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Vážení čtenáři, 
 

k 1. lednu 2011 byly sloučeny obě řady námi vydávaného 
bulletinu  Informace Odborné  knihovny MF. Nově uspořádaný 
bulletin bude nyní v jednom čísle přinášet přehled nejnovějších 
informací  o  dokumentovaných  odborných  článcích,  o  nových 
knihách  a  o  dalších  informačních  zdrojích,  vybraných  přímo   
pro  potřeby  pracovníků  MF  a  jeho  resortu.  Vycházet  bude                
1x měsíčně pod názvem „Finanční a ekonomické INFORMACE. 
Dokumentační bulletin MF“.    

V aktuálním přehledu  jsou zpracovány odborné  články 
za  poslední  období  (měsíc  prosinec)  a  nové  knihy. Vzhledem 
k různým opožděným dodávkám, darům a různé periodicitě se 
mohou v bulletinu vyskytnout i starší čísla časopisů.    

Bulletin je pro Vás dostupný v elektronické podobě včetně 
archivu  na  intranetových  a  internetových  stránkách Odborné 
knihovny MF. Pokud máte zájem o tištěný bulletin, kontaktujte 
nás,  prosím,  můžete  nadále  pokračovat  v jeho  odběru. 
Stejně tak Vám  budeme  rádi zasílat  bulletin elektronicky  
e‐mailem.   

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena  např.  témata:  termín  „stálá  provozovna“,  korupce 
v ČR, zavedení daně z finančních transakcí či finančních aktivit, 
novela zákona o DPH k 1.1.2011, porušování povinností při správě 
daně  (srovnání  daňového  řádu  a  zákona  o  správě  daní  a 
poplatků),  specializovaný  finanční  úřad,  zadluženost  měst  a 
obcí, registrace k DPH a obce, česká a slovenská úprava prekluzivní 
lhůty  v daňovém  řízení,  účetnictví  obce  (podrozvahové  účty), 
zdaňování příjmů sportovců v ČR, penzijní reforma, spotřebitelský 
úvěr, příjmy z pronájmu a prodeje nemovitosti z hlediska daně 
z příjmů a změny v sazbách  DPH v ČR (článek je v angličtině).  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články 
z německy psaného tisku, týkající se problematiky snížení sazby 
DPH,  obnovení  obecní  daně  a  reformy  daňového  financování 
obcí.  Ve  slovenštině  je  článek  vztahující  se  k rovné  dani  a 
zdanění práce v ČR a SR. Z anglicky psaného tisku doporučujeme 
stati  k financování  sociálního  zabezpečení  prostřednictvím 
zdanění kapitálových příjmů, k veřejným  financím  v eurozóně, 
k výsledkům  šetření  v oblasti  strukturálních  fondů  EU  a 
k vyrovnávacímu  hraničnímu  mechanismu  u  daně  z uhlíku  a 
nákladům  povolenek  pro  emise  CO2.  V ruštině  je  zajímavý 
článek  o  zvyšování  úrovně  finanční  gramotnosti  obyvatelstva 
v Ruské federaci.     

 

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

 

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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AKTUALITY          

   
Nové periodikum 
 
Revue PROSTOR 
 
Jde  o  prestižní,  společensko‐kulturní  čtvrtletník,    
zaměřený  na  aktuální  témata  z  oblasti  kultury, 
společenského a politického života. 
Vyd.: Praha, Sdružení pro vydávání revue PROSTOR, 
2011 – 
Periodicita:  čtvrtletník 
 
 
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma Sazka a stát. 

 
Monitoring byl zpracován z tištěných médií, televize, 
rádia a  internetových serverů. Naleznete  jej v sekci 
Monitoring médií na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/ 

monitoring.php 
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Vybrali  jsme  pro Vás ÚZ,  které  knihovna  zařadila 
do knihovního fondu v poslední době. 
 
25620/809 
Daně  z příjmů  2011:  zákon  o  daních  a  zákon             
o  rezervách.  Pokyn  D‐300  k uplatňování  daně 
z příjmu,  vyhlášky,  pokyny  a  sdělení MF.  Přehled  
smluv  o  zamezení  dvojího  zdanění:  podle  stavu 
k 1.1.2011.  
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Daně 
 
Charles E. McLure, Jr. 
Border adjustments for carbon taxes and the cost of CO2 emissions permits : politics, 
economics, administration and international trade rules 
Vyrovnávací hraniční mechanismus u daně z uhlíku a náklady povolenek pro emise CO2: 
politická, ekonomická, správní a mezinárodněobchodní pravidla 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 11, p. 585-598 
Autor rozebírá politické, ekonomické, správní a mezinárodněprávní důsledky vyrovnávacího 
hraničního mechanismu pro daň z uhlíku a náklady povolenek pro emise CO2 ve světle Kjótského 
protokolu a Všeobecné dohody o clech a obchodu a dalších dohod přijatých mezinárodním 
společenstvím. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes, Thomas Ludwig 
Bundesregierung will Straßenmaut für Lastwagen ausweiten 
Spolková vláda chce rozšířit silniční mýto pro kamiony 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 217 (9.11.2010), S. 15 
Extramýtné v Německu je plánováno již od roku 2011 a měly by jej platit kamiony za využívání 
komunikací dálničního typu (dva jízdní pruhy v každém směru), které bezprostředně přecházejí           
v dálnici. Výnos extramýtného se očekává ve výši 100 mil. eur ročně - tj. k dosavadním 4,4 mld. eur, 
které dopravci uhradí na standardním mýtném. 
 
Jakob Bundgaard 
Classification and treatment of hybrid financial instruments and income derived therefrom 
under EU corporate tax directives. Part 2 
Klasifikace a režim hybridních finančních nástrojů a z nich odvozeného příjmu podle směrnic 
EU pro daně z příjmu právnických osob. Část 2 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 11, p. 490-500 
V druhé části článku o uplatňování daňových směrnic EU na hybridní finanční nástroje se rozebírají 
jednostranná opatření členských států k zabránění přeshraniční daňové arbitráži. Dále se analyzuje 
plnění požadavků na držení kapitálu podle těchto směrnic a uplatňování Arbitrážní úmluvy. - Pozn. -- 
Část 1 tohoto článku vyšla v European Taxation č. 10/2010, s. 442-456. 
 
Josef Federsel, Soňa Kelnerová 
Co přináší daňový řád daňovému subjektu v oblasti prostředků jeho ochrany před úkony 
správce daně při správě daní 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 46-51 
Novinky daňového řádu v oblasti opravných prostředků. Stížnost na postup plátce daně. Námitka proti 
úkonu správce daně. Prominutí daně. Oprava zřejmých omylů a nesprávností. Opravné a dozorčí 
prostředky. Řádné opravné prostředky. Odvolání proti rozhodnutím, jež doposud nenabyla právní 
moci. Rozklad proti rozhodnutí. Mimořádné opravné prostředky. Obnova řízení. Dozorčí prostředky. 
Přezkoumání rozhodnutí. Žaloba ve správním soudnictví. 
 
Veronika Sobotková 
Daňová exekuce podle nového daňového řádu 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 11, s. 33-38 
Vymáhání daní - všeobecně. Výzva k úhradě nedoplatku. Způsoby vymáhání daňových nedoplatků. 
Exekuční titul. Daňová exekuce - nařízení, provedení, vyloučení majetku z daňové exekuce, odklad a 
zastavení daňové exekuce. Exekuční náklady. Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky. 
Přechodná ustanovení k daňovému řádu. - Pozn. 
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Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 6.,  Práva a povinnosti správce daně a 
daňového subjektu v průběhu daňové kontroly  
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 23, s. 16-20 
Práva a povinnosti osob, které se účastní daňové kontroly. Práva správce daně, povinnosti a práva 
daňového subjektu. Sankce za neplnění povinností v daňové kontrole, pořádková pokuta. 
 
Marcel Pitterling 
Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů pro rok 
2010. Část 2.,  Osvobození od daně  
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 29-35 
Článek se zaměřuje na osvobození příjmů od daně z příjmů fyzických osob (§ 4), uvedeny příklady. -- 
Pokračování v ročníku 2011. 
 
Jana Jarešová 
Daňový řád. Část 5.  Místní příslušnost a související ustanovení  
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 5, s. 2-7 
Nastavení místní příslušnosti (pravidla jsou v zákoně č. 337/1992 Sb. a v zákoně č. 280/2009 Sb.). 
Místní příslušnost fyzických a právnických osob, zvláštní místní příslušnost. Postup v případě, nelze-li 
určit místní příslušnost. Více místně příslušných správců daně. Pověření místně nepříslušného správce 
daně. Výkon správy daní místně nepříslušným správcem daně. Změny v úpravě dožádání. K institutu 
atrakce. Změny zvláštní příslušnosti. - Pozn. 
 
Paul Kirchhof 
Die Erneuerung der Gemeindesteuer 
Obnovení obecní daně 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 21, S. 961-965 
Obecní výnosová daň, daňové financování obcí v Německu. Autor hodnotí nedostatky současného 
daňového systému, který se nepříznivě odráží i na daňových příjmech obcí a přibližuje slabiny 
živnostenské daně. Nastíněny jsou principy obecní daně formou tzv. "Annexsteuer", která by 
vycházela z uskutečněných a sjednocených příjmů v obci  a dávala by obci možnost stanovit si 
dodatkovou sazbu ("rozšířená" daň  z příjmů). Správa a vybírání obecní daně, zachování podílu obce 
na DPH a dani z příjmů. - Pozn. 
 
Christina Elschner and Werner Vanborren 
Effective corporate income tax rates in an enlarged European Union 
Efektivní sazby daně z příjmu právnických osob v rozšířené Evropské unii 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 11, p. 577-584 
V příspěvku se dokazuje, že v rámci EU bylo snížení efektivních průměrných sazeb daní z příjmu 
právnických osob menší, než u zákonem stanovených sazeb této daně. Ukazuje se také, že daňové 
rozdíly mezi starými a novými členskými zeměmi časem rostou a dokonce se po přistoupení zrychlily. 
- Pozn. 
 
Caroline Stepputat 
Ehegattensplitting für eingetragene Lebenspartnerschaften? : der verfassungsrechtliche Kontext 
und ein rechtsvergleichender Seitenblick auf die französische Regelung 
Manželský splitting pro registrované partnerství? : problematika v kontextu ústavního práva a 
porovnání práva s francouzskými předpisy 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 18, S. 831-838 
Aplikace společného zdanění manželů u registrovaných partnerů. Aktuální návrh německého 
daňového zákona pro rok 2010 přináší rovnost registrovaných partnerů a manželů v oblasti daně 
dědické/darovací (tam patří do daňové třídy I) a daně z převodu nemovitostí. Návrh zákona sice zatím 
nepředpokládá "otevření" manželského splittingu pro registrované partnery, autorka příspěvku však 
vysvětluje, proč/že z pohledu ústavního práva neexistuje odůvodnění bránit aplikaci manželského 
splittingu u registrovaných partnerů. Krátce k francouzské právní úpravě této problematiky. - Pozn. 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

7 

Miroslav Kalousek ;  [rozhovor vedla] Marie Valášková 
Je tu prostor pro korupci, proto hazard zdaníme 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 240 (13.12.2010), s. 3 
Stručný rozhovor s ministrem financí o chystaném sjednocení odvodů loterijních společností, heren a 
kasin na veřejně prospěšné účely a na převedení odvodů do státního rozpočtu formou zdanění daní      
z příjmu. -- Další informace k tématu a také o chystané novele loterijního zákona viz s. 2-3 v příspěvku 
Omezíme hazard, slibují politici. Ale najisto se s tím počítat nedá. 
 
Jan Tůma 
Kdy (stálá provozovna) není stálá provozovna 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 19-21 
Interpretace ustanovení mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění u daní z příjmu a majetku    
v souvislosti s termínem "stálá provozovna". Vztah činnosti podniku k výjimkám ze stálé provozovny. 
Absence ustanovení o kombinaci činností nezakládajících existenci stálé provozovny v daňové 
smlouvě. 
 
Anna Leisner-Egensperger 
Kindergerechte Familienbesteuerung : Plädoyer für ein demographiegünstiges und sozial 
gerechtes Familiensplitting 
Spravedlivé zdanění rodiny s dětmi : obhajoba demograficky příznivého a sociálně 
spravedlivého rodinného splittingu 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 19, S. 865-873 
Celkové zdanění rodiny, rodinný splitting v Německu; nastavení práva a zvláště systematiky daňového 
řádu musí být spravedlivé vůči dítěti přinejmenším z demografických důvodů - rodinný splitting by 
měl zohledňovat děti. I když to z hlediska ústavního práva a daňové systematiky vyvolává 
pochybnosti, vyplývá z příspěvku, že splitting u daně z příjmů může mít sociálně spravedlivou 
konstrukci a nemusí bránit zohlednění dětí při jeho aplikaci - tím totiž kompenzuje "ohrožení 
životního standardu rodiny s potomky" a má příznivé ekonomické a demografické dopady. Dítě coby 
soukromá záležitost - z pohledu ústavy, dítě jako zátěž společnosti, existenční minimum pro dítě, 
rodinný splitting s podílem na dítě, sociálně resp. rozpočtově únosná forma rodinného splittingu. - 
Pozn. 
 
Loaded : taxes in Germany 
V balíku : daně v Německu 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8710, p. 37 
Vzhledem k hospodářskému oživení by daňové příjmy měly být v Německu v letech 2010-2012 vyšší, 
než se předpovídalo ještě před půl rokem. Proto se na pořad dne dostávají daňové úlevy, nepanuje 
však shoda v tom, jaká daň by se měla snížit. Navíc kancléřka Merkelová trvá na tom, že nečekané 
příjmy by se měly využít ke snižování dluhu, ne daní. 
 
Petr Pavlík 
Méně může být více : daň z lihu 
Euro, Sv. 2010, č. 50, s. 78-79 
Autor v příspěvku relativizuje přínos zvyšování spotřební daně z lihu pro příjmy státního rozpočtu a 
na situaci trhu s alkoholickými nápoji v ČR v roce 2010 dokládá významný meziroční pokles objemu 
vybrané spotřební daně z lihu v důsledku jejího zvýšení. Kritizuje také změnu v právní kvalifikaci 
držení nepřihlášeného destilačního přístroje, volá po zrušení daňové úlevy pro pěstitelské pálenice, 
případně po zdanění vína. 
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John Creedy and Norman Gemmell 
Modelling responses to profit taxation over the economic cycle : the case of the UK corporation 
tax 
Modelování odezev na zdanění zisku během hospodářského cyklu : na příkladu britské 
korporační daně 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 3, p. 207-235 
Studie prostřednictvím mikrosimulačního modelování využívajícího data o systému daně z příjmů 
právnických osob ve Velké Británii empiricky zjišťuje reakce chování firem na změny ve zdanění 
zisku. Zaměřuje se na elasticitu čistého zdanitelného zisku firmy a na plnění daňové povinnosti při 
změně sazeb korporační daně. Zvláštní pozornost věnuje cyklickým dopadům na odezvy v asymetrickém 
daňovém režimu ztrát. - Pozn. 
 
Danuše Nerudová 
Možnosti zavedení daně z finančních transakcí či finančních aktivit 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 12, s. 39-42 
Evropská komise zvažuje zavedení daně z finančních transakcí: daň z měnových transakcí, registrační 
daň nebo tzv. kapitálový příplatek, daň z bankovních transakcí, daň z pojištění, daň z převodu 
nemovitosti. MMF navrhuje zavedení tzv. daně z finančních aktivit (ze zisků a odměn finančních 
institucí): adiční metoda, zdaňování rent, zdaňování rizika. 
 
Ladislav Pitner 
Novela zákona o DPH k 1. lednu 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 12, s. 18-23 
Hlavní změny obsažené v připravované novele zákona o DPH: místo plnění; vznik povinnosti přiznat 
a zaplatit DPH  a datum uskutečnění zdanitelných plnění; opravy daně; uplatnění snížené sazby daně u 
služeb; uplatnění osvobození od daně u dovozu zboží; nárok na odpočet daně; reverse charge; ručení 
za nezaplacenou daň; správa DPH. 
 
N.V. Ponomareva 
O nekotorych podchodach k upravleniju sistemoj nalogoobloženija 
O některých přístupech ke správě daňového systému 
Finansy, Sv. 2010, No. 10, s. 27-30 
Význam daňové služby; nutnost zvýšení efektivnosti a snížení nákladovosti výběru daní v Rusku; 
možnosti využití zkušeností vyspělých zemí v této oblasti. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Obce a registrace k DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 23, s. 1-6 
Přehled podmínek, kdy je obec osobou povinnou k dani a kdy se stává plátcem daně, příp. osobou 
identifikovanou k dani. Ekonomická činnost obce. Kritéria osoby (obce) povinné k dani. Vymezení 
obratů u obcí. Registrace obce jako plátce daně (příklad, postup). Registrace obce jako osoby 
identifikované k dani. 
 
Ivan Macháček 
OSVČ nebo společnost s.r.o. s jedním společníkem - co je výhodnější? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 23, s. 23-28 
Porovnání daňových výhod a nevýhod podnikání fyzické osoby v podobě OSVČ či s.r.o., daňové 
porovnání variant společníka v rámci založené společnosti s.r.o. Sociální a zdravotní pojištění 
OSVČ/společníka a jednatele. 
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Hana Skalická 
Porovnání české a slovenské úpravy prekluzivní lhůty v daňovém řízení aneb české 3+0 versus 
slovenské 5+1: bude na Slovensku rovněž spor 5+1 versus 5+0? : diskriminační úprava 
prekluzivní lhůty v případě použití mezinárodních daňových smluv na Slovensku? 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 5, s. 8-12 
Problematika počítání běhu prekluze v ČR a SR; současná úprava prekluzivní lhůty v ČR a její další 
novelizace daňovým řádem od 1.1.2011. Nová (diskriminační) úprava prekluzivní lhůty v SR (SR 
podobně jako Nizozemsko rozlišuje mezi lhůtou, která se vztahuje na doměření daně z příjmů ze SR - 
5 let - a lhůtou, která je aplikovatelná při použití mezinárodních smluv - 10 let). - Pozn. 
 
Jitka Fučíková 
Postihy za porušování povinností při správě daní - srovnání daňového řádu a zákona o správě 
daní a poplatků 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 11, s. 29-32 
Zákon o správě daní a poplatků: pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti; pokuta za neplnění 
povinností nepeněžité povahy ve stanovené lhůtě; zvýšení daně; penále a úrok z prodlení. Daňový řád: 
porušení povinnosti mlčenlivosti; pořádková pokuta; pokuta za opožděné tvrzení daně; úrok z prodlení; 
úrok z neoprávněného jednání správce daně. 
 
Pavel Hanslíček 
Pozor na experimenty 
Euro, Sv. 2010, č. 49, s. 58-59 
Příspěvek shrnuje stanoviska odborných účastníků diskusního setkání s tematikou vlivu daňové 
politiky na rozvoj regionů v ČR (J. Rusnok, P. Chrenko, J. Mládek). Zamyšlení nad novelou zákona    
o rozpočtovém určení daní připravovanou MF a změnami v nastavení výnosů ze sdílených daní, 
diskuse o přerozdělení části daňových příjmů hlavního města ve prospěch ostatních obcí a o omezení 
spekulačních přesunů sídla firem. Dále byly prezentovány obecné představy o české daňové politice a 
diskutován vládní plán na sjednocení sazeb DPH k financování penzijní reformy. 
 
O.V. Gordejeva 
Principy effektivnogo nalogovogo regulirovanija 
Zásady efektivní daňové regulace 
Finansy, Sv. 2010, No. 9, s. 33-36 
Na základě prostudování základních světových tendencí daňové regulace, analýzy struktury daňového 
systému a jiných faktorů formuluje autorka několik principů efektivní daňové regulace, ke kterým 
podává stručný výklad. - Pozn. 
 
Veronika Sobotková 
Problematika pravidel nízké kapitalizace od zdaňovacího období 2010 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 5, s. 14-19 
Daňová odčitatelnost úroků, vývoj a základní princip pravidel nízké kapitalizace. Rizika a úskalí při 
aplikaci pravidel nízké kapitalizace od zdaňovacího období roku 2010, sporná místa v problematice 
spojených osob, definice spojených osob. Aplikace jednotného výpočtu pro zjišťování nedaňových 
úroků. - Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Příjmy z pronájmu a prodeje nemovitosti z hlediska daně z příjmů.[1.] 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 11, s. 36-44 
Příjmy z pronájmu a prodeje nemovitosti; nepeněžní příjmy pronajímatele; pronájem nemovitosti 
manžely; výdaje pronajímatele; odpisování nemovitosti. -- Dokončení v příštím čísle. 
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Václav Benda 
Registrace k DPH 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 12-13, s. 19-23 
Registrace k DPH. Rekapitulace podmínek, kdy je veřejnoprávní subjekt osobou povinnou k dani a 
kdy se stává plátcem daně či osobou identifikovanou k dani. Vymezení veřejnoprávního subjektu 
(kraj, obec, organizační složky státu), osoby povinné k dani (fyzické/právnické osoby), ekonomická 
činnost veřejnoprávních subjektů, osvobozená plnění. Vymezení obratu u veřejnoprávních subjektů, 
úplaty ne/zahrnované do obratu. Registrace veřejnoprávního subjektu jako plátce daně. Registrace 
veřejnoprávních subjektů jako osob identifikovaných k dani. Příklady. 
 
Miroslav Beblavý, Eva Prousková 
Rovná daň a zdanenie práce - česká a slovenská skúsenosť 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 8, s. 821-837 
Autoři porovnávají důsledky zavedení rovné daně na Slovensku v roce 2004 a v Česku v roce 2008     
z pohledu daňově-odvodového zatížení práce a jeho rozvrstvení mezi jednotlivé příjmové skupiny. 
Nejprve stručný teoretický pohled na koncepci zdanění práce a její vztah k motivaci k práci a k rovné 
dani; základní informace o rovné dani v nových členských státech EU; dále srovnávací kvantitativní 
analýza daňově-odvodového zatížení vybraných typů a výšky příjmů u daných typů daňových 
poplatníků prostřednictvím daňového klínu; prezentace výsledků. - Pozn. 
 
Boris Bruk 
Russian thin capitalization rules: are they compatible with Russian tax treaties? 
Ruská pravidla nízké kapitalizace: jsou slučitelná s ruskými daňovými smlouvami? 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 11, p. 506-510 
Z ruského daňového práva vyplývá řada omezení pro odečitatelnost úroků splatných z půjček ruských 
podniků. Kromě všeobecných omezení existují specifická pravidla nízké kapitalizace, která mají 
zabránit nadměrnému dluhovému financování ruských poboček nadnárodních společností. V článku se 
rozebírá slučitelnost těchto pravidel s ruskými daňovými smlouvami. - Pozn. 
 
Jiří Kroupa 
Specializovaný finanční úřad : zásadní novinka v daňové správě 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 23, s. i-iii 
Institucionální reforma orgánů daňové správy. Vytvoření Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) 
pro velké a specifické daňové subjekty s účinností od 1.1.2012. Právní úprava SFÚ v zákoně              
č. 531/1990 Sb. § 9a zákona (základní zřizovací ustanovení). 
 
Andreas Baumann and Martina Gatterer 
Tax due diligence : an Austrian perspective 
Daňová hloubková kontrola : rakouské hledisko 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 11, p. 511-522 
V rámci reorganizace je potřebné provést hloubkovou daňovou kontrolu ke zjištění rizik reorganizace 
a vyjasnění její nejlepší struktury z daňového pohledu. Autoři popisují typické rizikové oblasti 
zkoumané v průběhu takové kontroly a daňové důsledky různých variant. - Pozn. 
 
Jan Široký, Anna Kovářová 
The causes of changes in the rates of value added tax in the Czech Republic and their possible 
impacts 
Příčiny změn v sazbách daně z přidané hodnoty v České republice a jejich možné reflexe 
Acta VŠFS, Vol. 4, (2010) No. 2, p. 126-139 
Studie ukazuje na příkladu ČR sledování jejích fiskálních zájmů v kontextu hospodářské krize 
prostřednictvím úprav sazeb DPH účinných od 1.1.2010. Naznačuje také další vlivy změn sazeb DPH 
(mimo zvýšení příjmů veřejných rozpočtů) na cenovou hladinu a strukturu výdajů domácností. 
Analýza a porovnání právní úpravy DPH v ČR a v dalších členských státech EU (směrnice Rady 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ponechává členským státům relativní 
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volnost při stanovení sazeb); DPH a spotřební koš; diskuse o dopadech změn sazeb DPH na 
domácnosti. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatňování DPH u cestovních služeb 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 11, s. 48-56 
Problematika poskytování cestovních služeb je v ČR řešena zákonem o DPH jako zvláštní režim. 
Použití tohoto režimu je dáno Směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V článku se na 
příkladech vysvětluje, kdo je povinen použít zvláštní režim, jak se stanoví základ daně, kde je místo 
plnění u cestovní služby, jaká sazba daně se uplatňuje aj. 
 
Martin Děrgel 
Úprava a vyrovnání odpočtu DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 11, s. 14-20 
Koho se úprava a vyrovnání odpočtu DPH týká. Pravidla pro úpravu odpočtu daně. Vyrovnání 
odpočtu daně. Konkrétní příklady výpočtů. 
 
Kristýna Balajová 
Velký třesk na daňovém nebi 
Euro, Sv. 2010, č. 50, s. 60-61 
Příspěvek seznamuje s plánem vlády na reformu daňového systému v ČR, jak jej na začátku prosince 
2010 prezentoval první náměstek ministra financí L. Minčič. Tento systémový přelom cílený ke 
snížení administrativní a nefinanční daňové zátěže poplatníků stojí na třech základních pilířích: novém 
daňovém řádu, zavedení jednotného inkasního místa (JIM) a novém zákonu o daních z příjmů. 
Autorka seznamuje s postupnými kroky změn a nastiňuje další chystaná opatření (např. sjednocení 
základů daně z fyzických osob se základy sociálního a zdravotního pojištění; dary a dědictví by se 
měly stát předmětem daně z příjmů; zavedení payroll tax; zvýšení daňových odvodů loterijních 
společností a pojišťoven; zvýšení zvýhodněné sazby DPH; úpravy ve zdanění nemovitostí atd.). 
 
Martin Děrgel 
Vše o daňovém zvýhodnění na děti 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 12, s. 2-8 
Princip daňového zvýhodnění na děti: slevy na dani, daňový bonus, kombinace slevy a bonusu. Kdy 
jde o vyživované dítě. Společná domácnost. Daňové zvýhodnění jen po část roku. Podmínka "ročního" 
daňového bonusu. Daňové zvýhodnění u zaměstnanců. Praktické příklady. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Vysílání zaměstnanců do zahraničí 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 11, s. 23-26 
V souvislosti s vysíláním pracovníků do zahraničí je třeba dodržovat celou řadu právních předpisů      
v oblasti pracovního práva, povinného pojistného, daňových zákonů a také mezinárodních smluv. 
Tento příspěvek se zaměřuje na daňové dopady vzniklé při vysílání tuzemských zaměstnanců do 
zahraničí. 
 
Ján Záborský, Pavol Kubík 
Za nižšie odvody, za vyššie dane : ide sa reformovať 
Trend, Sv. 2010, č. 47, s. 28-31 
Plánovaná reforma daňového systému SR by především měla snížit odvodovou zátěž, zrušit či 
zredukovat Sociální pojišťovnu, zrušit zdravotní odvody, mírně zkorigovat nezdanitelné části základu 
daně, zavést superhrubou mzdu či jednotné daňově-odvodové přiznání (od roku 2013). Návrhy na 
úpravy důchodového systému (posun od zásluhovosti k solidaritě, odvozování důchodového věku od 
průměrného věku dožití), zásadní plánované úpravy 2. pilíře. 
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Vlasta Ptáčková 
Zdaňování příjmů sportovců v ČR 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 12-13, s. 24-26 
Ke zdaňování sportovců v ČR (je závislé na právním postavení sportovce vůči sportovní organizaci a 
na konkrétní smlouvě). Odměny sportovců ve sportovních klubech/sportovních centrech, samostatná 
výdělečná činnost sportovců. Podmínky osvobození od daně z příjmů. Daňový režim u darů a 
sponzorských darů. Obecné podmínky zdanění a pojistného. Specifika u nezletilých sportovců a 
sportujících studentů. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. 17.,  Polsko  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 11, s. 39-42 
K problematice zdaňování společností v Polsku. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdaňovací období, 
zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, uplatnitelnost daňových 
ztrát, sazba daně, skupinové zdanění apod. Doplněno příkladem. - Právní stav ke dni 1. května 2010. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. 18.,  Portugalsko  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 12, s. 51-55 
K problematice zdaňování společností v Portugalsku. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdaňovací 
období, zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, uplatnitelnost 
daňových ztrát, sazba daně, skupinové zdanění apod. Doplněno příkladem. - Právní stav ke dni 3. srpna 
2009. 
 
Heinz Kußmaul, Gregor Pfeifer, Christoph Ruiner 
Zur aktuellen Diskussion um den ermäßigten USt-Satz : eine detaillierte Analyse des vom BMF 
in Auftrag gegebenen Forschungsgutachtens zum ermäßigten USt-Satz 
K aktuální diskusi o snížené sazbě DPH : detailní analýza odborného posudku ke snížené sazbě 
DPH zadaného spolkovým ministerstvem financí 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 43, S. 2353-2356 
DPH, snížená sazba. DPH má pro veřejné rozpočty v Německu velký význam, protože se z 29 procent 
podílí na ročních daňových příjmech (s dovozní obratovou daní ze třetích zemí dosahuje cca 36 
procent), vedle daně ze mzdy a daně z příjmů je největším zdrojem příjmů státu a je také zatím jedinou 
sjednocenou daní v rámci EU. Předmětem diskuze je nejen z důvodu nedostatečné komplexnosti, ale    
i kvůli diferenciaci týkající se aplikace sazeb. Kriticky je hodnocena funkce a také sazby, které 
komplikují předpisy o DPH a zvyšují administrativní náklady (ty rostou se stupněm diferenciace a 
počtem zboží/služeb v režimu mimo základní sazbu). Odborníci odmítají aplikaci snížené sazby DPH 
kvůli nízkopříjmovým rodinám a rodinám s dětmi, což podporují analýzou výdajové struktury 
německých domácností. Schéma posuzování/přezkoumání oprávněnosti snížené sazby DPH, výsledky 
kontrolního schématu u jednotlivých plnění (potraviny, restaurace, stravování, ubytování, 
zdravotnictví, zemědělství, lesnictví, kultura, MHD), doporučení aplikace snížené DPH pouze             
u potravin a příjmově neutrální reformy DPH. - Pozn. -- K tématu také příspěvek viz Umsatzsteuer-
Rundschau, 2010, č. 22, s. 837-850. 
 
Zdeněk Kuneš 
Zvláštní režim pro dodání zlata 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 23, s. 21-22 
Zvláštní režim pro dodání zlata (neopracované zlato, investiční zlato), přenos povinnosti uplatnit daň 
na výstupu. Oznamovací povinnost, povinnost přiznat daň. Nárok na odpočet daně. Daňové doklady. 
Dodání zlata v daňovém přiznání. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 1/2011  
Mimořádné odpisy a finanční leasing [možnosti dle zákona o daních z příjmů]. Předčasné ukončení 
finančního leasingu. Rezervy na opravy hmotného majetku - jejich uplatnění. Uplatnění DPH              
u zvláštních režimů. Přiznávání DPH v tuzemsku u přeshraničních služeb. Majetek využívaný zčásti 
pro osobní spotřebu. 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 43-44/2010 
Povinnosti zaměstnavatele ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Promlčení 
daňového dluhu. Daňový kalendář 2011.  
 
č. 45-46/2010  
Informace k daňovému řádu [Zač.]. 
 
č. 47-48/2010  
Informace k daňovému řádu (Dokonč.). Sdělení Ministerstva financí ČR k rozsahu dokumentace 
způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami - Pokyn D-334. Srovnávací analýza [převodní ceny, 
transakční metody]. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 25-26/2010  
Nová právní úprava správy daní podle daňového řádu od 1.1.2011. Přechod ze ZSDP na daňový řád 
od 1.1.2011. Záloha na pracovní cestu a její vyúčtování. Je vybavení lékárničky daňově uznatelným 
nákladem? Snížena sazba DPH - výstavba sociálního bydlení a garáží. Místo plnění při poskytnutí 
služby americkou firmou - máme odvádět DPH? Vklad vozu při zahájení činnosti OSVČ. Neplacené 
volno a úhrada pojistného [vč. příkladu]. Půjčování emisních povolenek. 
 
č. 1/2011  
Daň silniční za rok 2010 a v roce 2011. Podíl komplementáře na zisku a ztrátě společnosti. DPH a 
pořízení zboží ze třetí země. DPH při prodeji vozidel ze zahraničí. Převod obchodu na spolupracující 
manželku. DPH a reklamace z Polska. Splynutí společností a přechod majetku. DPH a osvobození při 
veřejné dražbě. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Dorit Heß, Olaf Storbeck 
Deutsche Ökonomen schreiten voran 
Němečtí ekonomové jdou v čele 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 229 (25.11.2010), S. 18 
ERC, European Research Council. K neobvykle vysoké podpoře výzkumu německých ekonomů ze 
strany EU (ERC je iniciativou na vynikající úrovni nasměrovanou na jednotlivé výzkumníky); 
výzkumné cíle německých ekonomů, kteří jsou představiteli nové uznávané generace a právem patří    
k elitě globální ekonomie. 
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Lukáš Kovanda 
Kritický realismus: ontologická báze postkeynesovské ekonomie 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 5, s. 608-622 
Příspěvek o alternativním přístupu k tvorbě ekonomických teorií a o alternativních metodologických 
ukotveních ve vztahu k mainstreamové ekonomii. Stručný popis zásadních metodologických přístupů 
dřívějšího stádia postkeynesovské ekonomie - J. M. Keynes a N. Kaldor; představení konceptu 
kritického realismu, který na jejich učení navazuje; transcendentální realismus. - Pozn. 
 
Luděk Kouba 
Selhání experimentální transformace bývalé NDR pohledem soudobých sociálně-ekonomických 
přístupů k teorii růstu 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 7, s. 707-724 
Příspěvek zkoumá experimentální transformaci centrálně-plánované ekonomiky bývalé Německé 
demokratické republiky a její výsledky z hlediska obecné platnosti sociálně-ekonomických přístupů     
k teorii růstu založených na formálním pojetí institucí. Nejprve porovnává hospodářský vývoj a 
institucionální prostředí v transformačním období v bývalé NDR a v ČR, výsledkem je zpochybnění 
obecné platnosti sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu. Dále hodnotí neúspěch hospodářské 
transformace NDR prizmatem teorie růstu nové institucionální ekonomie založené na northovském 
konceptu "path dependency", analyzuje nekompatibilitu západních formálních institucí a východních 
neformálních institucí i charakter neformálních institucí ve střední a východní Evropě. - Pozn. 
 
Krameš, Jaroslav 
Výuka politických věd a ekonomické myšlení v první polovině devatenáctého století v českých 
zemích 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 5, s. 641-656 
Příspěvek popisuje proces relativního poklesu významu politických věd (v jejichž rámci se realizovala 
nauka o hospodářství) v první polovině 19. století v Čechách a pronikání "nové vědy" (národního 
hospodářství), ze které se u nás rodí moderní pojetí ekonomické vědy. Na příkladu působení profesora 
pražské univerzity Wenzela Gustava Kopetze, čelného představitele ekonomického myšlení v daném 
období, jsou charakterizovány nové ekonomické myšlenky. Vývoj pojetí oboru v první polovině      
19. století; recepce učení Adama Smithe; východiska Kopetzova učení; národohospodářská teorie; 
industriální politika; osamostatňování ekonomické vědy. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
David Oakley and Richard Milne 
A coinage debased 
Znehodnocená měna 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37479 (29.11.2010), p. 11 
Přístup amerických a asijských investorů k dluhopisům evropských zemí, obavy z krize eurozóny a 
jejího šíření, změny ve vnímání rizika, zpochybňování standardů globálního finančního dohledu. 
 
Andrea Cünnen 
Auf der Suche nach Orientierung 
Hledání orientace 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 210 (29.10.2010), S. 36 
Rating; rizikové třídy (investiční/neinvestiční), ratingové agentury, kritéria bonity států a podniků. 
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Patrick Jenkins ... [et al.] 
Banking & society 
Bankovnictví a společnost 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37470 (18.11.2010), sep. sect. (4 p.) 
Politický tlak na půjčky malým podnikům versus snaha regulátorů zvýšit kapitálové rezervy; 
odměňování bankéřů; Basilejská dohoda III; retailové služby; regulace; filantropie; mikrofinancování 
aj. 
 
Patrick Jenkins and Jennifer Hughes 
Big gaps to fill in 
Velké mezery k zaplnění 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37488 (9.12.2010), p. 11 
Článek se zaměřuje na budoucnost evropského bankovnictví a především na otázku, zda cestou Irska a 
Řecka nepůjdou i další země. Portugalsko už většina pozorovatelů považuje za ztracený případ, ale 
jeho bankovní systém je příliš malý na to, aby výrazněji ovlivnil evropské trhy. Bankovní investory 
nejvíce znepokojuje osud Španělska, páté největší ekonomiky eurozóny. Navzdory politickým 
prohlášením dosud nedošlo k žádné restrukturalizaci problémových spořitelen cajas, které v čase 
konjunktury velmi štědře půjčovaly developerům. Také žádná z italských bank nemá podle standardů 
ostatních evropských zemí za sebou silný kapitál. 
 
Luděk Vainert 
Brusel chystá jednotné tresty za finanční delikty : regulace 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 238 (9.12.2010), s. 23 
Příspěvek informuje o plánu eurokomisaře M. Barniera na jednotné trestání porušení závazných 
pravidel platných ve finančním sektoru ve všech zemích EU s cílem zajistit bezpečnost a 
transparentnost finančních trhů a kvalitní dohled nad obchody s komoditami. Součástí návrhu je           
i zavedení trestu odnětí svobody za insider trading a regulace vysokofrekvenčního obchodování. 
 
Data birth 
Zrození dat 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8709, p. 82 
V r. 1960 vzniklo při Chicagské univerzitě Středisko pro výzkum cen cenných papírů  (Centre for 
Research in Security Prices - CRPS). Padesát let poté jsou data CRPS všude a vychází z nich 
přinejmenším třetina empirických výzkumů v oblasti financí. Např. Eugene Fama na nich založil svou 
hypotézu efektivních trhů. 
 
Don't do it 
Nedělejte to 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8711, p. 13 
V analýze další budoucnosti eura se konstatuje, že společná měna se některým zemím značně 
prodražuje, ale že rozpad eurozóny by byl ještě horší. Kritizuje se také pomalá a liknavá reakce 
politiků na tlaky trhů. -- K problematice viz i články na s. 40 a 83-85. -- Překlad článku vyšel v čas. 
Ekonom č. 49 ze dne 9.12. 2010 na s. 38-39 pod názvem Kolik času ještě zbývá euru?. 
 
Jean-Claude Juncker and Giulio Tremonti 
Euro-wide bonds would help to end the crisis 
Společné dluhopisy eurozóny by pomohly ukončit krizi 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37485 (6.12.2010), p. 11 
Podle autorů musí Evropa vyslat globálním trhům jasný signál, že euro je nezrušitelné. Takovým 
signálem by bylo vydání společných E-bondů, které by bylo v kompetenci nové Evropské dluhové 
agentury. Mohl by vzniknout podobně likvidní trh jako v případě amerických dluhopisů. 
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By Robin Harding, Tom Braithwaite and Francesco Guerrera 
European banks took big slice of Fed credit 
Evropské banky ukrojily značný díl z úvěru Fed 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37482 (2.12.2010), p. 1 
Z údajů zveřejněných americkou centrální bankou vyplývá, že z nouzových úvěrů poskytnutých          
v letech 2007-2010 čerpaly i evropské banky, což se v USA setkalo s kritikou. Banky se však brání, že 
veškerou poskytnutou pomoc už splatily. -- Český překlad článku vyšel v Hospodářských novinách 
dne 3.12. na s. 28 pod názvem Pomoc Fedu nejvíce využily banky z Evropy. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten 
Kapitaladäquanzrichtlinie : vom 19. November 2010 
Zákon k realizaci změněné směrnice o bankách a směrnice o kapitálové přiměřenosti :                  
z 19. listopadu 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 58, S. 1592-1613 
Znění zákona k realizaci změněné směrnice o bankách a směrnice o kapitálové přiměřenosti                
z 19.11.2010. Zákon obsahuje změny zákona o úvěrování, zákona o zástavním listu, obchodního 
zákoníku a další. 
 
A. Uljukajev, M. Kulikov 
Global'naja nestabil'nost' i reforma finansovoj sfery Rossii 
Globální nestabilita a reforma ruského finančního sektoru 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 9, s. 4-14 
V příspěvku se rozebírá současný stav světového finančního systému. Zdůrazňuje se zejména 
narůstající fiskální krize a značná nerovnováha mezi měnovou a rozpočtovou politikou v předních 
vyspělých zemích. Taková situace může vyvolat silný pohyb spekulativního kapitálu do tranzitivních 
ekonomik. Proto je nutné přijmout v Rusku řadu finančních a rozpočtových opatření. V oblasti 
rozpočtové politiky autoři navrhují snížení veřejných výdajů a jejich ustálení v reálném vyjádření; ve 
finanční regulaci navrhují opatření zvyšující kvalitu bankovního kapitálu, úroveň likvidity a 
optimalizaci rezerv. 
 
Richard Milne 
In a monstrous grasp 
Ve strašlivém sevření 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37484 (4.12.2010), p. 6 
Ani pokus Evropy zkrotit svou dluhovou krizi formou pomoci Irsku neuklidnil trhy. Dluhopisové trhy 
si neustále hledají další oběť, po Řecku a Irsku se zaměřily na Portugalsko, Španělsko a dokonce Itálii. 
Tím, že se pozornost zaměřuje na větší země, se evropská dluhová krize dostává do nebezpečné nové 
fáze - je třeba uklidnit právě ty trhy, které mnozí rádi označují za příčinu současných problémů. 
Pomoci by tomu měl i vznik Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), záchranného nástroje pro 
jednotnou měnu. 
 
Alena Pauličková, Tea Turčániová 
Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 10-11, s. 3-8 
Předpoklady SEPA (Single European Payments Area): vstup Slovenska do EU, zavedení jednotné 
měny; hospodářská a měnová unie. Vývojové fáze SEPA v rozmezí let 2001-2010. 
 
Last among equals : European bond markets 
Poslední mezi rovnými : evropské dluhopisové trhy 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8709, p. 77-78 
Na evropských dluhopisových trzích stále vládne neklid. Po květnové pomoci Řecku se začala vracet 
důvěra investorů, ale německé prohlášení, že v případě neschopnosti dlužníků splácet své dluhy musí 
nést ztráty jejich věřitelé, opět vyvolalo znepokojení. Přestaly se dělat rozdíly mezi zeměmi, které jsou 
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v rámci Evropy považovány za zranitelné, a investoři nyní věnují daleko více pozornosti tomu, jaký 
poměr domácího dluhu je v držení domácích institucí. 
 
Roman Kostelný 
Menovopolitické operácie Európskej centrálnej banky a ich vplyv na peňažný trh eurozóny.    
[1. část] 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 9, s. 2-8 
Operace měnové politiky ECB a obchodování na peněžním trhu eurozóny před vypuknutím finanční 
krize; operace na volném trhu; vývoj tržních úrokových sazeb. Operace měnové politiky ECB a jejich 
vliv na obchodování na peněžním trhu po vypuknutí finanční krize v období let 2007-2009. - Pozn. -- 
Pokračování článku viz Biatec č. 10/2010. 
 
Petr Kain 
Na Slovensku diskutují o návratu ke koruně : dluhová krize eurozóny 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 241 (14.12.2010), s. 23 
Otázka návratu SR k předchozí národní měně nastolená předsedou slovenského parlamentu v důsledku 
nesouhlasného postoje k řešení dluhové krize eurozónou. Kritika politiky Evropské centrální banky za 
odkup vládních obligací zadlužených států, role záchranného fondu eurozóny (EFSF). -- Problematika 
nákladů na případné opuštění eura je z ekonomického pohledu analyzována v HN, č. 242/2010 na       
s. 21. 
 
Tomáš Tőzsér 
Od mikro- k makroobozretnej finančnej regulácii 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 9, s. 20-24 
Makroobezřetná regulace a systémové riziko. Návrh režimu makroobezřetné finanční regulace Bank 
of England. Koncepce makroobezřetné regulace podle Brunnermeiera a kol. Některé další principy 
makroobezřetné regulace. Alternativní návrhy na zlepšení odolnosti systémově významných institucí 
proti šokům. - Pozn. 
 
Martin Dančišin 
Orwellův úvěr : zákonodárství 
Euro, Sv. 2010, č. 48, s. 75 
Lednem roku 2011 nabývá účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, kterým se do 
českého právního řádu převádí evropská směrnice 2008/48/ES upravující spotřebitelské úvěry. 
Příspěvek předpovídá informační přesycení spotřebitele žádajícího o úvěr v důsledku změn, které 
zákon zavádí (např. explicitně stanoví více než 20 obsahových náležitostí, které musí smlouva             
o spotřebitelském úvěru obsahovat, dále duplicita ve formě předsmluvních informací atd.). 
 
Blahoslav Hruška 
Pád říše irské : krize eura 
Euro, Sv. 2010, č. 48, s. 52-54 
Europůjčka pro Irsko, analýza situace vzniklé zejména v důsledku rozpočtové pomoci zadluženým 
irským bankám. Role ECB, jejíž nedávné zátěžové testy Bank of Ireland a Allied Irish Bank neukázaly 
žádné problémy; srovnání se situací Řecka; zahraniční půjčka ke stabilizaci irských bank má zejména 
uklidnit věřitelské banky (masivní investice německých a britských bank v Irsku). Shrnutí irských 
postojů k pomoci. 
 
A.A. Bokarev 
Povyšenije urovnja finansovoj gramotnosti naselenija v Rossijskoj Federacii 
Zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatelstva v Ruské federaci 
Finansy, Sv. 2010, No. 9, s. 3-6 
Nízká úroveň finanční gramotnosti obyvatelstva v Rusku; program jejího zvyšování připravený 
ministerstvem financí ve spolupráci s dalšími federálními orgány a Světovou bankou; na jaké skupiny 
obyvatel se program zaměřuje; realizace programu na regionální a místní úrovni. - Pozn. 
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Mojmír Hampl 
Regulační kvadratura kruhu : makroekonomika 
Euro, Sv. 2010, č. 51-52, s. 82-83 
Zamyšlení viceguvernéra ČNB nad připravovanými regulačními pravidly EU pro finanční sektor a 
jejich dopadem na Českou republiku. Kriticky hodnotí vznik nových panevropských dohledových 
agentur, úpravu pojištění vkladů a pravidla pro odměňování ve finančním sektoru. Zdůrazňuje 
vhodnost hledání výjimek z návrhů, které se na úrovni EU objeví, pro ČR. 
 
David Oakley ... [et al.] 
The future of Islamic finance 
Budoucnost islámských financí 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37492 (14.12.2010), sep. sect. (7 p.) 
Očekává se silná expanze islámských financí, protože islámské dluhopisy a finanční služby nabízí 
stále větší počet zemí od Turecka přes Nigérii po Čínu. V přehledu se analyzují příčiny toho, proč 
islámské finance obstály relativně dobře ve finanční krizi. Jednotlivé články jsou věnovány 
regionálním trhům včetně Evropy, investičním bankám a některým produktům. 
 
The last idealists : European banks 
Poslední idealisté : evropské banky 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8712, p. 77-78 
Evropské banky jsou postaveny na euru. Otázkou je, co by se stalo, kdyby některé státy zbankrotovaly 
nebo opustily měnovou unii. Banky v jejich chování ovlivnila nejenom víra v nedělitelnost kontinentu, 
ale i kapitálová pravidla - nemusely totiž a stále ještě nemusejí vytvářet kapitálové rezervy na vládní 
dluhopisy zemí eurozóny, bez ohledu na to, o jakou zemi se jedná. V příspěvku se dále rozebírá, jakou 
strategii by západní banky měly zvolit ve vztahu ke svým dceřiným společnostem v okrajových 
zemích eurozóny a jaká rizika takový postup skrývá. -- Překlad článku viz čas. Ekonom č. 50 ze dne 
16.12. 2010 na s. 64-65 pod názvem Banky ztratily ideály. 
 
Ralph Atkins and Andrew Whiffin 
The vex factor 
Faktor X 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37485 (6.12.2010), p. 8 
List Financial Times hodnotil ministry financí Evropské unie podle jejich politických schopností, 
ekonomických výsledků země a důvěryhodnosti země na finančních trzích. Z klání vyšel vítězně 
německý ministr Wolfgang Schäuble, český ministr Miroslav Kalousek skončil na 12. místě. -- Český 
překlad článku vyšel v Hospodářských novinách dne 7.12. 2010 na s. 23 pod názvem Nejlepší ministr 
financí EU je Schäuble. 
 
Luděk Niedermayer 
Tisknu, tiskneš, tiskneme 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 247 (22.12.2010), s. 11 
Analýza deklarovaných i skrytých cílů nové politiky některých centrálních bank - kvantitativního 
uvolňování. Snaha o oživení ekonomiky versus nákup státních dluhopisů, skrytá snaha o oslabení 
měny (Fed) nebo vůle pomoci vládě financovat vysoké rozpočtové schodky (Bank of England). 
Současný postoj ECB ke kvantitativnímu uvolnění. 
 
Vladimír Dlouhý 
Zlaté časy dávno minuly : makroekonomika 
Euro, Sv. 2010, č. 49, s. 82-83 
Příspěvek reaguje na prohlášení prezidenta Světové banky o možném využití zlata jako kotvy pro 
inflační očekávání a hodnotu směnných kurzů, rozebírá naznačenou potřebu nového mezinárodního 
finančního systému a úlohu zlata v něm. Rekapituluje mechanismus zlatého standardu, 
brettonwoodský systém a Bretton-Woods II s novým standardem fungování světové ekonomiky - 
globalizací. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Daniel Delhaes, Thomas Sigmund, Klaus Stratmann 
E-Auto - Der Staat soll es anschieben 
Elektromobil - stát ho má roztlačit 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 229 (25.11.2010), S. 12-13 
Německá ekonomika se po krizi dobře rozjíždí a heslem zdejšího průmyslu by proto mělo být "dobytí 
světových trhů vlastními silami". Po úspěšném šrotovném za staré vozy však již automobilový 
průmysl několik měsíců požaduje zavedení příspěvku na koupi "auta do zásuvky", inspirací mu je 
praxe v USA, v Číně, ve Francii a varuje, že bez subvence nebude splněn cíl - milión elektromobilů na 
německých silnicích do roku 2020. V grafu objem pobídkových programů na elektroauta ve 
vybraných zemích. 
 
Wernhard Möschel 
Geldbußen im europäischen Kartellrecht 
Peněžní tresty v evropském kartelovém právu 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 43, S. 2377-2381 
Peněžité tresty v evropském kartelovém právu překračují i hranici 1 mld. eur - tato praxe však 
odporuje nadřazenému právu tj. čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, z níž 
vyplývá ústavní právo na spravedlivé řízení. Praxe ukazuje, že do popředí se nedostává odnětí 
protiprávně získaných výdobytků, ale trestný aspekt pokuty. Kritika míří na skutečnost, že při 
rozhodování o peněžité pokutě vystupuje kartelový úřad současně jako žalobce i soudce a doporučuje 
zohlednit americký vzor, kde se do rozhodnutí o peněžitém trestu zapojuje i soud. Nastíněny jsou 
možné alternativy řešení, jak řízení o peněžité pokutě uvést do souladu s požadavky práva 
Společenství. Přehled nejvyšších uvalených pěnežitých trestů, pokuty v sankčním systému práva 
Společenství. - Pozn. 
 
Quentin Peel ... [et al.] 
Germany 
Německo 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37479 (29.11.2010), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu věnovaném Německu se hovoří o hospodářské situaci, vlivu krize měnové unie, finančním 
sektoru, důchodovém zabezpečení, snižování vojenských výdajů aj. 
 
Jan Cienski ... [et al.] 
Investing in Central & Eastern Europe 
Investování ve střední a východní Evropě 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37480 (30.11.2010), sep. sect. (4 p.) 
Dopad hospodářské krize a rozdílné strategie k dosažení růstu v regionu, hospodářská a politická 
situace, vývoz do Německa, automobilový průmysl, bankovnictví, čínské investice aj. 
 
Vítězslav Šemora 
K některým aspektům ekonomického pozadí regulace koordinovaného jednání soutěžitelů 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 21, s. 768-773 
Soutěžní politika. Koordinovaná jednání soutěžitelů. Soutěžní politika z pohledu ekonomické teorie. 
Soutěžní politika a soutěžní právo. - Pozn. 
 
P. Mozias 
Kitaj v period mirovogo krizisa: beneficiar, žertva ili vinovnik? 
Čína v době světové krize: beneficient, oběť nebo viník? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 9, s. 93-114 
Na pozadí nedávné krize se rozebírají nové příležitosti a výzvy spojené se zapojením Číny do světové 
ekonomiky. Ukazuje se, že čínské domácí makroekonomické nerovnováhy výrazně přispěly ke 
globálním nerovnováhám a následně ke globální finanční krizi. Mimořádně vysoké míry úspor a 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

20 

investic společně se značným obchodním přebytkem jsou zrcadlovým odrazem amerických 
hospodářských problémů, jako je negativní míra úspor, přílišná závislost ekonomického růstu na 
spotřebitelské poptávce, obchodní deficit a mohutný příliv zahraničního kapitálu. V článku se popisuje 
čínský model hospodářského růstu a stabilizační politika čínské vlády po otřesech způsobených 
světovou recesí. Zdůrazňuje se nutnost institucionálních reforem. - Pozn. 
 
Jan Cienski, Neil Buckley and Adam Easton 
Poland 
Polsko 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37469 (17.11.2010), sep. sect. (5 p.) 
Jednotlivé články přehledu o Polsku jsou věnovány hospodářské situaci, využívání prostředků z fondů 
EU, bankovnictví, energetice aj. 
 
A. Cvetkova 
Politika ekonomičeskogo razvitija v SŠA : sovremennyje tendencii i pričiny variacij na urovne 
štatov 
Politika hospodářského rozvoje v USA : současné tendence a příčiny výkyvů na úrovni 
jednotlivých států 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 9, s. 133-143 
Úloha jednotlivých států v ekonomickém rozvoji USA; druhy hospodářských iniciativ a jejich vývoj, 
praktické i teoretické příčiny evoluce ekonomických programů a jejich variant mezi státy. - Pozn. 
 
Thomas Sigmund ... [et al.] 
Sachverständigenrat fordert: Reformen jetzt! : das Zehn-Punkte-Reformprogramm 
Rada odborníků žádá: reformujte teď hned! : desetibodový reformní program 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 218 (10.11.2010), S. 1, 6-7 
Nejvyšší poradenská "pětice moudrých" v Německu ve svém ročním hodnocení upozorňuje na hrozbu 
oslabení konjunktury a předpovídá také nadále vysokou nezaměstnanost (7 procent v roce 2011). 
Požaduje proto rychlejší reformní tempo: ve finančním systému (vláda zatím neodstranila systémová 
rizika), na trhu práce (např. zdrženlivost v tarifní politice), v oblasti daní (nesouhlas se snižováním 
daní), ve vzdělávání a inovacích (umožňují vyšší růst), ve zdravotnictví (kritika zdravotní reformy a 
jednostranné podpory soukromého nemocenského pojištění), v komunálních financích (nutnost 
bezodkladné reformy financování obcí), v DPH (zjednodušit, zavést jednotnou sazbu), v pečovatelském 
pojištění (spojit zákonné a soukromé pojišťovny, zavést občanský paušál bez ohledu na výši mzdy),     
v důchodech (zvýšení důchodového věku na 67 let), na úrovni měnové unie (posílit moc Evropské 
komise, jednotný finanční dozor). 
 
Ralph Atkins and James Wilson 
Unlikely optimists 
Nečekaní optimisté 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37475 (24.11.2010), p. 9 
Export hraje v německé ekonomice stále významnou úlohu, ale hospodářské oživení má širší základ. 
Podniky více investují doma, vládní výdaje podpořily domácí poptávku víc, než se čekalo, 
nezaměstnanost prudce klesá a dokonce i spotřebitelské výdaje jsou na vzestupu. Silný a vyváženější 
německý růst přichází právě včas - měl by prospět sousedům a potěšit USA, které vyvíjejí tlak na 
Berlín, aby v rámci všeobecné snahy zmírnit globální nerovnováhy snížil svůj obchodní přebytek. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Stanley Pignal 
Cohesion for a reason 
Soudržnost z logiky věcí 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37483 (3.12.2010), p. 9 
Analýza strukturálních fondů EU. Výsledky šetření odhalily v systému regionální podpory závažné 
nedostatky a Brusel čelí tlaku vlád jednotlivých členských zemí na jeho změnu. 
 
By Cynthia O'Murchu and Peter Spiegel 
Grand vision loses focus in opaque system 
Velká vize se v neprůhledném systému ztrácí 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37480 (30.11.2010), p. 8 
Financial Times podnikly šetření v oblasti strukturálních fondů EU, které tvoří jádro evropské 
rozvojové politiky a až dosud byly před dohledem veřejnosti skryty. Z výsledků šetření vyplývá, že 
program strukturálních fondů EU přerostl do neprůhledného byrokratického systému, díky kterému 
daňoví poplatníci jen stěží zjistí, jak jsou vynakládány jejich peníze. Systém dohledu je 
decentralizovaný a slabý a jen málokdy vede k potrestání podvodů a zneužívání. Peníze jsou často 
utráceny za projekty, které se míjejí s původním určením strukturálních fondů, místo malých a 
středních podniků mají z peněz EU velký prospěch nadnárodní korporace. -- Viz i další články v tomto 
čísle na s. 8 a 9. Další články k tématu vyšly ve FT dne 1.12. na s. 8 a 9 a dne 2.12. na s. 8-9. 
 
Tomáš Weiss 
Jeden Lisabon nestačí 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 232 (1.12.2010), s. 11 
Ohlédnutí za ročním fungováním reformní smlouvy EU - Lisabonské smlouvy. Narušení rovnováhy a 
vztahů mezi jednotlivými institucemi EU, potíže se schvalováním rozpočtu. Snaha o posílení pozice 
EU na mezinárodní scéně, vytváření nových struktur pro zahraniční politiku. Analýza oblastí               
k posílení české evropské politiky. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Wolfgang Schäuble; [rozhovor vedli] Michael Sauga, Peter Müller 
"Zu lange auf Pump gelebt" 
"Příliš dlouho žili na dluh" 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 47, S. 28-3o 
Spolkový ministr financí v rozhovoru reaguje na údajnou výtku ze strany USA, která se týká 
německých exportních přebytků. Obhajuje úspěšnost německého vývozu, která spočívá ve stále 
rostoucí konkurenceschopnosti. Odmítá tlak na zavedení limitů pro německé exporty do USA s tím, že 
takový mechanismus by omezil mezinárodní soutěž - připomíná rovněž význam podpory světového 
obchodu, což je pro globální růst efektivnější než bilaterální kvóty. Pochybuje o smyslu neomezeného 
"zalévání" trhů americkými dolary v době, kdy Americe nechybí likvidita. V této souvislosti 
poukazuje i na skutečnost, že tento postup americké Fed zvyšuje nejistotu v celosvětové ekonomice a 
ztěžuje rozumné vyrovnávání mezi ekonomikami průmyslových a rychle rostoucích zemí. Nutná je 
redukce státních dluhů (o polovinu do roku 2013/Toronto), která přispěje k uklidnění trhů. Stanovisko 
ke krizovému mechanismu pro předlužené státy. Merkel-Crash. - Přetištěno z Der Spiegel, Hamburg,   
z 8. listopadu 2010. 
 
Josef Ostřanský 
Fundamentální principy identifikace vyvlastnění v mezinárodním investičním právu 
Jurisprudence, Sv. 19, (2010) č. 6, s. 11-19 
Vyvlastnění v mezinárodních smlouvách o ochraně investic. Přímé a nepřímé vyvlastnění. 
Fundamentální principy v rozhodování o existenci nepřímého vyvlastnění: účel versus efekt 
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předmětného opatření; legitimní očekávání; doba působení opatření, plíživá expropriace; regulatorní 
expropriace; princip proporcionality při posuzování státní regulace. - Pozn. 
 
Peter Pénzeš 
Medzinárodné regulačné štandardy v oblasti finančného trhu 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 9, s. 16-19 
Role mezinárodních regionálních seskupení a mezinárodních finančních institucí v regulaci subjektů 
finančního trhu: G20, Financial Stability Board (FSB), Mezinárodní měnový fond, Světová banka. 
Mezinárodní standardizační instituce: OECD, International Accounting Standards Board (IASB), 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International 
Organisation of Securities Commissions (IOSCO), Committee on the Global Financial System 
(CGFS), Committe on Payment and Settlement Systems (CPSS), Financial Action Task Force on 
Money Laundering (FATF). - Pozn. 
 
Robert Cookson and Geoff Dyer 
Yuan direction 
Směr jüanu 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37492 (14.12.2010), p. 8 
Čína opatrně a uvážlivě dává své měně mezinárodní rozměr. Rozvíjí se offshore trh s dluhopisy          
v jüanech, vláda usiluje o to, aby i mezinárodní obchodní transakce byly vyrovnávány v této měně. 
Tento proces  by mohl mít velký dopad na obchod, globální finance a také geopolitiku. 
 

Podnik a podnikání 
 
Chris Bryant, Kester Eddy and Hugh Williamson 
Doing business in Hungary 
Podnikání v Maďarsku 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37485 (6.12.2010), sep. sect. (4 p.) 
Analýza podnikatelského prostředí v Maďarsku přináší informace o hospodářské a politické situaci, 
finančním sektoru, zahraničních investicích, energetice aj. 
 
Jan Mallien 
Klein und stark überschätzt 
Malé a značně přeceňované 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 224 (18.11.2010), S. 20 
Odkazy na studie, které přehodnocují dosud přeceňovaný význam malých podniků pro trh práce a 
zaměstnanost. Ukazatelem "zásluhy" na míře zaměstnanosti je především stáří a ne velikost podniku, 
což dokazují i nově založené a původně malé firmy (start up) - pokud přežijí počáteční riziko 
ztroskotání, často pak expandují a v průběhu let postupně vytvářejí více pracovních míst než velké 
podniky. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Anke Rezmer 
Die Fallen im Kleingedruckten : was der Staat unter dem Namen Riester fördert 
Léčky drobně tištěného textu : co všechno pod jménem Riester stát podporuje 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 230 (26.11.2010), S. 40-41 
Riesterův důchod v Německu je soukromým spořením na důchod se státní podporou a přestože 
umožňuje dosažení zajímavé sumy, je potřeba dobře zvážit smluvní podmínky (upozornění na různé a 
vysoké poplatky). Princip a přehled Riesterových produktů s podporou státu. 
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Karel Machala 
Důchodová reforma bez černobílých brýlí : penzijní reforma a její rizika 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 11, s. 8-9 
Důchodový systém, rekapitulace nevýhod a pozitiv průběžného a vícefondového systému. Rizika 
fondů, třípilířový systém, průběžný pilíř na širší příjmové bázi (odpojení od výnosů z jediné daně), 
rozšíření základny daňových poplatníků (uvolnění horní i dolní věkové hranice pro práci resp. 
dosahování zdanitelného příjmu), rovný důchod "novozélandského typu". Pohled Ústavního soudu na 
důchodové pojištění (které je daní z příjmu). Svoboda volby budoucího důchodu. -- Rizikům 
fondového důchodového systému se věnuje další příspěvek na s. 10-11. 
 
Lars Kunze and Christiane Schuppert 
Financing social security by taxing capital income : a bad idea? 
Financování sociálního zabezpečení prostřednictvím zdanění kapitálových příjmů : špatný 
nápad? 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 3, p. 243-262 
Analýza možné alternativy financování systému sociálního zabezpečení v evropských zemích. Studie 
modelovým způsobem zkoumá možný pozitivní vliv zvýšeného zdanění kapitálových příjmů 
směřovaného ke snížení zatížení mezd pojistným na sociální zabezpečení (a tím zvýšení 
zaměstnanosti) na hospodářský růst a blahobyt. Výsledky za údaje z EU-15 ukazují nárůst 
zaměstnanosti a také hospodářského růstu v situaci, kdy původní daň z kapitálových příjmů není před 
reformou moc vysoká. - Pozn. 
 
A.K. Solov'jev 
Problemy razvitija pensionnoj sistemy : real'nyje i mnimyje 
Problémy rozvoje penzijního systému : reálné a domnělé 
Finansy, Sv. 2010, No. 9, s. 7-12 
Strategie reformy penzijního systému v Rusku a její principy, současný stav povinného důchodového 
pojištění a související problémy. - Pozn. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Ukončete nástup, dveře se zavírají : penzijní reforma 
Euro, Sv. 2010, č. 50, s. 34-37 
Hledání konečné podoby penzijní reformy v České republice. Autorka v příspěvku analyzuje současné 
návrhy stran vládní koalice doplněné komentáři členů Bezděkovy komise a expertů ČSSD ke změnám 
důchodového systému. Je připojena stručná charakteristika stávajících penzijních systémů v Německu, 
Itálii, Austrálii, Velké Británii, Švédsku a Švýcarsku a v grafech jsou uvedeny výše důchodů               
k průměrným hrubým příjmům, výše veřejných výdajů na důchody k HDP a ztráta hodnoty vkladů      
v penzijních fondech v krizovém roce 2008 ve vybraných vyspělých zemích. -- Viz také polemický 
příspěvek o zajištění distribuce budoucího penzijního spoření státem na s. 80. 
 
Hana Škodová 
Vláda má ztratit moc nad růstem důchodů 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 241 (14.12.2010), s. 5 
Informace o vládním návrhu k valorizaci důchodů. Ta by měla přejít z kompetencí vlády do 
automatického mechanismu, vzorec pro zvyšování penzí má zůstat zachován, zpřísňují se pravidla pro 
mimořádné zvyšování důchodů. V tabulkách přehled zvyšování důchodů a náklady na valorizaci         
v období leden 2007 - leden 2011. 
 
Christoph Sandt 
Wenn die Firma die Rentenlücke stopft 
Když firma utěsňuje důchodovou skulinu 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 225 (19.11.2010), S. 38-39 
Varianty podnikových důchodů/spoření na důchod s podporou státu prostřednictvím zaměstnavatele    
v Německu. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jiří Klíma 
Rozmístění a intenzita bytové výstavby v obcích České republiky 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 60-62 
Rozmístění počtu dokončených bytů na území ČR v letech 1997-2009; intenzita výstavby. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bundesministerium des Innern 
Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011) : vom 
19. November 2010 
Spolkový zákon o přizpůsobení služného a zaopatřovacích příjmů 2010/2011 (BBVAnpG 
2010/2011) : z 19. listopadu 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 58, S. 1552-1557 
Znění zákona upravujícího výši služebních a zaopatřovacích příjmů zaměstnanců ve státních službách 
v Německu platné pro rok 2010 a 2011 uvádí změny právních předpisů. - V přílohách platné a 
přechodné platové tabulky - s. 1558-1591. 
 
Peter Thelen 
Demografie als Motor für Wachstum 
Demografie motorem růstu 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 227 (23.11.2010), S. 12-13 
Sektor zdravotnictví a pečovatelství v Německu není na rozdíl od klasických odvětví (autoprůmysl 
apod.) náchylný ke krizi a navíc nyní i rychleji roste: zdravotnictví zaměstnává 4,6 milionu lidí,          
v oblasti pečovatelství pracuje přes jeden milion lidí (pečovatelské pojištění bylo zavedeno v roce 
1995). Vzhledem k demografickému vývoji se předpokládá boom v obou odvětvích - ohrozit by jej 
mohl pouze nedostatek kvalifikovaných pracovníků a chronický nedostatek financí v nemocenských a 
pečovatelských pokladnách. Nutnost vnitřní reorganizace ve zdravotnictví a cíleného zabezpečení 
kvalifikovaného personálu; k návrhům na rozšíření finanční základny péče o zdraví. 
 
Eva Dandová 
Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2011 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 12-13, s. 136-141 
Výše tvorby FKSP, další příjmy a hospodaření s fondem v organizačních složkách státu/státních 
příspěvkových organizacích/příspěvkových organizacích zřízených ÚSC. Příspěvky a půjčky 
poskytované fondem (nákupy, kultura, stravování, bytové půjčky atd.). Dary z FKSP. 
 
Radek Dyntar 
Kladivo na bankéře : odměny manažerů 
Euro, Sv. 2010, č. 51-52, s. 78-79 
Autor seznamuje s hlavními principy nové regulace odměňování manažerů českých finančních 
institucí, která vychází z požadavků novelizované vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech 
obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a novel 
souvisejících zákonů (přenášejí do českého právního řádu návrh směrnice EU Capital Requirements 
Directive III). Požadavek silnějšího provázání postupů odměňování s efektivním řízením rizik a 
dlouhodobým růstem hodnoty společnosti. Chystané změny jsou doplněny ilustrativním příkladem. 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

25 

Dietrich Creutzburg 
Merkel will "Tarifeinheit" neu regeln 
Merkelová chce "tarifní jednotu" nově upravit 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 228 (24.11.2010), S. 12-13 
Iniciativy k zákonné úpravě, která by podniky v Německu chránila proti mocenským bojům profesních 
a oborových odborů (jsou reakcí na možný vývoj po rozhodnutí Spolkového pracovního soudu, který 
zrušil starou zásadu "jeden podnik - jedna tarifní smlouva"). 
 
Lada Jouzová 
Osobní příplatek 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 12-13, s. 54-57 
Složky platu zaměstnanců veřejné správy. Ocenění kvality práce úředníka osobním příplatkem; 
přiznání osobního příplatku, osobní příplatek v platovém výměru. Informační systém o platech 
(spravuje ministerstvo financí). Vzory písemností: "Zásady pro poskytování osobních příplatků", 
"Rozhodnutí o přiznání osobního příplatku", "Rozhodnutí o odnětí osobního příplatku". 
 
by Elke J. Jahn 
Reassessing the pay gap for temps in Germany 
Přehodnocení platových rozdílů u pracovníků na výpomoc v Německu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 230, (2010) 
No. 2, p. 208-233 
Empirická studie problematiky platů agenturních zaměstnanců v Německu a jejich diferenciace. 
Stručná charakteristika německého sektoru pracovníků na výpomoc a jeho regulace; srovnání platů 
agenturních zaměstnanců z východních a západních spolkových zemí; empirický rozklad rozdílů         
v platech v čase a dopad reformy z roku 2003; působnost kolektivních smluv v sektoru pracovníků na 
výpomoc. - Pozn. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 1/2011  
Změny v agenturním zaměstnávání od 1. ledna 2011. Pracovní poměr na zkoušku. Pracovní cesta a 
daň silniční. Výpověď pro nadbytečnost. Změna pracovní smlouvy - nové ekonomické podmínky. 
Absence pro dopravní problémy - porušení pracovní kázně. Neplacené volno a neomluvená absence 
z pohledu zdravotního pojištění. Daňové výdaje zaměstnavatele na vzdělávání, stravování. Manžel 
pracuje v zahraničí - zdravotní pojištění. Výpočet starobního důchodu přiznaného od 1.1.2011 do 
30.9.2011. 
 

Právo 
 
Aleš Pachmann 
Korupce v České republice 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 24, s. i-viii 
Index vnímání korupce Transparency International. Korupce v ČR - povaha korupce; typ korupce; 
organizace korupce; korupční sítě; jak řešit současnou korupční situaci. - Pozn. 
 
Ivo Průša 
Manipulace trhem v úpravě trestního zákoníku 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 22, s. 810-815 
Finanční trh. Manipulace v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Manipulace trhem v trestním 
zákoníku - manipulace s kurzem investičních nástrojů. - Pozn. 
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František Nonnemann 
Ochrana spotřebitele a ochrana osobních údajů 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 22, s. 807-810 
Zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů. Dobrovolné poskytnutí nadbytečných 
údajů. Vynucené poskytnutí nadbytečných údajů. Informační povinnost. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  4 
 
Provozování hazardních her po internetu - obnovení povolení bez zajištění soutěže : řízení o předběžné 
otázce (čl. 267 SFEU). Sporting Exchange Ltd v. Minister van Justitie. 
rozsudek ESD (druhý senát) z 3.6.2010 C-203/08 
 
Právní rozhledy,  2010,  roč.  18,  č.  16 
 
Sporné klauzule ve spotřebitelských smlouvách - vyšší úroveň ochrany spotřebitele : rozhodnutí          
o předběžné otázce. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid v. Asociación de Usuarios de 
Servicios Bancarios. 
rozsudek ESD (první senát) z 3.6.2010 C-484/08 
 
 
Právní rozhledy,  2010,  roč.  18,  č.  17 
 
Zaplacení pojistného pojistníkem, který má bydliště v jiném členském státě - jeho meritorní obhajoba 
v místě sídla pojistitele  : rozhodnutí o předběžné otázce. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group v. Michal Bilas. 
rozsudek ESD (čtvrtý senát) z 20.5.2010 C-111/09 
 
 
Právní rozhledy,  2010,  roč.  18,  č.  19 
 
Snížení nároku na odpočet DPH v případě porušení povinnosti používat registrační pokladnu : 
rozhodnutí o předběžné otázce. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku v. Profaktor Kulesza, 
Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku. 
rozsudek ESD (čtvrtý senát) z 29.7.2010 C-188/09 
 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                       
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Henry Tricks 
Into the unknown : a special report on Japan 
Do neznáma : zvláštní zpráva o Japonsku 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8709, centr. sect. (16 p.) 
Přehled o Japonsku je zaměřený především na velmi nepříznivý demografický vývoj země. Další 
články jsou věnovány souvisejícím otázkám - klesajícímu počtu pracovních sil, podnikové kultuře, 
zvyšování produktivity, sociálnímu zabezpečení aj. -- K problematice viz i článek na s. 16 pod názvem 
The Japan syndrome: the future of Japan. 
 

Účetnictví 
 
Libuše Müllerová, Marie Paseková, Dana Kubíčková 
Analysis of differences in reporting according to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its 
influence on performance measurement 
Analýza rozdílností při vykazování dle IFRS v MSP v České republice a jejich vlivu na měření 
výkonnosti 
Acta VŠFS, Vol. 4, (2010) No. 2, p. 106-124 
Problematika harmonizace účetnictví malých a středních podniků (MSP) v ČR. Autorky analyzují 
problémové okruhy při vykazování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) u MSP 
a porovnávají výsledky s účetní praxí podniků, které již dle IFRS vykazují. Výsledky provedeného 
výzkumu ukazují, že MSP nemají zájem o využívání mezinárodních účetních standardů zejména         
z důvodu nevýhodného poměru nákladů a výnosů, a také v důsledku národní legislativy, která 
neumožňuje stanovit základ daně z příjmů z účetních výkazů dle IFRS. Hodnocení finanční 
výkonnosti MSP a vykazování dle IFRS. - Pozn. 
 
Georg Kämpfer, Harald Kayser, Stefan Schmidt 
Das Grünbuch der EU-Kommission zur Abschlussprüfung 
Zelená kniha Evropské komise k ověřování účetní závěrky 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 45, S. 2457-2463 
K nejdůležitějším návrhům Zelené knihy EK, které by měly zvýšit adresný přínos ověřované závěrky 
(pro dozorčí orgány a kapitálové trhy), význam německého modelu. Zodpovědnost auditora, větší 
konkrétnost v obsahu situační zprávy, nové zaměření auditu. Nezávislost auditora 
(stanovení/odměňování/délka mandátu), povinná rotace auditorů, průběh a rozsah "důkladnosti" 
auditu. Revizní zpráva auditora. K otázkám koncentrace na trhu auditorských společností; úvahy          
o zavedení jednotného certifikátu kvality pro malé a střední auditorské společnosti. Řešení konfliktu 
zájmů (oddělení poradenství a auditu). - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Jak přejít z daňové evidence na účetnictví 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 11, s. 2-9 
Podnikajícím fyzickým osobám většinou stačí pro účely daně z příjmů vést jednoduchou daňovou 
evidenci, ale v některých případech mohou také začít účtovat. Na řadě příkladů se v článku rozebírá, 
proč začít účtovat, jaké jsou účetní postupy řešení při přechodu z DE na účetnictví a jak provést 
daňové vypořádání. 
 
Soňa Plachá, Pavel Kodýtek 
Naučte se účetní esperanto : firemní výkaznictví 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 50, s. 54-55 
Novela zákona o účetnictví nabízí možnost použití IFRS (Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví) pro dceřiné společnosti nadnárodních firem v ČR. Výhody IFRS. Dosavadní účetní 
předpisy v ČR. Rizika spojená s přijetím IFRS. 
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Zdeněk Morávek 
Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 23, s. 29-36 
Účetní závěrka vybraných účetních jednotek, související účetní případy. Zahrnutí přehledu o peněžních 
tocích/změnách vlastního kapitálu do účetní závěrky. Zaokrouhlování při tvorbě výkazů, základní 
závazné vzory jednotlivých výkazů. Příklady k účetním operacím před uzavřením účetních knih 
(opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné účty, kurzové rozdíly), kritéria významnosti 
účtování těchto operací (Český účetní standard č. 701). 
 
Karel Janda 
Účetnictví obce - podrozvahové účty 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 12-13, s. 42-47 
Kniha podrozvahových účtů obce (slouží k zápisům účetních případů týkajících se majetku a závazků, 
které nejsou účtovány na rozvahových účtech). Směrná účtová osnova, závazné syntetické  
podrozvahové účty (účtová třída 9). Analytické účty. Postup při účtování, otevírání/uzavírání 
podrozvahových účtů, předmět účtování. Podmíněné pohledávky, účtování o odepsaných 
pohledávkách, účtování o odepsaných závazcích. Příklady. -- Účtování podmíněných pohledávek a 
závazků ÚSC/obcí se věnuje samostatný příspěvek na s. 37-41. 
 
Jiří Nigrin 
Ukončení roku v daňové evidenci 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 23, s. 9-15 
Daňová evidence, forma a hlavní zásady vedení daňové evidence (fyzických osob). Evidence příjmů a 
výdajů. Cizí měna v daňové evidenci. Evidence majetku a závazků. Zjišťování skutečného stavu 
majetku. Úprava základu daně (odpisy, finanční leasing, paušál na dopravu atd.). Úschova daňové 
evidence. 
 
Karl Petersen, Christian Zwirner, Julia Busch 
Umstellung auf das neue deutsche Bilanzrecht : Fallstudie zur Konzernrechnungslegung nach 
BilMoG 
Přechod na nové německé účetní právo : případová studie ke koncernovému účetnictví na 
základě zákona o modernizaci účetnictví 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 45, Beilage Nr. 6 (42 S.) 
Podrobné zhodnocení nově nasměrovaného koncernového účetnictví v Německu se zaměřuje na 
pozitiva dopadů zákona BilMoG (zlepšení pozice v mezinárodním porovnání a také posílení 
informační funkce), rovněž poukazuje na negativa - problémy, které nové účetní předpisy přinášejí do 
účetní praxe. Přiblížení problematiky k 31.12.2009 a k 31.12.2010, vysvětlivky ke konsolidaci a 
jednotlivá řešení. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 1/2011  
Účetní závěrka. Cenné papíry a podíly určené k obchodování, ocenění (2.). Kdy schvalovat dividendy 
a tantiémy. Účtování o nákladech a výnosech. Krátkodobý finanční majetek. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 25-26/2010  
Aktuální informace - Srovnání průměrné mzdy a údajů o platbách pojistného. Daňový řád - Úvodní 
ustanovení. Fond oprav u společenství vlastníků jednotek (příklady).  
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č. 1/2011  
Daňový řád - Osoby a zastoupení. Nehmotný majetek - shrnutí daňového výdaje. Zkušenosti z kontrol - 
Zásada dokladovosti a půjčky od společníků/společníkům. Paralyzér jako daňově účinný nástroj. 
Účtování a zařazení automobilu do majetku. Použití soukromého vozidla za cenu jiného dopravního 
prostředku. 
 

Veřejná správa 
 
Ivan Ryšavý 
Nájemné za distribuční plynové sítě obcí budí rozruch. Proč? 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 12, s. 6-7 
K problematice prodeje příp. pronájmu plynové sítě v majetku obce; pravidla ERÚ (Energetický 
regulační úřad) pro výpočet ceny plynárenských zařízení ve vlastnictví obce při prodeji distribučním 
společnostem. Schéma znázorňující výpočet povolených výnosů distributorů. 
 
Karel Janda 
Nemovitosti v činnosti obcí. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 12-13, s. 67-70 
Specifikace k právu obce rozhodovat o způsobu využití svého majetku; obecní les, obecní rybník, 
rybniční hospodářství, pronájem obecních nemovitostí. Daň z nemovitostí (z pozemků či staveb), daň 
z převodu nemovitostí. Příklady. 
 
Oldřich Vlasák 
Obce budou muset platit faktury do 30, výjimečně i do 60 dnů 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 12, s. 12 
Dopady revidované evropské směrnice o pozdních platbách na povinné platební lhůty (a finanční 
situaci) obcí v ČR. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Confronting the monster : America's deficit 
Tváří v tvář příšeře : americký deficit 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8709, p. 27-28, 30 
Američtí republikáni a demokraté se už nehádají o to, jaké daně snížit a jaké dávky rozšířit, ale o to, 
jaké daně se zvýší a jaké dávky omezí. Může to signalizovat příchod nového věku úspornosti. Podle 
MMF patří americký strukturální deficit a růst dluhu ze střednědobého hlediska mezi nejhorší             
v bohatém světě. Konečně se objevily nějaké plány úsporného režimu, které se v článku rozebírají. 
Otázkou je, zda se je politici odváží prosadit a jak je přijme veřejnost. -- K problematice viz i článek 
na s. 12 pod názvem Speak softly and carry a big chainsaw: America's budget deficit. 
 
Jan Švejnar ; [rozhovor vedl] Marek Hudema 
Česko je rozvojová země a má mít dluhy 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 242 (15.12.2010), s. 16-17 
Rozhovor s novým členem poradního orgánu vlády NERV profesorem ekonomie Janem Švejnarem se 
dotýká témat rychlosti snižování státního dluhu ČR, veřejných investic do infrastruktury, vzdělávání a 
vědy, reformy vzdělávacího systému, budoucnosti eura a vstupu ČR do eurozóny i jeho budoucí 
politické kariéry. 
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Michael Maisch, Ruth Berschens 
Den Iren stehen magere Zeiten bevor 
Irům nastávají hubené časy 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 226 (22.11.2010), S. 14 
Sanační plán veřejných financí Irska; objem úsporného balíku, který je podmínkou pomoci od EU a 
MMF (úvěry s nižšími úroky než na volném trhu). Krátce k diskutovaným úsporným opatřením          
v sociální oblasti a k návrhu na zrušení daňových úlev u vyšších příjmů vč. zavedení daně                    
z nemovitostí. Důvody zachování nízké sazby korporační daně. Opatření ke stabilizaci bankovního 
sektoru (restrukturalizace, zvýšení kvót základního kapitálu, zestátnění). 
 
Andreas Oestreicher 
Die Reform der kommunalen Steuerfinanzierung 
Reforma daňového financování obcí 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 21, S. 965-975 
Analýza jednotlivých reformních modelů komunálních daní; zkušební model (obecní daň z příjmů a 
daň korporační), komunální model (revitalizace živnostenské daně), modifikovaný model (na principu 
tržní ekonomiky s tím, že zrušenou živnostenskou daň by nahradil třípilířový model: komunální 
podniková daň s podílem obce na dani ze mzdy vč. zavedení občanské daně). Hodnocení modelů         
z hlediska docílení potřebných příjmů, struktura daňových příjmů z hlediska velikosti obce 
(protichůdné úměry daně živnostenské a daně z příjmů na příjmech obce). Fiskální ekvivalence. 
Finanční vyrovnání obcí. - Pozn. -- Problematice komunálního financování se v čísle věnují i další 
příspěvky na s. 975-984. 
 
Jan Němec 
Evropská flotila pod palbou : finanční krize v Unii 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 48, s. 64-67 
EU se nachází v krizové situaci: potýká se s předlužeností členských států. O pomoc po Řecku žádá 
Irsko, ohroženo je Portugalsko a Španělsko, případně i Belgie a Itálie. Autor článku rozebírá možné 
scénáře dalšího fungování EU za této situace. Nejvíce katastrofickým schématem se jeví rozpad 
eurozóny a vliv Číny na budoucnost Evropy. -- Komentář na obdobné téma viz s. 50 "Katastrofický 
scénář pro Evropu". 
 
Věra Kameníčková 
Jak jsou na tom malé obce 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 20-22 
Efektivnost hospodaření malých obcí v ČR; příjmy (dynamika, rozdělení) a výdaje (běžné, kapitálové) 
v letech 2005-2009. Zadluženost malých obcí. 
 
Věra Kameníčková 
Je zadluženost měst a obcí nebezpečným jevem? 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 12, s. 8-9 
Komunální zadluženost v ČR; dynamika dluhu u jednotlivých kategorií obcí (prudký nárůst dluhů        
v roce 2009, když vzrostl objem investic spolufinancovaných z EU). Dluh v přepočtu na obyvatele. 
 
D.V. Pankin 
Osnovnyje napravlenija dolgovoj politiki Rossijskoj Federacii na 2011-2013 gody 
Hlavní směry dluhové politiky Ruské federace na léta 2011-2013 
Finansy, Sv. 2010, No. 10, s. 3-8 
Priority dluhové politiky Ruska v letech 2011-2013, dluhová strategie na vnitřním a vnějším 
kapitálovém trhu, poskytování státních záruk. 
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Miroslav Zámečník 
Plán, který přišel příliš pozdě 
Euro, Sv. 2010, č. 49, s. 62-64 
Úvaha nad hledáním východisek ze zadlužení některých zemí eurozóny. Koncept restrukturalizace 
dluhových závazků (haircut) prostřednictvím Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), 
seznámení s jeho základními body, porovnání s Bradyho plánem, rozbor problémových okruhů, které   
s sebou řešení v podobě ESM přináší. Kritika myšlenky eurobondu. Grafy znázorňují splatnou výši 
portugalských, španělských, irských, řeckých a italských státních obligací v následujících deseti 
letech. 
 
Ivan Mikloš ; [rozhovor vedl] Marek Hudema 
Portugalsko nebo Řecko na euro nemají 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 249 (27.12.2010), s. 16-17 
V rozhovoru se slovenský ministr financí Ivan Mikloš nejprve věnuje tématům krize eurozóny, 
potřebě jasných pravidel pro restrukturalizaci dluhů jednotlivých členských zemí EU a kritice 
společného záchranného mechanismu a fiskální unie. Dále se vyjadřuje k situaci na Slovensku - 
pravděpodobnost návratu SR ke koruně, problematika snižování deficitu veřejných rozpočtů 
(připravovaný zákon o vyrovnaném rozpočtu a výdajové stropy), vývoj státního dluhu, důležité 
ekonomické úkoly slovenské vlády do budoucna, boj proti korupci, odvodová reforma aj. 
 
Frédérique Cerisier 
Public finances in the euro zone : a widening gulf 
Veřejné finance v eurozóně : výrazné rozdíly 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 11, p. 3-11 
Příspěvek rozebírá a hodnotí vývoj veřejných financí v eurozóně jako celku i ve vybraných zemích 
eurozóny (Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Irsko) v roce 2010, zdůrazňuje 
nutnost pokračování procesu fiskální konsolidace bez potlačení hospodářského oživení v jednotlivých 
zemích a institucionálních reforem k posílení systému vůči budoucím otřesům (rozšíření koordinace 
fiskálních politik zemí eurozóny a v oblasti řízení makroekonomických nerovnováh, návrh EK            
k úpravám Paktu stability a růstu). Odlišnost vývojových trendů v zemích na okraji eurozóny a 
ostatních členských zemí. - Pozn. 
 
Václav Klaus 
Rozpočtové škrty nestačí 
Euro, Sv. 2010, č. 50, s. 40-41 
Bilanční projev prezidenta ČR V. Klause z 8. prosince 2010. Zabývá se problematikou zhoršování 
stavu veřejných financí a veřejným zadlužením v ČR; kriticky hodnotí podporu solárních elektráren, 
eurozónu i náklady na její udržení; volá po systémových reformách, které by vedly k dlouhodobě 
vyrovnaným veřejným financím. 
 
Threadbare : Ireland's economy 
Na mizině: irská ekonomika 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8709, p. 73-75 
Stav irské ekonomiky, veřejných financí a bank způsobil paniku na dluhopisových trzích. V článku se 
připomínají problémy země koncem 80. let minulého století a konstatuje se, že to, co bylo dříve 
předností, se stalo slabinou (např. místo Irska v EU, migrace, velikost ekonomiky). Naštěstí Irsku 
bezprostředně nehrozí platební neschopnost, ale představitelé EU, MMF a Irska již zahájili konzultace 
o tom, jak velkou pomoc by země mohla potřebovat. 
 
Marek Hudema 
USA šetřit nebudou, snižují daně : veřejné finance 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 237 (8.12.2010), s. 20 
Stručné seznámení s kompromisním plánem prezidenta USA na prodloužení daňových úlev a 
zmrazení růstu daní z příjmů na následující dva roky i prodloužení podpory v nezaměstnanosti a 
dalších sociálních opatření. Odhad dopadu snížení příjmů federální vlády na schodek federálního 
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rozpočtu; očekávaný vliv na hospodářský růst, stimulaci hospodářství i spotřeby. Možné negativní 
dopady na dohodu o snižování zadlužení. 
 
Jan Břeň 
Základní principy hospodaření obce. (5),  Sledování pohledávek a vymáhání dluhu  
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 66-67 
Základní principy hospodaření obce; průběžné sledování pohledávek a vymáhání dluhu. 
Subjekt/předmět/obsah závazkového vztahu. Splatnost pohledávky. Plnění/vymáhání pohledávky. 
Povinnost obce chránit své pohledávky před promlčením/prekluzí. 
 

Zemědělství 
 
Štefan Bojnec, Imre Fertö 
Structure and convergence of agro-food trade of Central and Eastern European countries with 
the European Union during pre-accession 
Skladba a sbližování zemědělsko-potravinářského obchodu zemí střední a východní Evropy          
s Evropskou unií v předvstupním období 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 7, s. 677-689 
Příspěvek se zaměřuje na strukturální změny v zemědělsko-potravinářském odvětví 
postkomunistických zemí střední a východní Evropy a strukturální konvergenci v období před 
vstupem do EU. Empirická analýza restrukturalizace zmiňovaného sektoru, zkoumání vývoje a 
srovnání exportní a importní skladby vůči trhům zemí EU 15 (v letech 1995-2003) a analýza 
strukturálních podobností s exportní skladbou starých členských zemí EU. 
 

Životní úroveň 
 
Dáša Hyklová 
Není tak zle, jak se povídá : USA 
Euro, Sv. 2010, č. 51-52, s. 66 
Příspěvek přináší některé statistické údaje o životních nákladech amerických domácností mezi lety 
1980-2010. Uvádí, že nominální příjem rostl v USA rychleji než spotřebitelské ceny, podražilo 
vysokoškolské vzdělávání i cena zdravotního pojištění, nárůst indexu spotřebitelských cen. 
 
Mária Vojtková, Viera Labudová 
Regionálna analýza výdavkov a príjmov domácností v Slovenskej republike 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 8, s. 802-820 
Článek charakterizuje životní úroveň obyvatelstva na základě ukazatele čistých peněžních výdajů a 
příjmů domácností přepočítaných na jednoho člena domácnosti v jednotlivých krajích Slovenska 
(NUTS 2) v období 2004-2008. Analýza regionální diferenciace příjmově-výdajové situace 
domácností na základě údajů rodinných účtů; aplikace korespondenční analýzy při zkoumání 
regionální struktury příjmů a výdajů domácností v roce 2008. - Pozn. 
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Ostatní 
 
James Blitz and Daniel Dombey 
Uncertain destination 
Nejistý cíl 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37469 (17.11.2010), p. 9 
Rozsah škrtů, k nimž nyní dochází ve vojenských výdajích evropských zemí, vyvolává znepokojení     
v USA. V posledních deseti letech se nepoměr mezi americkými a evropskými výdaji na obranu 
každým rokem zvyšoval. Kritizován je i způsob, jakým evropské vlády utrácejí. Často je to nahlíženo 
jako možnost poskytnout státní zakázku národním šampiónům a pracovní místa místním 
zaměstnancům. Vlády již začínají na toto znepokojení reagovat a usilují o větší spolupráci jak v rámci 
EU, tak formou smluv mezi jednotlivými státy. 
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Daně 
 
25542 
Ondřej Lichnovský ... [et al.] 
Daňový řád komentář 
Praha : C.H. Beck, 2010, xii, 512 s. 
Komentované znění zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Obsahuje úvodní ustanovení, obecnou a 
zvláštní část o správě daní, část o následcích porušení povinnosti při správě daní a ustanovení 
společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná. Součástí komentáře jsou i související ustanovení, 
předpisy a judikatura. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-331-8 (váz.) 
 
25560 
Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková 
Daňový řád s komentářem 
Olomouc : ANAG, 2010, 959 s. 
Znění a výklad zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu v částech: úvodní ustanovení, obecná a zvláštní 
část o správě daní, následky porušení povinností při správě daní, ustanovení společná, zmocňovací, 
přechodná a závěrečná. Komentář je doplněn citáty z judikátů k obdobným ustanovením zákona          
o správě daní a poplatků a komparační tabulkou se srovnáním nové a původní právní úpravy výběru 
daní. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-616-7 (váz.) 
 
25379I 
Alena Vančurová, Lenka Láchová, Stanislav Klazar 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2010]. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, 
pojistné sociálního pojištění, majetkové daně 
Praha : VOX, 2010, 83 s. 
Cvičebnice volně navazuje na učebnici Daňový systém ČR (z roku 2008 sign. 23719) a reaguje na 
změny pro rok 2010. Je řešena jako pracovní sešit. Obsahuje materiály k procvičení příslušných 
kapitol z učebnice (jsou uvedené v podnázvu) s třemi kategoriemi úkolů včetně klíče k jejich řešení. -   
1 CD s aktualizovanými prezentacemi a daňovými tabulkami. - ISBN: 978-80-86324-89-0 (brož.) 
 
25379II 
Alena Vančurová, Barbora Slintáková 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2010]. 2. díl, Daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů 
fyzických osob 
Praha : VOX, 2010, 92 s. 
Cvičebnice volně navazuje na učebnici Daňový systém ČR (z roku 2008 sign. 23719) a reaguje na 
změny pro rok 2010. Je řešena jako pracovní sešit, obsahuje materiály k procvičení kapitol o daních     
z příjmů s třemi kategoriemi úkolů včetně klíče k jejich řešení. - Klíč k řešení úkolů. - ISBN: 978-80-
86324-90-6 (brož.) 
 
25559 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs; European 
Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union 
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU Member States 2010 : tax policy after the crisis 
Sledování daňových výnosů a daňových reforem v členských státech EU v roce 2010 : daňová 
politika ve stopách krize 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010, 88 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Společná zpráva DG ECFIN a DG TAXUD Evropské komise zkoumá současný vývoj příjmové strany 
veřejných rozpočtů zemí EU se záměrem zlepšení kvality jejich veřejných financí; stručně analyzuje 
úroveň, skladbu a trendy daňových příjmů a podává přehled o hlavních nedávných změnách daňových 
systémů se zaměřením na nabídku a poptávku trhu práce. Zvláštní pozornost je věnována následkům 
celosvětové hospodářské a finanční krize pro příjmové systémy a zvažovaným odezvám daňové 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

37 

politiky (zdanění finančního sektoru aj.), dále spojitosti mezi zdaněním a růstem i možnému přínosu 
koordinace určitých oblastí daňových politik v evropském rámci. Na závěr statistická příloha. - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-92-79-14808-8 (brož.) 
 
25507 
OECD, IBFD ; editor Luis Nouel 
OECD model tax convention on income and on capital and Key tax features of member 
countries 2010 : condensed version - 2010 
Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu a Hlavní daňové 
charakteristiky členských států z roku 2010 : zkrácená verze - 2010 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2010, 830 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do dvou částí, část A obsahuje znění Vzorové smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu aktualizované ke dni 22.7.2010 s detailním komentářem. Část B přináší 
přehled systému přímých daní (daně z příjmů právnických a fyzických osob a zdanění kapitálových 
příjmů) v jednotlivých členských státech OECD s přihlédnutím k mezinárodním aspektům 
problematiky. - [8th ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-086-0 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25540 
Mansoor Maitah 
Makroekonomie v praxi 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 195 s. : grafy, diagr., tab. 
Učebnice je rozčleněna do dvanácti kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahují definice základních pojmů, 
písemné otázky, testy a pravdivé-nepravdivé výroky včetně správných řešení. Uvedené příklady 
vycházejí z českého prostředí. Názvy kapitol: Základní ekonomické pojmy; Makroekonomický 
koloběh; Měření výkonnosti národního hospodářství; Agregátní výdaje; Agregátní poptávky a 
nabídka; Peníze; Inflace; Nezaměstnanost; IS-LM model; Fiskální politika; Měnová politika; Platební 
bilance. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-560-1 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25565 
Josef Jílek 
Finanční a komoditní deriváty v praxi 
Praha : Grada, 2010, 630 s. : obr., tab., příklady 
Výklad jednotlivých druhů a kategorií derivátů a výpočtu jejich reálných hodnot. Forwardy. Futures. 
Swapy. Opce. Úvěrové deriváty. Započtení a finanční zajištění ČR. Zajišťovací účetnictví podle IAS 
39. Zdanění derivátů v ČR v letech 2004 a 2005 a od roku 2006. - 2. uprav. vyd. - Dodatek. -       
ISBN: 978-80-247-3696-9 (váz.) 
 
E-9427 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : IV 2010 
Praha : Česká národní banka, 2010, 77 s. : tab., grafy, boxy 
Úvodní shrnutí situace. Prognóza, její změny a rizika. 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 22. říjnu 2010. - Glosář pojmů. - (brož.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25543 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
2010 Pre-accession economic programmes of candidate countries : EU Commission's 
assessments 
Předvstupní hospodářské programy kandidátských zemí z roku 2010 : zhodnocení EK 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, October 2010, 55 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Publikace přináší přehled a zhodnocení předvstupních hospodářských programů (PEP) tří 
kandidátských zemí na členství v EU - Chorvatska, Turecka a Republiky Makedonie na léta 2010-
2012. Popsán je zejména současný hospodářský vývoj kandidátské země a jeho střednědobý 
makroekonomický rámec, cíle v oblasti veřejných financí, priority strukturálních reforem, rozvoj        
v oblasti multilaterálního dohledu a koordinace hospodářské politiky. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-
16546-7 (brož.) 
 
E-9387 
Sherzod N. Tashpulatov 
Analysis of electricity industry liberalization in Great Britain : how did the bidding behavior of 
electricity producers change? 
Analýza liberalizace elektrárenství ve Velké Británii : jak se změnily nabídky producentů 
elektřiny? 
Prague : CERGE-EI, September 2010, 55 s. : tab., grafy, vzorce 
Problematika liberalizace trhu s elektřinou v Anglii a Walesu. Studie empiricky zkoumá nabídky 
výrobců a analyzuje úspěšnost regulačních reforem k podpoře konkurence mezi výrobci elektrické 
energie během let 1995-2000. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-213-3 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
25505 
International Energy Agency 
IEA Scoreboard 2009 : 35 key energy trends over 35 years 
Výsledková tabule Mezinárodní energetické agentury 2009 : 35 klíčových trendů v energetice za 
35 let 
Paris : IEA Publications, 2009, 141 s. : grafy, tab. 
Publikace vznikla u příležitosti 35. výročí založení Mezinárodní energetické agentury (IEA); přináší 
přehledné srovnání vývoje v oblasti energetiky v členských státech IEA v průběhu posledních 35 let a 
posuzuje tvorbu národních rámců energetické politiky zejména ve vztahu k diverzifikaci výroby 
energií, podpoře nefosilních paliv, energetické účinnosti i výzkumu a vývoje. Statistická data o výrobě 
energie, poptávce, zásobách, obchodu, cenách, emisích oxidu uhličitého ze spalování, rozpočtech na 
výzkum, vývoj a předvádění (RD&D). Příloha obsahuje klíčové ukazatele energetické statistiky 140 
zemí, ekonomik a regionů za rok 2007. - [1st ed.] - Příl. - ISBN: 978-92-64-06377-8 (brož.) 
 
25558 
Karel Krátký 
Marshallův plán : příspěvek ke vzniku studené války 
Plzeň : Čeněk, 2010, 541 s. : mapky, 25 tab. 
Publikace se zabývá problematikou prvních let po 2. světové válce (1944-1952). Zaměřuje se na 
poválečné uspořádání Evropy i světa, hlouběji pak analyzuje příčiny vzniku a průběhu studené války. 
Politika velmocí spolu s nově vznikajícími mezinárodními organizacemi sehrála významnou roli ve 
vývoji mezinárodních vztahů. Názvy kapitol: Velmoci a poválečná Evropa; Pomoc poválečné Evropě; 
Evropa na cestě k rozdělení; Vyhlášení Marshallova plánu; Realizace Marshallova plánu 1948-1952; 
Československo a Marshallův plán. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7380-185-4 (brož.) 
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E-9386 
Michal Ostatnický 
Oligopolistic price competition with informed and uninformed buyers 
Oligopolní cenová soutěž s informovanými a neinformovanými kupujícími 
Prague : CERGE-EI, August 2010, 34 s. : grafy, vzorce 
Problematika cenového rozptylu; autor rozvinul model oligopolu, kde prodávající soupeří cenovou 
konkurencí o informovaného kupujícího, dělí se o neinformované kupující a kde mají kupující cenové 
limity náhodně rozděleny, tzn. není to jedna fixní hodnota. Srovnání se staršími modely; analýza 
smíšené strategie; symetrický a asymetrický model. - Pozn. - ISBN: 978-80-7343-211-9 (CERGE UK 
Praha, brož.) 
 
25541 
Otto Dostál st. ... [et al.] 
Vybrané kapitoly z nové ekonomiky 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 228 s. : 57 obr. 
Kniha pojednává o klíčových faktorech nové ekonomiky. Informační a komunikační technologie a 
segment zdravotnictví (O. Dostál st.). Vybrané právní problémy elektronické komunikace (O. Dostál 
ml.). Business Inteligence a informační bezpečnost (E. Kostrecová). Politický marketing a technologie 
(B. Štědroň). Závěrečná kapitola předkládá možný scénář vývoje informační společnosti do roku 
2050. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-569-4 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
25572 
Jiří Rybička, Petra Talandová 
Informatika pro ekonomy 
Praha : Alfa Nakladatelství, 2009, 251 s. : tab., obr. 
Učební text informatiky pro neinformatiky. Obsahuje následující kapitoly: Úvod do počítačové 
grafiky; Elektronická prezentace informací; Ukládání dat; Formáty dat; Komprimace a archivace dat; 
Počítačová kriminalita; Zabezpečení dat; Internet a jeho služby; Databázové systémy; Informační 
systémy. Výklad pojmů a principů je průběžně doplňován o kontrolní otázky, ověřovací testy a řešené 
příklady. - 1. vyd. - Lit. a odkazy. - ISBN: 978-80-87197-24-0 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
25568 
Petr Fiala, Markéta Pitrová 
Evropská unie 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 803 s. : 67 tab., 18 grafů, 24 schémat 
Přehledný průvodce problematikou EU. Vývoj evropské integrace: idea evropského sjednocení a 
počátky evropské integrace, Evropská společenství, krize Společenství a její překonání, od 
Evropského společenství k Evropské unii, rozvoj a rozšíření Evropské unie. Popis jednotlivých 
institucí: Evropská rada, Rada EU, Komise, Evropský parlament, poradní orgány, Účetní dvůr, 
Evropský soudní dvůr. Výklad oblasti působení Evropské unie: jednotný trh, hospodářská a měnová 
unie, společná zahraniční a bezpečnostní politika, spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie, 
financování politik a rozpočet. - 2. dopl. a aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7325-223-6 (brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25562 
M. Machková, E. Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv 
Mezinárodní obchodní operace 
Praha : Grada, 2010, 240 s. 
Základní problémy, které musí exportéři a importéři řešit v obchodu hmotným zbožím i v ostatních 
formách hospodářské spolupráce se zahraničím. Názvy kapitol: Formy podnikání na mezinárodních 
trzích; Uskutečňování mezinárodních obchodních operací; Dodací (parita) a platební podmínky; 
Cenová politika a cenová kalkulace; Financování mezinárodního obchodu; Vnitrounijní plnění; Celní 
řízení v EU; Logistika v mezinárodním obchodě; Rizika a jejich pojištění v mezinárodním obchodě; 
Vázané obchodní operace; Obchody na komoditních burzách; Specifika obchodování nehmotnými 
statky. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3237-4 (brož.) 
 
25549 
Jana Přikrylová, Hana Jahodová 
Moderní marketingová komunikace 
Praha : Grada, 2010, 303 s., [16] s. obr. příl. : obr., tab. 
Vybraná teoretická východiska marketingové komunikace. Cíle a strategie. Komunikační mix 
(reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, sponzoring, veletrhy a výstavy). 
Marketingová komunikace mezi organizacemi. Specifika  mezinárodní marketingová komunikace. 
Komunikace na internetu. Trendy v marketingové komunikaci 21. století. Součástí kapitol jsou 
příklady, případové studie, otázky a náměty k diskusi a klíčová slova. Samostatná kapitola je 
věnována studii mezinárodní marketingové komunikační politiky firmy McDonald's. - 1. vyd. -    
ISBN: 978-80-247-3622-8 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
25577 
Josef Šiman, Petr Petera 
Financování podnikatelských subjektů : teorie pro praxi 
Praha : C.H. Beck, 2010, xvii, 192 s. : tab. +1 CD 
Publikace se zabývá financováním podniků pracujících na bázi tvorby zisku. Jednotlivé kapitoly jsou 
zaměřeny na problematiku finančního řízení rozhodujících činností podniku. Jejich názvy: Podnikatel, 
podnik, podnikání; Cíle podniku; Faktory úspěšného podnikání; Finanční řízení a rozhodování; Vliv 
okolí podniku na finanční řízení a rozhodování; Výběr právní formy podnikání; Podnikatelský plán; 
Majetek a kapitál podniku; Výnosy, náklady, výsledek hospodaření; Nákupní, investiční, výrobní, 
prodejní činnosti; Finanční analýza; Finanční plánování; Základy finanční matematiky. Součástí 
výkladu jsou příklady a závěrečné shrnutí v každé kapitole. - Vyd. 1. - Příl. na CD obsahuje excelové 
sešity s modely návodů na řešení konkrétních situací finančního řízení v podnikové praxi. -         
ISBN: 978-80-7400-117-8 (brož.) 
 
25573 
Milan Viturka a kolektiv 
Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního 
rozvoje České republiky 
Praha : Grada, 2010, 227 s. : 43 tab., 6 obr. 
Kvalita podnikatelského prostředí je definována pomocí 16 hlavních faktorů, sdružených do skupin 
obchodních, pracovních, infrastrukturních, lokálních, cenových a environmentálních faktorů. Jejich 
analýzy jsou zpracovány jednotným způsobem (význam, metodika, výsledky a možnosti ovlivnění) 
podle 205 správních obvodů obcí 3. stupně a návazně syntetizovány za kraje. Navazující širší 
vyhodnocení regionální konkurenceschopnosti zahrnuje i analýzy inovačního potenciálu firem a 
využití lidských zdrojů. Na tomto základě je vypracována dlouhodobá strategie regionálního rozvoje 
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ČR. Přílohy obsahují: přehled významných firem zpracovatelského průmyslu podle tržeb v roce 2006, 
přehled průmyslových zón podle krajů, významné odchylky dílčích faktorů kvality podnikatelského 
prostředí, a přehled podpory inovací ve vybraných zemích EU (Švédsko, Finsko, Německo, 
Rakousko). - 1. vyd. - 4 příl. - ISBN: 978-80-247-3638-9 (brož.) 
 
25576 
Eva Kislingerová a kol. 
Manažerské finance 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. : obr., tab. +1 CD 
Výklad v kapitolách: Manažerské finance a cíle podniku; Manažerské finance, riziko a čas; Cenné 
papíry; Hodnota podniku; Strategické dlouhodobé investiční rozhodování; Strategická finanční 
rozhodování; Životní cyklus podniku a taktické financování; Řízení pracovního kapitálu; Řízení 
pohledávek; Řízení zásob; Cash management; Krátkodobé financování; Krize a úpadek firmy; Řízení 
kurzových rizik; Fúze a akvizice. Na konci každé kapitoly jsou připojena klíčová slova a uvedena 
literatura a internetové odkazy. - 3. vyd. - 2 dodatky: Neziskové organizace, Simulační přístupy při 
ekonomickém hodnocení investičních projektů. - ISBN: 978-80-7400-194-9 (váz.) 
 
25564 
Růžena Lukášová 
Organizační kultura a její změna 
Praha : Grada, 2010, 238 s. : obr., tab. 
Problematika organizační kultury jako důležitého činitele výkonnosti a dlouhodobé úspěšnosti firmy. 
Publikace objasňuje, co se pojmem organizační kultura rozumí, jak je možné kulturu organizace 
poznat (typologie, diagnostika) a jakými nástroji ji lze utvářet a měnit (typy změny, analýza, 
personální činnosti, role managementu atd.). Představuje systematické zpracování teoretických 
poznatků s vyústěním do nástinu jejich aplikace v manažerské a personalistické praxi. Každá kapitola 
končí shrnutím a závěry. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-2951-0 (váz.) 
 
25571 
Oldřich Řeháček 
Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 
V Praze : C.H. Beck, 2010, xv, 184 s. 
Základní pojmy. Orgány akciové společnosti (dále a.s.) a její organizační struktura. Úloha a působnost 
představenstva a.s. Vztah představenstva k ostatním orgánům a.s. (valná hromada, dozorčí rada, 
akcionáři, vedoucí zaměstnanci). Členové představenstva a jejich postavení (předsednictvo, vznik a 
zánik funkce, podmínky pro výkon, předseda). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-346-2 (brož.) 
 
25561 
Mária Režňáková a kolektiv 
Řízení platební schopnosti podniku 
Praha : Grada, 2010, 191 s. : obr., tab. 
Publikace je kombinací teorie a praktických aplikací. Výklad je rozdělen do těchto částí: koncept 
řízení hodnoty podniku, řízení čistého pracovního kapitálu, řízení obchodních úvěrů a zásob, cash 
management a řízení kursového rizika. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3441-5 (brož.) 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9426 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2009 
Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2010, 124 s. : tab., diagr. 
Statistické informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých důchodech v roce 2009. Vybraná data      
o invaliditě v roce 2009. Přehled o počtu některých výkonů souvisejících s důchodovou agendou. 
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Tabulky jsou doplněny vysvětlujícími texty, vybranými grafy a základními informacemi 
demografického charakteru. - 1. vyd. - Tab. příl. - ISBN: 978-80-87039-23-6 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
25548 
Vladimíra Khelerová 
Komunikační a obchodní dovednosti manažera 
Praha : Grada, 2010, 144 s. : obr. 
Osobnost vyjednavače a jeho image. Vyjednávání a řešení konfliktů. Obchodní jednání a přístup         
k různým typům zákazníků. Manažer jako vedoucí týmu - osobnost manažera, tým, role v týmu, řešení 
konfliktů, výběr členů do týmu, motivační faktory, vedení pracovníků, zpětná vazba. - 3. dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-3566-5 (brož.) 
 

Právo 
 
25578 
Lucie Hanková 
Angličtina pro právníky 
Plzeň : Čeněk, 2010, 333 s. 
Jazyková učebnice představuje terminologii jednotlivých právních odvětví, popisuje základní aspekty 
anglo-amerického systému práva a umožňuje komparaci s právem českým. Znalosti jsou procvičovány 
na mnoha typech cvičení a další materiály jsou uvedeny v příloze. - Příl. - ISBN: 978-80-7380-285-1 
(brož.) 
 
25545 
Bohumil Pikna 
Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva prizmatem Lisabonské smlouvy 
Praha : Linde Praha, 2010, 422 s. 
Učebnice evropského práva obsahuje výklad v těchto částech: institucionální systém EU, právo Unie, 
jeho prameny a ochrana základních práv v Unii, volný pohyb osob a jeho bezpečnostní aspekty, 
institut prostor svobody, bezpečnosti a práva, nástroje policejní a justiční spolupráce (Schengen, 
Europol, Eurojust, evropský zatýkací rozkaz, ochrana finančních zájmů Unie), další oblasti spolupráce 
(celní, civilní ochrana) a boj s terorismem. Každá kapitola je ukončena kontrolními otázkami. -          
2. dopl. vyd. - Chronolog. přehl. událostí. - ISBN: 978-80-7201-813-0 (váz.) 
 
25574 
Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv 
Kurs obchodního práva : obchodní závazky 
V Praze : C.H. Beck, 2010, li, 542 s. 
Systematický výklad právní úpravy obchodních závazků. Obecné otázky obchodních závazků (vznik, 
odpovědnost, zajištění, změny, zánik, promlčení). Jednotlivé typy obchodních smluv: kupní smlouva, 
smlouva o dílo, licenční smlouva a franchising, smlouvy o opatrování věci, příkazového typu a 
související s dopravou, bankovní obchody, tiché společenství, slib odškodnění, obchody vyloučené     
z působnosti obchodního zákoníku, české námořní právo. Právní stav publikace je k 31.3.2010. -         
5. vyd. - ISBN: 978-80-7400-337-0 (váz.) 
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25569 
Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Helena Paldusová a kolektiv 
Lisabonská smlouva : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2010, xlii, 1206 s. 
Znění a komentář jednotlivých částí Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy a Smlouvy              
o fungování EU ve znění Lisabonské smlouvy: preambule, zásady, zákaz diskriminace a občanství 
EU, vnitřní politiky a činnosti Unie, přidružení zámořských zemí a území, vnější činnost Unie, 
institucionální a finanční ustanovení, ustanovení obecná a závěrečná, protokoly ke Smlouvám, přílohy 
Smluv, Listina základních práv EU včetně vysvětlení. Komentáře k jednotlivým článkům smlouvy 
obsahují také výklad, zda jde o článek nový (nová pravomoc EU na úkor členských států) a jaký je 
jeho základní historický vývoj. - 1. vyd. - Tab. rozsudků SD. - ISBN: 978-80-7400-339-4 (váz.) 
 
25567 
Alexander Bělohlávek 
Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxiv, 390 s. 
Historicky první a poslední smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic ("bilateral investment 
treaties" - dále jen BIT) uzavřené evropskými státy z pohledu rozšiřování EU - tabulka s přehledem. 
Prameny mezinárodní ochrany zahraničních investic. Ochrana podle práva EU. Zásady BIT versus 
zásady práva Společenství (Unie). Řešení sporů z investic. Řešení sporů z BIT uzavřených mezi 
členskými a jinými než členskými státy (tzv. extrakomunitární BIT). Právo Unie a multilaterální 
smlouvy o ochraně investic. Změna situace v důsledku přistoupení k EU - konflikt závazků členských 
států podle práva Unie a podle jiných závazků mezinárodního práva. Úprava horizontálních povinností 
mezi Unií a členskými státy ohledně současných závazků k jiným než členským zemím (příklady        
z některých států). Pravomoci EU v oblasti zahraničních investic - další vývoj. Interakce EU a členské 
státy v procesu (případných) změn dosavadních BIT a některé nové bilaterální závazky převzaté 
členskými zeměmi na podporu a vzájemnou ochranu investic. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-345-5 
(brož.) 
 
25537 
Milan Pekárek a kolektiv 
Pozemkové právo 
Plzeň : Čeněk, 2010, 334 s. 
Ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v České republice. Jednotlivé kapitoly se 
zabývají obecnými otázkami pozemkového práva, pozemkovým vlastnictvím, držbou a vydržením, 
věcnými břemeny (právo zástavní a podzástavní), sousedskými právy, vyvlastňováním pozemků a 
staveb, užívacími vztahy k pozemku. Obsahem následujících kapitol je účelová kategorizace půdy, 
územní plánování, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí, zemědělský půdní fond a jeho ochrana. 
Následuje výklad právních režimů pozemků plnících funkce lesa, sloužících vodnímu hospodářství, 
pozemků v přírodě v rámci ochrany přírody a v rámci hornických činností. Právní stav publikace je 
platný k 31.12.2009. - ISBN: 978-80-7380-253-0 (brož.) 
 
25547 
Jaroslav Grinc 
Právo pro politology 
Praha : Grada, 2010, 147 s. 
Výklad v kapitolách: Právo, stát a politika; Základní pojmy práva; Právo ve společnosti; Právní stát a 
lidská práva; Demokracie a volby; Mezinárodní právo; Evropská unie. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-
2921-3 (brož.) 
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25575 
Milan Damohorský a kolektiv 
Právo životního prostředí 
Praha : C.H. Beck, 2010, XLVII, 629 s. 
Základní pojmy ochrany životního prostředí. Právo životního prostředí (historický vývoj, předmět a 
systém, prameny, nástroje ochrany, ústavní základy), organizace ochrany, právní odpovědnost, 
ochrana životního prostředí v mezinárodním a unijním právu. Prostředky ochrany životního prostředí 
(územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence, účast veřejnosti). 
Ochrana jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů (ovzduší a ozónové vrstvy Země, voda, 
půda, lesy, příroda a krajina, rostliny a živočišstvo). Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí 
(odpady, záření, hluk a vibrace, geneticky modifikované organismy, chemické látky a přípravky, 
živelní pohromy). Právní úprava ochrany životního prostředí v rámci jiných lidských činností (lidské 
zdraví, hornictví, zemědělství, energetika, doprava atd.). - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7400-338-7 (váz.) 
 
25551 
Lenka Bahýľová ... [et al.] 
Ústava České republiky : komentář 
Praha : Linde Praha, 2010, 1533 s. 
Komentované znění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Obsáhlý komentář 
se zabývá i vnitřní logikou, propojením s celým právním řádem, principy, na nichž je ústava založena, 
a způsoby jejího praktického naplňování. Součástí komentáře je přehled judikatury, související 
ustanovení ústavního pořádku a související právní předpisy. - ISBN: 978-80-7201-814-7 (váz.) 
 
25550 
Janků M. a kolektiv 
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxiv, 497 s. 
Základy veřejného a soukromého práva : základy teorie práva, základy práva EU, ústavního práva, 
lidských práv, právní úpravy veřejné správy, právní základy ochrany životního prostředí, trestní 
odpovědnosti, občansko-právních vztahů, právní vztahy k pozemkům, základy individuálního a 
kolektivního pracovního práva. Právo a podnikání: prameny a vývoj právní úpravy podnikání, základy 
právní úpravy živnostenského podnikání, hospodářské soutěže, insolvenčního práva, veřejnoprávní 
ochrana spotřebitele, základy insolvenčního práva, ochrana průmyslových práv a práv na označení, 
firemní a rejstříkové právo, právo obchodních společností, obchodní závazkové vztahy a mimosoudní 
řešení sporů. - 4. přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7400-344-8 (brož.) 
 
25566 
Alexander Šíma, Milan Suk 
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy 
V Praze : C.H. Beck, 2010, xviii, 398 s. 
Ucelený a systematicky utříděný výklad nejvýznamnějších právních institutů ze všech významných 
oblastí práva ČR. Úvodní výklad popisuje zákonnost a právní vědomí, prameny práva, právní vztahy, 
úkony, promlčení a prekluzi. Následuje výklad základů ústavního práva, ochrany lidských práv, 
občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva, občanského soudního řádu, 
správního práva, ochrany životního prostředí, finančního práva, trestního práva hmotného a 
procesního. Závěrečná kapitola přibližuje evropskou integraci a evropské právo. Učební text je 
doplněn příklady. - 10., dopl. vyd. - Přehled základních právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-327-
1 (brož.) 
 
25544 
Eva Horzinková 
Živnostenský zákon v praxi : 2010/2011 
Olomouc : ANAG, 2010, 343 s. 
Výklad zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Praktické příklady a úplná znění právních 
předpisů z oblasti živnostenského podnikání. Publikace obsahuje všechny změny a aktualizace, které 
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jsou obsaženy zejména v zák. č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich 
aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a který nabyl účinnosti 1.8.2010. - 8. aktualiz. 
vyd. - Přehl. práv. předpisů. - ISBN: 978-80-7263-615-0 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25538 
Renata Klufová, Zuzana Poláková 
Demografické metody a analýzy : demografie české a slovenské populace 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 306 s. : obr., tab. 
Výklad základních informací o demografii a metodách používaných v tomto oboru v Česku a na 
Slovensku. Vývoj demografického myšlení, vznik demografie. Demografické a geodemografické jevy 
(údaje o stavu, pohybu, data, ukazatele a jejich měření, základní symboly). Populace a populační 
teorie. Analýza struktury obyvatelstva. Úmrtnost. Úmrtnostní tabulky. Plodnost a porodnost. 
Sňatkovost a rozvodovost. Migrace. Celkové charakteristiky reprodukce. Demografické prognózy a 
projekce. - Vyd. 1. - Česko-slovensko-anglický slovník. - ISBN: 978-80-7357-546-5 (brož.) 
 
25504 
OECD 
Handbook on deriving capital measures of intellectual property products 
Příručka pro odvození měření kapitálu u produktů duševního vlastnictví 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 167 s. : tab. 
Dle nejnovějšího Systému národních účtů (2008 SNA) by měly být výdaje na výzkum a 
experimentální vývoj (jako jedna z hlavních skupin aktiv duševního vlastnictví) evidovány jako tvorba 
kapitálu. Cílem příručky je usnadnění budování a minimalizace nákladů spojených s rozvojem 
satelitních účtů výzkumu a vývoje (VaV) při zajištění co nejvyšší mezinárodní porovnatelnosti. Přináší 
praktické rady k měření kapitálu VaV a dalších produktů duševního vlastnictví (průzkum nerostného 
bohatství, počítačový software a databáze, originály zábavních, literárních a uměleckých děl aj.). 
Kapitalizace výdajů na VaV; položka tvorby hrubého fixního kapitálu národního účetnictví; evidence 
transakcí. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-07290-9 (brož.) 
 
25501 
OECD 
National accouns at a glance : 2009 
Letmý pohled na národní účty : 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009, 101 s. : tab., grafy 
Publikace prezentuje soubory dat z národních účtů členských států OECD v mezinárodním srovnání 
prostřednictvím "ukazatelového" přístupu s cílem podpořit dostupnost, porovnatelnost a informační 
hodnotu údajů. Je členěna do šesti klíčových kapitol dle vybraných hospodářských ukazatelů (HDP; 
národní důchod - hrubý národní důchod (GNI), čistý národní důchod (NNI), úspory, úvěry; výdaje - 
spotřeba domácností, vládní spotřeba, investice; výroba; veřejné rozpočty; kapitál). V závěru jsou 
stručně shrnuty změny v 2008 SNA oproti v knize použitému 1993 SNA. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
06721-9 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
24988X 
kolektiv autorů 
Účetní závěrka podnikatelů 2010 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Právní rámec. Inventarizace, účetní analýza, uzávěrkové operace, účetní závěrka. Rozvaha a výkaz 
zisku a ztráty s vazbou na doporučený účtový rozvrh. - (brož.) 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                    Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

46 

Veřejná správa 
 
25506 
International Energy Agency 
Cities, towns & renewable energy : yes in my front yard 
Velkoměsta, města a obnovitelná energie : ano na mém území (YIMFY) 
Paris : IEA Publications, 2009, 186 s. : schémata, grafy, tab. 
Zpráva Mezinárodní energetické agentury týkající se energetické politiky místní správy, zejména 
podpory obnovitelných zdrojů energie, udržitelného rozvoje a snižování dopadů na životní prostředí. 
Analýzy některých úspěšných projektů - případové studie z Japonska, JAR, Indie, Austrálie, Velké 
Británie, Německa, Nového Zélandu, Švédska, Spojených arabských emirátů, Španělska, Dánska, 
Rakouska a USA. Doporučení politik pro místní správu, koncept dodávek obnovitelné energie, zdroje 
a technologie obnovitelné energie (elektřina, vytápění atd.), dopravní prostředky a technologie, 
alternativní nástroje politik, vliv státní energetické a distribuční politiky a politiky ochrany klimatu. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-07687-7 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
25503 
[Herausgeber und Redaktion Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2011 : Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang : abgeschlossen am 13. August 2010 
Finanční zpráva na rok 2011 : stav a pravděpodobný vývoj finančního hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu : uzávěrka k 13. srpnu 2010 
Berlin : Bundesministerium der Finanzen (Deutschland), August 2010, 398 s. : tab., grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření Spolkové republiky Německo pro rok 2011 v celkovém 
národohospodářském kontextu vypracovaná na základě schválení návrhu státního rozpočtu pro rok 
2011 a finančního plánu pro období 2010-2014. Obsahuje finanční plán spolkového státu pro období 
2010-2014, spolkový rozpočet, celkový stav finančních a národohospodářských ukazatelů v období 
sestavování státního rozpočtu pro rok 2011, přehled daňových změn 07/2009-07/2010, finanční vztahy 
mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, finance Evropských společenství a mezinárodní finanční 
vztahy. Součástí zprávy je obsáhlá statistická část (tabulky, přehledy). - Pozn. - (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
25508 
International Energy Agency, OECD 
CO2 emissions from fuel combustion = Émissions de CO2 dues á la combustion d'énergie 
Emise oxidu uhličitého ze spalování 
Paris : IEA Publications, c2009, různé stránkování : tab., grafy 
Statistika emisí oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv za období 1971-2007 ve 140 zemích a 
regionech celého světa členěná dle odvětví a jednotlivých paliv. Obsahuje přehledové tabulky a grafy 
a tabulky a grafy jednotlivých zemí. - 2009 ed. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-06102-6 (brož.) 
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Ostatní 
 
25552 
Jan Klíma 
Dějiny Mosambiku 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 345 s. : mapy, fot., obr. 
Mosambické dějiny od pravěku do začátku 21. století. Mosambická kultura. Česko-mosambické 
vztahy. - Vyd. 1. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7422-040-1 (váz.) 
 
25546 
Jiří Zounek 
E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti 
Brno : Masarykova univerzita, 2009, 161 s. 
Vymezení problematiky - kořeny e-learningu a jeho současnost. Distanční vzdělávání. Celoživotní 
učení. Aktéři e-learningu. Moderní technologie v dnešním e-learningu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-210-
5123-2 (brož.) 
 
25570 
Simone Janson ; [překlad Ivana Michňová] 
Jak nebýt perfektní, ale úspěšný : proč snaha o absolutní dokonalost nikam nevede 
Praha : Grada, 2010, 189 s. 
Co je perfekcionismus a jaké negativní dopady může způsobit v profesním životě. Publikace popisuje 
techniky, jak dosáhnout dobrých výsledků, být produktivní a výkonný i bez perfekcionismu 
(organizace času, určení priorit, správné rozhodování, konstruktivní řešení chyb atd.). Výklad doplňují 
praktická cvičení a testy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3540-5 (brož.) 
 
25563 
Karel B. Müller (ed.) ; Šárka Laboutková, Petr Vymětal 
Lobbing v moderních demokraciích 
Praha : Grada, 2010, 256 s. : tab., schémata, boxy 
Role lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních 
demokraciích. Vymezení pojmu, tradice, diskurz a praktiky lobbingu. Jak a proč lobbing regulovat. 
Příklady regulací ve vybraných zemích (USA, Kanada, Spojené království, při institucích EU,             
v členských zemích EU a v ČR). Typologie, formy a funkce zájmových skupin. Reprezentace zájmů: 
pluralismus a neokorporativismus. Lobbing a liberální demokracie. Lobbing a občanská společnost. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-3165-0 (brož.) 
 
25539 
Olga Medlíková 
Přesvědčivá prezentace : špičkové rady, tipy a příklady 
Praha : Grada, 2010, 144 s. 
Specifické aspekty umění prezentace. Výklad základních pojmů. Kompetence dobrého prezentátora. 
Produktová (práce s nabídkou), motivační a informační prezentace. Součástí výkladu jsou také tipy, 
příklady a ukázky. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - 6 příl. - ISBN: 978-80-247-3455-2 (brož.) 
 
25557 
Jozef Ftorek 
Public relations a politika : kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem 
Praha : Grada, 2010, 184 s. 
Historický vývoj politiky vztahů s veřejností "PR". Vymezení pojmů a jejich výklad. Hlavní nástroje a 
techniky sdělení informace. Mocenská elita a vztahy s veřejností. Politická propaganda. Případové 
studie. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3376-0 (brož.) 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2011 
stav ke dni 25.1.2011 D = dar 

1000 řešení  

21. století  

Acta Oeconomica Pragensia D 

Acta VŠFS D 

Ad notam  

Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika  (v angl. jazyce)  

Akademický bulletin D 

Antitrust  

Auditor  

Bankovnictví  

Bulletin (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR) D 

Bulletin advokacie  

Business Spotlight  

Cenový věstník  

Clo-Douane D 

CNB - Economic Research Bulletin D 

Computer  

Computerworld  

Connect  

Czech Business and Trade  (v angl. jazyce) D 

Časopis pro právní vědu a praxi  

Český export - magazín týdeníku Profit D 

Čtenář  

Daně a finance (dříve Daně)  

Daně a právo v praxi D 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Daně a účetnictví v otázkách a odpovědích  

Daně, účetnictví - vzory a případy  

Daňová a Hospodářská Kartotéka  
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Daňové a účetní poradenství  

Daňový expert  

Daňový tip  

Demografie  

Dokumentace VÚPSV D 

Dům a bydlení  -  příloha středečního Práva  

E 15 D 

E + M Ekonomie a management  

Egovernment D 

EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 

Ekonom  

Ekonomická revue D 

Energetický regulační věstník  

Esprit  

Euro   

Excerpta Iuridica D 

Exportér - příloha týdeníku Ekonom  

Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  

Finanční aktuality D 

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Finanční management  

Finanční zpravodaj D 

Fórum sociální politiky  

FP - finanční poradce  

GEO   

GeoBusiness  

Gorinfo D 

Grand Biblio  

Hospodářské noviny  

HR Forum  
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HR Management  

Chip  

IN magazín Hospodářských novin  

Informace odborné knihovny MF  

Informační bulletin - Úřad pro ochranu osobních údajů D 

Interní auditor D 

IT Systems  

Judikatura Evropského soudního dvora  

Jurisprudence - specialista na komentování judikatury  

Kapitál  

Knihovna  

Knižní novinky  

Konkursní noviny D 

Lidové noviny  

Listy   

Listy hl. m. Prahy D 

Magazín MF DNES  

Magazín Práva  

Mezinárodní politika   

Mezinárodní vztahy  

Mladá fronta Dnes  

Moderní obec  

Moderní řízení  

Národní pojištění  

Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku D 

Noviny pro konkurs a vyrovnání D 

Nový Profit    

Obec a finance                 

Obchodněprávní revue  

Obchodní právo  
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Obchodní věstník  

Odhadce a oceňování majetku  

Ona Dnes - magazín MFD  

Parlament, vláda, samospráva - PVS  

Parlamentní listy D 

Pátek Lidových novin  

Pohledy D 

Pojistné rozpravy  

Pojistný obzor D 

Politická ekonomie  

Poradce  

Poradce veřejné správy  

Poštovní věstník  (pouze elektronicky na adrese : www.ctu.cz/aktuality)  

PPP - bulletin D 

Práce a mzda   

Práce a sociální politika D 

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  /PaM/ D 

Prague Economic Papers (v angl. jazyce)  

Prague Post  (v angl. jazyce) D 

Praktický poradce v daňových otázkách  

Právní fórum  

Právní rádce  

Právní rozhledy  

Právník  

Právo  

Právo - časopis pro právní teorii a praxi  

Právo pro podnikání a zaměstnání  

Pro-Energy magazín D 

Proč ne ? !  (sam příl. HN)  

Přehled kulturních pořadů  
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Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva  

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu ČR D 

Psychologie v ekonomické praxi  

Respekt  

Rovné příležitosti do firem D 

Sbírka mezinárodních smluv  

Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy D 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva  

Sbírka zákonů  

Scientia et Societas  

Scientific American  

Senát D 

Sondy revue  

Současná Evropa D 

Soudní inženýrství  

Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  

Soudní rozhledy  

Správní právo  

Statistika  

Stavební právo - bulletin D 

Stavitel  

Střecha D 

Styl pro ženy  

Telekomunikační věstník (pouze elektronicky na adrese : www.ctu.cz/aktuality)  

Test  

Trestněprávní revue  

Týden  

Účetní tip  
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Účetnictví D 

Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob  

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí D 

Účetnictví v praxi D 

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Urbanismus a územní rozvoj  

Ústřední věstník ČR  

Veřejná správa   

Veřejná správa online  -  příloha časopisu Obec a finance  

Veřejné zakázky  

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR  

Věstník Ministerstva zemědělství ČR  

Věstník Ministerstva životního prostředí ČR  

Věstník Národního bezpečnostního úřadu  

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Věstník Úřadu pro techn. normal., metrol. a stát. zkušebnictví  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí D 

Víkend - magazín HN  

Zemědělec  

Zeměměřič  

Zisk  

Zpravodaj ČSÚ  

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí D 

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2011 
stav ke dni 25.1.2010 

 

 NÁZEV  ZEMĚ 

Auszüge aus Presseartikeln Německo 

Bank of Finland Bulletin Finsko 

Der Betrieb Německo 

Biatec Slovensko 

BIS Quarterly Review Švýcarsko 

Bulletin for International Taxation Nizozemsko 

Bundesgesetzblatt Teil I a II Německo 

CEE Quarterly Rakousko 

CESifo Economic Studies Německo 

Conjoncture Francie 

Deutsche Bundesbank - Annual Report Německo 

Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht (též v angličtině) Německo 

Deutsche Bundesbank - Geschäftsbericht (též v angličtině) Německo 

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht (též v angličtině) Německo 

Development and Finance - Fejlesztés és Finanszírozás Maďarsko 

Direction of Trade Statistics Quarterly USA 

The Economics of Transition Velká Británie 

The Economist Velká Británie 

EKO Rusko 

Ekonomické rozhľady Slovensko 

Ekonomista Polsko 

Energy Prices and Taxes Francie 

Environmental Finance Velká Británie 

European Economy Lucembursko 
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European Economy News Belgie 

European Taxation Nizozemsko 

Financial Times Velká Británie 

Finančný spravodajca Slovensko 

Finansy Rusko 

Finanzarchiv Německo 

Finanzmarktstabilitätsbericht Rakousko 

Finanz - Rundschau Německo 

Fiscal Studies Velká Británie 

Focus on European Economic Integration Rakousko 

Geldpolitik & Wirtschaft Rakousko 

Green Budget News Německo 

Handelsblatt Německo 

IMF Economic Review USA 

International Financial Statistics USA 

International VAT Monitor Nizozemsko 

IT lib - Informačné technológie a knižnice Slovensko 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo 

Journal od Financial Crime Velká Británie 

Monatsbericht des BMF Německo 

Monthly Bulletin (European Central Bank) Německo 

OECD Economic Outlook Francie 

OECD Energy Prices and Taxes Francie 

OECD Journal of Business Cycle Measurement  and Analysis Francie 

OECD Journal on Budgeting Francie 

OECD Main Economic Indicators Francie 

OECD National Accounts vol. I (Main Aggregates) Francie 
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OECD National Accounts vol. II (Detailed Tables) Francie 

OECD National Accounts vol. IIIa (Financial Accounts Flows) Francie 

OECD National Accounts vol. IIIb (Financial Balance Sheets) Francie 

OECD National Accounts vol. IV (General Government Accounts) Francie 

OECD Quarterly National Accounts Francie 

Problemes économiques Francie 

Report Rakousko 

Single Market News Belgie 

Statistiken: Daten und Analysen Rakousko 

Tax Tribune Maďarsko 

Trend Slovensko 

Trend TOP Slovensko 

Trésor - Economics Francie 

Umsatzsteuer - Rundschau Německo 

Voprosy ekonomiki Rusko 

Wirtschaft und Statistik Německo 

Wirtschaftswoche Německo 

Zbierka zákonov SR Slovensko 

Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik Německo 

  
 

ROČENKY   

Balance of Payments Statistics Yearbook  USA 

Direction of Trade Statistics Yearbook USA 

International Financial Statistics Yearbook USA 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky Slovensko 
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