývoje makroekonomických 
indikátorů (ekonomický výkon, ceny zboží a 
služeb, trh práce, vztahy k zahraničí, mezinárodní 
srovnání) a monitoring predikcí ostatních 
institucí. Uzávěrka datových zdrojů byla           
k 11.10.2010. - Tab. příl. - (brož.) 
 
25457 
OECD 
Netherlands : OECD economic surveys 2010 
Nizozemsko : hospodářské přehledy OECD 
2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, June 2010, 135 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Nizozemska - hodnocení 
a doporučení. Důsledky recese z roku 2008 pro 
trh práce, exit strategy pro oblast fiskálních 
stimulů, zhoršení stavu veřejných financí, 
nutnost opatření k podpoře růstu. Důsledky 
vývoje na finančních trzích pro solventnost 
důchodového systému, možné změny 

zajišťující nižší citlivost penzijních fondů na 
finanční krizi, doporučení k posílení penzijního 
systému. Reforma systému dopravy, 
financování dopravní infrastruktury, plánované 
zavedení mýtného. Flexibilita trhu s byty pro 
zvýšení pracovní mobility, změny bytové 
politiky. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
08314-1 (brož.) 
 
25452 
OECD 
Norway : OECD economic surveys 2010 
Norsko : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, March 2010, 145 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Norska - hodnocení a 
doporučení. Omezený dopad finanční krize, 
silné oživení, změny měnové politiky, fiskální 
konsolidace. Situace finančního sektoru, rámec 
finanční stabilizace. Dlouhodobé výzvy 
fiskální politiky, penzijní reforma, veřejné 
výdaje. Strategie udržitelného rozvoje a norská 
hospodářská politika, klimatické změny, 
politika snižování emisí, rybolov. - Pozn., příl.- 
ISBN: 978-92-64-07712-6 (brož.) 
 
25456 
OECD 
Poland : OECD economic surveys 2010 
Polsko : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2010, 147 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Polska - hodnocení a 
doporučení. Vyvážené oživení po 
celosvětovém poklesu (nejlepší hospodářská 
výkonnost v roce 2009 ze zemí OECD). 
Reakce měnové a fiskální politiky na krizi, 
ostrá depreciace měny, konsolidace veřejných 
financí, transfery z EU a jejich makroekonomické 
důsledky, pokrok strukturálních reforem. 
Problematika přijetí eura - přínosy, náklady, 
hlavní strukturální změny nutné ke splnění 
maastrichtských kritérií, fiskální disciplína. 
Pozice Polska na globálních trzích, PZI, další 
výzvy globalizace polského hospodářství. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-08308-0 (brož.) 
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25536 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Product market review 2009 : 
microeconomic consequences of the crisis 
and implications for the recovery 
Ohlédnutí za trhem výrobků v roce 2009 : 
mikroekonomické důsledky krize a závěry 
pro oživení 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2010, 93 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Studie nejprve přináší analytické hodnocení 
zasažení evropských ekonomik recesí, 
sektorové výkonnosti v době krize a 
identifikuje nejpostiženější odvětví. Dále na 
příkladu automobilového průmyslu ilustruje 
odvětvová opatření přijatá v reakci na 
hospodářskou krizi v členských státech EU. 
Následuje posouzení dopadu krize na oblast 
výzkumu, vývoje a inovační výkonnosti 
evropského hospodářství, přehled iniciativ 
politik k podpoře znalostního investování a 
podrobný popis hlavních politických závěrů 
pro oblast výzkumu a vývoje. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-79-09440-8 (brož.) 
 
25459 
OECD 
South Africa : OECD economic surveys 
2010 
Jihoafrická republika : hospodářské přehledy 
OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2010, 124 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Jihoafrické republiky - 
hodnocení a doporučení. Hospodářská krize 
2008-09 a její makroekonomické dopady, 
překonávání krize, udržitelný hospodářský 
růst. Posilování rámce makroekonomické 
politiky, měnová politika, inflační cílování, 
fiskální politika. Trh práce, nezaměstnanost, 
faktory nabídky a poptávky zapříčiňující 
nízkou míru zaměstnanosti, politika zvýšení 
zaměstnanosti. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-08318-9 (brož.) 
 
E-9412 
Společný dokument územního rozvoje států 
V4+2 
Brno : Ústav územního rozvoje, 2010, 42 s. : 
mapy 
Společný dokument států V4+2 je pokusem      
o společný pohled na koordinaci územního 

rozvoje těchto šesti států: ČR, Maďarska, 
Polska, Slovenska (země Visegrádu) a 
Bulharska a Rumunska. Měl by být podkladem 
pro aktualizaci národních politik územního 
rozvoje a dopravních politik. Dokument se 
skládá ze dvou částí: vymezení rozvojových 
pólů, rozvojových os a dopravních sítí na 
území států V4+2 a zjištění jejich nenávaznosti 
a návrh dalších prací na "Společném 
dokumentu" zaměřených na odstraňování 
bariér územního rozvoje a na posílení územní 
soudržnosti. Byl podepsán v březnu 2010        
v Budapešti. - 1. vyd. - 5 příl. - ISBN: 978-80-
87318-10-2 (brož.) 
 
25448 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs ; [Servaas 
Deroose] 
The economic adjustment programme for 
Greece : first review - summer 2010 
Program hospodářského přizpůsobování 
Řecka : první inspekce - léto 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, August 2010, 
118 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu 
konsolidačního programu řecké ekonomiky na 
základě prvního čtvrtletního hodnocení 
společnou misí Evropské komise, Evropské 
centrální banky a Mezinárodního měnového 
fondu ze srpna 2010. Shrnutí hlavních závěrů 
mise, upozornění na některá přetrvávající 
rizika. Přehled makroekonomického vývoje, 
rozvoj finančního sektoru a finančních trhů. 
Soulad opatření s dohodnutými podmínkami 
programu v oblasti fiskální politiky, 
strukturálních fiskálních reforem, finančního 
sektoru a dalších strukturálních reforem. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-16436-1 (brož.) 
 
25409 
OECD 
The OECD innovation strategy : getting a 
head start on tomorrow 
Inovační strategie OECD : získat výhodu 
pro zítřek 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2010, 222 s. : 
grafy, tab., rámečky 
Inovace jsou chápány jako klíčová hnací síla 
hospodářského růstu, zvýšení produktivity a 
zlepšení kvality lidského života. Inovační 
strategie OECD poskytuje rozsáhlý soubor 
doporučení vládám členských států v oblasti 
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rozvoje efektivních komplexních inovačních 
politik (oblast vzdělávání, podnikatelského 
prostředí, infrastruktury a podpory vytváření a 
šíření znalostí). - Pozn. - ISBN: 978-92-64-
08470-4 (brož.) 
 
E-9380 
European Bank for Reconstruction and 
Development 
Transition report 2009 : transition in crisis? 
Zpráva o transformaci z roku 2009 : 
transformace v krizi? 
London : European Bank for Reconstruction 
and Development, 2009, vii, 256 s. : tab., 
grafy, schémata, rámečky 
Analýza postupu transformace jednotlivých 
tranzitivních zemí na otevřenou tržní 
ekonomiku. Zpráva o pokroku reforem a 
makroekonomickém vývoji od poloviny roku 
2008 do třetího čtvrtletí roku 2009 ve 30 
zemích střední, východní a jihovýchodní 
Evropy, Pobaltí, kavkazského regionu, 
centrální Asie, Ruska a Turecka (od roku 2008 
EBRD v ČR již nově neinvestuje a neprovádí 
hodnocení, ČR je zmiňována pouze             
z analytických a srovnávacích důvodů). 
Speciálním tématem tohoto vydání je krize      
v tranzitivních zemích - přehled strukturálních 
a makroekonomických dopadů krize, chápání 
specifik a odlišností krize v regionu, finanční 
integrace a vývojový model transformujících 
se států, vývoj založený na příjmech z komodit 
a zdrojů, stav transformace a kam by měla 
směřovat, dopad finanční a hospodářské krize 
na reformy. - Pozn. - ISBN: 978-1-898802-33-4 
(brož.) 

     

 
25387 
Vladimír Jeníček a kol. 
Vyvážený rozvoj na globální a regionální 
úrovni 
Praha : C.H. Beck, 2010, xv, 132 s. : tab., obr. 
Koncept vyváženého a udržitelného rozvoje 
rozšiřuje dřívější výlučně ekonomické 
pojímání rozvoje o další významné faktory 
(vzdělání, kvalifikace, budování občanské 
společnosti, postavení žen, informační 
technologie, sociální aspekty apod.). Problémy 
globální vyváženosti růstu a limity jeho řešení 
- globalizační tlaky tržní, nákladové, 
konkurenční, politické, jejich vzájemné 
souvislosti a důsledky. Tyto tlaky jsou příčinou 
nevyváženosti, která je průvodním jevem také 
v evropském regionu (regionální rozdíly v sociální 
a ekonomické oblasti, disproporce v produktivitě 

a zaměstnanosti). Politické a právní předpoklady 
vyváženého rozvoje v EU. Teritoriální 
soudržnost a vyvážený rozvoj v EU - vymezení 
kompetencí mezi evropskými a národními 
orgány. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-195-6 
(brož.) 
 
25410 
International Energy Agency. Office of the 
Chief Economist; OECD 
World energy outlook 2009 
Světový energetický výhled 2009 
Paris : IEA Publications, c2009, 691 s. : grafy, 
rámečky, tab. 
Obsáhlá publikace Mezinárodní energetické 
agentury je rozdělena do čtyř částí. První         
z nich se věnuje celosvětovým trendům v oblasti 
energetiky do roku 2030, důsledkům současné 
energetické politiky pro životní prostředí, 
energetickou bezpečnost a vybraným 
ekonomickým dopadům, vlivu finanční krize 
na investice v oblasti energetiky. Druhá část 
analyzuje rámec politiky ochrany klimatu po 
roce 2012 v souvislosti s energetickým 
výhledem, dopady 450 Scenario na energetiku, 
emise oxidu uhličitého, jednotlivá odvětví a 
investice do těchto odvětví. Třetí kapitola 
zpracovává výhled pro oblast zemního plynu. 
Čtvrtá část přináší přehled energetických 
trendů v zemích jihovýchodní Asie a jejich 
dopadu na globální energetický trh doplněný    
o profily Indonésie, Thajska, Malajsie a Filipín 
v dané oblasti. - 2009 ed. - Pozn., příl. - ISBN: 
978-92-64-06130-9 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
25488 
Shirley Taylorová ; [přeložila Lucie 
Matějková] 
E-mailová etiketa : podrobný rádce, jak 
efektivně využívat elektronickou poštu         
v profesním i v soukromém životě a psát 
zdvořilé, jasné a srozumitelné zprávy 
Praha : Knižní klub, 2010, 173 s. : il. 
Efektivní využití elektronické pošty v profesním 
i v soukromém životě. Psaní jasných a 
zdvořilých e-mailů, logicky strukturované 
zprávy, uspořádání e-mailové schránky atd. 
Výklad je doplněn příklady a tipy. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-242-2679-8 (brož.) 
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25497 
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský 
Excel 2010 : podrobný průvodce 
Praha : Grada, 2010, 240 s. : obr. 
Seznámení s programem a novinkami Excelu 
2010. Kniha obsahuje tato témata: přesun, 
kopírování, přejmenování a odstranění listů, 
výpočty na stavovém řádku a v buňkách, 
jednoduché funkce a jejich využití při 
výpočtech, styly buňky a tabulky, vytvoření a 
úprava kontingenční tabulky, minigrafy a 
jejich využití. Výklad je doplněn názornými 
obrázky a praktickými příklady, které jsou ke 
stažení na www.grada.cz. - 1. vyd. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-
3496-5 (brož.) 
 
25416 
Petr Doucek (editor) 
Informační management 
Praha : Professional Publishing, 2010, 251 s. : 
tab., obr. 
Vymezení, úlohy a role informačního 
managementu. Specifika práce s informacemi 
za použití informačních technologií. Aspekty 
vztahů mezi lidským myšlením a výpočetní 
technikou. Koncept práce s informací             
v současných podnicích. Metody a postupy 
managementu: strategické koncepce a jejich 
aplikace v současných podmínkách české 
ekonomiky, používané organizační struktury, 
informační služby, řízení krizových situací za 
pomoci IS/ICT, řízení informačních 
technologií. Aplikace postupů managementu 
na řízení informatiky a informačních 
technologií a jejich dopad do řízení podniku 
jako celku. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-010-2 
(váz.) 

  

 
25527 
David Procházka 
Outlook 2010 
Praha : Grada, 2010, 164 s. : obr. 
Kompletní průvodce programem Microsoft 
Outlook 2010 a jeho ovládáním. Přehled 
novinek a inovované uživatelské prostředí. 
Popis práce s elektronickou poštou a s adresářem 
kontaktů. Vysvětlení funkce kalendáře a úkolů. 
Nastavení pošty, synchronizace a e-mailových 
účtů. - 1. vyd. - Obsahuje rejstř. - ISBN: 978-
80-247-3499-6 (brož.) 
 
 
 
 

25499 
Oliver Leiss, Jasmin Schmidt ; [přeložila 
Lenka Chmelová] 
PHP v praxi : pro začátečníky a mírně 
pokročilé 
Praha : Grada, 2010, 242 s. : obr. 
Kurz pro začínající a mírně pokročilé 
uživatele. Použití skriptového jazyku PHP, 
jeho cílené užívání a novinky v PHP 5. Úvod 
do programu. PHP a HTML. Komplexní 
funkce jazyka PHP. Objektově orientované 
programování. Formuláře. Lokální přístup        
k souborům. Připojení k databázi 
prostřednictvím PHP. Použití rozšíření. Druhá 
část příručky obsahuje cvičení ke všem 
kapitolám. - 1. vyd. - Přeloženo z němčiny. - 
ISBN: 978-80-247-3060-8 (brož.) 
 
25498 
Josef Pecinovský 
PowerPoint 2010 : snadno a rychle 
Praha : Grada, 2010, 95 s. : obr. 
Základy programu MS PowerPoint 2010          
k vytváření jednoduchých prezentací. Základní 
postupy. Jak pracovat s objekty. Textová pole. 
Předvádění prezentace. - 1. vyd. - Rejstř. - 
ISBN: 978-80-247-3639-6 (brož.) 
 
25464 
Clint Eccher 
Profesionální webdesign : techniky a 
vzorová řešení pro XHTML a CSS 
Brno : Computer Press, 2010, 672 s., [16] s. 
barev. obr. příl. : obr. +1 CD-ROM 
Pravidla profesionálního webového designu. 
Architektura webu. Základy XHTML a CSS, 
skládání grafiky webu. Techniky snadno 
použitelné v dalších jazycích - PHP, ASP.NET 
a JSP. Řešení webu s málo i více obsahem, se 
dvěma i třemi sloupci. Triky a tipy usnadňující 
práci webdesignéra. - Vyd. 1. - CD obsahuje 
210 upravitelných profesionálních šablon 
webů. - ISBN: 978-80-251-2677-6 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Mezinárodní hospodářské 
vztahy a integrace 
 
25436 
Vladimíra Dvořáková a kol. 
Evropeizace veřejné sféry 
V Praze : C.H. Beck, 2010, xv, 149 s. 
Existence veřejného prostoru v Evropské unii. 
Dochází (vedle národních identit) také             
k formování identit evropských? Lze se setkat 
v Evropě s aktéry, kteří formulují a prosazují 
specifické evropské zájmy (vedle zájmů 
národních a globálních)? Odrážejí procesy 
politického rozhodování a základní politiky 
EU kromě národních podnětů také impulzy      
z veřejné evropské sféry? Názvy kapitol: 
Teoretické vymezení veřejné sféry a úvahy nad 
její evropeizací; Evropská občanská 
společnost; Národní, nebo evropský prostor      
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva?; 
Nastolování agendy a formulace (reprezentace) 
zájmů v EU; Hospodářské politiky jako nástroj 
pro dotváření evropského demokratického 
prostoru. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-193-2 
(brož.) 
 
25417 
Petr Mach 
Jak vystoupit z EU 
[Praha] : Laissez Faire, 2010, 103 s. : tab., fot. 
Autor se kriticky vymezuje vůči politice a 
budoucnosti EU a schválení Lisabonské 
smlouvy v České republice. Shrnuje argumenty 
proč by měla ČR vystoupit z tohoto svazku a 
jaké kroky by měly následovat po 
znovuzískání samostatnosti. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-254-6624-7 (brož.) 
 
25523 
Stanislava Janáčková 
Krize eurozóny a dluhová krize vyspělého 
světa 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, 99 s. 
Kniha obsahuje autorčiny texty z let 2007 - 
2010 ve kterých se zabývá krizí v eurozóně       
s přesahy do globální finanční krize a do 
dluhové pasti, ve které se ocitl vyspělý svět. 
Texty jsou řazeny v časové posloupnosti. 
Odráží genezi krize eurozóny od prvních 
varovných signálů, přes dopad světové finanční 
krize, až po změnu pravidel v eurozóně, 
vzniklou pod tlakem řecké krize a na pozadí 
neudržitelných vládních dluhů. Závěrečný text 

se věnuje i důsledkům změn, k nimž v eurozóně 
dochází, důležitých pro rozhodování České 
republiky. Podle autorky se eurozóna stává 
zcela jiným útvarem a projektem, než do 
jakého se ČR zavázala vstoupit, a z toho je 
třeba vyvodit důsledky. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-86547-95-4 (brož.) 
 
25530 
Martin Janků, Linda Janků 
Politické a právní základy evropských 
integračních seskupení 
Praha : C.H. Beck, 2010, xix, 234 s. 
Učebnice seznamuje s mezinárodně-
politickými aspekty formování a rozvoje 
integračních seskupení v Evropě. Věnuje se 
význačným regionálním organizacím a 
seskupením v jejich kontextu k EU i poválečnému 
vývoji Evropy obecně. Přibližuje vznik, vývoj 
a činnost Evropského společenství a Evropské 
unie, Rady Evropy, Evropského sdružení 
volného obchodu, Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě, Nordické rady a 
Západoevropské unie. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7400-323-3 (brož.) 
 
E-9406 
NEWTON College 
Potenciální ekonomické a sociální účinky 
vyplývající z Lisabonské smlouvy pro 
členské státy EU : souhrnná publikace         
z vědeckopopularizačního semináře 
realizovaného v rámci projektu Podpora 
šíření poznatků výzkumu evropské 
integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128) : 
NEWTON College, Brno, 7. května 2010 
Praha : Vzdělávací středisko na podporu 
demokracie, 2010, 168 s. : grafy, tab. 
Výkladový text k tématu semináře obsahuje 
dva příspěvky: Lisabonská smlouva: nový 
rámec pro fungování EU (P. Wawrosz); 
Důsledky Lisabonské smlouvy pro suverenitu 
ČR v ekonomické oblasti (J. Malý). Znění 
přednášek a záznam následné diskuse: Hlavní 
změny, které přináší Lisabonská smlouva, a 
jejich soulad se zájmy ČR (P. Wawrosz); 
Mantinely pro podnikatelské aktivity 
vymezené v Lisabonské smlouvě a Listině 
základních práv EU (J. Malý); Účinky 
Lisabonské smlouvy na konkurenceschopnost 
EU a jejích členských států (K. Mráček); Vliv 
Lisabonské smlouvy na postavení EU a ČR      
v globalizované ekonomice (J. Malý); Pomůže 
Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost v zemích EU?  
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(P. Zahradník); Dopady nového institucionálního 
rámce EU na koordinaci hospodářských politik 
(I. Dostálová); Důsledky institucionálních 
změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu 
(K. Mráček). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-904281-
3-3 (brož.) 
 
E-9413 
Milan Žák (ed.) 
Vybrané problémy fungování České 
republiky v Evropské unii 
Praha : Vysoká škola ekonomie a 
managementu, 2010, 112 s. : obr., grafy, tab. 
Soubor čtyř textů, které vznikly jako podkladové 
materiály pro publikaci Konkurenční schopnost 
ČR 2008-2009 (sign. 25308): Cenová 
konvergence ČR a nových členských zemí EU 
k eurozóně (V. Žďárek); Dopad finanční a 
hospodářské krize na ekonomizaci soutěžní 
politiky EU (V. Šmejkal); K teorii správy a 
řízení korporací (V. Klusoň); Risk-neutral 
option pricing and information embedded in 
CEZ warrant prices: implied volatility smile, 
implied density function (M. Cícha). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86730-53-0 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní 
finance 
 
25401 
OECD 
OECD statistics on international trade in 
services :detailed tables by service category 
1999-2007 = Statistiques de l'OCDE sur les 
échanges internationaux de services : 
tableaux détaillés par catégories des services 
1999-2007. Volume I., 2009 
Statistika OECD k mezinárodnímu obchodu 
se službami : podrobné tabulky podle 
kategorií služeb za léta 1999-2007. Díl 1., 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 470 s. : tab. 
Společná publikace OECD a Eurostatu s údaji 
o statistice mezinárodního obchodu se službami. 
Jejím cílem je shromáždit a uspořádat údaje      
z platební bilance o transakcích ve službách (na 
nejpodrobnější úrovni) mezi rezidenty dané 
země a nerezidenty. Údaje za 30 členských 
zemí OECD a EU. Přináší shrnující tabulky dle 
hlavních kategorií služeb a hospodářských zón 
i tabulky uspořádané dle jednotlivých států. 
Jsou v ní také analyzovány trendy a struktura 

mezinárodního obchodu se službami, regionální 
trendy v obchodu se zbožím a službami, podíl 
obchodu se službami na celkovém obchodu se 
zbožím a službami dle hospodářských zón        
i remitence. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
06811-7 (brož.) 
 
25423 
Hynek Fajmon ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Vznik EFTA : padesát let poté : sborník 
textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, 163 s. 
Ve své první části přináší sborník texty ze 
stejnojmenného semináře z května 2010: 50 let 
od založení Evropského sdružení volného 
obchodu - ESVO (H. Fajmon); EFTA jako 
alternativní forma integrace v Evropě (P. Hnát); 
Koncept EFTA je dodnes nosný (P. Adrián); 
EFTA vstane jako Fénix z popela (P. Mach).   
V druhé části jsou otisknuty některé doplňkové 
texty k tématu: Zprávy o zániku EFTA jsou 
předčasné (V. Curzon Price); EFTA není mrtvá 
organizace (J. Skopeček); Norská zkušenost     
s EFTA a Evropským hospodářským 
prostorem (J. Eikaas); Britská politika a 
evropská integrace: od EFTA k ES (M. Erva); 
Svobodný obchod a principy tvorby bohatství 
(T. Munzi); Fair trade vs. free trade (L. Kovanda). 
- Vyd. 1. - Příl.: znění Smlouvy o založení 
Evropského sdružení volného obchodu. - 
ISBN: 978-80-86547-91-6 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
25384 
Steve McKee ; [překlad Zuzana Veselá] 
Co dělat, když firma přestane růst 
Praha : Grada, 2010, 215 s. : obr. 
Příručka pro manažery, kteří čelí zastavení 
růstu své firmy. Za stagnující růst firmy 
nemůže podle autora  špatný management ani 
chybná strategie, ale přirozené tržní síly a 
dynamika řízení firem. O úspěchu firmy 
rozhodují především interní faktory (shoda 
vedení, zaměření firmy, překonání nervozity   
z trhu). Autor předkládá ověřené a praktické 
rady, jak rozhodující věci změnit a růst znovu 
nastartovat. Vychází přitom z reálných dat a 
uvádí příklady z praxe. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-3316-6 (brož.) 
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E-9384 
Jan Bena, Peter Ondko 
Financial development and allocation of 
external finance 
Rozvoj finančních trhů a alokace externích 
finančních zdrojů 
Prague : CERGE-EI, November 2009, 49 s. : 
vzorce, tab., grafy, tab. příl. 
Studie efektivity finančních systémů při 
alokaci kapitálu. Prostřednictvím dat na 
podnikové úrovni z databáze výrobních 
podniků působících v Evropě v letech 1996-
2005 testuje hypotézu efektivnější alokace 
kapitálu rozvinutějšími finančními trhy. 
Výsledky ukazují, že rozvinuté finanční trhy 
efektivněji alokují kapitál díky výraznému 
poskytování externích financí podnikům z 
odvětví s růstovými příležitostmi. - Pozn. - 
ISBN: 978-80-7343-200-3 (CERGE UK Praha, 
brož.) 
 
25494 
Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková 
Finanční analýza : komplexní průvodce       
s příklady 
Praha : Grada, 2010, 205 s. : obr., tab., 
formuláře 
Účel finanční analýzy. Zdroje informací. 
Účetní výkazy. Postupy, metody a ukazatele 
finanční analýzy. Způsoby vyhodnocení 
výsledků a využití postupů benchmarkingu. 
Slabé stránky finanční analýzy. Integrace do 
konceptů měření a řízení výkonnosti. Shrnutí a 
metodická doporučení pro efektivní zpracování 
a využití v podnikatelské praxi. Příklady           
z praxe a případová studie. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3349-4 (brož.) 
 
E-9382 
Anastasiya Shamshur 
Is the stability of leverage ratios determined 
by the stability of the economy? 
Je stabilita poměru dluhů ovlivněna 
stabilitou hospodářství? 
Prague : CERGE-EI, September 2009, 28 s. : 
vzorce, tab. příl. 
Studie zkoumá, zda je relativně stabilní poměr 
závazků a majetku podniku v čase určován 
stabilitou hospodářského prostředí. Autorka 
analyzuje kapitálovou strukturu firem mezi 
lety 1996 až 2006 v transformujících se 
ekonomikách zemí střední a východní Evropy 
(Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, 
Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko), 
které prošly během transformace podstatnou 

změnou ve všech aspektech ekonomické 
reality, a zjišťuje, zda tyto firmy vykazují 
stejnou úroveň stability jako firmy v USA 
(příklad relativně stabilní ekonomiky), nebo 
zda jejich kapitálová struktura prošla 
výraznými změnami. Dále zjišťuje, zda je 
vlastnická struktura podniku zodpovědná za 
část nevysvětlené variace v poměru jeho 
závazků a majetku. - Pozn. - ISBN: 978-80-
7343-195-2 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
25467 
Marcela Zamazalová a kol. 
Marketing 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxiv, 499 s. : obr. 
Výklad základních marketingových nástrojů a 
marketingové politiky v oddílech: Pojetí 
marketingu a marketingového řízení; Analýza 
marketingových příležitostí; Výběr cílových 
trhů; Marketingové nástroje; Marketingové 
aplikace; Moderní trendy v marketingu. 
Principy a metody jsou aplikovány na české 
ekonomické prostředí a reagují na psychologii 
českého spotřebitele. Každá kapitola je 
zakončena shrnutím, klíčovými slovy, 
kontrolními otázkami a přehledem literatury. - 
2. přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7400-
115-4 (brož.) 
 
25420 
Libuše Šoljaková, Jana Fibírová 
Reporting 
Praha : Grada, 2010, 221 s. : obr. 
Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém 
informací a ukazatelů charakterizujících 
činnosti společností. Nejdůležitější zásady        
i chyby při využití informací při správě a řízení 
společnosti. Systém kritérií měření výkonnosti 
společností. Základní nástroje a metody 
podporující řízení a správu společností - 
sestavování rozpočtů, analýza odchylek, 
zjišťování výsledků hospodaření za útvary, 
segmenty a divize. Kalkulace a alokace 
nákladů jako základní nástroj pro analýzu 
ziskovosti produktů a zákazníků. Výklad 
doplňují instruktážní postupy a návody. -        
3. rozšíř. a aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2759-2 (brož.) 
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25413 
Vladimír Vojík 
Specifika podnikání malých a středních 
podniků v tuzemsku a zahraničí 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 275 s. 
Úvod k problematice. Postavení malých a 
středních podniků v české ekonomice. Čeští 
podnikatelé v EU a regulace podnikání na 
jednotném trhu. Význam a podstata členství    
v profesních organizacích. Příprava a vedení 
obchodního jednání. Rizika v mezinárodním 
obchodě. Maloobchodní a velkoobchodní 
činnosti. Zásilkový obchod a osobní prodej. 
Tendrové řízení. Franchising. Celní politika. 
Využití celních skladů v ČR pro podnikání. 
Zasilatelství. Outsourcing. Timesharing. 
Zakládání a význam podnikatelských 
inkubátorů. Význam a poslání neziskových 
organizací. Podnikatelská etika. Lobbing a 
aktivity s ním spojené. Korupce a jak jí čelit. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-534-2 (brož.) 
 
25441 
Dana Zadražilová a kol. 
Společenská odpovědnost podniků : 
transparentnost a etika podnikání 
Praha : C.H. Beck, 2010, xix, 167 s.  
Požadavek na společensky odpovědné 
podnikání otevírá závažné otázky, např. co je 
cílovou funkcí podnikání a jakou odpovědnost 
na sebe podniky skutečně mohou brát? Lze se 
spolehnout na tržní mechanismus? Jaké formy 
regulace a vládnutí jsou adekvátní dnešní 
globalizované světové ekonomice? Myšlenka 
odpovědného podnikání se objevuje jako 
důsledek společenského tlaku, společenské 
objednávky na rozšíření záběru firemních 
strategií a změnu myšlení podnikových 
stratégů. Cílem publikace je zhodnotit 
potenciální přínos této myšlenky jako 
regulačního mechanismu, který může usměrnit 
chování aktérů v tržním prostředí ve prospěch 
dlouhodobé stability a udržitelnosti. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-192-5 (brož.) 
 
25425 
Libuše Šoljaková 
Strategicky zaměřené manažerské 
účetnictví 
Praha : Management Press, 2009, 206 s. : tab., 
schémata 
Publikace popisuje trendy ve vývoji 
manažerského účetnictví, změny a inovace 
jeho nástrojů a metod. Názvy kapitol: Obsah a 
pojetí strategického manažerského účetnictví; 

Kritéria strategické výkonnosti podniku; 
Kalkulace nákladů a zisku výkonů pro potřeby 
strategického řízení; Implementace strategických 
kalkulací na taktickou a operativní úroveň; 
Řízení nákladů a zisku na základě dílčích 
aktivit; Manažerské účetnictví a procesně 
orientované koncepce managementu; Řízení 
nákladů kvality; Strategické řízení 
odpovědnostních středisek. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7261-199-7 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9379 
Ministry of Labour and Social Affairs of the 
Czech Republic 
National report on strategies for social 
protection and social inclusion 2008-2010 : 
Czech Republic 
Národní zpráva o strategiích sociální 
ochrany a sociálního začleňování na léta 
2008-2010 : Česká republika 
Praha : Ministry of Labour and Social Affairs, 
2009, 112 s. : tab., grafy 
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. - Příl. - ISBN: 
978-80-86878-94-2 (brož.)  
 
25481 
Marie Karfíková, Vladimír Přikryl a kolektiv 
Pojišťovací právo 
Praha : Leges, 2010, 351 s. 
Výklad pojmu pojišťovnictví a pojištění, 
historický vývoj, pojišťovací právo a jeho 
prameny. Pojistný trh v ČR. Činnost 
pojišťoven a zajišťoven - obecné a základní 
podmínky výkonu činnosti, technické rezervy, 
solventnost a specifické povinnosti. Dohled     
v pojišťovnictví - obecné podmínky, 
pořádkové pokuty, správní delikty, likvidace, 
povinnost mlčenlivosti atd. Zprostředkovatelská 
činnost v pojišťovnictví a samostatní 
likvidátoři pojistných událostí. Vznik, trvání a 
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zánik pojistné smlouvy. Druhy pojištění. 
Povinná smluvní pojištění a pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla. Česká 
kancelář pojistitelů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
87212-45-5 (brož.) 
 
25382 
Naděžda Břeská, Eva Burdová, Lucie Vránová 
Státní sociální podpora s komentářem a 
příklady k 1.6.2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 239 s. 
Komentované znění zákona č. 117/1995 Sb.,    
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
zákonů. Vymezení pojmů a dávek. Společná, 
přechodná a závěrečná ustanovení. Výklad je 
doplněn příklady. - 13. aktualiz. a dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-609-9 (brož.) 
 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
25477 
Ron Fry ; [překlad Jana Milligan] 
101 chytrých otázek, které vám pomohou 
při přijímacím pohovoru : jak získat 
vysněné zaměstnání 
Brno : Computer Press, 2010, iii, 123 s. 
Příprava na přijímací pohovor. Správné otázky, 
které by měl uchazeč o zaměstnání pokládat  
budoucímu zaměstnavateli. - Vyd. 1. - 
Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-251-
2140-5 (brož.) 
 
25476 
Ron Fry ; [překlad Jana Milligan] 
101 skvělých odpovědí na ostré otázky při 
přijímacím pohovoru : jak zaujmout 
zaměstnavatele 
Brno : Computer Press, 2010, iii, 145 s. 
Příprava na úspěšný přijímací pohovor. 
Odpovědi na rozmanité otázky u tohoto 
pohovoru. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - 
ISBN: 978-80-251-2367-6 (brož.) 
 
25434 
František Alinče, Ivan Tomší 
Katalog prací : uplatňování podle povolání 
a platových tříd ve veřejných službách a 
správě k 1.10.2010 
Ostrava : ANAG, 2010, 503 s. 
Zařazování zaměstnanců do platových tříd - 
obecná východiska a právní předpisy. Katalog 

prací s vysvětlením a komentářem k některým 
příkladům prací a povolání. Zařazování do 
platových tříd ve vybraných zařízeních 
veřejných služeb a správy. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7263-614-3 (váz.) 
 
25377 
Alexander Huňát 
Neuralgické body managementu 
Praha : Alfa Nakladatelství, 2010, 210 s.  
Definice, cíl a předmět manažerské filozofie. 
Kompletní pohled na osobnost manažera 
(osobnost, kompetence, klasifikace manažerů, 
vůdcovství, role, činnost, autorita atd.). Řízení 
organizace a manažerský systém (vize, 
výkonnost, znalosti, kultura, komunikace, 
konsenzus, zdroje, vztahy a vazby). - 1. vyd. - 
4 příl. - ISBN: 978-80-87197-16-5 (brož.) 
 
25480 
Alena Chládková 
Platy : odměňování zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě od 1.10.2010 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 446 s. 
Přehled právních předpisů účinných k 1.10.2010. 
Doplňující přehledy, tabulky, komentáře          
k problémovým tématům včetně konkrétních 
příkladů a odpovědí na otázky z praxe. Katalog 
prací - seznam povolání a rozpětí platových 
tříd, zařazení prací do povolání a platových 
tříd. - 4. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-
7357-566-3 (brož.) 
 
25393 
by Alfonso Arpaia ... [et al.] 
Short time working arrangements as 
response to cyclical fluctuations 
Režim práce na zkrácený pracovní úvazek 
jako reakce na cyklické výkyvy 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, June 2010, 104 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Studie hodnotí režim státem podporované 
práce na zkrácený pracovní úvazek (short time 
working arrangement - STWA) v různých 
zemích EU v kontextu hospodářské krize. 
Věnuje se jeho využívání, efektivitě, zaměření, 
míře mzdové kompenzace, příspěvkům 
hrazeným státem; srovnává jeho využívání 
před krizí a po krizi. V příloze je detailní 
seznámení s tímto režimem v jednotlivých 
státech EU. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-
15077-7 (brož.) 
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25470 
Leo Babauta ; [překlad Lucie Schürerová] 
Síla jednoduchosti : 6 klíčových principů 
efektivity, které změní váš život 
Brno : Computer Press, 2010, iv, 162 s. 
Klíčová pravidla pro efektivní nakládání s časem 
- jak rozpoznat nezbytné a eliminovat zbytek 
činností. Šest pravidel jednoduché 
produktivity: stanovit si limit, rozpoznat 
podstatné, zjednodušit, zaměřit pozornost, 
vytvořit si návyky a začít v malém. Praktické 
tipy, jak pravidla uplatnit v pracovním              
i osobním životě. - Vyd. 1. - Obsahuje rejstř. - 
ISBN: 978-80-251-1895-5 (brož.) 
 
25431 
Karel Pavlica, Eva Jarošová, Robert B. Kaiser 
Versatilní vedení : dynamická rovnováha 
manažerských dovedností 
Praha : Management Press, 2010, 222 s. : 6 tab., 
5 obr. 
V kontextu manažerského působení 
představuje versatilita koncept 
mnohostranného, přizpůsobivého a situačně 
přiměřeného vedení. V první kapitole je 
vyložena koncepce versatilního vedení a 
popsány její základní principy. V následujících 
kapitolách jsou tyto principy aplikovány na 
vybrané sociální a manažerské dovednosti - 
seberozvoj, sebepoznávání, aktivní naslouchání 
a vedení dialogu, efektivní ovlivňování a 
přesvědčivé vystupování, styly vedení, řešení 
konfliktů, vedení týmů, vedení pracovních 
porad, skupinové řešení problémů, diverzita 
zaměstnanců. Úvodní příběh v každé kapitole 
je doplněn výkladem a sebehodnotícími 
dotazníky a cvičeními. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7261-208-6 (brož.) 
 
25526 
Luděk Kolman ... [et al.] 
Výběr zaměstnanců : metody a postupy 
Praha : Linde Praha, 2010, 238 s. : obr., tab. 
Vývoj managementu lidských zdrojů a 
psychologie práce v průběhu 20. století. Hlavní 
problémy psychologického testování, vznik a 
vývoj testů, teorie inteligence a její měření. 
Přístup psychologie práce k výběru 
zaměstnanců a hlavní užívané a ověřené 
postupy. Možnosti a meze výběru. Optimální 
rozhodování na základě pravděpodobnosti. 
Přijímací rozhovor a příprava na něj. 
Metodologické a epistemologické souvislosti 
výběru. Součástí každé kapitoly jsou i kontrolní 

otázky a řešené případy. - Terminologický 
slovník. - ISBN: 978-80-7201-810-9 (brož.) 
 
25394     Pouze prezenčně 
Miroslav Bělina a kolektiv 
Zákoník práce : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxi, 1123 s. 
Znění zákona č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů s komentářem. Součástí 
komentáře je i odkaz na související ustanovení 
a předpisy, související komunitární a 
mezinárodní právo, judikaturu a literaturu. 
Právní stav publikace je k 1.5.2010. - 2. vyd. - 
Příl. se souvisejícími předpisy. - ISBN: 978-
80-7400-317-2 (váz.) 
 

Právo 
 
25388 
Michal Šejvl a kolektiv 
Aplikace práva EU v České republice : 
vybrané problémy 
Plzeň : Čeněk, 2009, 245 s. 
Aplikace práva EU jako praxe (filozofické a 
sociologické pojetí praxe). Aplikace práva EU 
a obecné problémy především ústavního práva. 
Institucionální aspekty členství státu v EU. 
Aplikace práva EU v právu obchodních 
společností (korporační právo), v oblasti 
ochrany spotřebitele, aplikace společné 
zemědělské politiky. Vliv práva EU na právní 
úpravu náhrady škody na zdraví a náhrady       
i materiální újmy v ČR. Případová studie         
z aplikace práva EU - kolektivní správa 
autorských práv se zřetelem k monopolnímu 
postavení kolektivních správců v ČR. - ISBN: 
978-80-904024-3-0 (Ústav státu a práva AV 
ČR : brož.) 
 
25383 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll 
České právní dějiny 
Plzeň : Čeněk, 2010, 694 s. 
Podrobný výklad státních a právních dějin na 
území ČR. Vývoj státu a vývoj práva jsou 
sledovány odděleně v těchto časových 
obdobích: vznik státní organizace a práva, 
vývoj státu a práva do roku 1620, vývoj           
v letech 1620 - 1948 a v letech 1948-1992 a 
1993. Kniha je doplněna přehledem panovníků 
v českých zemích a jednotlivé kapitoly jsou 
průběžně doprovázeny ukázkami z dobových 
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pramenů. - 2. uprav. vyd. - ISBN: 978-80-
7380-257-8 (váz.) 
 
25487 
Tomáš Pezl, Michael Pezl 
Dokumenty ke studiu ústavního práva 
Plzeň : Čeněk, 2010, 537 s. 
Znění vybraných právních předpisů v oddílech: 
ústavní pořádek, moc zákonodárná, výkonná a 
soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní 
banka, územní samospráva, zákony upravující 
státní symboly, státní občanství a osobní status, 
svoboda projevu, shromažďování a sdružování, 
volební právo, práva menšin, právo na životní 
prostředí a ochrana duševního vlastnictví, 
evropské a mezinárodní právo. - 4. uprav. vyd. 
- ISBN: 978-80-7380-267-7 (brož.) 
 
25528 
Kristina Koldinská 
Gender a sociální právo : rovnost mezi muži 
a ženami v sociálněprávních souvislostech 
Praha : C.H. Beck, 2010, xv, 240 s. : grafy, 
mapky 
Rovnost mužů a žen především z perspektivy 
sociálního práva a možnost dalších kroků, jež 
by mohly směřovat k jejímu efektivnějšímu 
prosazení ve společnosti. Výklad v kapitolách: 
Pojmy a koncepty související s rovností; 
Materiální rovnost mezi muži a ženami            
v dokumentech mezinárodního práva; Zakotvení 
rovnosti v dokumentech Rady Evropy; Rovné 
příležitosti mužů a žen zakotvené v právu EU; 
Situace v ČR - historie, současnost, právní 
úprava; Genderová a vícenásobná rovnost       
v praxi? Situace romských žen v ČR a možnosti 
řešení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-343-1 
(brož.) 
 
25484 
Martin Lyčka, Bohumil Kunc, Klára Šléglová 
a kol. 
Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie 
Praha : Linde Praha, 2010, 447 s. 
Výklad klíčových rozhodnutí Soudního dvora 
EU obsahuje více než 200 stručných 
komentářů, které jsou členěny do tematicky 
zaměřených kapitol. Charakter unijního práva, 
institucionální rovnováha EU, vztah EU a 
členských států. Přístup k Soudnímu dvoru EU, 
odpovědnost EU, odpovědnost členských států. 
EU a mezinárodní právo veřejné, EU a vnější 
vztahy. Občanství EU. Volný pohyb zboží, 
pracovníků, služeb a kapitálu. Svoboda 

usazování. Hospodářská soutěž. Státní 
podniky, monopoly. Negativní daňová 
harmonizace. Soudní spolupráce v civilních a 
obchodních věcech. Policejní a justiční 
spolupráce v trestních věcech. Pracovní právo 
a právo sociálního zabezpečení. - ISBN: 978-
80-7201-812-3 (brož.) 
 
25432 
Karel Eliáš, Jarmila Pokorná, Tomáš Dvořák 
Kurs obchodního práva : obchodní 
společnosti a družstva 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxxv, 503 s. 
Výklad právní úpravy obchodních společností 
a družstev v obchodním zákoníku a její reflexe 
v judikatuře. Důraz je kladen na pojednání 
teoretických základů korporačního práva a 
podrobnější výklad základních právních forem 
obchodních korporací. Zvláštní pozornost se 
věnuje společnosti s ručením omezeným, 
akciové společnosti a družstvu. - Vyd. 6. - 
ISBN: 978-80-7400-048-5 (váz.) 
 
25469 
Pavel Šturma 
Mezinárodní a evropské kontrolní 
mechanismy v oblasti lidských práv 
Praha : C.H. Beck, 2010, xii, 170 s. 
Přehled mezinárodních a evropských 
instrumentů k ochraně lidských práv. 
Univerzální systém ochrany lidských práv 
(Charta OSN, mezinárodní pakty), evropský 
systém (instrumenty Rady Evropy, Evropský 
soud pro lidská práva atd.) a jiné regionální 
systémy ochrany lidských práv. Mezinárodní 
trestní právo k ochraně lidských práv. 
Srovnávací pohled na realizaci aktů 
mezinárodních kontrolních orgánů v této 
oblasti. Závěry pro český právní řád - stručný 
nástin problémů a možných řešení, význam 
tzv. euronovely Ústavy ČR atd. - 3., dopl. vyd. 
- ISBN: 978-80-7400-318-9 (brož.) 
 
25396 
Jan Ondřej a kolektiv 
Mezinárodní humanitární právo 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxiii, 536 s. 
Komplexní analýza smluvních a obyčejových 
pravidel regulujících mezinárodní humanitární 
právo a zejména rozbor toho, jak jsou tato 
pravidla interpretována v praxi. Kniha se 
skládá ze čtyř částí: Vymezení pojmu a 
systémových vazeb mezinárodního 
humanitárního práva; Historický vývoj a 
prameny; Obsahová a funkční analýza pravidel 
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(Ženevské právo, Haagské právo, zákazy 
použití některých typů zbraní, hlavní hlediska 
ochrany kulturních statků aj.); Závazky a 
odpovědnost za porušení mezinárodního 
humanitárního práva. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7400-185-7 (brož.) 
 
25399 
Pavel Vantuch 
Obhajoba obviněného 
Praha : C.H. Beck, 2010, xv, 651 s. 
Obviněný a obhájce v trestním řízení. Možnosti 
a limity obhajoby obviněného v praxi (v řízení 
podle trestního řádu). Z obsahu kapitol: výklad 
pojmů, současná právní úprava, osoba obhájce, 
zadržená osoba a její právo na obhajobu, 
přípravné řízení, řízení před soudem, hlavní 
líčení, výkon vazby atd. Právní stav předpisů a 
judikatury v publikaci je ke dni 1.1.2010. - 3. dopl. 
a přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7400-321-9 
(brož.) 
 
25381 
úvodní komentář Lucie Josková, Pavel Pravda 
Obchodní zákoník 2010 - úplné znění            
s úvodním komentářem : právní stav           
k 1.7.2010 
Praha : Grada, 2010, 112 s. 
Úplné znění obchodního zákoníku účinné od  
1. 7. 2010. Úvodní komentář k základním 
změnám po novelách provedených v roce 2009 
a 2010.  Texty novelizovaných částí jsou 
vyznačeny odlišným písmem. - 7. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3020-2 (brož.) 
 
25427 
Bohumír Štědroň 
Ochrana a licencování počítačového 
programu 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, xv, 199 s. 
Výklad základní terminologie softwarového a 
licenčního práva. Problematika autorskoprávních 
a majetkoprávních vztahů ke zdrojovému kódu 
u počítačového programu, a to s ohledem na 
evropskou kontinentální právní tradici. Přehled 
platné právní úpravy duševního vlastnictví      
v ČR. Koncepce autorskoprávní ochrany. 
Ochrana počítačového programu. Problematika 
vlastnictví zdrojového kódu počítačového 
programu. Softwarová licence. Open source 
komunita. Open source software a otevřený 
formát. Open source licence a jejich vliv na 
autorská práva. GNU GPL licence. Vzorová 
Open source licence pro veřejnou správu a 
neziskový sektor. - Vyd. 1. - Přehled 

souvisejících zákonů a vyhlášek. - ISBN: 978-
80-7357-555-7 (váz.) 
 
25525 
Michal Lalík 
Podáváme žádost na stavební úřad : 
příprava podkladů, příklady a vzory podání 
z oblasti územního plánování a stavebního 
řádu 
Praha : Linde Praha, 2010, 167 s. 
Průvodce problematikou podávání žádostí 
podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Vysvětlení základních pojmů. Vzory žádostí    
o povolení určitých staveb (umístění stavby 
nebo zařízení, ohlášení jednoduchých staveb, 
ohlášení terénních úprav, stavební povolení, 
kolaudační souhlas apod.). Příklady, vzory 
vyplněných formulářů, podání a vzory 
rozhodnutí stavebního úřadu. - ISBN: 978-80-
7201-821-5 (brož.) 
 
25395 
Ondrej Hamuľák 
Právo Evropské unie v judikatuře 
Ústavního soudu České republiky : reflexe 
členství a otázek evropského práva v ústavní 
judikatuře 
Praha : Leges, 2010, 251 s. 
Evropská společenství a EU - povaha, vztah a 
nástroje jejich právního působení. Otázky 
evropského práva v judikatuře Ústavního 
soudu (otázky vztahu a interakcí mezi právem 
EU a českým právem, účinky evropského 
práva uvnitř českého právního řádu, otázky 
kvantitativních a kvalitativních změn, otázka 
přístupu Ústavního soudu atd.). Členství v EU, 
otázka suverenity ČR a Lisabonská smlouva - 
postup v chápání státní suverenity v realitě 
členského státu v EU především na pozadí 
dvou nálezů Ústavního soudu vynesených       
v rámci předběžné kontroly ústavnosti 
Lisabonské smlouvy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-87212-43-1 (brož.) 
 
25443 
Petr Tröster a kolektiv 
Právo sociálního zabezpečení 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxii, 379 s. 
Systematický výklad obecných otázek práva 
sociálního zabezpečení a rozbor všech jeho 
subsystémů. Předmět práva sociálního 
zabezpečení, jeho vznik, vývoj a prameny. 
Lidská práva a činnost mezinárodních 
organizací v sociálním zabezpečení. Vztah 
českého práva sociálního zabezpečení k právu 
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EU. Právní skutečnosti a právní vztahy            
v sociálním zabezpečení. Odpovědnost. 
Financování. Zdravotní, nemocenské, úrazové 
a důchodové pojištění. Státní sociální podpora. 
Sociální pomoc. Doplňkové důchodové 
systémy. Organizace uspořádání a řízení          
v sociálním zabezpečení. Právní stav publikace 
je k 1. červnu 2010. - 5. přeprac. a aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7400-322-6 (váz.) 
 
25449 
sestavila Petra Polišenská 
Přehled judikatury ve věcech dokazování 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 402 s. 
Soubor je sestaven převážně z rozhodnutí 
Nejvyššího soudu a představuje rozhodnutí 
vztahující se k § 120 až 136 občanského 
soudního řádu.  Každé rozhodnutí je zpracováno 
formou standardního judikátu, včetně právní 
věty a podstatné části odůvodnění. Tematicky 
je kniha rozdělena do čtyř kapitol podle 
členění zákona, tzn. dokazování, provádění 
důkazů, důkazní prostředky a hodnocení 
důkazů. Právní stav citované judikatury je        
k 31.12.2009. - Výběr     z ustanovení právních 
předpisů. - ISBN: 978-80-7357-553-3 (brož.) 
 
25375 
Stanislav Balík, Stanislav Balík ml. 
Rukověť k dějinám římského práva a jeho 
institucí 
Plzeň : Čeněk, 2010, 234 s. 
Dějiny římského státu a pramenů římského 
práva. Nástin systému soukromého práva 
římského a jeho nejdůležitější instituty 
upravující práva osob, věcí a závazků, včetně 
práva dědického. Římský civilní proces. 
Učebnice k přípravě na státní soubornou 
zkoušku. - 3., rozš. vyd. - Přehled latinské 
výslovnosti. - ISBN: 978-80-7380-256-1 
(brož.) 
 
15392/51 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 51, ročník 
2008 - IV. díl 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxiv, 859 s. 
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. 160 až 225, usnesení č. 11 - 12 z roku 
2008 a stanovisko pléna Ústavního soudu       

č. 26/08. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-325-7 
(váz.) 
 
25534 
Vladimír Týč 
Úvod do mezinárodního a evropského práva 
Brno : Masarykova univerzita, 2010, 99 s.:      
9 schémat 
Vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr 
práva. Pojem, specifika a subjekty 
mezinárodního práva veřejného. Pojem 
mezinárodní smlouvy a smluvního práva 
mezinárodního a vnitrostátního. Proces vzniku 
mezinárodní smlouvy. Mezinárodní smlouva v 
českém vnitrostátním právu a její 
bezprostřední závaznost pro vnitrostátní 
subjekty. Evropská integrace a vznik ES a EU 
- současný stav, jejich organizační struktura. 
Právní systém EU. Prameny unijního práva. 
Vynucování unijního práva. - 2. aktualiz. vyd. -  
2 příl.: ukázka rozsudku ESD ve věci Komise 
proti ČR. - ISBN: 978-80-210-5163-8 (brož.) 
 
25418 
Michal Spirit 
Úvod do studia práva 
Praha : Grada, 2010, 185 s. 
Přehledná učebnice pro studium základních 
právních pojmů pro studenty neprávnických 
vysokých škol. Zahrnuje výklad v těchto 
kapitolách: Právo - pojem, význam, právo a 
stát; Prameny práva; Právní normy; Systém 
práva; Vývoj práva (historická geneze); Právní 
vztahy; Výklad (interpretace) práva; 
Uskutečňování a aplikace práva; Zákonnost; 
Právní odpovědnost; Právo procesní; Ústavní 
pořádek občanů ČR. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-3290-9 (brož.) 
 
25478 
Petr Mrkývka, Ivana Pařízková, Michal 
Radvan 
Základy finančního práva 
Praha : Armex Publishing, 2010, 107 s. : 
schéma 
Charakteristika finančního práva ČR. 
Rozpočtové právo. Obecná problematika daní. 
Daně přímé i nepřímé. Celní právo. Poplatkové 
právo. Pojistné. Měna a platební styk. 
Devizová správa a devizové právo. Právo 
kapitálového trhu. - 4. vyd. - ISBN: 978-80-
86795-91-1 (brož.) 
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25447 
Milan Kindl ... [et al.] 
Základy správního práva 
Plzeň : Čeněk, 2009, 298 s. 
Výklad základních pojmů. Funkce veřejné 
správy a její členění. Právní formy a úkoly. 
Prameny. Administrativněprávní vztahy. 
Subjekty veřejné správy. Činnost veřejné 
správy. Postup při vydávání správních aktů 
(správní právo procesní). Správní trestání. 
Veřejnoprávní zásahy do soukromých práv. 
Správní dozor. Pojem veřejné služby. Kontrola 
veřejné správy vykonávaná státními orgány. 
Petice a stížnosti, náhrada škody ve veřejné 
správě. - 2. uprav. vyd. - ISBN: 978-80-7380-
190-8 (brož.) 
 
25433 
Václav Bartík, Eva Janečková 
Zákon o ochraně osobních údajů             
s komentářem

      
 

Olomouc : ANAG, 2010, 383 s. 
Komentované znění zák. č. 101/2000 Sb.,        
o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů. - 1. vyd. - Chronolog. přehled práv. 
předpisů. - ISBN: 978-80-7263-613-6 (brož.) 
 
25463 
Jiřina Kotoučová a kolektiv 
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxi, 1100 s. 
Komentované znění zák. č. 182/2006 Sb.,         
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších zákonů. Komentář je doplněn 
souvisejícími předpisy a ustanoveními, 
judikaturou a literaturou. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-320-2 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. 
Sociologie 
 
25408 
OECD 
Measuring innovation : a new perspective 
Měření inovací : nový pohled 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2010, 125 s. : 
grafy, schémata, mapky 
Doprovodná publikace k Inovační strategii 
OECD; věnuje se problematice měření inovací 
a jejich ukazatelů pro sledování dopadů a 
fungování inovačních systémů v širším 

kontextu. Předkládá nové pohledy na tradiční 
ukazatele ("positioning" indicator) a zahrnuje 
některé experimentální ukazatele vztahující se 
k novým oblastem zájmu inovačních politik 
(lidský kapitál a vzdělávání, transformace 
znalostí v podnikání, úlohy soukromých a 
veřejných investic, ekonomické, environmentální 
a sociální výsledky, širší rámcové podmínky 
pro inovace). Zaměřuje se na mezery v měření 
a na kroky ke zlepšení agendy měření inovací. 
- Pozn. - ISBN: 978-92-64-05946-7 (brož.) 
 
25495 
Marie Budíková, Maria Králová, Bohumil 
Maroš 
Průvodce základními statistickými 
metodami 
Praha : Grada, 2010, 272 s. : obr., tab. 
Základní vzorce a postupy z popisné statistiky, 
počtu pravděpodobnosti a matematické 
statistiky.  Orientace v datových souborech 
pomocí tabulek a grafů. Zákonitosti 
matematické náhody. Posuzování rozdílnosti 
několika souborů. Modelování závislosti 
pomocí regrese. Jak získat z dat nápady ke 
zlepšení chodu firmy. V každé kapitole jsou 
vysvětleny základní pojmy, které jsou 
objasněny na příkladech. Návody na řešení 
příkladů s využitím statistického softwaru 
STATISTICA a MINITAB. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3243-5 (brož.) 
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Účetnictví 
 
25461I 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial 
Reporting Standards :as issued at 1 July 
2010. Part A., The consolidated text of the 
Framework, IFRSs including IASs and 
Interpretations, and the Preface to IFRSs as 
issued at 1 July 2010, with extensive cross-
references and other annotations 
Příručka Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví : uveřejněná 1. 
července 2010. Část A., Sloučený text 
Koncepčního rámce, IFRS včetně IAS a 
interpretací a úvodu do IFRS uveřejněnému 
1. července 2010 s rozsáhlými odkazy a 
dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2010, vii, 1304 s. : 
rámečky 
Texty aktualizovaného úvodu k Mezinárodním 
standardům účetního výkaznictví (IFRS), 
Koncepčního rámce pro sestavování a 
předkládání účetní závěrky (IASB Framework), 
úplné znění Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS 1-9) a Mezinárodních 
účetních standardů (IAS 1-41); výkladů IFRIC 
a SIC; stav aktualizován k červenci 2010. - 
[2010 ed.] - V rámci předplatného služby 
IASB. - ISBN: 978-1-907026-83-6 (brož.) 
 
25461II 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial 
Reporting Standards :as issued at 1 July 
2010.Part B.,The consolidated text of the 
document accompanying IFRSs including 
IASs and Interpretations, as published at 1 
July 2010, and other relevant material, with 
extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví : uveřejněná 1. 
července 2010. Část B., sloučený text 
doprovodných dokumentů k IFRS, IAS a 
interpretacím uveřejněný 1. července 2010    
i dalších příslušných materiálů s rozsáhlými 
odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2010, vii, 1839 s.: 
rámečky 
Druhý díl Příručky Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví obsahuje doprovodné 
dokumenty vydané IASB k IFRS (nově také 
IFRS 9 - finanční nástroje), IAS, výkladům 

IFRIC a SIC, dále dokumenty o nelikvidních 
trzích a výkladový slovník vybraných termínů 
účetního výkaznictví. - [2010 ed.] - V rámci 
předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-
907026-84-3 (brož.) 
 
25412 
legislation translated by Trade Links ; 
introduction by PricewaterhouseCoopers 
Accounting legislation in 2009/10 
Zákony o účetnictví v letech 2009/2010 
Prague : Trade Links, 2010, 440 s. 
Anglický překlad českého zákona o účetnictví 
(č. 563/1991 Sb. ve znění č. 230/2009 Sb.), 
vyhlášky o podvojném účetnictví pro podnikatele 
(č. 500/2002 Sb. ve znění č. 469/2008 Sb.), 
Českých účetních standardů pro podnikatele a 
nového zákona o auditorech (č. 93/2009 Sb. ve 
znění č. 227/2009 Sb.). - (brož.) 
 
25370 
Pavel Svačina 
Oceňování nehmotných aktiv 
Praha : Ekopress, 2010, 214 s. : 40 tab., 32 obr. 
Význam nehmotných aktiv a globální ukazatele 
jejich hodnoty. Vymezení a klasifikace 
nehmotných aktiv. Rešerše průmyslových práv. 
Důvody oceňování nehmotných aktiv. 
Východiska oceňování nehmotného majetku. 
Přístupy a metody oceňování nehmotných 
aktiv (metoda násobitelů, nákladů reprodukce a 
nahrazení, licenční analogie, podílu na zisku, 
prémií, čisté současné hodnoty, diskontní míra 
pro výnosové ocenění nehmotných aktiv, 
metoda nadměrných zisků a proces alokace 
kupní ceny podniku aj.). V příloze jsou 
uvedeny výpočty průměrných zbytkových 
živností průmyslových práv a data sloužící      
k výpočtu koeficientu beta. - 1. vyd. - 2 příl. - 
ISBN: 978-80-86929-62-0 (brož.) 
 
24988VIII 
kolektiv autorů 
Odpovědi na dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Doporučená řešení a stanoviska odborníků      
k dotazům z praxe týkající se účtování, daní, 
některých pracovněprávních problémů apod. 
např. zpětný odprodej výrobků, vedení 
účetnictví v občanském sdružení, účtování 
organizační složky státu, DPH, ocenění 
nemovitosti, fotovoltaické elektrárny a vedení 
účetnictví v roce 2010, příjmy českého umělce 
v zahraničí, činnost neziskové organizace, 
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vyslání zaměstnance na pracovní cestu aj. - 
ISBN: 978-80-87367-10-0 (brož.) 
 
25462 
Jiří Strouhal 
Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví 
podnikatelů 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 260 s. 
Účetní vykazování finančního majetku 
podnikatelskými subjekty. Oceňování aktiv      
v obecné rovině z pohledu českých pravidel      
i podle mezinárodních standardů IFRS. 
Účtování peněz a peněžních ekvivalentů, 
účtování a oceňování majetkových cenných 
papírů, účtování a oceňování dluhových 
cenných papírů a účtování a oceňování 
vybraných derivátových kontraktů. Celý text je 
vysvětlen na řadě praktických příkladů. 
Součástí je i znění platné legislativy a 
překladový můstek klíčových účetních pojmů 
do anglického jazyka. - Vyd. 1. - 9 příl. - 
ISBN: 978-80-7357-557-1 (váz.) 
 
25483 
Jaroslav Sedláček, Eva Hýblová, Zuzana 
Křížová 
Praktikum finančního účetnictví pro 
ekonomická, finanční a právní studia 
Plzeň : Čeněk, 2010, 175 s. : tab. 
Bilancování majetku a kapitálu podniku - 
rozvaha. Náklady a výnosy - výkaz zisku a 
ztráty. Účty a účtová osnova. Oceňování, daně, 
odpisování, opravné položky a rezervy. 
Základní postupy účtování. Publikace obsahuje 
neřešené a částečně i vyřešené příklady z oblasti 
finančního účetnictví v podnikatelské sféře 
určené studentům a dalším zájemcům k osvojení 
si problematiky účetních principů, základních 
kategorií, metod a postupů v účetnictví. - Příl.: 
Vzorový účtový rozvrh podniku. - ISBN: 978-
80-7380-283-7 (brož.) 
 
25380 
Ivana Schneiderová, Zdeněk Nejezchleb 
Účetní reforma 2010 a ÚSC : [účetní 
metody, postupy účtování, výkaznictví] 
[Praha] : Acha obec účtuje, 2010, 346 s. : tab. 
Účtování územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí v návaznosti na 
provedenou reformu účetnictví s účinností od 
1.1.2010. Výklad pojmů. Koncepce a právní 
rámec účetní reformy. Nové účetní metody. 
Rozvahové a výsledkové účty. Vybrané oblasti 
účtování - komplexní řešení. Účetní 

výkaznictví. Vnitřní směrnice k výkaznictví. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-254-6862-3 (brož.) 
 
25155II 
Jana Hinke, Dana Bárková 
Účetnictví 2 : pokročilé aplikace 
Praha : Grada, 2010, 231 s. 
Problematika finančního účetnictví podnikatelů. 
Hlavní témata jsou krátce teoreticky 
představena a posléze aplikována na dílčích 
příkladech. Specifika účtování jednotlivých 
typů společností, finanční majetek, dlouhodobý 
nehmotný a hmotný majetek, leasingové 
financování majetku, zásoby, pohledávky a 
závazky, vlastní kapitál, náklady a výnosy. 
Přípravné práce k účetní závěrce, sestavování 
výkazů finančního účetnictví, daň z příjmů, 
základní ukazatele finanční analýzy. 
Rozdílnost účetnictví vedeného dle právních 
norem ČR od Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IAS/IFRS a IFRS for 
SME) a hlavní rozdíly demonstrované na 
praktických příkladech. - 1. vyd. - Anglicko-
český a česko-anglický slovník. - ISBN: 978-
80-247-3516-0 (brož.) 
 
25386 
Štěpánka Nováková 
Účetnictví příspěvkových organizací od 
1.1.2010 : (sbírka souvztažností s výkladem) 
Praha : INTES, 2010, 186 s. 
Zákon o účetnictví a platné vyhlášky                
s vyznačením změn, které se od 1.1.2010 
vztahují k příspěvkovým organizacím. Soubor 
účetních příkladů se zabývá dlouhodobým 
majetkem, zásobami, účty rozpočtového 
hospodaření, zúčtovacími vztahy, náklady a 
výnosy hlavní činnosti a hospodářské činnosti, 
fondy a rozdělením výsledku hospodaření a 
uzávěrkovými pracemi. Znění účtové osnovy. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-904560-0-6 (brož.) 
 
25421 
Dana Dvořáková 
Základy účetnictví 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 307 s. : 80 il. 
Základní pojmy, metodické prvky účetnictví, 
všeobecně uznávané předpoklady a zásady. 
Bilancování, sestavení rozvahy. Výklad 
základních nástrojů a metod účetní práce. 
Účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení 
výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. 
Oceňování. Historie a budoucí vývoj 
účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze 
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systému účetnictví užívaného v ČR. - Vyd. 1. - 
6 příl. - ISBN: 978-80-7357-544-1 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
25444 
Juraj Nemec ... [et al.] 
Kontrola ve veřejné správě 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 158 s. : tab., 
obr. 
Vymezení základních pojmů. Typologie 
kontrol ve veřejné správě. Sledování 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti ve 
veřejné správě. Kontrola a audit v samosprávě. 
Kontrolní systém ČR. Kontrolní systémy 
veřejné správy na Slovensku. Kontrola 
veřejných zakázek. Kontrola výkonnosti a její 
vztah k efektivnosti veřejných zakázek a 
veřejných služeb. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7357-558-8 (brož.) 
 
25385 
Stanislav Kadečka, David Marek (eds.) 
Nový správní řád v praxi krajských úřadů 
II : sborník z 2. a 3. zimní konference/ 
workshopu 
Plzeň : Čeněk, 2009, 271 s. 
Sborník obsahuje příspěvky přednesené na 
konferencích uspořádaných ve dnech 14.-15. 
února 2008 (2. roč.) a 5.-6. března 2009 (3. roč.) 
Krajským úřadem Vysočiny ve spolupráci        
s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 
Příspěvky jsou uspořádány do těchto bloků: 
Řádné opravné prostředky a metodika             
v činnosti krajských úřadů; Mimořádné 
opravné a dozorčí prostředky v činnosti 
krajských úřadů; Další prostředky, jimiž lze 
brojit proti aktivitě či pasivitě správních 
orgánů; Opatření obecné povahy a související 
otázky v praxi územní samosprávy; Aktuální 
otázky krajského zřízení. - ISBN: 978-80-
7380-250-9 (brož.) 

 

 
25531 
Martin Kopecký 
Právní postavení obcí a krajů - základy 
komunálního práva 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, xii, 377 s. 
Rozbor ústavní a zákonné úpravy územní 
samosprávy v ČR. Přehled vývoje právní 
úpravy na území ČR. Komunální právo a jeho 
prameny. Pojem a základní znaky územních 
samosprávných celků. Druhy obcí. Spolupráce 

územních samosprávných celků. Právní 
předpisy. Působnost obce a kraje. Organizace 
obce a kraje. Hospodaření územních 
samosprávných celků. Orgány a postupy podle 
správního řádu. Kontrola činnosti územních 
samosprávných celků. Ochrana právního 
postavení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-561-8 
(brož.) 
 
25406 
Dominique Hoorens a kol. 
Sub-national governments in the European 
Union : organisation, responsibilities and 
finance 
Vlády na nižší než národní úrovni v Evropské 
unii : organizace, povinnosti a financování 
[Paris] : Dexia Editions, 2008, 655 s. : tab., 
grafy, rámečky, mapky 
Obsáhlá srovnávací studie místní a regionální 
správy a jejího financování ve 27 členských 
státech Evropské unie. Formuluje společné 
problémy, zkušenosti, trendy a výzvy. 
Jednotlivé kapitoly analyzují oblasti: územní 
organizace, institucionální scéna místní a 
regionální správy; úkoly a povinnosti, výdaje, 
veřejný sektor správy na nižší než národní 
úrovni; příjmy, jejich struktura, daňové příjmy, 
transfery od centrální vlády, půjčky a veřejný 
dluh, finanční nezávislost místní a regionální 
správy. Následují jednotlivé studie s detailními 
a srovnatelnými údaji za konkrétní stát. - Pozn. 
- ISBN: 978-2-911065-67-5 (brož.) 
 
25424 
Eva Horzinková, Vladimír Novotný 
Základy organizace veřejné správy v ČR 
Plzeň : Čeněk, 2010, 233 s. 
Organizační vymezení, státní správa, místní 
státní správa, zájmová a ostatní samospráva, 
další subjekty a vykonavatelé veřejné správy, 
postavení úředníků veřejné správy, územní 
samospráva, právní předpisy samosprávy. 
Obce - území obce, hospodaření, veřejnoprávní 
smlouvy, spolupráce, orgány obcí a zastupitelstva. 
Kraje - hospodaření, spolupráce, orgány kraje a 
zastupitelstva, vztahy mezi obcemi a kraji, 
mezi orgány samosprávy a státní správou. 
Hlavní město Praha - území a jeho změny, 
hospodaření, spolupráce s městskými částmi, 
právní předpisy, dozor státu aj. - 2. uprav. vyd. 
- ISBN: 978-80-7380-263-9 (brož.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
25473     Pouze prezenčně 
Ministerstvo financí ; předkládá Petr Nečas 
Dokumentace k návrhu zákona o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2011 : pro 
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2010 (září), 
12 částí : tab. 
Materiál obsahuje tyto části: Střednědobý 
výhled státního rozpočtu ČR na léta 2012 a 
2013. Návrh - střednědobé výdajové rámce na 
léta 2012 a 2013. Vládní návrh zákona o státním 
rozpočtu ČR na rok 2011. Část A: 
Makroekonomický rámec na rok 2011. Část B: 
Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR 
na rok 2011. Část C: Tabulková část. Část D: 
Struktura příjmů a výdajů kapitol státního 
rozpočtu podle druhů a odvětví. Část E: 
Struktura výdajů vedených v informačním 
systému programového financování EDS/SMVS 
podle kapitol státního rozpočtu část 1, část 2. 
Část F: Zpráva o očekávaném vývoji státních 
finančních aktiv a pasiv. Část G: Rozpočty 
územních samosprávných celků, dobrovolných 
svazků obcí a regionálních rad regionů 
soudržnosti. Část H: Hospodaření veřejných 
rozpočtů. - Čj.: 11/87456/2010-111. - (brož.) 
 
25430 
edited by Salvador Barrios ... [et al.] ; 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
External imbalances and public finances in 
the EU 
Vnější nerovnováhy a veřejné finance v EU 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, August 2010, 
128 s. : tab., grafy, vzorce 
Publikace sdružuje odborné příspěvky 
akademiků, představitelů centrálních bank a 
institucí Evropské komise analyzující spojení 
mezi vnějšími nerovnováhami a veřejnými 
financemi v EU. V zemích, kde se v období 
před vypuknutím celosvětové hospodářské 
krize postupně zhoršoval stav běžného účtu 
platební bilance, bylo v době krize pozorováno 
prudké zhoršení stavu veřejných financí. 
Zpracovávanými tématy jsou: vnější 
nerovnováha a fiskální politika; interakce mezi 
fiskální politikou a běžným účtem: úloha 
ricardiánské ekvivalence; zkušenosti Španělska 
z krize a ricardiánská ekvivalence; proměnlivá 

fiskální politika a volatilita běžného účtu          
v malé otevřené ekonomice; vliv vnější 
nerovnováhy na úspěch fiskální konsolidace. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-79-15079-1 (brož.) 
 
25439 
Vratislav Izák 
Fiskální politika 
Praha : Oeconomica, 2010, 209 s. : tab., grafy 
Kompletní výklad teorie fiskální politiky         
v kapitolách: Fiskální politika v IS-LM modelu 
a v AS-AD modelu; Vliv očekávání na fiskální 
politiku; Fiskální politika v otevřené 
ekonomice; Úspory, dluh, deficit a akumulace 
kapitálu; Fiskální deficity, finanční krize a 
vysoká míra inflace; Důsledky rozpočtového 
omezení vlády; Teorie ricardiánské 
ekvivalence; Fiskální politika a strana nabídky; 
Strukturální cyklický deficit. - 2. vyd. - ISBN: 
978-80-245-1669-1 (váz.) 
 
E-9381 
Taxation and Tariff Committee, Ministry of 
Finance, Republic of China 
Government finance in the Republic of China: 
2010 
Státní finance na Tchaj-wanu (ROC) 
Taipei : Ministry of Finance (Republic of China), 
July 2010, 82 s. : tab., grafy, schémata 
Zpráva poskytuje komplexní přehled o působnosti 
Ministerstva financí Tchaj-wanu (oficiální 
název Republic of China - ROC) v oblastech 
finanční správy, daní, cel a správy národního 
majetku. Podrobněji k organizaci a funkcím 
ministerstva, příjmům a výdajům ústřední 
vlády, státnímu dluhu, daňovému systému, 
daňovým trendům a zatížení, organizaci celní 
správy, organizaci správy národního majetku, 
příjmům z NM a k vyhlídkám. - (brož.) 
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25446 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs ; [Joaquim 
Ayuso-i-Casals] 
National fiscal governance reforms across 
EU Member States : analysis of the 
information contained in the 2009-2010 
Stability and Convergence Programmes 
Reformy vnitrostátního fiskálního řízení      
v členských státech EU : analýza informací 
obsažených v Programech stability a            
v konvergenčních programech v letech 
2009-2010 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, August 2010, 
55 s. : tab., grafy 
Členské státy EU mají do svých programů 
stability a konvergenčních programů (SCPs) na 
roky 2009-2010 zahrnout informace týkající se 
změn domácích fiskálních rámců. Tato 
publikace přináší přehled informací o těchto 
reformách v SCPs, analyzuje typy opatření 
podle hlavních prvků domácího fiskálního 
rámce (reformy numerických fiskálních 
pravidel; střednědobých rozpočtových rámců 
nebo zavedení nových systémů; reforma 
nezávislých veřejných institucí; změny            
v existujících domácích rozpočtových 
procesech). Dále seznamuje s posouzením 
změn vnitrostátních fiskálních rámců 
Evropskou komisí a v příloze přehledně 
informuje o provedených a připravovaných 
změnách v jednotlivých členských zemích na 
základě údajů z jejich nejnovějších SCPs. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-16434-7 (brož.) 
 
25369 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Public finances in EMU : 2010 
Veřejné finance v EMU : 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2010, xii, 275 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Výroční zpráva o veřejných financích v zemích 
Evropské měnové unie z roku 2010.  Detailní 
popis a analýza současného rozpočtového 
vývoje a odhad vyhlídek na úrovni eurozóny, 
EU i jednotlivých členských států. Rozvoj 
rozpočtového dohledu, domácí fiskální rámce, 
realizace Paktu stability a růstu v průběhu 
krize. Fiskální politika, zkušenosti z rychlého 
růstu zadlužení, fiskální konsolidace a daňová 
politika, determinanty úspěšné fiskální 
konsolidace. Makroekonomická nerovnováha 

mezi členy eurozóny, vnější nerovnováha a 
úspěch fiskální konsolidace, případové studie 
analyzující úlohu makroekonomické fiskální 
politiky a mikroekonomických stimulů ve 
vytváření vnější nerovnováhy u Španělska, 
Německa, Irska a Estonska. - Pozn. - ISBN: 
978-92-79-14806-4 (brož.) 
 

Zdravotnictví 
 
25376 
Miroslav Barták 
Ekonomika zdraví : sociální, ekonomické a 
právní aspekty péče o zdraví 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 223 s. : obr., 
tab. 
Vymezení základních pojmů ekonomiky zdraví 
(např. kvalita života, public health, 
zdravotnické služby a jejich specifika, poptávka 
a nabídka péče o zdraví, makroekonomický 
rámec péče o zdraví atd.). Organizace 
zdravotnických služeb v ČR. Lidské zdroje. 
Financování a úhrady zdravotní péče doplněné 
mezinárodním srovnáním. Přehledové srovnání 
všech zdravotnických systémů  (zejména          
s ohledem na financování) v EU. Reformy 
zdravotnických systémů (např. přístup WHO, 
OECD health project). Zdravotnické právo      
v ČR. Mezinárodní organizace a strategické 
smlouvy. - Vyd. 1. - Chronologický přehled. - 
ISBN: 978-80-7357-503-8 (brož.) 
 
E-9414 
[Ondřej Mátl, koordinátor projeku] 
Zpráva o stavu, vývoji a výhledu 
zdravotnictví v ČR : zdravotnictví v číslech 
a názorech 
Praha : Kulatý stůl k budoucnosti financování 
zdravotnictví v ČR, 2008, 299 s. : 17 tab.,     
254 grafů 
Zpráva shromažďuje postřehy, komentáře a 
názory odborníků na stav zdravotnictví v ČR a 
vznikla jako materiál pro veřejnou diskusi       
o budoucnosti zdravotnictví a hledání dohody 
nad reformními kroky. Přináší komplexní 
zhodnocení zdravotnického systému v oddílech: 
organizace zdravotnického systému, populace - 
její zdraví a proměny, zdravotní péče a 
struktura její spotřeby, výsledky zdravotní péče 
a financování zdravotnictví, vazby zdravotnictví 
na jiné systémy a hodnocení zdravotnictví jako 
celku. - 3 příl. - ISBN: 978-80-85047-35-6 
(brož.) 
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Zemědělství 
 
E-9415 
Jana Poláčková a kolektivv 
Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za 
rok 2008 = Costs of agricultural products in 
the CT in 2008 : výsledky výběrového 
šetření o nákladech a výnosech 
zemědělských výrobků (informační studie) 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací, 2010, 45 s. : tab. 
Studie prezentuje výsledky tematického úkolu 
Min. zemědělství 22/4232 "Sledování a 
analýzy nákladů a rentability zemědělských 
výrobků pro využití v probíhajících 
mezinárodních obchodních jednáních". Jsou     
v ní uvedeny výsledky výběrového šetření 
nákladů pro 23 plodin a 12 kategorií 
hospodářských zvířat. Studie dále obsahuje 
informace o tržbách, prodaném množství a 
průměrné realizační ceně rostlinných a 
živočišných výrobků. Součástí je i popis 
metodiky výběrového šetření a struktura 
souboru respondentů výběrového šetření. - 
Tab. příl. - ISBN: 978-80-86671-77-2 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
25398 
Volker Quaschning ; [překlad Václav Bartoš] 
Obnovitelné zdroje energií 
Praha : Grada, 2010, 296 s. : barev. obr., tab., 
mapky 
Kniha popisuje, jaké různé technické 
prostředky a možnosti využití obnovitelných 
energií existují, jak fungují a jak se mohou 
využít. Pojednává o široké škále obnovitelných 
zdrojů energie -  využívání solární energie, 
větrné elektrárny, využití geotermální energie, 
biomasy a vodíku. Kromě názorných, 
srozumitelných charakteristik příslušných 
technologií, stavu vývoje a perspektiv 
budoucího potenciálu, uvádí i praktické 
pokyny pro plánování, projektování a realizaci 
vlastních zařízení pro získávání obnovitelných 
energií. Jaké dopady na životní prostředí a 
ekonomickou účinnost mají různé aplikované 
technologie. Příklady již realizovaných 
technologií v Německu. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-3250-3 (brož.) 
 
 
 

25482 
Ján Bahýl', Lenka Bahýl'ová, Tomáš Kocourek 
Příklady a judikatura z práva životního 
prostředí 
Praha : Leges, 2010, 208 s. 
Praktický doplněk ke studiu a výuce práva 
životního prostředí. Prvních šest kapitol 
zahrnuje obecnou část práva životního 
prostředí, následující kapitoly se vztahují         
k jeho jednotlivým složkám  - ochrana ovzduší, 
vod, lesa a půdy, přírody a krajiny, nakládání    
s odpady a obaly a ochrana před dalšími zdroji 
ohrožení životního prostředí. Každá kapitola 
obsahuje teoretické otázky, praktické příklady 
a vybranou judikaturu českých soudů a 
Soudního dvora EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
87212-46-2 (brož.) 
 
E-9404 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí 
Strategický rámec udržitelného rozvoje 
České republiky = Strategic framework for 
sustainable development in the CR 
Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2010, 
96, 105 s. 
Znění usnesení vlády ČR č. 37 z ledna 2010. 
Strategická vize udržitelného rozvoje ČR. 
Priority a cíle: společnost, člověk a zdraví, 
ekonomika a inovace, rozvoj území, krajina, 
biodiverzita, stabilní a bezpečná společnost. 
Implementace Strategie v ČR a její 
monitorování. Indikátory udržitelného rozvoje.- 
Vyd. 1. - Příl.: indikátorové listy. - ISBN: 978-
80-7212-536-4 (brož.) 
 

Ostatní 
 
25437 
[editorial team] 
Cambridge advanced learner's dictionary 
Cambridge : Cambridge University Press, 
2008, 1 sv. (různé stránkování) : il. +1 CD-
ROM 
Anglický výkladový všeobecný slovník pro 
pokročilé. Toto nové vydání je doplněno CD-
ROMem a obsahuje stovky nových slovíček. - 
3rd ed. - ISBN: 978-0-521-71266-8 (brož.) 
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25415 
Jana Oherová... [et al.] 
Česko-anglický právnický slovník 
Praha : Linde Praha, 2010, 649 s. 
Slovník obsahuje více než 27 000 hesel a jejich 
terminologická spojení ze všech právních 
odvětví. - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Bibliogr. - 
ISBN: 978-80-7201-807-9 (brož.) 
 
25471 
Věra Schmiedtová 
Čeština, jak ji neznáte 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 
205 s. 
Rozhlasové fejetony věnované současnému 
českému jazyku a jeho vývoji. Autorka 
komentuje nově vzniklá slova, jejich význam 
nebo nově nabytý význam, současné 
eufemismy a další jazykové jevy, které 
odrážejí stav jazyka i nový společenský vývoj. 
Fejetony byly určeny především pro Čechy 
žijící v zahraničí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7106-990-4 (váz.) 
 
25442 
Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság 
Dějiny českých médií 20. století 
Praha : Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. : 
faksim. 
Československá média ve 20. století. Vývoj 
tisku, rozhlasu a televize, proměny tiskové 
agentury ČTK, historie mediální legislativy, 
cenzurní praxe a novinářské profese v letech 
1918 až 1992. Úvod patří charakteristice české 
společnosti, politiky a především médií v letech 
před vznikem republiky. Každá kapitola 
obsahuje výklad, klíčová slova a závěrečné 
shrnutí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7367-698-8 
(brož.) 
 
25535 
Christine Wilding ; [přeložila Kateřina 
Altenburgová] 
Emoční inteligence : vliv emocí na osobní a 
profesní úspěch 
Praha : Grada, 2010, 238 s. 
Co je emoční inteligence (schopnost vnímat, 
vyjadřovat, chápat a usměrňovat své emoce). 
Jak získat emoční kompetence. Rozvoj 
základních osobních hodnot. Psychická 
odolnost. Emoční inteligence ve vztazích, na 
pracovišti a při výchově. Výklad je doplněn 
cvičeními, tipy a motivačními otázkami, které 
napomáhají rozvoji a uplatnění emoční 

inteligence. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-
2754-7 (brož.) 
 
25372 
Šárka Waisová, Ladislav Cabada 
Etika a mezinárodní politika : postmoderní 
státy jako nositelé kantovské etiky 
Plzeň : Čeněk, 2009, 235 s. 
Hlavní myšlenkou knihy je analyzovat, zda 
postmoderní státy hrají v mezinárodní politice 
roli nositelů a zprostředkovatelů tzv. kantovské 
etiky. V případových studiích z některých zemí 
(Kanada, Německo, Norsko, Nizozemsko a 
Slovinsko) zkoumají autoři přechod 
postmoderních států k morální zahraniční 
politice, její hlavní projevy a limity. - ISBN: 
978-80-7380-260-8 (váz.) 
 
25486 
sestavila Eva Svobodová 
Knihovny současnosti 2010 : sborník z 18. 
konference, konané ve dnech 14. - 16. září 
2010 v Seči u Chrudimi 
Ostrava : Sdružení knihoven České republiky, 
2010, 290 s. 
Sborník z konference obsahuje příspěvky         
z tematických bloků nazvaných: Koncepce 
rozvoje knihoven ČR na období 2011-2014; 
Technologie v knihovnách aneb Strojům dřinu 
- lidem myšlení; E-knihy jako budoucnost 
knihoven? (workshop); Knihovny po drátě; Od 
standardu ke spokojenosti; Škola základ 
života; Příjemné prostředí a pohodlí aneb Co    
s interiéry knihoven. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86249-59-9 (brož.) 
 
25493 
Milan Mikuláštík 
Komunikační dovednosti v praxi 
Praha : Grada, 2010, 325 s. : 11 obr. 
Vymezení základních pojmů. Aplikované formy 
komunikačních dovedností v konkrétních 
pracovních činnostech v kapitolách: Osobnost 
člověka a jeho já v komunikaci. Sociální 
vnímání. Interpersonální vztahy. Poslouchání a 
naslouchání. Verbální a neverbální komunikace. 
Komunikační prostředí firmy. Rozhovor. 
Přesvědčování a vyjednávání. Prezentace. 
Skupinová komunikace a týmová práce. 
Pracovní porady. Problémová komunikace. 
Písemná forma komunikace. Telefonování. 
Masmediální komunikace. Mezikulturní 
komunikace. Komunikační audit a sociální 
výcvik. - 2., dopl. a přeprac. vyd. - ISBN: 978-
80-247-2339-6 (brož.) 
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25496 
Jiří Moučka, Petr Rádl 
Matematika pro studenty ekonomie 
Praha : Grada, 2010, 272 s. : obr. 
Výklad základních matematických pojmů pro 
studenty ekonomických fakult vysokých škol   
s řešenými příklady a cvičeními. Lineární 
algebra. Diferenciální počet funkcí jedné 
proměnné. Diferenciální počet funkcí dvou 
proměnných. Integrální počet funkcí jedné 
proměnné. Diferenciální rovnice. Diferenční 
rovnice. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3260-2 
(brož.) 
 
25475 
Kryštof Kozák 
Měkký podbřišek navěky : důsledky 
asymetrie mezi Spojenými státy a Mexikem 
Praha : Dokořán, 2010, 222 s. : il., mapy 
Asymetrické vztahy mezi státy s odlišnými 
sociálními i ekonomickými podmínkami na 
konkrétním příkladu vztahů Mexika a USA. 
Autor se zaměřuje na jejich aktuální problémy 
a zasazuje tento vztah do širšího historického 
kontextu. Zabývá se ekonomickou integrací    
v podmínkách asymetrie, migrací a bojem proti 
drogám v Mexiku a USA. Závěr práce přináší 
model asymetrického vztahu a jeho možné 
přínosy pro řešení bilaterálních problémů např. 
i v Evropě. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7363-295-3 
(váz.) 
 
25440 
Miloš Pick 
Naděje se vzdát neumím 
Brno : Doplněk, 2010, 125 s. : portréty, 
faksim. 
Kniha autobiograficky laděných reflexí 
makroekonoma M. Picka. V první části 
vzpomíná na své dětství a pohnutý život          
v období protektorátu, kdy byl kvůli svému 
židovskému původu pronásledován a vězněn. 
Druhá část zachycuje autorovu profesní kariéru 
makroekonoma spjatou s klíčovými okamžiky 
v historii státu (reformy produktivity práce      
v 50. a 60. letech, Pražské jaro, normalizace,    
v 90. letech ekonomický poradce vlády).        
V první polovině 90. let 20. stol. se Miloš Pick 
podílel na vypracování alternativní koncepce 
ekonomické reformy, ve které se stavěl 
zejména proti kuponové privatizaci a šokové 
liberalizaci zahraničního obchodu. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7239-248-3 (váz.) 
 
 

25465 
Věra Höppnerová 
Němčina pro jazykové školy - nově. 1. [díl] 
Plzeň : Fraus, 2010, 232 s. : obr. 
Učebnice je sestavena z 16 lekcí. Každá lekce 
obsahuje výklad gramatiky, slovní zásoby, 
souhrnná cvičení, opakování, poslechové texty. 
- 1. vyd. - Klíč ke cvičením a testům. - ISBN: 
978-80-7238-912-4 (brož.) 
 
25474I 
Miroslav Kaftan 
New English in economics. 1 
V Praze : Karolinum, 2010, 264 s. 
Učebnice základních ekonomických pojmů     
v anglickém jazyce. Tento první díl je věnován 
převážně makroekonomické problematice, 
zejména otázkám výroby, trhu a peněz včetně 
úlohy bank. Každá kapitola obsahuje výňatky   
z aktuální ekonomické literatury, 
frazeologickou část a soubor cvičení. - 1. vyd. 
- Anglicko-české a česko-anglické slovníky. - 
ISBN: 978-80-246-1807-4 (1. díl, brož.) 
 
25474II 
Miroslav Kaftan 
New English in economics. 2 
V Praze : Karolinum, 2010, 273 s. 
Učebnice základních ekonomických pojmů     
v anglickém jazyce. Tento druhý díl je 
věnován otázkám inflace a zaměstnanosti, 
ekonomiky mezinárodního obchodu a různých 
typů hospodářské politiky a pojmům                
z mikroekonomiky ve firemním prostředí. 
Každá kapitola obsahuje výňatky z aktuální 
ekonomické literatury, frazeologickou část a 
soubor cvičení. - 1. vyd. - Anglicko-české a 
česko-anglické slovníky. - ISBN: 978-80-246-
1809-8 (2. díl, brož.) 
 
25371 
Marek Skovajsa a kol. 
Občanský sektor : organizovaná občanská 
společnost v České republice 
Praha : Portál, 2010, 372 s. : grafy, tab. 
Teorie a vývoj organizované občanské 
společnosti, její význam v demokratickém 
státě. Občanský sektor, trh a stát z pohledu 
vybraných teorií. Česká občanská společnost. 
Financování organizované občanské 
společnosti v ČR. Právní otázky. Ekonomické 
aktivity. Management. Účetnictví. Sociální 
ekonomika. Organizace občanské společnosti a 
multikulturní výchova v ČR. Rozmanitost 
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občanské společnosti v Evropě. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7367-681-0 (váz.) 
 
25435 
A. S. Hornby ; managing editor Joanna 
Turnbull 
Oxford advanced learner's dictionary of 
current English 
Oxford : Oxford University Press, 2010, 1 sv. 
(různé stránkování) : il., mapy +1 CD-ROM 
Nové vydání oxfordského výkladového 
slovníku současného anglického jazyka s velkým 
počtem nových hesel. Na konci knihy je 
průvodce správným písemným projevem a 
obrázková slovníková část. Součástí je CD-
ROM. - 8th ed. - ISBN: 978-0-19-479904-1 
(váz.) 
 
25414 
Radek Diestler 
Příběh zapomenutého průmyslníka : život a 
doba Karla Loevensteina, generálního 
ředitele Škodových závodů 
Praha : Grada, 2010, 127 s. : fot., portréty, 
faksim. 
Biografie významného průmyslníka 
meziválečného Československa, generálního 
ředitele a prezidenta Škodových závodů JUDr. 
Karla Loevensteina (1885-1938) přibližuje       
i management řízení podniku na pozadí 
historických událostí. - 1. vyd. - 
Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-247-
2800-1 (váz.) 
 
25373     Pouze prezenčně 
Lumír Klimeš 
Slovník cizích slov 
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
2010, xxix, 829 s. 
Rozsáhlý a reprezentativní výběr slov a výrazů 
cizího původu, jež se aktuálně vyskytují          
v současné češtině. Slovník je určen pro školy 
a nejširší veřejnost. - 8. vyd., v SPN vyd. 3. - 
rozšíř. a dopl. - ISBN: 978-80-7235-446-7 
(váz.) 
 
25426I 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2009/2010 : 
výkonové ukazatele 
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 
2010, [503] s. 
Statistická ročenka se zabývá tzv. výkonovými 
údaji, tj. počty škol, tříd, žáků, absolventů atd. 
a obsahuje statistické informace v těchto 

oddílech: celkový přehled o vzdělávání v ČR, 
předškolní,  základní, střední vzdělávání,  
vzdělávání v konzervatořích, vyšší odborné 
školy, vysoké školství, zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy, zařízení 
poradenské činnosti, školská stravovací a 
ubytovací zařízení, základní umělecké, 
jazykové a zájmové vzdělávání, vysokoškolské 
a školní knihovny, terciární vzdělávání. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-211-0596-6 (brož.) 
 
25426II 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2009 : 
zaměstnanci a mzdové prostředky 
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání 
2010, 301 s. : tab. 
Celková shrnující data o odměňování 
zaměstnanců v celém vzdělávacím systému 
ČR. Informace o zaměstnancích a mzdových 
prostředcích za školy a školská zařízení 
zřizovaná státem, obcí, krajem, soukromníkem 
a církví. Veřejné vysoké školy, státní správa a 
servisní organizace. Základní členění je podle 
druhů škol, podle formy hospodaření a 
regionálně. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-211-
0595-9 (brož.) 
 
25426III 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2009 : soubor 
ekonomických ukazatelů 
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 
2010, 113 s. : tab. 
Komplexní pohled na financování školství        
z různých hledisek v oddílech: souhrnné 
informace, příjmy a výdaje, zaměstnanci a 
mzdy v oblasti školství, normativy, veřejné 
vysoké školy, výdaje regionálního školství na 
vzdělávání, souhrnné údaje. V příloze je 
uveden seznam přímo řízených organizací 
MŠMT ČR v roce 2009 a popis rozpočtové 
skladby - odvětvové a druhové třídění. -          
1. vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-211-0594-2 
(brož.) 
 
25466 
Jindřich Dejmek ... [et al.] 
Trianonská smlouva : devadesát let poté : 
sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, 193 s. 
Sborník ze semináře věnovaného mírovým 
smlouvám v Paříži v letech 1919-1920. Názvy 
uveřejněných příspěvků: Post-versailleský 
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systém - liberálně demokratické uspořádání, či 
diktát vítězů? (J. Dejmek); Trianon a my dnes 
(J. Koukal); Trianonské trauma a 
revizionismus meziválečného Maďarska         
(J. Němec); Variace stop Trianonu v politické 
paměti (Š. Šutaj); Absolutní historická 
spravedlnost neexistuje (J. Weigl). Doplňkové 
texty k problematice: Trianonská smlouva a 
současnost (O. Krejčí); Průběh jednání            
o Trianonské dohodě (I. Romsics); Jednání        
o mír s Maďarskem, 1945-1947 (E. Irmanová); 
Druhý Trianon (J. Sechter); Trianon, facky a 
budoucnost (M. Ehl). Přílohy obsahují znění 
smluv. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86547-92-3 
(brož.) 
 
25491 
Petr Kácha 
Univerzální cvičebnice anglické gramatiky 
pro začátečníky a mírně pokročilé : slovesa 
Praha : Fortuna, 2010, 176 s. 
Příručka k procvičení anglických sloves. 
Jednoduché definice jednotlivých gramatických 
jevů. Více než 2500 anglických vět                  
k procvičení s úplným přepisem výslovnosti a 
jejich překladem do češtiny. -  1. vyd. - ISBN: 
978-80-7373-078-9 (brož.) 
 
25472 
Kamil Boldan 
Záhada Kroniky trojánské : počátek 
českého knihtisku 
Praha : Národní knihovna ČR, 2010, 66 s. : 
barev. il., portrét, faksim. 
Počátky knihtisku na našem území. První 
doložení tiskaři a jejich díla. - 1. vyd. - Pub. 
vydaná u příležitosti konání stejnojmenné 
výstavy v Galerii Klementinum. - ISBN: 978-
80-7050-580-9 (brož.) 
 
25468 
Alexandr Ort 
Zamyšlení nad českou diplomacií 
Plzeň : Čeněk, 2010, 194 s. 
Historický pohled na českou diplomacii od 
středověku do současnosti. Diplomatické 
začátky samostatného Československa a vývoj 
až do rozpadu federace koncem 20. století. 
Koncepce diplomacie samostatné České 
republiky po jejím vzniku v roce 1993. 
Evropská spolupráce a vstup ČR do EU. Jedna 
kapitola je věnována československým 
prezidentům a jejich působení v evropské 
politice (od Masaryka až po Havla). - ISBN: 
978-80-7380-270-7 (brož.) 
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