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Vážení čtenáři, 
 

dokumentační bulletin Finanční a ekonomické INFORMACE 
přináší  přehled  nejnovějších  informací  o  dokumentovaných 
odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních 
zdrojích,  vybraných  přímo  pro  potřeby  pracovníků MF  a  jeho 
resortu.     

V aktuálním přehledu jsou zpracovány odborné články za 
poslední období (měsíc leden) 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,  rádi  Vám  jej  zašleme.  Můžete 
rovněž dostávat každé číslo v elektronické formě přímo na 
Vaši e‐mailovou adresu.   

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena např. témata daňové změny v roce 2011, mezinárodní 
výměna  daňových  informací,  daňový  řád,  fotovoltaika  a  její 
daňové  řešení,  soustava  veřejných  fondů  ve  vybraných  státech 
střední  Evropy,  práva  a  povinnosti  věřitele  při  poskytování 
spotřebitelského úvěru, náhrada mzdy za pracovní neschopnost, 
hrubý  disponibilní  důchod  domácností  v ČR  a  změny  v jeho 
struktuře v letech 2000‐2009.  a hlavní výzvy  reformy  rozpočtu 
EU (postoje členských států a institucí EU včetně pravděpodobných 
scénářů vývoje).  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  zákona  ke  zlepšení  boje 
s praním  špinavých  peněz  a  s daňovým  únikem,  problematiky 
minimálních  mezd  (studie  americké  univerzity  v Berkeley),  
příznivých efektů státních zásahů do hospodářství a trhu, dopadů 
absolutního  přechodu  k bezhotovostnímu  platebnímu  styku, 
nejstarší  dosud  platné  vkladní  knížky  v Německu,  nouzových 
programů  německé  vlády  a  zákona  o  podpoře  individuálního 
vzdělávání. Z anglicky psaného  tisku doporučujeme stati k inflaci, 
zvláštním daním v Maďarsku, k novým pravidlům EU pro DPH,  
k podvodům s emisemi, ke změnám v přídavcích na děti a účasti 
žen  na  trhu  práce,  k horizontální  spravedlnosti  v německém 
systému daní a dávek a dopadu zdanění fyzických a právnických 
osob na volbu kapitálové struktury.  

Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný  
materiál  Makroekonomická  predikce  České  republiky:  leden 
2011,  v anglické  verzi  pak  Macroeconomic  forecast  –  Czech 
Republic.  Elektronická  prezentace  je  na  adrese 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 

Přejeme  Vám,  abyste  v našich  Finančních  a 
ekonomických  INFORMACÍCH  nalezli  to,  co  potřebujete.
         

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY          

   
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma  Ceny  elektrické  energie.  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 
 
 
Rychlé informace  Českého statistického úřadu 
 
Na internetových  stránkách ČSÚ 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
jsou zveřejněny tzv.  rychlé informace:  
 
Pohonné hmoty a  topné oleje: šetření průměrných 
cen vybraných výrobků. Zveřejněno 18.2.2011. 
 
Růst  cen  průmyslových  výrobců:  indexy  cen 
výrobců – leden 2011.  
Zveřejněno 15.2.2011. 
 
 
Sektorové analýzy 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici  sektorové analýzy od firmy ČEKIA 
(Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 

 
Nová studie   
Doprava a logistika ‐ leden 2011 
 
Studie  Doprava  a  logistika  je  dle  Odvětvové 
klasifikace ekonomických  činností  (OKEČ) věnována 
OKEČ 60 – 63 (Pozemní a potrubní doprava, Vodní 
doprava,  Letecká  a  kosmická  doprava,  Vedlejší  a 
pomocné  činnosti v dopravě),  resp. NACE 49 – 53 
(sekce H)  – Doprava  a  skladování  dle  Klasifikace 
ekonomických činností (CZ – NACE).  
 
Dokument  hodnotí  postavení  daného  segmentu      
v rámci české ekonomiky (součástí je rozbor vývoje 
základních  ekonomických  charakteristik,  popis 
podnikatelské  základny  a  vlastnické  struktury), 
stejně  jako  prostředí,  ve  kterém  odvětví  působí 
(nechybí  charakteristika  aktuálního  legislativního 
rámce, přehled základních podpůrných prostředků 
ze strany EU a ČR, které mohou subjekty   v odvětví  
 

 
 
 
využívat), a dále přehled dopravní  infrastruktury 
ČR (silniční, železniční, letecké, vodní, potrubní 
a kombinované dopravy), logistické infrastruktury 
a  vývoj  dopravy  v  ČR  (osobní  a  nákladní).          
V rámci analýzy jsou identifikováni hlavní hráči 
na  trhu,  dokument  rovněž  obsahuje  vývoj 
finančních  poměrových  ukazatelů  sektoru, 
potažmo jednotlivých firem (ukazatele likvidity, 
aktivity, rentability a zadluženosti) a součástí je 
také  rozložení  podnikatelské  základny  odvětví 
dle  ČEKIA  Stability  Rating  (ratingový  model 
predikující  riziko úpadku  firmy v následujících 
dvanácti měsících). Studie je uzavřena shrnutím 
základních  vývojových  trendů  s  identifikací 
perspektiv  odvětví  a  SWOT  analýzou  odvětví     
v podmínkách ČR. 
 
 
ProQuest – nové uživatelské rozhraní 
 
Rádi  bychom  Vás  upozornili  na  to,  že 
databázový  systém  ProQuest,  do  kterého  má 
Ministerstvo  financí  zaplacený  neomezený 
online  přístup,  má  zcela  nově  přepracované 
uživatelské  rozhraní.  Systém  ProQuest  patří 
mezi největší na světě v oblasti společenských a 
humanitních  věd,  obsahuje    řadu  finančních  a 
ekonomických  databází,  např.  ABI/INFORM, 
Accounting and Tax, ProQuest Eropean Business 
a  další.  Vedle  anotovaných  bibliografických 
záznamů  obsahují  databáze  i  řadu  odborných 
časopisů v plných textech. 
Nové uživatelské rozhraní systém více přiblížilo 
ovládání, na které jsou uživatelé zvyklí z Googlu.  
Jedná se o   primární vyhledávání v jednom poli 
a  následné  clusterování  výsledků  v levém 
sloupci dle dalších  kritérií pro pozdější  zúžení 
dotazu. Stále je ale možné též pokročilé hledání 
v jednotlivých  polích  s využitím  logických 
operátorů, využití tezauru systému ProQuest aj. 
 
Nově  systém  nabízí  pokročilé  vyhledávací 
techniky  jako  automatickou  analýzu  plného 
textu  uživatelem  zadaného  textu  a  následné 
vyhledání tematicky podobných článků. Systém 
též umožňuje zasílání automatických oznámení 
o  nových  článcích  na  dané  téma  pomocí  RSS 
kanálu nebo e‐mailem. Podmínky automatického 
zasílání  nových  článků  jsou  plně 
parametrizovatelné. Nové rozhraní přináší  také 
řadu  změn  v  zobrazování nalezených  článků  a 
způsobu  práce  s nimi.  Odd.  303  –  Finanční  a 
ekonomické  informace  pro  zájemce  nabízí 
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školení  k  novému  rozhraní  ProQuestu,  ať  už 
jednotlivě  nebo  v malých  skupinách.  Odd.  303 
rovněž zpracovává jednotlivé rešerše nebo pravidelné 
monitoringy na zadaná  témata z ProQuestu  i  řady 
dalších  zdrojů,  popř. může  pomoci  při  nastavení 
automatického sledování nových článků v ProQuestu. 
Kontakt: Mgr. Jiří Benda, l.2182. 
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Daně 
 
Katrina Petrosovitch 
Abuse under the Merger Directive 
Nezákonné postupy v rámci směrnice o fúzích 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 12, p. 558-567 
V článku se rozebírá koncept nezákonných daňových postupů podle směrnice Rady č. 2009/133/ES a 
také kroky, které mohou členské státy EU podniknout k jejich řešení. Autorka zmiňuje různé problémy 
včetně skutečnosti, že formy reorganizace, které podle směrnice umožňují odložení zdanění, nejsou 
dobře definovány. Dále samotný koncept nezákonných postupů podle směrnice a práva EU není 
transparentní a vede k rozdílným opatřením na národní úrovni. - Pozn. 
 
Tomáš Hunal, Tereza Maršíková 
Advokáti a umělci na dani zaplatí víc : daňové přiznání 2010 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 3, s. 52-53 
K přiznání daně z příjmů fyzických osob za rok 2010, termíny podání, platby a výpočet daňové 
povinnosti. Upozornění na změny v porovnání s přechozím rokem (zejména pro podnikající osoby, 
svobodná povolání). Očekávané změny v daňových přiznáních za rok 2011 (zdanění důchodů, snížení 
slevy na poplatníka, zaměstnanecké bonusy aj.). 
 
Anna Teklá 
Aktuální povinnosti k dani z nemovitostí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 24-26 
Změny v podávání daňového přiznání k dani z nemovitostí k 1.1.2011; nově zavedené daňové přiznání 
na spoluvlastnický podíl na pozemku/stavbě, bytu/nebytovém prostoru. Povinnost daňového přiznání   
v případě nulové daňové povinnosti. Případy osvobození od podávání daňového přiznání. Splatnost 
daně, náhradní termín daňového přiznání. Ke změnám v tiskopise "Přiznání k dani z nemovitostí". 
 
Christian Amand 
Are VAT exemptions compatible with primary EU law? 
Jsou výjimky z DPH slučitelné s primárním právem EU? 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 6, p. 409-416 
Výjimky z DPH jsou pravděpodobně nejsložitějším aspektem evropského systému DPH. Vzhledem    
k oficiálním dokumentům a zprávám, které byly zveřejněny v době, kdy se zaváděla DPH, a vzhledem 
k nedostatku informací o záměrech zákonodárců EU při přijímání konkrétních výjimek k DPH není 
pro Evropský soudní dvůr snadné vymezit rozsah výjimek. Článek přináší přehled historie zavádění 
výjimek. - Pozn. 
 
Luca Cerioni 
Cross-border mobility of companies in the European Union : tax competition and increased 
scope for the CCCTB following Cartesio 
Přeshraniční mobilita podniků v Evropské unii : daňová soutěž a zvýšený prostor pro společný 
konsolidovaný základ korporační daně po případu Cartesio 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 12, p. 636-648 
Autor se zabývá důsledky nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě Cartesio ve 
vztahu k přeshraniční mobilitě podniků v Evropské unii a zároveň klade otázku, zda tento rozsudek 
nepředstavuje další důvod pro zavedení společného konsolidovaného základu korporační daně. - Pozn. 
 
Karel Janoušek 
Daň silniční - daňové přiznání za rok 2010 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 27-33 
Daň silniční, rekapitulace změn ve výkladu některých ustanovení. Hasičská vozidla, vozidla na pohon 
LPG nebo CNG. Snížené roční sazby daně u vozidel nepoužívaných k podnikání. Vozidla používaná 
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neziskovými subjekty. Výcviková vozidla. Vozidla podnikající fyzické osoby. Možnost uplatnění 
snížené roční sazby daně (jen v některých měsících). Placení daně silniční zaměstnavatelem za vozidla 
používaná zaměstnancem na pracovních cestách. Příklady. 
 
Zdeněk Morávek 
Daň z nemovitostí u neziskových subjektů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 1, s. 7-13 
Daň z nemovitostí za rok 2011; právní úprava daně z nemovitostí. Daň z pozemků (výčet pozemků, 
které jsou/nejsou předmětem daně), základ daně, příklady. Vymezení poplatníka daně ze staveb. 
Ne/podání daňového přiznání, příklady. -- K tématu viz též příspěvek v DHK, 2011, č. 1, s. 5-10. 
 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 7., Vlastní průběh daňové kontroly  
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 24, s. 13-18 
Činnost daňového subjektu po zahájení daňové kontroly (náležitosti protokolu), součinnost daňového 
subjektu se správcem daně, důkazní prostředky, nahlížení do spisů. 
 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 8., Výslech svědka jako důkazní prostředek  
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 14-18 
Využití institutu výslechu v daňové kontrole; svědci podle daňového řádu, průběh svědecké výpovědi 
v daňovém řízení, hodnocení svědecké výpovědi jako důkazního prostředku. 
 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 9., Stanovení daně dokazováním nebo podle 
pomůcek  
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 14-18 
Stanovení daně podle pomůcek či sjednáním daně; úprava problematiky dokazování, podoba 
předkládaných důkazních prostředků. Zpráva o daňové kontrole při využití pomůcek. 
 
Pavel Běhounek 
Daňové změny pro rok 2011 schválené v režimu legislativní nouze 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 24, s. 1-6 
Přiblížení novel zákonů přijatých v režimu legislativní nouze z hlediska změn souvisejících s daňovou 
praxí; novela zákona o daních z příjmů (nová úprava zdanění důchodů, upřesnění principu superhrubé 
mzdy, dopady na zákon o rezervách atd.), novelizace zákonů v působnosti MPSV (nemocenské 
pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, zákoník práce, sociální podpora atd.), stavební spoření. 
 
Soňa Kelnerová 
Daňový řád a 22 novinek, které přináší 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 12, s. 44-50 
Nový daňový řád byl schválen zákonem č. 280/2009, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011. Přináší 
zkvalitnění zásad daňového procesu, podporu elektronizace daňové správy a jasnější pravidla pro 
doručování. Další novinky jsou v oblasti změny místní příslušnosti, opakované daňové kontroly, 
posunutí splatnosti daně, dokazování v rámci odvolacího řízení, obnovy řízení a dodatečného 
daňového přiznání, úroku z posečkání a z prodlení aj. 
 
Jana Jarešová 
Daňový řád. Část 6., Osoby zúčastněné na správě daní a jejich jednání při správě daní  
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 6, s. 2-7 
Osoby zúčastněné na správě daní, definice, procesní způsobilost. Jednání právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby. Zástupci osoby zúčastněné, ustanovený zástupce, společné zastupování, 
zmocněnec, odborný konzultant. - Pozn. 
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Aurora Ribes Ribes 
Discriminatory inheritance taxation of non-residents in Spain : possible solutions 
Diskriminační zdanění dědictví u nerezidentů ve Španělsku : možná řešení 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 12, p. 550-557 
Popis diskriminačního přístupu k nerezidentům ve Španělsku ve srovnání s rezidenty v případě daně    
z dědictví; otázka slučitelnosti španělského zákona s právem EU. - Pozn. 
 
Václav Benda 
DPH, benefity a spřízněné osoby 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 1-5 
Uplatňování DPH v případě zaměstnaneckých a jiných benefitů; poskytnutí benefitu v peněžité 
podobě/ve formě zboží či služby/ve formě slevy z ceny zboží nebo služby. Doplněno příklady. 
 
Petr Gola 
Ekologické daně v OECD 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 26-28 
Ekologické daně v zemích OECD; blíže o ekologických daních v Dánsku, v Nizozemí a na Islandu.    
V tabulce podíl ekologických daní na HDP v zemích OECD (za rok 2008). 
 
Jürgen Lüdicke 
Exemption and tax credit in German tax treaties - policy and reality 
Exempce a zápočet daně v německých daňových smlouvách - politika a realita 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 12, p. 609-619 
Metoda exempce využívaná v německých daňových smlouvách pro velké příjmové položky podléhá 
mnoha restrikcím. Ty vyplývají ze zvláštních doložek v samotných daňových smlouvách i z ustanovení 
domácích daňových zákonů, které jsou nadřazeny smlouvám a často jsou nekonzistentní. Autor má za 
to, že tato politika by měla být revidována. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Fotovoltaika a její daňové řešení 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 37-39 
Fotovoltaika, daňové dopady z pohledu daně z příjmů, DPH a daně z nemovitostí. Příklady. 
 
Reinhold Beiser 
Gutscheine, Kreditkarten, Rabattmarken und Forderungseinlösungen in der Umsatzsteuer 
Uplatňování DPH u dobropisů, úvěrových karet, slevových kupónů a proplacených pohledávek 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 59, (2010) Nr. 24, S. 933-937 
DPH v realizovaných plněních spotřebitelského charakteru (vůči třetím osobám - konečným 
spotřebitelům) v Německu, konkrétní příklady aplikace a vyměřovacího základu pro DPH v případě 
dobropisů, úvěrových karet, slevových kupónů a pohledávek. - Pozn. 
 
Timm Bönke and Sebastian Eichfelder 
Horizontal equity in the German tax-benefit system : a simulation approach for employees 
Horizontální spravedlnost v německém systému daní a sociálních dávek : simulační přístup         
z hlediska zaměstnanců 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 3, p. 295-331 
Analýza distribuční spravedlnosti celkového zatížení domácností zaměstnanců v Německu daněmi, 
příspěvky na sociální zabezpečení a veřejnými transfery. Autoři simulují a porovnávají osm odlišných 
typů domácností i další alternativní scénáře a studují koncept horizontální spravedlnosti v rámci 
německého daňového a sociálního systému. Zjištění strukturální diskriminace nízkopříjmových rodin. 
- Pozn. 
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Daniel Deak 
Hungary introduces special taxes 
Maďarsko zavádí zvláštní daně 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 12, p. 545-549 
Ke zmírnění státní rozpočtové krize zavedlo Maďarsko zvláštní daně týkající se některých sektorů 
ekonomiky a odstupného státních zaměstnanců. Rozsah a tvrdost daní ve srovnání s jinými zeměmi 
vyvolaly bouřlivé debaty. Příspěvek přináší kritický pohled na nová opatření. - Pozn. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedl] Martin Mařík, Josef Pravec 
Chcete jistotu? : tak se zastřelte 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 1, s. 26-29 
Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, kde rozebírá např. témata: změna systému 
důchodového zabezpečení; zvýšení a sjednocení sazby DPH; daňová reforma atd. 
 
Ulrich Koops ... [et al.] ; MDS Möhrle & Partner 
Jahressteuergesetz 2010 (JStG 2010) 
Daňový zákon roku 2010 (JStG 2010) 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 49, Beilage Nr. 7 S. 1-44 
Změny v důsledku německého daňového zákona roku 2010, které se odrazily v oblasti: daně z příjmů, 
korporační daně a živnostenské daně, DPH, investiční daně, daně ze zahraničních příjmů, odvodového 
řádu, daně dědické a darovací. - Pozn. -- Viz též BGBL 2010, 1. díl, č. 62, s. 1768-1803 ze 
31.12.2010. 
 
Thomas Wachter 
Jahressteuergesetz 2010: Änderungen im ErbSt- und SchenkSt-Recht 
Daňový zákon pro rok 2010: změny v právu daně dědické a darovací 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 49, S. 2691-2696 
Blíže ke změnám v německé dani dědické a darovací, které vyplývají z daňového zákona pro rok 
2010. Dědění/darování majetku v rámci registrovaného partnerství (přehled podmínek v tabulce), 
daňový režim podílů na kapitálových společnostech. Nezdanitelné částky při omezené daňové 
povinnosti. - Pozn. 
 
von Alexander Hagelüken 
Mehr Gerechtigkeit, bitte 
Více spravedlnosti, prosím 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 50, S. 14 
Neférová daňová soutěž; k požadavku nastavení minimálních sazeb pro podniky v rámci EU, který by 
zaručil zemím EU daňovou konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku a současně už dále 
neumožňoval Irsku mimořádně zvýhodněnou pozici evropského daňového ráje (14procentní daň          
z podnikatelského zisku). - Přetištěno ze Süddeutsche Zeitung, Mnichov, z 25. listopadu 2010. 
 
Pavel Kyselák 
Mezinárodní výměna daňových informací 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 11-13 
Přínos mezinárodní výměny daňových informací k eliminaci daňových úniků rezidentů ČR a                
k zabezpečení správného vyměření daní z příjmů dosahovaných v zahraničí, zajištění informací pro 
ČR - v oblasti přímých daní. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (výměna informací se SR), 
informace české finanční správy získané na základě spontánní/pravidelné výměny informací se státy 
EU či USA. Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, směrnice Rady 
77/799/EHS, memoranda o porozumění (k praxi automatické výměny informací). Zajišťování 
daňových informací ze třetích států resp. daňových rájů. 
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Roman Pecháček 
Nejdůležitější změny v novém daňovém řádu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 19-25 
Shrnutí podstatných změn, které přináší nový daňový řád od 1.1.2011; dodatečné přiznání na nižší daň 
(v případě nesprávného výkladu předpisů), pokuta za opožděné tvrzení daně, změna penále při snížení 
daňové ztráty, počátek běhu lhůty pro stanovení daně, zahájení/ukončení/opakování daňové kontroly, 
prominutí příslušenství daně. Doplněno příklady. - Pozn. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
New EU VAT rules applicable from 1 January 2011 
Nová pravidla EU pro DPH platná od 1. ledna 2011 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 6, p. 399-402 
K 1. lednu 2011 členské státy Evropské unie měly (nebo mohly) transponovat článek 3 směrnice 
2008/8 a ustanovení směrnic 2009/69, 2009/162 a 2010/23 do svých národních zákonů o DPH. Tento 
článek přináší přehled, který zobrazuje stav věcí ke konci října 2010. - Pozn. 
 
Veronika Čmielová, Vlastimil Řehák, Jana Vlčková 
Nová pravidla a povinnosti pro finanční instituce : FATCA - nová daňová legislativa Spojených 
států ovlivní finanční instituce z celého světa 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 16-17 
FATCA (Foreign account tax compliance act - dotkne se transakcí a plateb realizovaných po 
31.12.2012); k novému daňovému zákonu USA, jehož cílem je především zjišťovat příjmy 
Američanů, které podléhají zdanění v USA. Základní principy srážkové daně, příjmy podléhající 
FATCA. Povinnosti vyplývající z FATCA pro zahraniční finanční instituce, dopad zákona na proces 
zakládání účtů. FATCA a bankovní tajemství. 
 
Václav Benda 
Obvyklá cena a daň z přidané hodnoty 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 24, s. 6-10 
Vymezení pojmu obvyklá cena, pravidla pro určení základu daně v úrovni ceny obvyklé dle § 36a 
zákona o dani z přidané hodnoty (příklady aplikace), vymezení vyjmenovaných osob. Přechodné 
ustanovení k § 36a v zákoně č. 120/2010 Sb. 
 
Aleš Hrubý 
Odhalený trik v případu TRICK 
Clo-douane, Sv. 44, (2010) č. 12, s. 14-15 
Podvody v oblasti DPH, akce TRICK, nezákonné dovozy; odhalování účelových (podvodných) 
obchodních operací - resp. trestné činnosti čínské zločinecké skupiny obchodující v ČR 
prostřednictvím cyklicky účelově zakládaných a nekontaktních společností ready made. DRAPER, 
zmínka o předchozí úspěšné operaci celní správy zaměřené na podvodné dovozy Vietnamců. 
 
Alena Kohoutková 
Ochrana práv daňového subjektu podle daňového řádu 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 12-20 
Výčet prostředků ochrany práv daňového subjektu v daňovém řádu ČR; navracení lhůty v předešlý 
stav, ochrana před nečinností, neúčinnost doručení, vyloučení úřední osoby, nicotnost rozhodnutí. 
Opravné/dozorčí prostředky (odvolání, obnova řízení/institut ověření neplatnosti rozhodnutí). 
 
Ivan Macháček 
Podíl na zisku v obchodních společnostech - podmínky jeho výplaty a zdanění 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 18-23 
Veřejná obchodní společnost, rozdělení zisku u jednotlivých obchodních společností (fyzická osoba, 
právnická osoba, s.r.o., komanditní společnost, a.s.). Výplata zisků a odvod srážkové daně. Možnosti 
osvobození podílů na zisku od daně z příjmů. Podmínky pro výplatu podílu na zisku stanovené 
obchodním zákoníkem. 
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Jan Lodek 
Postavení ručitele při vyměření cla a daní celními orgány 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 3-12 
Právní úprava postavení ručitele při vyměření cla a daní celními orgány, pohled judikatury. Institut 
předvídaného ručení, splatnost celního dluhu, závazek akcesorický, osoba ručitele. Postavení osoby 
ručitele podle veřejnoprávních předpisů. Základní atributy ručení, institut aktivace ručení, tříletá 
prekluzivní lhůta, vyměření propadného, ručitel v pozici dlužníka. Úprava institutu ručení z pohledu 
zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, rovina nalézací, rovina platební; institut akcesority a subsidiarity 
ručení. - Pozn. 
 
Ivo Šulc 
Prekluzivní lhůty pro vyměření spotřební daně 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 6, s. 20-23 
K praxi určování prekluzivních lhůt ve spotřebních daních, prekluzivní lhůty pro vyměření spotřební 
daně ve vztahu k zákonu o správě daní a poplatků (daňový řád) v platném znění od roku 2011. Vznik 
daňové povinnosti, vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit (§ 9 zákona o spotřebních daních). 
Prekluzivní lhůty pro vyměření spotřební daně do konce roku 2009/2010/2011. Doplněno příklady. - 
Pozn. 
 
Lubomír Janoušek 
Proměna srážkové daně nerezidentů 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 6, s. 8-9 
Daňová povinnost nerezidenta (aspekty zdanění vymezených druhů příjmů), daň vybíraná srážkou      
u zdroje resp. institut zvláštní sazby daně. Podání daňového přiznání; termín, zahrnované příjmy. 
Prokázání výše příjmů a výše zaplacené daně (potvrzení o sražení daně, doložení daňového domicilu   
v rámci EU a EHP). Místní příslušnost správce daně. Povinnosti zálohových plateb, uplatnění výdajů 
ke zdanitelným příjmům. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Příjmy fyzických osob ze zahraničí 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 10-17 
Princip a postup zdaňování celosvětových příjmů v ČR dosahovaných českými rezidenty. Mezinárodní 
výměna daňových informací, daňové ráje, uplatňování metody zamezení dvojího zdanění, zdanění 
příjmů dosažených v bezesmluvním státě. Nezapočtená daň u příjmů ze závislé činnosti ve smluvních 
státech; zaměstnanci zahraničních ambasád. Definice příjmů ze zdrojů v zahraničí, základní postup, 
aplikace úplného zápočtu. Metody zamezení dvojího zdanění, prostý zápočet, příklady smluv k metodě 
zápočtu daně, aplikace vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí, vynětí s výhradou regrese, metoda vynětí   
u závislé činnosti. Příklady smluv k metodě vynětí. Vzorový příklad daňového přiznání; prokazování 
daně zaplacené v zahraničí, přepočet příjmů. 
 
Eva Sedláková 
Příjmy z pronájmu a prodeje nemovitosti z hlediska daně z příjmů. [2.] 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 12, s. 50-55 
Výdaje spojené s pořízením pozemku, rezerva na opravu nemovitosti, finanční leasing nemovitosti, 
osvobození příjmů z prodeje nemovitosti od daňové povinnosti. -- Dokončení článku z minulého čísla. 
 
Roman Pecháček 
Sankce v novém daňovém řádu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 19-23 
Následky porušení povinností při správě daní stanovené novým daňovým řádem, sankční systém. 
Změny proti dřívější právní úpravě, jednotlivé sankce: úrok z prodlení, penále, pokuta za opožděné 
tvrzení daně, pořádková pokuta, pokuta za porušení mlčenlivosti, úrok z neoprávněného jednání 
správce daně. Doplněno příklady. 
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Zdeněk Morávek 
Silniční daň u neziskových poplatníků 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 24, s. 18-22 
Problematika silniční daně u neziskových subjektů; vozidlo jako předmět daně (vozidla nad 3,5 
tuny/12 tun), vznik a zánik zálohové povinnosti, zálohy na daň, daňové přiznání. Příklady. 
 
Helena Machová 
Sleva na dani na manželku 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 24, s. 11-13 
Podmínky pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela), postupy při uplatňování slevy, příklady 
ne/uplatnění slevy. 
 
Tereza Gebauer, Lucie Vilkusová 
Stavební pozemky se prodraží : daň z nemovitostí 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 2, s. 50-51 
Praktické rady k přiznání daně z nemovitostí za rok 2010. Předmět daně, sazby a způsob výpočtu, 
spoluvlastnictví, placení daně u daní z pozemků a daní ze staveb; koeficient pro nemovitosti a 
pozemky; místní koeficient. Doplněno příklady. -- V č. 3/2011 čas. Ekonom je publikována příloha      
s podrobným vysvětlením nejčastějších problémů spojených s nájemním bydlením. 
 
Josef Pravec, Zuzana Panczaková 
Stravenky tuto vládu přežijí : daňové výjimky 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 3, s. 46-47 
Rozbor přístupů jednotlivých zúčastněných stran k avizovanému zrušení daňového benefitu ve formě 
stravenek pro zaměstnance v ČR a jeho dopadu na státní rozpočet, zaměstnance, firmy i zisky 
stravovacích zařízení. Krátce k historii systému stravenek ve světě. -- Komentář P. Chrenka                 
k problematice publikován na s. 35 pod názvem Daňové zvýhodnění stravenek - být, či nebýt. 
 
Lucie Rytířová, Renata Zábranská 
Šetřit se bude na každém kroku : legislativní novinky 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 51-52, příl. s. 2-12 
Souhrn nejdůležitějších novinek v daních a sociálních odvodech a dávkách v roce 2011. Změny se mj. 
dotknou daně z příjmů, DPH, daně z nemovitostí, nemocenského pojištění, zaměstnaneckých výhod, 
stanovení důchodů, rodičovských příspěvků, peněžité pomoci v mateřství, dávek v nezaměstnanosti 
atd. 
 
Donata Riedel, Sven Afhüppe 
Teure Reue 
Drahá lítost 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 1 (3.1.2011), S. 4 
Boj s daňovými úniky v Německu; koupě CD s konty německých občanů ve Švýcarsku a 
Lichtenštejnsku se v roce 2010 projevila jako dobrá investice a znamenala zatím přínos do státní 
pokladny ve výši cca 2 mld. eur na základě dobrovolného přiznání cca 26 400 dosud liknavých 
daňových poplatníků (mezi nimiž byl např. i prominentní bývalý šéf Německé pošty K. Zumwinkel). 
Porovnání efektu Eichelovy daňové amnestie a zakoupené databáze. 
 
Michael Overesch and Dennis Voeller 
The impact of personal and corporate taxation on capital structure choices 
Dopad zdanění fyzických a právnických osob na volbu kapitálové struktury 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 3, p. 263-294 
Empirická analýza vlivu zdanění fyzických a právnických osob na financování a investiční 
rozhodování, resp. kapitálovou strukturu podniků. Autoři zkoumají dopad asymetrického zdanění 
vlastního kapitálu a dluhů na kapitálovou strukturu podniků z 23 evropských států (včetně ČR) a 
flexibilitu rozhodování o kapitálové struktuře ve vztahu ke změnám v daňovém systému v letech 
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2000-2005. Výsledky naznačují významný pozitivní účinek daňového zvýhodnění, včetně zdanění 
fyzických osob, na dluhové poměry podniků. - Pozn. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
VAT registration thresholds in Europe : [2010] 
Registrační limity pro DPH v Evropě : [2010] 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 6, p. 428-430 
Jako již tradičně v šestém čísle každého ročníku nabízí tento výtisk časopisu přehled prahových 
hodnot DPH ve většině evropských zemí. Pro účely srovnání byly národní prahové hodnoty vyjádřené 
v jiných měnách přepočteny na euro. Přehled zobrazuje stav v říjnu 2010 doplněný o hlášené novely    
s platností od 1. ledna 2011. - Pozn. 
 
Vyššiu DPH pocítia ľudia aj v bankách : niektoré poplatky za služby narastú 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 1, s. 54 
Odraz zvýšení DPH v SR (z 19 na 20 procent) v cenách bankovních služeb. 
 
Magdaléna Vyškovská 
Zaměstnávání cizinců z pohledu daně z příjmů, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 6, s. 10-17 
Zaměstnávání cizince v ČR z pohledu daně z příjmů; cizinec zaměstnancem společnosti se sídlem        
v ČR, zaměstnanec u zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, mezinárodní pronájem pracovní síly, 
zohledňování smluv o dvojím zdanění. Stanovení základu daně u příjmů ze závislé činnosti, 
oznamovací povinnost a zajištění daně v případě zaměstnávání cizinců, možnost daňového přiznání 
nerezidentů pobírajících příjmy ze závislé činnosti. Sociální zabezpečení v EU, základní zásady 
nových nařízení (podléhající osoby), cílení platby pojistného vyslaného zaměstnance, výkon činnosti 
ve dvou či více členských státech. Smlouvy o sociálním zabezpečení. Česká úprava u zaměstnanců      
z nesmluvních států, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců z nesmluvních států. - Pozn. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. [19]., Rakousko 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 42-45 
Daňový systém Rakouska, zákonný rámec zdaňování společností. Daňové subjekty, daňové povinnosti 
rezidentů a nerezidentů. Zdaňovací období, zdanitelný příjem a základ daně, daňově 
uznatelné/neuznatelné náklady. Uplatňování daňových ztrát, sazba daně. Skupinové zdanění, daňová 
správa; lhůty pro podání daňového přiznání, úkoly správce daně, splatnost daně, institut závazného 
posouzení. Srážková daň. Schéma kalkulace daně, příklad. 
 
Tom Nicholson 
Zlodeji pridanej hodnoty : drahšie ako Ficova daň 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 2, s. 26-29 
Od roku 2011 platí v SR zvýšená sazba DPH u zboží a služeb (z 19 na 20 procent), toto dočasné 
zvýšení DPH má přispět ke konsolidaci slovenských veřejných financí: z pohledu OECD však by vyšší 
rozpočtové příjmy lépe zabezpečil spíše efektivnější výběr (nezměněné) DPH a tvrdší boj s podvody      
v oblasti DPH. Ke ztrátám způsobeným činností podvodných gangů operujících v nelegálních 
odpočtech DPH. Koncepce boje s daňovými podvody (návrh slovenského ministerstva financí). 
 
Helena Machová 
Změna způsobu uplatňování výdajů a úprava základu daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 1-4 
Možnosti uplatňování výdajů (prokázaných či paušálních) v případě poplatníků-fyzických osob za 
zdaňovací období roku 2010. Zjišťování základu daně při vedení účetnictví/daňové evidence. Příklady, 
postupy. 
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Jiří Vychopeň 
Změny u daně z příjmů od 1.1.2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 2-7 
Novela zákona o daních z příjmů (ZDP), změny v ZDP v souvislosti s novým daňovým řádem, změny 
v ZDP v souvislosti s novelou zákona o územních finančních orgánech, změny v zákoně o rezervách   
v souvislosti s novelou ZDP, změny v ZDP v souvislosti s novelou zákona o stavebním spoření. 
Doplněno příklady. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 2/2011  
Novela zákona o daních z příjmů (1.).  Daňové přiznání FO a PO za rok 2010 - odpočet darů. Roční 
zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Slevy na dani. Přiznání k DPH v roce 2011. 
Využití služebního automobilu pro soukromou potřebu. Odborný konzultant v daňovém řízení. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 2/2011  
Subjekty správy daní podle daňového řádu od 1.1.2011. Změna náhrad cestovních výdajů s účinností 
od 1.1.2011. Účtování o přeplatcích (nedoplatcích) zdravotní  pojišťovně. Uplatnění nároku na 
odpočet DPH - přístavba kanceláře k RD.  
 
č. 3/2011  
Tvorby rezerv na opravy hmotného majetku v r. 2011. Základní zásady při správě daní podle 
daňového řádu. DPH a výkup odpadu. Pojistné a přiznání u OSVČ - důchodce. Zpětná kontrola 
leasingu za minulá léta. DPH a dovoz a vývoz zboží po novele 2011. 
 
č. 4/2011  
Aktuálně k daním z příjmů. Daňové a účetní aspekty komponentního odpisování a zůstatkové 
hodnoty. Pokyn D-270 - snížení silniční daně. Příjem z prodeje zděděné nemovitosti. Vrácení DPH a 
odběratel v likvidaci. Spolupracující osoba jako plátce DPH. Poskytnutí poradenství darem. 
 

Ekonomické vědy, Ekonomie 
 
Tim Harford 
A measure of cheer 
Měřítko radostné nálady 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37502 (28.12.2010), p. 5 
Změřit národní blahobyt není snadné, nicméně si tento úkol bere za svůj stále více vlád. Politici si 
uvědomují, že je třeba hledat alternativní měřítka, která by ukazovala národní rozvoj nejen z hlediska 
hospodářského růstu. V článku se rozebírají možné způsoby měření štěstí. 
 
Michal Skořepa, Petr Jakubík 
Ocenění mladých ekonomů 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 40 
Česká ekonomická věda, ocenění mladých ekonomů za rok 2010; Mladý ekonom roku, Cena Karla 
Engliše. 
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L. Grigor'jev, A. Ivaščenko 
Teorija cikla pod udarom krizisa 
Teorie cyklu pod vlivem krize 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, č. 10, s. 31-55 
V příspěvku se rozebírá moderní teorie cyklických výkyvů a její relevantnost pro procesy, které 
probíhají v globální ekonomice.  Autoři upozorňují na omezenou využitelnost teorie pro praktické 
potřeby domácností, podniků a vlád. Zvažují možné směry dalšího vývoje teorie: větší zaměření na 
finanční šoky, posílení mikroekonomických základů, výběr více homogenních období pro analýzu. 
Navrhují rozložit poválečné období do tří relativně homogenních částí, označených jako "stacionární 
režimy". Ty jsou vyčleněny na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy skupiny ekonomických 
ukazatelů. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Robin Harding and Chris Giles 
A high price to pay 
Vysoká cena 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37512 (11.1.2011), p. 7 
Inflace se vrací. Globální růst cen potravin a komodit vede k obavám, že se v tomto roce bude 
opakovat vývoj z r. 2008. Inflace ve vyspělých zemích je mírnější, protože podíl potravin na výdajích 
domácností není tak velký, ale ukazatele také rostou. Centrální banky mohou postupovat dvěma 
způsoby, žádný z nich není moc dobrý. Rizika měnové politiky jsou demonstrována na příkladu USA 
a Británie, kde podobné ekonomické síly vedou k velmi rozdílné míře inflace. 
 
Ulrich Noack 
Aktienrechtsnovelle 2011 
Novela akciového práva v roce 2011 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 48, S. 2657-2661 
K jednotlivým bodům návrhu novely akciového práva v Německu, které se mj. týkají: zavedení 
přednostního vydání akcií na majitele společnostem kótovaným na burze, změn u směnitelných 
obligací, zvýšení transparentnosti práce dozorčí rady komunálního podniku, plánu relativního 
časového omezení pro zrušovací žaloby na usnesení valné hromady. - Pozn. 
 
Henry Kaufman 
America must start again on financial regulation 
Amerika se musí znovu pustit do finanční regulace 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37495 (17.12.2010), p. 11 
Nedostatky nedávno přijatého Doddova-Frankova zákona o finanční regulaci v USA; neřešení 
problému mimořádné koncentrace aktiv držených malým počtem velkých finančních institucí; 
důsledky takového vývoje. 
 
Martina Petrušová 
Architektura dohledu se mění : institucionální uspořádání dohledu nad finančním trhem a 
postavení centrálních bank v Evropské unii 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 20-21 
Strukturální změny dohledu v EU. Současné modelu dohledu v zemích EU, model vertikální, model 
horizontální. Vztah dohledu a regulace (příklad Německa a Velké Británie). K otázce institucionálního 
finančního dohledu na mezinárodní úrovni. Role centrálních bank v dohledu. 
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Kenneth Rogoff 
Armagedon ještě počká 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 2, s. 44 
Úvaha nad vývojem globálních měn v roce 2011. Autor očekává trvání měnových válek; měnový 
chaos, který se projeví prudkými a nepředvídatelnými výkyvy plovoucích kurzů po celém světě; 
kandidátem na měnové zhroucení je pro něj euro. Kráce analyzuje postavení amerického dolaru a 
čínského jüanu, zdůrazňuje úspěch systému plovoucích směnných kurzů. 
 
Baltic bet 
Baltská sázka 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8714, p. 22 
1. ledna 2011 nahradilo Estonsko svou měnu eurem. Estonci očekávají od tohoto kroku hospodářské a 
politické posílení země, větší bezpečí a integraci do Evropy. Nejnovější a nejchudší člen měnové unie 
překonal recesi a chlubí se nejnižším poměrem veřejného dluhu ve výši 8 % HDP. 
 
Peter A. Sproat 
Counter-terrorist finance in the UK : a quantitative and qualitative commentary based on open-
source materials 
Opatření proti financování terorismu ve Velké Británii : kvantitativní a kvalitativní komentář 
na základě veřejně dostupných podkladů 
Journal of money laundering control, Vol. 13, (2010) No. 4, p. 315-335 
Analýza britského režimu boje s financováním terorismu a hodnocení jeho efektivnosti. - Pozn. 
 
Dieter Schnaas ... [et al.] 
Der Euro hat keine Chance - nutzen wir sie! 
Euro nemá šanci - využijme toho! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 48, S. 20-26 
Nejen němečtí euroskeptici zrazovali Německo od zavedením nové měny - výzvu k zachování 
německé marky zdůvodňovali tím, že se Němci kvůli své marce pořádně napracovali a také Německu 
prorokovali, že dorovnání blahobytu slabších eurozemí nakonec půjde na jeho úkor. K otázce, zda je 
ještě možné euro zachránit, naznačuje studie Barclays Capital, že evropský problém nespočívá v Řecku, 
ale v Irsku. A to, co prý ve skutečnosti ohrožuje "evropský projekt", nejsou státní, ale bankovní dluhy 
- bilanční suma všech peněžních institucí v Irsku totiž převyšuje irský hospodářský výkon o 7násobek, 
rovněž v Nizozemsku (faktor 5), Francii/Velké Británii/Belgii (faktor 4) jsou banky podstatně větší 
než dosahovaný HDP - v Německu se tento faktor pohybuje okolo hodnoty 2,5. Ještě v létě roku 2010 
nevyvolal zátěžový test irských bank žádné pochybnosti, nakolik potom mohou být výsledky ostatních 
zemí považovány za solidní, když je mohou spekulanti kdykoli zvrátit? Německo se snaží vyhnout 
situaci, kdy by se nuceně muselo stát "zachráncem světa", a pro ochranu svých zájmů nevylučuje ani 
konec eura - paradoxně však jeho oprávněně přísné požadavky na stabilitu, tvrdé sankce vůči 
liknavým zemím či zavedení povinné účasti bank na špatných úvěrech vzbuzují spíše nenávist. 
 
Yasmin Osman 
Die Reformarbeiten sind noch nicht beendet 
Reformní práce ještě neskončily 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 1 (3.1.2011), S. 34-35 
U nově nastavených požadavků na kapitálovou vybavenost a likviditu bank (Basel III - kompletně 
bude zavedena v roce 2019) je potřeba dopracovat ještě další detaily v oblasti: tržních rizik, likvidity 
(krátkodobá/dlouhodobá, povinný měkký/tvrdý základní kapitál), přísnější regulace systémově 
relevantních bank, leverage ratio (hranice maximálního zadlužení). 
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von Philip Plickert 
Die Staaten als Geiseln der Banken 
Státy jako rukojmí bank 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 49, S. 17-18 
Mnohé banky jsou nejen příliš velké, aby padly -  ale často i příliš velké na záchranu. Hrozba bankrotu 
velké banky je i hrozbou pro ekonomiku, takže se záchrany ujme stát. Pokud však jsou ztráty banky 
extrémně vysoké, dostává se do potíží i stát. Problematickou a nevyjasněnou pozůstalostí finanční 
krize se tedy stala otázka správného vztahu k systémově relevantním institucím, jejichž velikost, 
propojenost a komplexnost může vést až k vydírání státu i daňových poplatníků. V případě potíží se 
systémově relevantní instituce stávají původcem nákazy, což přispívá k dominovým efektům v dalších 
bankách ev. celých finančních trzích. Stát proto poskytuje systémově relevantním institucím garanci, 
která však nakonec působí jako subvence a také značně deformuje finanční sektor a vytváří v něm 
chybné stimuly. Větší rizikovost nadměrně velkých bank především pro ekonomiky malých států; 
odhady výše státních garancí. K reformním představám liberálních ekonomů, kteří věří v disciplinační 
efekt zrušené "povinné" záchrany (bail-out) u bank i věřitelů. Návrh švýcarské vlády na limitování 
národohospodářských rizik vyvolaných velkými podniky, návrh účinného německého insolvenčního 
řádu. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 22. listopadu 2010. 
 
Eva Zamrazilová 
Do měnového rozhodování se vrátí faktor peněz : měnová politika 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 18 (26.1.2011), s. 20 
Poslání centrálních bank je často rozšířeno o péči o finanční stabilitu, tím roste šance snížit 
pravděpodobnost vzniku finančních turbulencí. Autorka se v příspěvku zamýšlí nad slučitelností péče 
o cenovou stabilitu i finanční stabilitu, upozorňuje na to, že není jasně definován operační rámec 
finanční stability a že regulační a dohledové aktivity nejsou dostatečné v rámci rizik, která vznikají ve 
finanční soustavě i reálné ekonomice. Podporuje zahrnutí prvku finančního sektoru do modelů měnové 
politiky centrálních bank. 
 
By Robin Harding, Bernard Simon and Christian Oliver 
Fed fund profited non-US banks 
Krizový fond Fed prospěl neamerickým bankám 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37502 (28.12.2010), p. 1 
Jak vyplývá z analýzy Financial Times, některé silné světové banky vydělaly i na dalším programu 
pomoci americké centrální banky. Jedná se o program Taf (Term Auction Facility), který byl zahájen 
v prosinci 2007 a z nějž zhruba 55 % směřovalo do amerických poboček zahraničních bank. Pokud by 
se však vzaly v úvahu všechny protikrizové nástroje Fedu, byl by zahraniční podíl čerpané pomoci 
podstatně nižší. -- Český překlad pod názvem Na pomoci Fedu vydělaly zahraniční banky viz 
Hospodářské noviny ze dne 29.12. 2010, s. 24. 
 
Sven Afhüppe, Frank Drost, Oliver Stock 
Fest in Staatshand 
Pevně ve státních rukách 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 4 (6.1.2011), S. 32-33 
K důvodům prodloužení blokační menšiny německého státu v Commerzbank, která získala státní 
podporu ve výši 18,2 mld. eur prostřednictvím bankovního záchranného fondu Soffin. Negativa formy 
resp. mechanismu státní účasti (většina státní podpory je v podobě tichého vkladu, z něhož státu 
nevyplývá právo spolurozhodování; snižující se hodnota akciového podílu státu), možnosti 
Commerzbank vykoupit státní podíl, předpokládané emise akcií Commerzbank, předpokládaný výnos 
z konverze tichého vkladu do akcií. -- K tématu též viz s. 9. 
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Cornelius Welp ... [et al.] 
Flucht ins Dunkel : Banken 
Únik do temnot : banky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 51, S. 46-51 
Stínové banky, rekapitulace negativ úhybné bankovní strategie. Cíl celosvětově jednotné regulace 
finančního odvětví je v nebezpečí. Banky totiž nacházejí únikové možnosti v jiných zemích (využívají 
např. nejasně formulovaných podmínek dohledu) a profitují i z úplně malých rozdílů v zahraničí. 
Regulační neefektivita v důsledku realizace obrovských obchodů mimo regulované trhy by mohla 
"podminovat cíl stabilních finančních trhů", protože banky se snaží rizika přemisťovat do šedé zóny - 
do podniků, které sice stejně jako banky půjčují peníze a obchodují s finančními produkty, ale nejsou 
vůbec nebo jen málo regulovány (fondy peněžních trhů, účelové společnosti, soukromé investiční 
fondy, hedžové fondy či americké hypoteční agentury typu Fannie Mae). Regulační charakteristika 
finančních center ve: Frankfurtu n. M., Londýně, městském státě Singapur. -- K tématu také příspěvek 
viz HB, 20. ledna 2011, č. 14, s. 9 a také HB, 27. ledna 2011, č. 19, s. 1, 6-7. 
 
Marcus Pfeil, Thorsten Firlus 
Geschichte in Zahlen : Sparbuch 
Historie v číslech : vkladní knížka 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 51, S. 112-114 
Historii válek i měnových reforem od roku 1904 přibližuje zřejmě nejstarší a dosud platná vkladní 
knížka v Německu, náhled do záznamů ukazuje vývoj vkladu během 106 let - z 50 říšských marek na 
necelých 400 eur. 
 
Martin Dančišin, Erik Kolan 
Hrozí další arbitráže : mezinárodní ochrana investic 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 1, s. 50-51 
ČR dlouhodobě čelí mezinárodním arbitrážím kvůli ochraně investic. Přehled arbitráží - mj. proti 
společnosti CME, proti ČSOB, případ japonské banky Nomura. Dohody o ochraně investic. Závazky 
státu. -- Článek na stejné téma s názvem "Vítězství, která stojí miliardy" na s. 24. 
 
N. Häring, D. Heilmann, D. Heß 
In Deutschland keimt Inflation auf 
V Německu klíčí inflace 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 10 (14.1.2011), S. 30-31 
Podle předpovědí zřejmě silný růst německé ekonomiky zvedne inflaci Německa nad průměr EU 
(zatím vždy byla pod ním), což však zhorší dilema ECB, jejíž hlavní úrok ve výši 1 procenta je 
vzhledem k růstu 3,6 procenta v EU nízký - a pokud se v Německu inflace dále zvýší, dojde ke 
zvětšení dosavadní nerovnováhy. Pro další růst inflace je klíčový růst cen surovin a jejich odraz ve 
spotřebitelských cenách. Inflační prostředí v Německu se změnilo a v dvouletém výhledu zde ceny 
možná opravdu porostou výrazněji než v průměru eurozóny. Němečtí zaměstnanci mají stále lepší 
možnosti k prosazení zřetelného zvýšení mezd a také podniky snadněji uspějí se zvýšením cen - což 
naznačuje i značný růst velkoobchodních cen v Německu v roce 2010. 
 
Inflated fears : price rises in China 
Obavy z inflace : růst cen v Číně 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8715, p. 65-66 
V Číně se očekává nejvyšší míra inflace za posledních deset let a z větší části je způsobena růstem cen 
potravin. Řada ekonomů se ale obává, že se čínským politikům hospodářství vymklo z rukou.             
V příspěvku se nicméně dokazuje, že čínská inflace nemusí světové ekonomice uškodit - s tím, jak 
porostou ceny, sníží se konkurenceschopnost čínského zboží. -- Překlad článku vyšel v čas. Ekonom   
č. 2 ze dne 13.1. 2011 na s. 40-41 pod názvem Svět se bojí čínské inflace. 
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Soňa Machová 
Je nezbytná reforma regulace finančního trhu EU? 
Současná Evropa, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 65-83 
Analýza pravidel regulace finančního trhu v Evropské unii s ohledem na výzvy vyplývající z aktuálních 
tržních trendů, potřeby finančních institucí a požadavky na obezřetné fungování tohoto odvětví. 
Nejprve k současným pravidlům dohledu nad finančním trhem EU a k institucionálnímu uspořádání 
regulace (Lamfalussyho proces, schéma zajištění dohledu dle nového návrhu EK), dále k aktuálním 
trendům na finančním trhu, rozbor stanovisek zainteresovaných stran (finanční skupiny, finanční 
instituce působící v ČR, de Larosierova skupina, členské státy EU). Vyvození hlavních výzev regulace 
a požadavků na institucionální rámec na mikro- i makroúrovni. - Pozn. 
 
Daniela Doležalová 
K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách 
a registrech obchodních údajů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 12, s. 365-367 
Stručná informace o základních principech regulace a obsahu návrhu Nařízení. - Pozn. 
 
Roman Kostelný 
Menovopolitické operácie Európskej centrálnej banky a ich vplyv na peňažný trh eurozóny.    
[2. část] 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 10, s. 2-7 
Operace měnové politiky ECB a jejich vliv na obchodování na peněžním trhu po vypuknutí finanční 
krize v průběhu roku 2010. Segmentace mezibankovního trhu eurozóny po zrealizování poslední roční 
operace. Analýza podle jednotlivých skupin bank: banky bez účasti v refinančních operacích; banky 
čerpající výlučně roční zdroje; banky zúčastňující se na ostatních refinančních operacích. - Pozn. -- 
Pokračování článku z časopisu Biatec č. 9/2010, s. 2-8. 
 
Tomáš Plhoň 
Nesnesitelná burzovní nuda : kapitálový trh 
Euro, Sv. 2011, č. 3, s. 30-31 
Úvaha nad současným vývojem obchodování na Burze cenných papírů Praha a nad její budoucností. 
Zdůvodnění nízkých objemů obchodů s akciemi; neplodná integrace BCPP do středoevropské skupiny 
burz; konkurence v podobě úspěšné varšavské burzy. -- V časopise Ekonom č. 3/2011, s. 62-63 je 
publikován rozhovor s výkonným ředitelem CEE Stock Exchange (skupina středo- a východoevropských 
burz ovládaná vídeňskou burzou) Michaelem Buhlem o přínosech zapojení BCP Praha do tohoto 
systému. 
 
Yasmin Osman, Christian Panster 
Neue Gebühren, neue Probleme 
Nové poplatky, nové problémy 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 6 (10.1.2011), S. 36 
Výběr z bankomatu cizí banky v Německu; k novému poplatkovému systému platnému od 15.1.2011 - 
přehled (snížených) poplatků v tabulce. 
 
By Patrick Jenkins and Gerrit Wiesmann 
New taxes set to cost Europe's banks up to a quarter of profits 
Nové daně připraví evropské banky až o čtvrtinu zisků 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37511 (10.1.2011), p. 1 
Desítka nových bankovních daní zavedených ve státech Evropské unie by mohla finanční ústavy 
připravit až o čtvrtinu jejich zisků. Vyplývá to ze zprávy EU, která byla zpracována na prosincové 
(2010) zasedání  Evropské rady. Nejvíce postižena by měla být francouzská banka Crédit Agricole, 
dále holandská skupina ING a dánská Danske Bank. Banky ale čísla uvedená ve zprávě zpochybňují. -
- Český překlad viz Hospodářské noviny ze dne 11.1. 2011 na s. 20 pod názvem Nové daně srazí zisky 
bank až o čtvrtinu. 
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Ivan Mikloš; [rozhovor vedl] František Múčka 
O korunu sa neusilujeme 
Trend, Sv. 2010, č. 50-51, s. 10-11 
Shrnutí slovenského ministra financí k rozpočtu pro rok 2011 upozorňuje mj. na nová pravidla pro 
vládnoucí strany; případný návrat ke koruně nepotvrzuje, ale spíše připouští v případě zvyšování 
nákladů vázaných na euroval či na zavedení fiskální unie, což by vedlo k omezení 
konkurenceschopnosti SR. 
 
Christian Graw 
Regierungsentwurf eines SchwarzgeldbekämpfungsG beschlossen 
Schválení vládního návrhu zákona ke zlepšení boje s praním špinavých peněz a s daňovým 
únikem 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 50-51, S. M18 
Cílem plánovaného německého "zákona o boji s černými penězi" je odstranění dosavadních 
nedostatků německého právního systému při potírání praní špinavých peněz a financování terorizmu - 
proto se počítá s tím, že do katalogu trestných činů souvisejících s praním peněz přibyde i: trestný čin 
manipulace, insider obchody a výrobní pirátství. Na poli daňových úniků má být nově upraven institut 
sebeudání resp. dobrovolného přiznání, jemuž se příspěvek blíže věnuje (např. pohled finančního 
úřadu na dobrovolné přiznání před/po vyhlášení zákona o boji s černými penězi). 
 
Stephan Balling 
Revolution für die Notenbank-Identität : Studien von Goodhart und Stella: Unabhängige 
Zinspolitik wichtiger als unabhängige Zentralbanken 
Revoluce v identitě centrální banky studie Goodharta a Stelly: nezávislá úroková politika je 
důležitější než nezávislé centrální banky 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 54, S. 13-14 
Krátce ke studiím Ch. Goodharta (The changing role of central banks) a P. Stelly (Minimising 
monetary policy), které ukazují možnosti, jak pozměnit "pracovní náplň" a tedy i postavení centrálních 
bank. Navrhováno a zdůvodněno je: vynětí úkolu stanovovat hlavní úrok z povinností centrální banky, 
striktní rozlišení peněžní politiky a politiky centrální banky, nové předpoklady zachování dosavadní 
nezávislosti centrálních bank. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 24. prosince 2010. 
 
Michael N. Kandev 
Sovereign wealth funds: are they welcome in Canada? 
Státní fondy: jsou v Kanadě vítané? 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 12, p. 649-660 
S nástupem globalizace se státní (suverénní) fondy staly významnými aktéry na mezinárodních 
finančních trzích. Příspěvek se zaměřuje na otázku, zda je z hlediska daně z příjmu zahraničním 
státním fondům vytvořeno v Kanadě příznivé prostředí pro investování. - Pozn. 
 
Štefan Nebeský ... [et al.] 
Súvislosti vzniku nového usporiadania regulácie a dohľadu nad finančným trhom v Európskej 
únii 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 10, s. 22-27 
Historické souvislosti nové architektury dohledu nad finančním trhem v EU. Tlak na centralizaci 
dohledu v EU. Jednotný trh pro finanční služby a jeho bariéry. Struktura nové architektury dohledu 
(Evropský systém finančního dohledu - ESFS - vzniká k 1.1.2011). Nová architektura dohledu v EU. 
Makroprudenční a mikroprudenční dohled. Postavení agentur v evropském správním právu. - Pozn. 
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Thomas P. Ott 
US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions 
Strategie vynucování práva v USA zaměřené na boj s ohrožením finančních institucí 
organizovaným zločinem 
Journal of financial crime, Vol. 17, (2010) No. 4, p. 375-386 
Mezinárodní organizovaný zločin neustále zvyšuje svou sofistikovanost a vliv a v současnosti 
představuje významnou hrozbu pro finanční instituce a trhy na celém světě. Cílem příspěvku je zjistit, 
jaké ohrožení představuje organizovaný zločin pro finanční instituce v USA, a navrhnout relevantní 
strategie vynucování práva. - Pozn. 
 
Stefan Menzel 
Vorsicht, neue Anlagetricks! 
Pozor, nové investiční triky! 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 243 (15.12.2010), S. 36 
Rakouský finanční dozor varuje před investičními podvody prostřednictvím internetu, princip 
podvodného scalpingu. Nepravý/fingovaný rakouský finanční dozor. 
 
Malte Buhse 
Wenn das Sparschwein stirbt 
Když zajde spořící prasátko 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 246 (20.12.2010), S. 18 
Švédské hnutí odpůrců hotovosti se snaží o úplný přechod k bezhotovostnímu platebnímu styku, 
vysvětlení nabízí jeho slogan "hotovost potřebuje už jen tvoje babička a bankovní lupiči". Podle 
ekonomů by však zrušení hotovostní měny přivodilo velký zlom v ekonomice - značně by oslabila 
centrální banka, nastala by absolutní kontrola (v rozporu s ochranou dat) a inflace. Absence hotovosti 
by možná na čas poněkud utlumila práci na černo, ale pak by se lidé většinou uchýlili k jiným 
platebním prostředkům. Trh práce by se změnil v peněžní chaos zahraničních a naturálních měn a 
drahých kovů. Bezhotovostní svět by znamenal problémy i pro centrální banku (radikálně by snížil její 
zisky, oslabil její nezávislost a vedl ke zvýšení úroků atd.). 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedl] Luděk Vainert 
Za regulaci bonusů v příští krizi zaplatíme 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 17 (25.1.2011), s. 14-15 
V rozhovoru se guvernér ČNB vyjadřuje k posilování kurzu koruny, možnému zvýšení úroků ECB a 
jejich odlišné výši u ČNB, dále k celoevropským regulačním orgánům, jejich pravomocem a pozicím 
ČR a dalších zemí východní Evropy v těchto dohledových orgánech. Na závěr kriticky hodnotí 
pravidla pro výplatu bonusů významným zaměstnancům ve finančnictví, vyvozuje, že následkem 
reformy bonusů bude zvýšení základních platů a větší rizika pro zaměstnavatele-banky. -- K tématu 
také příspěvek Banky kvůli regulaci zvýší platy: bonusy v bankovnictví na s. 13. 
 
Vítězslav Křížek 
Zloději miliard ze světa financí : podvody desetiletí 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 11 (17.1.2011), s. 24-26 
Stručně k případům největších finančních podvodníků uplynulého desetiletí: finančník Bernard           
L. Madoff; investor Allen Stanford; makléř banky Société Générale Jérôme Kerviel; americký 
obchodník s devizami John Rusnak. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
After the deluge, the pinch : rail fares 
Přichází to nejhorší : železniční jízdné 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8714, p. 24 
Od 1. ledna 2011 se v Británii zvýšilo železniční jízdné o 6,2 %, což je více než míra inflace a daleko 
víc než růst mezd. Tato politika je dána obavami z narůstajícího dotování železnic - už labouristická 
vláda usilovala o větší příspěvek cestujících. Na druhé straně britské železniční jízdné už tak patří 
mezi nejdražší na světě. 
 
Stephan Barisitz ... [et al.] 
Crisis response policies in Russia, Ukraine, Kazakhstan and Belarus : stock-taking and 
comparative assessment 
Protikrizová opatření v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu a v Bělorusku : inventura a 
srovnávací hodnocení 
Focus on European economic integration, Vol. 2010, No. 4, p. 48-77 
Studie porovnává  a hodnotí opatření, která byla přijala v Rusku, Kazachstánu, Bělorusku a na 
Ukrajině v reakci na působení hypoteční krize v USA v roce 2007 a následnou hospodářskou recesi     
v letech 2008-2009. Krátce k předkrizové hospodářské situaci a k zranitelnosti jednotlivých ekonomik, 
dále analýza rozdílného dopadu krize na každý ze čtyř států (Rusko a Kazachstán jako producenti 
ropy, Ukrajina a Bělorusko jako země ropu dovážející) a rozbor opatření jednotlivých politik (měnová 
politika; fiskální politika; regulace a finanční pomoc státu ve finančním sektoru; ochrana obchodu 
apod.). V závěru porovnání vládních protikrizových opatření a jejich nákladů. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes 
Der Bund baut auf private Autobahnen 
Německý stát spoléhá na soukromé dálnice 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 250 (27.12.2010), S. 12-13 
K navrhovaným modelům výstavby dálnic v Německu, kterou by realizovaly soukromé firmy; výběr 
mýtného, rizikové body PPP-projektů. 
 
von Gabor Steingart 
Der Kaufbürger 
Občan nakupující 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 249 (23.12.2010), S. 10-11 
Za překvapivě výrazný růst Německa nemusejí Němci děkovat vládě, ale především sami sobě. V roce 
2010 Němci patřičně projevili svoji spotřebitelskou důvěru a pozitivně se projevuje mj. i začínající 
fenomén přestárlé společnosti - pamětníky poválečného budování z trosek, ropných šoků, zániku NDR 
či pádu WTC již nějaké to zvýšení úroků u řeckých půjček nevykolejí, německý spotřebitel je dnes 
méně úzkostný a také již ne tak přehnaně šetrný v nejistých dobách. Jeho přístup ke spotřebě je však 
na rozdíl od amerického spotřebitele moudřejší: především nenakupuje na dluh a nadále rozumně 
spoří; celková kvóta úspor se z 9,2 % v roce 2000 do roku 2010 zvýšila na 11,2 %. Vytvořena tak byla 
vyvážená dvoupilířová strategie, která podporuje nejen obchodníky a výrobce, ale i německý bankovní 
systém - uspořený kapitál občanů se sice do vlastního kapitálu bank nezapočítává, ale usnadňuje resp. 
zlevňuje refinancování bank na finančním trhu. -- K tématu viz také WW, 2010, č. 52, s. 18-23. 
 
Josef Schreiner ... [et al.] 
Developments in selected CESEE countries : multispeed recovery in CESEE 
Vývoj událostí ve vybraných zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy : vícerychlostní 
oživení ve střední, východní a jihovýchodní Evropě 
Focus on European economic integration, Vol. 2010, No. 4, p. 6-45 
Obsáhlá studie přináší přehled makroekonomického vývoje regionu střední, východní a jihovýchodní 
Evropy (SVJVE) v první polovině roku 2010, zdůrazněno je odlišné tempo oživení hospodářského 
růstu v jednotlivých zemích. Zkoumán je vývoj v oblasti finančních trhů, hospodářského růstu, 
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průmyslové výroby, platební bilance, trhu práce, úvěrové a cenové dynamiky a rozpočtových schodků. 
Speciální pozornost je věnována hospodářským výhledům na roky 2010-2012 a předpovědím pro 
Rusko a Chorvatsko. Ve druhé části je analyzována hospodářská situace jednotlivých zemích SVJVE a 
tabulkovou formou jsou zpracovány jejich hlavní ekonomické ukazatele. - Pozn. 
 
Ladislav Tajovský 
Docela úspěšný experiment : před dvaceti lety začala ekonomická transformace 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 4 (6.1.2011), s. 11 
Ohlédnutí za počátkem ekonomické transformace postkomunistického Československa v roce 1991. 
Liberalizace cen, inflační šok. Úvaha nad paralelou k současným vládním reformám. 
 
S. Afhüppe ... [et al.] 
Ein gutes Rezept gegen die Krise 
Dobrý recept proti krizi 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 248 (22.12.2010), S. 12-13 
Z miliardových nouzových programů spolkové vlády profitovalo téměř 20 000 německých podniků, 
pomoc zaměřená na posílení/zachování jejich likvidity spolu s jejich vysokou konkurenceschopností 
umožnila Německu jako jedné z mála zemí dobře projít finanční a hospodářskou krizí - při zajišťování 
podnikové likvidity se coby vhodný instrument osvědčil Hospodářský fond Německa 
(Wirtschaftsfonds Deutschland). V grafu rozsah hospodářské pomoci v rámci 2. balíku na podporu 
konjunktury (záruky, úvěry). 
 
Olaf Storbeck 
Ökonomen rehabilitieren Europas Sozialstaat 
Ekonomové rehabilitují sociální stát 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 231 (29.11.2010), S. 18-19 
Podle dlouhodobé studie přinášejí státní zásahy do hospodářství a trhu práce příznivé efekty - ty se 
však projevují až po desetiletích: neodrazí se ve vyšších příjmech lidí, ale především v lepším zdraví a 
vyšší kvalitě života. Záběr a metodika analýzy (např. příliš velkorysá ochrana matek je v konečném 
důsledku kontraproduktivní a často vede k horšímu finančnímu postavení ženy ve stáří; přiblížen je 
pozitivní efekt velmi dobrého zabezpečení nezaměstnaných). 
 
Vladimír Dlouhý 
Roky 2011 a 2012: letem světem : makroekonomika 
Euro, Sv. 2011, č. 4, s. 60-62 
Přiblížení prognózy globálního růstu pro roky 2011 a 2012, dále specifikace dle jednotlivých (skupin) 
ekonomik - USA, Evropa a eurozóna, BRIC, ČR. Vývoj produkční mezery, charakteristika 
očekávaných peněžních politik v hlavních oblastech světa, perspektiva peněžní restrikce. Očekávání    
o vývoji na devizových, komoditních, akciových a peněžních trzích. Rizika plynoucí z potřeby 
oddlužení soukromého i veřejného sektoru a specifická rizika zemí střední Evropy. 
 
Lucie Hrdličková 
Svět letos poroste pomaleji a bude čelit novým rizikům : prognózy 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 10 (14.1.2011), s. 21 
Autorka v příspěvku vychází z nejnovějšího výhledu globálního hospodářského vývoje pro rok 2011 
publikovaného Světovou bankou a stručně shrnuje informace o hospodářském růstu globální 
ekonomiky, USA, eurozóny a rychle se rozvíjejících ekonomik. Zdůrazňuje také úskalí rychle se 
rozvíjejících trhů a globální rizika roku 2011. 
 
Libor Dvořák 
Světová krize obra neporazila. Zatím... : Rusko 
Euro, Sv. 2011, č. 1, s. 52-53 
Stručná analýza dopadu otřesů světové ekonomiky na ruské hospodářství, charakteristika vývoje 
finanční a hospodářské krize v Rusku v letech 2008-2009. Úloha rezervního a stabilizačního fondu, 
vývoj kurzu rublu. Vyhlídky a problematická struktura ruské ekonomiky. 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

24 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Stanislava Janáčková, Kamil Janáček 
Budoucnost eura : možné scénáře 
Euro, Sv. 2011, č. 1, s. 62-63 
Autoři v příspěvku nejprve charakterizují čtyři varianty budoucího (problematického) vývoje 
eurozóny, upozorňují na problémové stránky jednotlivých scénářů a hodnotí pravděpodobnost jejich 
uskutečnění. Dále vyvozují důsledky pro Českou republiku, zvažují výhodnost a prospěšnost vstupu 
do eurozóny nebo zachování samostatné měny. Radí náš závazek z roku 2004 o budoucím přijetí eura 
v rámci možných změn Lisabonské smlouvy přeměnit na právo vstoupit či nevstoupit do eurozóny dle 
našeho uvážení. 
 
Jan Němec 
Trpaslík v eurozóně : euro v Estonsku 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 1, s. 58-59 
Vstup Estonska do eurozóny. Srovnání inflace v nových zemích eurozóny po zavedení eura. Vývoj 
HDP v nových zemích eurozóny. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Daniel Goffart, Finn Mayer-Kuckuk, Jens Münchrath 
Die Europäische Mauer 
Evropská zeď 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 250 (27.12.2010), S. 1, 6 
Ochrana veřejné bezpečnosti před čínskou expanzní investiční politikou; k požadavku EU na zřízení 
celoevropského úřadu po vzoru amerického CFIUS (Committee of foreign investments), který by 
sledoval hledisko citlivosti u čínských strategických investic zaměřených např. na koupi podniků v EU 
s vyspělými technologiemi či podniků s přístupem k surovinovým zdrojům. Bezzubý německý zákon 
o zahraničních ekonomických vztazích. -- K tématu i další příspěvky na s. 6-7. 
 
Daniel Schäfer 
Reflected glory 
Odraz slávy 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37519 (19.1.2011), p. 9 
Čína jako největší světový vývozce dokáže stále více konkurovat kvalitou a cenou i v oblastech, které 
se dlouho zdály být vyhrazeny pro jejího největšího rivala v Evropě, Německo. Čínské podniky se 
rovnají svým západním protějškům ve výrobě solárních panelů, telekomunikačních sítích, rozvodu 
elektřiny a výrobě větrné energie i vysokorychlostních vlaků, často po "reinovaci" technologií 
získaných ze společných podniků. Roste i počet čínských investic v Německu. -- Článek je součástí 
širší série nazvané China shapes the world. Další články k problematice viz ve FT ve dnech 18.-21.1. 
2011. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Miroslav Kalousek; [rozhovor vedl] Jan Cigánik 
Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 
Pojistný obzor, Sv. 87, (2010) č. 4, s. 4-5 
Rozhovor s ministrem financí M. Kalouskem se věnuje problematice daňové podpory soukromého 
životního pojištění v rámci plánovaného nového zákona o daních z příjmů, pozici životního pojištění   
v rámci struktury penzijního systému dle připravované penzijní reformy, zapojení životních pojišťoven 
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ve fázi výplaty doživotních penzí, procesu implementace Solvency II do zákona o pojišťovnictví, 
regulaci distribuce na finančním trhu atd. 
 
Ján Záborský 
Dôchodková mizéria : druhý pilier reálne nezarobil, tretí len menšine 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 2, s. 46, 49 
Dopady vládních změn v důchodových pilířích SR na hodnotu klientských podílů. DSS (důchodové 
správcovské společnosti). 
 
Ondřej Schneider 
Jak by měla vypadat reforma penzí : důchodová fata morgana v Česku 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 13 (19.1.2011), s. 11 
Polemický komentář k zásadní reformě důchodového systému připravovaného vládou ČR. Otázky, 
zda prodloužit věk pro odchod do důchodu, zda zpomalit zvyšování důchodů změnou pravidel 
indexace a zda povolit popř. přikázat vyvedení části příspěvků ze státního systému do správy 
důchodových fondů. -- Další dva polemické články k tématu na s. 11: Bez zásadních reforem hrozí 
důchodcům bída (J. Rusnok); Stát nesmí občanovi zákonem vnucovat riziko (V. Špidla). 
 
Matthias Thibaut 
London beschneidet den Sozialstaat 
Londýn redukuje sociální stát 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 220 (12.11.2010), S. 20 
Plán radikální přestavby britského sociálního státu by měl především pozastavit rostoucí "kulturu 
závislosti" - tj. života na podpoře (5 milionů obyvatel, tj. každou pátou domácnost živí stát, cca 1,5 
milionu lidí tak žije již devět let). Náklady na zabezpečení nezaměstnaných vzrostly v průběhu 
posledních deseti let o 40 procent; 70 procent nově vytvořených pracovních míst v tomto období 
obsadili cizinci, protože Britové nejsou konkurenceschopní či ochotní je vykonávat. Stručné porovnání 
dřívějšího a připravovaného (motivačního) systému pro nezaměstnané; nově nastavený příspěvek na 
bydlení (neměl by nadále umožňovat nezaměstnaným bydlení na úrovni zaměstnaných), plán zvýšení 
studijních poplatků (z dnešních 3290 Ł na max. 9000 Ł ročně). 
 
Ján Záborský 
Maďari chystajú veľký penzijný experiment 
Trend, Sv. 2010, č. 48, s. 54 
(Avizované dočasné) zastavení odvodů do 2. důchodového pilíře v Maďarsku znamená pro dřívější 
klienty soukromého důchodového připojištění povinnost převést své úspory do státního systému 
(sankcí za příp. setrvání ve 2. pilíři je ztráta záruk i nároku na státní důchod). Zpřístupněné peníze 
našetřené ve 2. důchodovém pilíři za 13 let (cca 10 mld. eur) chce vláda použít na likvidaci 
rozpočtového schodku - "přestavba sociálního systému" vyvolala hrozby arbitrážemi od penzijních 
fondů a zpochybňující reakci ze strany EU, která je mj. překvapena i tím, že klienti budou muset         
z peněz nuceně převáděných do státního systému zaplatit daň z výnosů. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Oprášené nápady : sociální reforma 
Euro, Sv. 2011, č. 4, s. 32-34 
Přehled pilířů sociální reformy připravované ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem a 
rozbor kontroverzních dopadů některých jejích bodů. 
 
Jana Antošová 
USA vyžadují kontrolu. Směrnice FATCA ovlivní také pojišťovny 
Pojistný obzor, Sv. 87, (2010) č. 4, s. 12-13 
Autorka v příspěvku seznamuje s novým zákonem USA umožňujícím americkým úřadům 
shromažďovat informace o příjmech amerických osob v zahraničí a omezit tak případné daňové úniky 
v souvislosti s těmito příjmy (FATCA - Foreing account tax compliance act). Osvětluje důvody vzniku 
zákonných ustanovení FATCA a základní koncept pravidel pro zahraniční finanční instituce. Následně 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

26 

se zabývá rozsahem uplatnění pravidel FATCA v pojišťovnictví (dle komentáře vydaného Evropskou 
pojišťovací a zajišťovací federací) a jejich očekávanými dopady. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Mort Zuckerman 
Housing weighs down the recovery 
Bytový trh táhne oživení dolů 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37514 (13.1.2011), p. 9 
Situace na trhu s bydlením ohrožuje americké oživení. Miliony domů zůstávají prázdné a počet žádostí 
o hypotéku ve srovnání s loňským rokem dramaticky klesl. Hodnota nemovitostí se snižuje, až 5,5 mil. 
amerických domácností má hypotéku vyšší, než je současná hodnota domu. Očekává se, že ceny domů 
budou ještě rok nebo i dva klesat. -- Problematikou amerického bytového trhu se zabývá i článek An 
uncertain outlook ve FT ze dne 24.1. 2011 na s. 9. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
 (Government) workers of the world unite! : public-sector workers 
 (Státní) zaměstnanci celého světa, spojte se! : zaměstnanci veřejného sektoru 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8715, p. 19-21 
Ačkoliv podíl odborově organizovaných pracovníků ve vyspělých zemích obecně klesá, veřejný sektor 
představuje výjimku. Odborové hnutí tak prošlo transformací: zatímco ještě v 50. letech zastupovalo 
dělníky, dnes hájí zájmy střední třídy. Příspěvek se zaměřuje na otázku, jak došlo k tomu, že jsou 
odbory ve veřejném sektoru tak mocné, a jaký dopad má jejich moc na způsob fungování veřejného 
sektoru. -- K problematice viz i článek na s. 9 pod názvem The battle ahead. 
 
Bundesministerium des Innern 
Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie 
nach § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes : vom 19. November 2010 
Vyhláška podle § 77 odstavce 4 a § 78 odstavce 2 Zákona o platech státních zaměstnanců jako      
i podle § 6 odstavce 3 Zákona o úpravě platů : z 19. listopadu 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 59, S. 1693 
Vyhláška z 19.11.2010 obsahuje přílohy s tabulkami platů německých státních zaměstnanců podle 
zákona o platech státních zaměstnanců a podle zákona o úpravě platů. - Přílohy s platovými tabulkami 
- s. 1694-1717. 
 
Bernhard Lindgens 
Die Qual der Wahl 
Těžká volba 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 232 (30.11.2010), S. 20 
K možnostem (i daňově) výhodného využití klouzavé pracovní doby a časových kont na straně 
zaměstnance a zaměstnavatele v Německu, stručné shrnutí podmínek aplikace flexibilní pracovní doby 
či možnosti předčasného odchodu do důchodu. 
 
by Marcus Tamm 
Child benefit reform and labor market participation 
Změny v přídavcích na děti a účast na trhu práce 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 230, (2010) 
No. 3, p. 313-327 
Analýza dopadu přídavků na děti na účast rodičů na trhu práce. V Německu proběhla v letech 
1996/1997 reforma systému přídavků na děti (Kindergeld), která přinesla značný nárůst paušálních 
transferů rodinám s dětmi. Autor na základě empirické analýzy porovnává změnu chování na trhu 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

27 

práce u žen s dětmi a u žen bez dětí. Ve skupině matek s nejmladším dítětěm nad šest let věku a           
s pracujícím partnerem je zjištěno značné zkrácení pracovní doby v porovnání se skupinou bezdětných 
žen, míra participace se ale nesnížila. - Pozn. 
 
Olaf Storbeck 
Mindestlöhne - die ganze Wahrheit 
Minimální mzdy - celá pravda 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 244 (16.12.2010), S. 18 
"Minimum wage effects across state borders"; problematika minimálních mezd v nejnovější obsáhlé 
studii americké elitní univerzity v Berkeley, která objasňuje protiklady v předchozích studiích a 
poskytuje spolehlivější obraz o efektech zákonem stanovené dolní mzdové hranice (např. zpochybňuje 
likvidační efekt minimální mzdy u pracovních míst). Příklady výše a záruky minimální mzdy v USA a 
v Německu. -- Studie byla aktuálně zveřejněna v renomované "Review of economics and statistics". 
 
Ladislav Jouza 
Nová platová úprava od 1.1.2011 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 1, s. 3-6 
Dopady úsporných opatření vlády na oblast platů státní a veřejné správy, dispoziční pravomoci 
zaměstnavatelů, postup stanovení platu uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Platové zařazení 
zaměstnance, složky platů, stanovení platové třídy, smluvní platy (od 13. třídy), katalog prací. Platové 
tarify pedagogických pracovníků; platová opatření ve zdravotnictví. 
 
Ladislav Jouza 
Změny v náhradě mzdy za pracovní neschopnost 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 12, s. 41-43 
Článek upozorňuje na změny, ke kterým dochází v nemocenském pojištění od 1. ledna 2011. Mění se 
výše náhrady mzdy poskytovaná zaměstnavatelem místo nemocenských dávek a prodlužuje se doba, 
po kterou tato náhrada mzdy náleží od zaměstnavatele. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 2/2011  
Změny zákoníku práce podle tzv. úsporné novely. Zdravotní pojištění v roce 2011. Sjednání nebo 
stanovení výše mzdy. Vyšší příspěvek na bydlení. Zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění. Odstupné 
při následném pracovním poměru u přejímajícího zaměstnavatele. Nesplnění oznamovací povinnosti - 
zdravotní pojištění. Práce na černo (daňová kontrola, kontrola úřadů práce, sankce). Novela ZDP - 
příjmy osvobozené, nezdanitelné částky, srážková daň. Novela ZDP - výdaje zaměstnavatele, slevy na 
dani, plátce daně, zvýšení  daně. Informace ke konstrukci základu daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a z funkčních požitků od 1.1.2011. Zaměstnavatelé budou vyplácet v r. 2011 o něco 
vyšší diety. 
 

Právo 
 
Ricardo Malagueno ... [et al.] 
Accounting and corruption : a cross-country analysis 
Účetnictví a korupce : mezinárodní analýza 
Journal of money laundering control, Vol. 13, (2010) No. 4, p. 372-393 
Ve studii se dokazuje, že kvalita účetnictví a auditu významně ovlivňuje úroveň korupce v dané zemi. 
- Pozn. 
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Petter Gottschalk 
Categories of financial crime 
Kategorie finančního zločinu 
Journal of financial crime, Vol. 17, (2010) No. 4, p. 441-458 
Klasifikace finančních trestných činů podle čtyř kategorií: korupce, podvody, krádeže a manipulace. 
 
Petr Čech 
K hlavním posunům i úskalím novelizované právní úpravy rozhodného dne 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 12, s. 356-362 
Zákon č. 420/2009 Sb. s účinností od 1. prosince 2009 významně změnil obchodní zákoník a s ním       
i právní úpravu rozhodného dne. Motivem pro příjetí novely byla snaha harmonizovat kodex                
s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/36/ES ze dne 11. července 2007,       
o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi. Příspěvek mapuje hlavní 
posuny v úpravě rozhodného dne a upozorňuje na největší úskalí. - Pozn. 
 
Vladimír Balaš 
Konflikt mezi protichůdnými nebo domněle protichůdnými závazky vyplývajícími z práva 
ES/EU a mezinárodně právní ochrany investic v souvislosti s poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 1, s. 1-32 
Služby obecného hospodářského zájmu v právu Evropských společenství; mezinárodně právní úprava 
ochrany investic; fragmentace mezinárodního práva, self-contained regimes a vztah mezinárodního 
práva a práva ES/EU; snaha o nalezení možností překonat případná rizika hrozící z investičních sporů 
použitím správného rozhodného práva a jeho standardní interpretací. - Pozn. 
 
František Novák 
Legislativa ČR v roce 2009 - kvantitativní přehled 
Právník, Sv. 149, (2010) č. 12, s. 1247-1262 
Článek, již třetí v řadě od r. 2007, shrnuje legislativní produkci ČR za rok 2009. Je založen na 
kvantitativním zpracování údajů z oficiálních sbírek legislativních dokumentů ČR. - Pozn. 
 
Milan Hulmák 
Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru 
Jurisprudence, Sv. 19, (2010) č. 7, s. 3-12 
Zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010; věřitel a zprostředkovatel; informační povinnost věřitele, 
reklama, porušení informační povinnosti věřitele, změna úrokové sazby; informační povinnost 
spotřebitele; posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr; právo spotřebitele 
odstoupit od smlouvy; právo věřitele na náhradu nákladů v souvislosti s předčasným splácením. - 
Pozn. -- Článek je součástí zvláštního čísla na téma: Spotřebitelské úvěry. 
 
Michal Nop 
Přičitatelnost jednání státního podniku státu 
Správní právo, Sv. 43, (2010) č. 8, s. 449-458 
Článek se zaměřuje na otázku, zda, příp. za jakých okolností, je možno příčítat jednání státního 
podniku státu. Věnuje se postavení státního podniku v českém právním řádu a rozebírá problematiku   
z hlediska domácí judikatury. O státním podniku hovoří i v kontextu evropského a mezinárodního 
práva. Dochází k závěru, že státní podnik je samostatným subjektem jednajícím nezávisle na státu. 
Stát tedy za jeho jednání nenese odpovědnost, s výjimkou případu, kdy státní podnik vykonává 
veřejnou správu. - Pozn. 
 
Martin Vernarský 
Zásada zákonnosti a konflikt princípov daňového konania 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 1, s. 68-78 
Podstata zásady zákonnosti daňového řízení, odvození zásady zákonnosti ze zákona o správě daní a 
poplatků a z Ústavy SR, zákonnost jako prostředek řešení konfliktu principů. - Pozn. 
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Bundesministerium der Justiz 
Zweite Verordnung zur Änderung der Handelsregistergebührenverordnung : vom 29. 
November 2010 
Druhé nařízení ke změně stanovených poplatků v obchodním registru : z 29. listopadu 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 60, S. 1731-1736 
Změny stanovených poplatků v obchodním registru jsou platné od 1.1.2011. V příloze je uveden 
seznam poplatků a jejich výše. - Příloha s tabulkami poplatků - s. 1732-1736. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Financování koupě bytu půjčkou : smlouva o půjčce se zástavním právem k nabytému bytu – poučení 
spotřebitele o případných rizicích při odstoupení od smlouvy : řízení o předběžné otázce Landgericht 
Bochum (čl. 267 SFEU). Elizabeth a Wolfgang Schulte v. Deutsche Bausparkasse Badenia AG. 
rozsudek SDES (velký senát) z 25.10.2005 C-350/03 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Půjčka výhradně k financování nabytí nemovitosti : povinnost pro spotřebitele v případě odstoupení 
od smlouvy o půjčce splatit částky získané na základě této smlouvy a zaplatit věřiteli i úroky : žádost   
o rozhodnutí o předběžné otázce Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (čl. 267 SFEU). 
Crailsheimer Volksbank eG v. Klaus Conrads, Frank Schulze a Petra Schulzke-Lösche, Joachim 
Nitschke. 
rozsudek SDES (druhý senát) z 25.10.2005 C-229/04 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Podomní obchod se šperky ve státech EU : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht 
Klagenfurt (čl. 267 SFEU). A-Punkt Schmuckhandels GmbH v. Claudia Schmidt. 
rozsudek SDES (třetí senát) z 23.2.2006 C-441/04 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Povinnost obchodníka poučit spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy a seznámit ho s důsledky 
odstoupení – neplnění smlouvy spotřebitelem : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia 
Provincial de Salamanca (čl. 267 SFEU). Eva Martín Martín v. EDP Editores SL. 
rozsudek SDES (první senát) ze 17.12.2009 C-227/08 
 
 
 
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 
 
BP: statističeskij obzor mirovoj energetiki, ijun' 2010 goda 
BP: statistický přehled světové energetiky, červen 2010 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, č. 10, s. 101-112 
Vývoj na světových energetických trzích zpracovaný ekonomickou skupinou společnosti BP: pokles a 
oživení světové ekonomiky a poptávka po energetických zdrojích; situace na trzích jednotlivých druhů 
energie. 
 

Účetnictví 
 
Tomáš Pergler, Tomáš Plhoň 
Auditoři v hledáčku : Evropská unie 
Euro, Sv. 2011, č. 2, s. 52-54 
Příspěvek shrnuje aktivitu EK v oblasti zvažovaných změn u auditorské profese a fungování trhu 
auditorských firem. Zelená kniha z října 2010 - Politika v oblasti auditu: poučení z krize - přináší 
návrhy revolučních změn v auditorských službách (problematika finanční závislosti auditorů na 
klientech; faktického monopolu Velké čtyřky v auditování finančních společností a velkých korporací; 
systémového rizika koncentrace trhu). Reakce evropských a českých politiků i auditorských firem na 
diskutované změny. 
 
Georg Thurnes, Rainer Vavra, André Geilenkothen 
Betriebliche Altersversorgung im Jahresabschluss nach nationalen und internationalen 
Bilanzierungsgrundsätzen : Bewertungsannahme zum 31.12.2010 
Podnikové důchodové zabezpečení v roční závěrce podle národních a mezinárodních zásad 
účtování : oceňovací parametry k 31.12.2010 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 50-51, S. 2737-2741 
Rekapitulace k problematice ocenění penzijních a jiných závazků v Německu (v rámci pracovního 
poměru) pro účely roční závěrky podle účetních standardů IFRS a US-GAAP jakož i podle německého 
obchodního zákoníku vč. odkazů na volbu parametrů k 31.12.2010. Odvození účetního úroku pro 
mezinárodní účetní závěrku, aktuální sazby účetního úroku. Účetní úrok podle zákona BilMoG            
v individuální a v koncernové závěrce. Zohlednění příjmových a důchodových trendů. Další oceňovací 
parametry (např. věk odchodu do důchodu či fluktuace). - Pozn. -- Tématu se věnuje i příspěvek viz 
Betrieb, 2010, č. 46, s. 2518-2520. 
 
Imrich Lozsi 
Čeká pojišťovny revoluce v účetnictví? : IFRS pro pojistné smlouvy, Fáze II 
Pojistný obzor, Sv. 87, (2010) č. 4, s. 10-12 
Příspěvek obsahuje souhrn nejdůležitějších návrhů publikovaných v ověřovacím konceptu 
mezinárodních standardů finančního výkaznictví pro pojistné smlouvy (Exposure draft insurance 
contracts, IFRS 4) v červenci 2010. Mezi nejvýznamnější změny patří navrhovaná metoda ocenění 
závazků a především změněná prezentace výsledků. V závěru je stručně charakterizován očekávaný 
dopad změn na pojišťovny. 
 
Kai Udo Pawelzik 
Die Bilanzierung von Interessenzusammenschlüssen im Konzernabschluss nach BilMoG und 
IFRS 
Účtování sloučených zájmů v koncernové závěrce podle zákona o modernizaci účetního práva a 
IFRS 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 47, S. 2569-2575 
Pooling of interests; zájmové sloučení bylo sice německým zákonem BilMoG zrušeno, fakticky ale 
existuje i nadále - v příspěvku jsou představeny alternativní možnosti účtování dle BilMoG a IFRS. 
Definice zájmového sloučení. Účtování dle obchodního zákoníku, stanovení hodnoty nepeněžitého 
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podílu, příklad účtování (vklad podnikového podílu do nového holdingu, vklad podniku do jiného 
podniku). Účtování dle IFRS, zásady účtování, stanovení hodnoty věcného podílu, vklad podniku do 
dalšího podniku, nabytí podniku nově založeným holdingem, common control, reverse acquisition. - 
Pozn. 
 
Karel Janda 
Finanční leasing v nevýdělečných organizacích - účtování o první platbě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 1, s. 26-31 
Finanční leasing (finanční pronájem s následnou koupí najaté věci); úprava daňového režimu 
finančního leasingu. První platba, nejčastější formy první platby. Účtování o první leasingové platbě, 
příklady účtování k jednotlivým formám. 
 
Martin Děrgel 
Jak přejít z účetnictví na daňovou evidenci 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 12, s. 9-16 
Proč přejít na daňovou evidenci, zaúčtování přechodu z účetnictví na DE, daňové vypořádání. 
 
Helena Machová 
Komponentní odpisování majetku 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 24, s. 31-34 
Komponentní odpisování v účetnictví (není povinné pro žádnou účetní jednotku kromě obchodních 
společností emitujících cenné papíry registrované na regulovaném trhu cenných papírů v členských 
zemích EU). Komponentní odepisování a daň z příjmů. Příklady a postupy. 
 
Vladimír Schiffer 
Rozbor jedné zpronevěry pokladní hotovosti aneb poučení pro účetní 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 24, s. 27-31 
K případu odhalené machinace s pokladní hotovostí, postup a taktika zakrývání zpronevěry (pomocí 
kurzových ztrát). Nedostatky vnitřního a vnějšího kontrolního systému. Význam interních auditorů - 
podnikové kontroly. 
 
Václav Dvořák 
Účetní uzávěrka a závěrka 2010 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 12, s. 2-8 
Rozlišení pojmů uzávěrka a závěrka, účetní a daňová východiska závěrky, účetní a daňové speciality 
na konci roku - standardní, účetní a daňové speciality na konci roku 2010. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr  z obsahu) 
 
č. 2/2011  
Zákon o účetnictví - novela. Ověření účetní závěrky auditorem. Povinnost vypracovat vnitropodnikové 
směrnice. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 2/2011  
Aktuální informace - Dvě větší změny ZDP oproti původnímu návrhu novely. Co se změní ve mzdách 
od 1.1.2011. Daňové posouzení vzdělávání zaměstnanců.  Daň z příjmů - výpis z karty obvodního 
lékaře. Účtování nedodaného materiálu. Účtování příspěvku do Fondu ohrožených dětí. 
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č. 3/2011  
Daňový řád - Lhůty. Novela zákona o daních z příjmů účinná od r. 2011 v dotazech a odpovědích 
(osvobození příjmů z provozu fotovoltaických elektráren, vlastní bytová potřeba, osvobození 
pravidelně vyplácených důchodů, nezdanitelná částka z titulu daru, bytová potřeba - koupě pozemku, 
zvýšení základu daně v roce porušení podmínek, paušál na dopravu, limit pro motivační příspěvek 
žákům a studentům, finanční leasing solárních zařízení atd.). 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Henning Krumrey, Cordula Tutt, Silke Wettach 
Angriff auf die Stabilitätsfestung : Euro-Krise 
Útok na pevnost stability : krize eura 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 50, S. 20-22 
Rozpočtově nesolidní země eurozóny koketují s myšlenkou transferové unie, solventní státy jako je 
Německo či Nizozemsko se obávají, že to všechno zaplatí. Na Německo útočí sousedé z EU a to stále 
přijímá další a další kompromisy, které jej stále cíleněji vedou k nechtěné transferové unii: kvůli 
záchraně Řecka byl ignorován zákaz bail-out, nedošlo na automatické tresty pro rozpočtové hříšníky a 
prakticky se nesplnily ani představy Německa o účasti věřitelů na sanačních záchranných akcích. 
Nesouhlas Německa se zavedením evropské půjčky je interpretován jako neevropské a omezené 
chování. Negativní stránky "smíšeného" eurobondu z pohledu hospodářsky solidního Německa 
(zdražení spolkového dluhu). -- Na s. 23-30 jsou nastíněny jednotlivé scénáře možného vývoje (návrat 
k německé marce, odchod slabých jižních zemí z eurozóny, haircut - tj. povinnost institucionálních 
věřitelů vzdát se části svých pohledávek k půjčkám postižených zemí, vytvoření severní a jižní 
eurozóny atd.). 
 
Bite the bullet : the euro area's debt crisis 
Kousněte do kyselého jablka : dluhová krize eurozóny 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8716, p. 72-73 
Strategie eurozóny pro řešení dluhové krize jejích členů není úspěšná. Článek přináší odhady 
pravděpodobné zátěže čtyř nejvíce problémových zemí, podle kterých by Řecko mělo mít do r. 2015 
poměr dluhu k HDP ve výši 165 %. Pro malou zemi s chatrnou ekonomikou není takový vývoj 
únosný. -- K problematice viz i další dva články na s. 73-74 a také článek na s. 9. 
 
Daně, škrty, poplatky : 11 největších změn roku 2011 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 1 (3.1.2011), s. 2-3 
Úvodní část seriálu HN o změnách v důsledku vládní reformy pro rok 2011 v oblastech sociálních 
dávek a penzí, platů státních zaměstnanců, zvýšení některých poplatků pro podnikatele, "zápisného" 
pro studenty VŠ, rodin s dětmi apod. -- V dalších číslech HN v tomto týdnu jsou podrobněji 
rozpracovány změny pro zaměstnance, důchodce, rodiče a studenty i podnikatele a firmy. 
 
Axel Schrinner, Andrea Cünnen 
Ein trauriger Schuldenrekord 
Smutný rekord v zadlužení 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 245 (17.12.2010), S. 14-15 
Podle předpokladů dosáhne celkové zadlužení Německa (stát, země, obce, vedlejší rozpočty) v roce 
2010 cca 2 085 mld. eur (jenom na dluhovou službu platí občan v daních ročně v průměru 750 eur). 
Rapidní nárůst dluhu má původ ve: státních modelech Bad-Bank, převodech problematických 
obchodních sektorů pod státem jištěné společnosti, transformaci rizikových papírů banky HRE a také 
v účasti na úvěrové pomoci Řecku (zatím 5,9 mld. eur). Výhled refinancování dluhu z hlediska vývoje 
úroků. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Haushaltsüberwachung von Bund und Ländern : zweite Sitzung des Stabilitätsrates am            
15. October 2010 
Dohled nad rozpočtem německého státu a jeho zemí : druhé zasedání Stabilizační rady konané 
15. října 2010 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 12, S. 48-57 
Dohled nad rozpočtem v Německu; ke vzniku a činnosti Stabilizační rady, jejímž úkolem je včasné 
zjištění rozpočtové nouze a neprodlené zavedení příslušných opatření. K obsahu stabilizačních zpráv 
(sledované ukazatele). Výsledky rozpočtového dohledu za rok 2010. Evaluační výbory. - Pozn. 
 
Marcela Cupalová 
Hlavní výzvy reformy rozpočtu EU : postoje členských států a institucí EU včetně 
pravděpodobných scénářů vývoje 
Současná Evropa, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 31-64 
Článek analyzuje problematiku reformy rozpočtu EU jak v teoretické literatuře, tak v praxi - na úrovni 
institucí EU a členských států. Nejprve rozebírá doporučení obsažená ve studiích zadaných ke 
zpracování Evropskou komisí s tematikou příjmové i výdajové stránky rozpočtu a dalších nezávislých 
studií. Poté srovnává postoje Evropské komise a Evropského parlamentu i pozice jednotlivých 
členských států k jednotlivým politikám resp. kapitolám či podkapitolám rozpočtu a k rozpočtovým 
příjmům. Jsou také naznačeny možné scénáře vývoje dané politiky včetně jejich pravděpodobnosti. 
Autorka dochází k závěru, že reforma by se měla ubírat směrem snížení neefektivních přímých podpor 
v zemědělství a omezení strukturálních podpor jen do nejchudších oblastí a že kompromis ohledně 
reformy rozpočtu se bude v dohledné době těžko hledat. - Pozn. 
 
Richard Milne 
On their heads be it 
Nechť padne na jejich hlavy 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37506 (4.1.2011), p. 9 
K dalšímu vývoji zadlužení evropských zemí. Odborníci očekávají, že nejpozději do r. 2013 budou 
muset alespoň některé periferní ekonomiky eurozóny restrukturalizovat své dluhy. Stále častěji se také 
hovoří o hrozící srážce mezi věřiteli a dlužníky, která by poškodila obě strany. 
 
James Politi 
Paydown problems 
Potíže se splácením 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37515 (14.1.2011), p. 7 
Federální dluh se blíží svému stropu, který určil americký Kongres, a potřeba řešit rozpočtový deficit 
je tak stále zjevnější. V USA se ostře diskutuje o další podobě fiskální a rozpočtové politiky, ale zatím 
bez výsledků: příčinou jsou rozdílné politické názory i obavy o křehké hospodářské oživení. 
 
Michal Částek 
Reforma rozpočtu EU : velká očekávání vs. současná realita 
Současná Evropa, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 147-159 
Článek přináší odborný pohled úředníků Ministerstva financí ČR na diskusi a přípravy revize rozpočtu 
EU a následujícího finančního rámce. Přibližuje důvody pro provedení revize rozpočtu a následně 
nastiňuje hlavní příčiny dosavadních odkládání debaty. Analyzuje faktory, které podstatným 
způsobem ovlivní výslednou podobu budoucího rozpočtu EU - hospodářská a finanční krize, 
Lisabonská smlouva, rozšiřování EU, Strategie Evropa 2000. Konkretizuje časový horizont jednání     
o následující finanční perspektivě. V závěru je přiblížena pozice České republiky k vybraným 
charakteristikám rozpočtu EU a k jeho příjmové straně. - Pozn. 
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Rudolf Kotrba 
Rozpočtový proces : udržitelný rozvoj 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 25, s. 16-17 
Schvalování rozpočtu a zhodnocení hospodaření obce. Rozpočtový výhled. Schvalování rozpočtu a 
rozpočtové provizorium. Závěrečný účet. Hospodaření podle rozpočtu. Vymezení rozpočtových 
opatření. Přezkoumání hospodaření. Kontrola a dozor. 
 
Michal Kozieł 
Soustava veřejných fondů ve vybraných státech střední Evropy a jejich úloha v podpoře 
hospodářského růstu 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 21-26 
Fondovní hospodaření v rámci hospodaření s veřejnými prostředky, úloha veřejných fondů v podpoře 
hospodářského růstu v ČR, v SR a v Polsku. Pojem a definice fondu. Charakteristika fondu z pohledu 
práva. Zdroje příjmů fondů. Rozdíly mezi fondovním a rozpočtovým hospodařením. Kritéria třídění 
fondů. Třídění fondů podle spravujícího orgánu. "Fundusze celowe" v polské právní úpravě. Soustava 
veřejných fondů v SR. Úloha veřejných fondů v podpoře hospodářského růstu. - Pozn. 
 
von Angela Wefers 
Sparhaushalt bremst Schuldenwachstum : noch ein langer Weg bis zum ausgeglichenen 
Bundeshaushalt 
Úsporný rozpočet brání nárůstu zadlužení : k vyrovnanému spolkovému rozpočtu je ještě 
dlouhá cesta 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 1, S. 19-20 
Redukce rozpočtového deficitu v Německu; k nově zavedené dluhové brzdě, která nahradila 
dosavadní úpravu k omezování nového zadlužení státu a je motivována zásadou vyrovnaného 
rozpočtu. K dílčím změnám při snižování deficitu v přechodném období tj. do roku 2016. Povinnost 
dosažení vyrovnaných rozpočtů do roku 2020 na úrovni zemí, které k (dobrovolné - rozhodně však 
žádoucí) aplikaci instrumentu dluhové brzdy přistupují zatím sporadicky. - Přetištěno z Börsen-
Zeitung, Frankfurt n. M., z 31. prosince 2010. 
 
by Jörn Tenhofen, Guntram B. Wolff and Kirsten H. Heppke-Falk 
The macroeconomic effects of exogenous fiscal policy shocks in Germany : a disaggregated 
SVAR analysis 
Makroekonomické efekty vnějších šoků fiskální politiky v Německu : desagregovaná SVAR 
analýza 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 230, (2010) 
No. 3, p. 328-355 
Empirické zkoumání makroekonomických dopadů fiskální politiky. Studie prostřednictvím 
strukturální VAR analýzy (rozšířením přístupu O. Blancharda a R. Perottiho) zjišťuje krátkodobé 
dopady otřesů fiskální politiky na německou ekonomiku (data za období 1974-2008). Fiskální 
proměnné - výdajové a příjmové složky veřejných rozpočtů. - Pozn. 
 
Nicole Bullock 
Tough test looms for indebted US states 
Zadluženým americkým státům hrozí tvrdá zkouška 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37513 (12.1.2011), p. 31 
Americký trh s municipálními dluhopisy je na pokraji krize. Jednotlivé státy a města se potýkají           
s vysokými rozpočtovými deficity, kterým budou muset čelit bez federální podpory, jež je až dosud 
chránila před úpadkem. Mezi nejrizikovější státy unie patří Illinois, Kalifornie a Michigan. -- Český 
překlad pod názvem Zadlužené státy USA čeká letos těžká zkouška viz Hospodářské noviny ze dne 
13.1. 2011 s. 20. 
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Zemědělství 
 
Miroslav Svatoš, Luboš Smutka, Ondřej Miffek 
Competitiveness of agrarian trade of EU-15 countries in comparison with new EU member 
states 
Konkurenceschopnost agrárního zahraničního obchodu zemí EU-15 v porovnání s novými 
členskými státy EU 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 56, (2010) No. 12, p. 569-582 
Analýza komoditní struktury agrárního obchodu zemí EU za období 2004-2009 s důrazem na 
komparativní výhody jednotlivých agregací z hlediska jejich uplatnění na vnitřním trhu EU a na 
světovém trhu. Je založena na hodnocení komparativních výhod prostřednictvím modifikovaného 
Ballasova indexu a zpracována ve dvou rovinách tak, aby byly postiženy rozdíly v komoditní struktuře 
agrárního obchodu jak v případě starých (EU-15), tak i v případě nových členských států (EU-12). 
 

Životní úroveň 
 
Drahomíra Dubská 
Hrubý disponibilní důchod domácností v ČR a změny v jeho struktuře v letech 2000-2009 
Statistika, Sv. 47, (2010) č. 6, s. 477-505 
 - Pozn. -- Analýza dynamiky hrubého disponibilního důchodu českých domácností a jeho užití na 
individuální spotřebu a hrubé úspory za léta 2000-2008 se zaměřením na okolnost, jak ovlivnila 
konjunktura české ekonomiky chování domácností a k jakým odlišnostem docházelo na straně zdrojů 
a užití jejich hrubého disponibilního důchodu v období 2005-2009 oproti letům 2000-2004. Zvýšená 
pozornost je věnována vývoji hmotné a finanční akumulace v sektoru domácností. Konstrukce a 
komentář mezního sklonu k úsporám a mezního sklonu ke spotřebě. 
 
Redmar A. Wolf 
The sad history of carbon carousels 
Smutná historie podvodů s emisemi 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 6, p. 403-408 
Kolotočové podvody se už netýkají jen transakcí se zbožím. Podvody na trhu s obchodováním              
s emisemi, k nimž došlo v poslední době, svědčí o tom, že kolotočové schéma může zasáhnout             
i nehmotné statky. V příspěvku se popisuje obchod s emisními povolenkami, jak podvody mohou 
poškodit legální operace na trhu a jaká opatření již byla přijata. Navrhuje se i komplexnější řešení 
tohoto problému. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz 
- BAföG) 
Spolkový zákon o individuální podpoře vzdělávání (Spolkový zákon o podpoře vzdělávání - 
BAföG) 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 64, S. 1954-1975 
Nové znění spolkového zákona o podpoře individuálního vzdělávání vymezuje podporované druhy 
vzdělávání, výši státní podpory u jednotlivých typů vzdělávání, nezdanitelné částky v příjmech 
studujících/jejich rodičů/manželů, předpoklady podpory vzdělávání v zahraničí atd. 
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Tony Blair 
Die Religion lebt! 
Náboženství žije! 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 253 (30.12.2010), S. 64 
Rostoucí význam nábožensví v globalizovaném světě, pozitivní/negativní vlivy. 
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Daně 
 
25582 
Květa Kubátová 
Daňová teorie a politika 
Praha : ASPI Publishing, 2010, 275 s. : tab., grafy 
Přehledný výklad daňové problematiky. Otázky daňové teorie: základní pojmy, efektivnost daní, 
daňová incidence, daňové stimuly, daňová spravedlnost, makroekonomické důsledky zdanění a 
optimální zdanění. Daňová politika ve vyspělých zemích: úvod do problematiky, osobní důchodové 
daně, daně ze zisku společnosti, příspěvky na sociální zabezpečení, daně ze spotřeby, daně majetkové 
a ekologické. Hlavní přednosti a nedostatky daňových systémů a jednotlivých daní z hlediska 
teoretických požadavků na dobré daně. Rozbor otázek daňové koordinace a harmonizace v EU. -       
5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-574-8 (brož.) 
 
25510 
edited by Martin Zagler 
International tax coordination : an interdisciplinary perspective on virtues and pitfalls 
Koordinace mezinárodního zdanění : interdisciplinární náhled na výhody a skrytá nebezpečí 
London : Routledge, 2010, xxii, 198 s. : tab., vzorce, schémata, grafy 
Interdisciplinární pohled na problematiku mezinárodní daňové koordinace. Jednotlivé kapitoly jsou 
věnovány současným problémům mezinárodního zdanění; výhodám a nevýhodám několika typů daní, 
které mohou být vybírány na úrovni EU; vyhýbání se daním; daňovým únikům a daňovým podvodům; 
zamezení dvojího zdanění; repatriaci dividend; hybridním finančním nástrojům a daňovému 
plánování; VADCIT (value-added-type destination-based cash flow capital income tax) aj. - Pozn. - 
ISBN: 978-0-415-56948-4 (váz.) 
 
E-9416 
European Commission ; Eurostat 
Taxation trends in the European Union : main results 
Daňové trendy v Evropské unii : hlavní výsledky 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009, 42 s. : tab., grafy 
Brožura přináší zestručnění hlavních výsledků publikovaných ve zprávě Taxation trends in the 
European Union : data for the EU member states and Norway z roku 2009. Analýza evropských trendů 
vývoje daňové oblasti, porovnání situace a vyhlídek jednotlivých členských států EU. Příloha obsahuje 
přehled hlavních daňových opatření přijatých jednotlivými státy v odezvě na hospodářskou a finanční 
krizi a údaje daňové statistiky z období 1995-2007/8 za členské státy, Norsko a EU jako celek. - 2009 
edition - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-11172-3 (brož.) 
 
25587 
OECD 
Taxation, innovation and the environment 
Daně, inovace a životní prostředí 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2010, 249 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace zkoumá spojitost mezi environmentálním zdaněním a inovacemi ve formě vytváření a 
zavádění nových technologií, know-how a vliv tohoto nástroje na politiku zeleného růstu. Obsahuje 
výtahy z hloubkových případových studií zkoumajících účinnost environmentálních daní na vyvolání 
inovační aktivity nejrůznějšího druhu ve vybraných zemích OECD. Nejprve obecně o ekologickém 
zdanění, jeho výnosech, dále k plánování daní týkajících se životního prostředí a dalším relevantním 
daňovým nástrojům. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-08762-0 (brož.) 
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Ekonomické vědy, Ekonomie 
 
25585 
Josef Brčák, Bohuslav Sekerka 
Mikroekonomie 
Plzeň : Čeněk, 2010, 261 s. : obr. tab. 
Výklad v kapitolách: Ekonomický systém; Prvky ekonomického systému; Trh a tržní mechanismus 
(tržní poptávka po statku, nabídka statku, tržní rovnováha na trhu jednoho statku, elasticita a její 
vlastnosti); Teorie spotřebitele - odvození poptávky; Teorie firmy (produkční funkce, náklady, výnosy, 
zisk, optimalizace výroby, cíle firmy, metoda Langrageových multiplikátorů); Tržní struktury; Trh 
výrobních faktorů (trh práce, kapitálu, půdy); Tržní selhání; Mikroekonomická politika státu. - ISBN: 
978-80-7380-280-6 (brož.) 
 
25601 
Bronislava Hořejší ... [et al.] 
Mikroekonomie 
Praha : Management Press, 2010, 574 s. : tab., obr. 
Vysokoškolská učebnice je sestavena z těchto hlavních částí: Úvod - nástroje používané v mikroekonomii; 
Chování spotřebitele a formování poptávky; Chování firmy a formování nabídky; Trhy výrobních 
faktorů; Rovnováha, efektivnost a úloha státu. Výklad je doplněn příklady, shrnutím a kontrolními 
otázkami na konci každé kapitoly. - 5. aktualiz. vyd. - Slovníček základních pojmů. - ISBN: 978-80-
7261-218-5 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25600 
Pavel Kohout 
Finance po krizi : důsledky hospodářské recese a co bude dál 
Praha : Grada, 2010, 266 s. : obr., tab. 
Finanční krize (2007 - 2009) a  následná recese jsou události, které pohnuly světem. Ačkoli nejsou       
u konce, lze již analyzovat vývoj, který k nim vedl. Kniha se v první části zabývá kořeny finanční 
krize, mechanismy a motivy jejího vzniku. Ve druhé části ji analyzuje z teoretického hlediska a            
z hlediska hospodářské politiky. V poslední části se zabývá dopady krize na chování investic a 
investorů. Autor shrnuje, co z krize vyplývá pro investiční chování a které teorie a modely se 
osvědčily a které nikoli. - 2. rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-3583-2 (brož.) 
 
25511 
Dominique Rambure and Alec Nacamuli ; foreword by Gerard Hartsink; series editor Philip Molyneux 
Payment systems : from the salt mines to the board room 
Platební systémy : od dřiny do zasedacích síní 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, xxiv, 235 s. : tab., schémata 
Platební a zúčtovací styk, platební systémy a jejich změny v důsledku konkurence, technologického 
pokroku a regulace. První část publikace zkoumá strukturu platebních systémů, osvětluje základní 
principy, charakteristiky, platební nástroje, rizika platebních systémů a jejich úlohu v ekonomice. 
Druhá část popisuje vývoj platebních systémů v historickém a hospodářském kontextu v Evropě 
(SEPA), USA a na hlavních asijských trzích (Japonsko, Čína, Hongkong). Třetí část se věnuje 
vypořádání devizových obchodů, CLS a zúčtování obchodů s cennými papíry. Čtvrtá část zkoumá 
vztah mezi bankovnictvím a firmami v oblasti velkoobchodních platebních systémů a služeb 
usnadňujících obchod (požadavky společností a jim nabízené bankovní služby). Pátá část zvažuje 
úlohu back office a zpracování plateb v rámci celkové bankovní strategie. V poslední části knihy se 
autoři zamýšlejí nad směřováním tohoto oboru v budoucích letech. - Pozn., slovníček pojmů. - ISBN: 
978-0-230-20250-4 (váz.) 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

41 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25618 
Martin Kocourek ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Fotovoltaika a růst cen elektřiny : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010, 139 s. : tab., grafy 
Sborník ve své první části obsahuje příspěvky ze semináře k tématu fotovoltaiky, který proběhl v říjnu 
2010: Vláda zakročila proti solárnímu šílenství (M. Kocourek); Konkurenceschopnost českého 
průmyslu je ohrožena (J. Světlík); Štědrá podpora obnovitelných zdrojů byla zničující (J. Fiřt). Druhá 
část sborníku přináší v doplňkových textech další články: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly 
(P. Drobil); Ohrožená perspektiva (V. Tomšík); Sedm hříchů, nemravností a zločinů (P. Bém); Jak 
vyřešit problém s fotovoltaikou (P. Mach); Účet za 700 miliard (M. Zajíček, K. Zeman); Elektřina 
podraží (P. Páral); Amatérismus, nebo úmysl? (P. Kohout); Boj o nejdražší úspory na světě (L. Smrčka); 
Co je v solárním boomu zásadní (T. Munzi); Pár poučení z fotovoltaického průšvihu (L. Kovanda); 
Jak vybřednout z elektrické pasti (L. Lízal); Kdo je odpovědný za špatný zákon? (J. Hanzlíček); Daň 
za podporu obnovitelných zdrojů v SRN (T. Ehler); Fotovoltaika jako příležitost (V. Matějček); Jak 
ucpat fotovoltaický tunel (J. Svoboda); Komu patří solární parky v Česku (Z. Kubátová). - Vyd. 1. - 
Příl. - ISBN: 978-80-86547-97-8 (brož.) 
 
25667 
Ministerstvo financí České republiky, odbor Finanční politika 
Makroekonomická predikce České republiky : leden 2011 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2011, 62 s. : tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se čtvrtletní periodicitou a obsahuje tyto části: úvodní 
shrnutí, východiska predikce (vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, 
směnné kurzy, strukturální politiky a demografie), ekonomický cyklus (pozice v rámci ekonomického 
cyklu, kompozitní předstihový indikátor, individuální konjunkturální indikátory), predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů (ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy                  
k zahraničí, mezinárodní srovnání) a monitoring predikcí ostatních institucí. Následují tabulky a grafy. 
Uzávěrka datových zdrojů byla k 11.1.2011. - Tab. příl. - (brož.) 
 
25598 
International Monetary Fund 
World economic outlook. October 2010., Recovery, risk, and rebalancing 
Světový hospodářský výhled. Říjen 2010., Oživení, riziko a hledání nové rovnováhy 
Washington : International Monetary Fund, 2010, xvii, 217 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF a globální 
ekonomiky v roce 2010 a 2011. Hospodářské oživení a zdůraznění nutnosti aktivnější politiky k obnově 
vnitřní i vnější rovnováhy (posílení domácí poptávky, fiskální konsolidace, nárůst exportu zemí            
s obchodním deficitem a snížení čistého vývozu rozvíjejících se asijských ekonomik); detailní analýza 
heterogennosti tempa oživení v jednotlivých regionech; zkoumání makroekonomických důsledků 
fiskální konsolidace (zejména zvýšení daní a redukce výdajů) v rozvinutých zemích; dynamika 
zahraničního obchodu po období bankovní a úvěrové krize a vývoj obchodu z pohledu střednědobých 
makroekonomických důsledků finanční krize. Rozsáhlá statistická příloha s historickými daty a 
odhady na roky 2010-2015. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-58906-947-3 (brož.) 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
25608 
Ladislav Cabada a kolektiv 
Aktuální výzvy evropského integračního procesu 
Plzeň : Čeněk, 2010, 295 s. 
Cílem kolektivní monografie je přispět ke kritické politologické debatě o evropském integračním 
procesu. Dílčí studie jsou věnovány analýze vlastního politického systému EU, postavení Unie            
v soudobém mezinárodním systému a globální bezpečnostní architektuře, politikám EU zaměřeným na 
snížení rozvojových a hospodářských rozdílů mezi regiony a možnostem a limitům rozšiřování Unie. 
Názvy jednotlivých příspěvků: Evropský integrační proces a problematika evropské národní identity 
(R. Kvěš); Evropská unie jako federace? (P. Jurek); Demokratický deficit EU (Š. Strnad); Návrhy 
světové federální integrace v zrcadle evropského integračního procesu (S. Dach); Bezpečnostní dilema 
kantovské Evropy (K. Fleissner); Vývoj konceptu evropské armády (Z. Krčálová); Vývoj evropské 
regionální politiky (M. Pitrová); Regionalizace jako výsledek procesu evropeizace - případové studie 
Španělska a Rumunska (L. Piknerová); Evropská unie a Západní Balkán (D. Šanc). - ISBN: 978-80-
7380-289-9 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25581 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : sovereigns, funding, and systemic liquidity. October 2010 
Zpráva o globální finanční stabilitě : dluhové závazky států, financování a systémová likvidita. 
Říjen 2010 
Washington : International Monetary Fund, 2010, xiii, 132 s. : tab., grafy, schémata, rámečky 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finančních trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tento přehled se soustřeďuje 
na vyhlídky stabilizace globálního finančního systému, poukazuje na systémová rizika a jejich změny 
v posledním půlroce, sleduje zdroje a kanály finančních potíží se zdůrazněním sovereign risk a 
diskutuje zvažované návrhy ke zlepšení globálního finančního systému. Analýza výzev rozvinutých 
zemí při řešení situace pomalejšího oživení, vyšší míry zadluženosti a oslabeného finančního sektoru; 
problematika zlepšování odolnosti finančních institucí a trhů a zmírňování systémového rizika 
likvidity; možné negativní důsledky hodnocení úvěrového rizika států ratingovými agenturami pro 
finanční stabilitu, sovereign debt rating. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-1-58906-948-0 (brož.) 
 
25603 
Jaroslava Durčáková, Martin Mandel 
Mezinárodní finance 
Praha : Management Press, 2010, 494 s. : tab., obr. 
Učebnice je orientována na podnikový a bankovní sektor, výklad postupuje od základní 
charakteristiky platební bilance, devizového trhu a devizového kursu k jejich hlubšímu pochopení a     
k postupnému rozšíření o vzájemné souvislosti makroekonomických a mikroekonomických aspektů 
mezinárodních financí. Názvy částí: Platební bilance, devizový trh a kótování devizového kursu; 
Fundamentální a technická analýza devizového kursu. Devizový trh, devizové operace a devizová 
expozice. Mezinárodní investování - přímé investice, portfoliové investice a model CAPM v otevřené 
ekonomice, euroměnový a eurokapitálový trh; Mezinárodní měnová politika a instituce. Každá 
kapitola obsahuje výklad, kontrolní otázky a seznam doporučené literatury. - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-7261-221-5 (váz.) 
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25599 
Emílie Kalínská a kolektiv 
Mezinárodní obchod v 21. století 
Praha : Grada, 2010, 228 s. : obr. 
Aktuální trendy ve vývoji mezinárodních ekonomických vztahů (mezinárodní obchod se zbožím a 
službami a pohyb kapitálu v letech 2007 -2009) - analýza příčin vzniku a průběhu světové krize          
v letech 2007-2009 a její dopady na tuto oblast. Teorie mezinárodního obchodu a jeho efekty pro 
výrobce, spotřebitele a stát. Teorie měnového kurzu. Obchodní politika - zahraničně-obchodní 
politika, mezinárodní obchodní politika (WTO), společná obchodní politika EU. Mezinárodní měnový 
systém - vznik, vývoj a postupný zánik brettonwoodského mezinárodního měnového systému. 
Analýza podnikatelského prostředí v mezinárodním srovnání. Formy a nástroje jeho podpory              
v zahraničí i v ČR. Význam mezinárodních institucí v mezinárodním obchodě (mezivládní a nevládní 
organizace). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3396-8 (brož.) 
 
25610 
Martina Jiránková 
Národní státy v globálních ekonomických procesech 
Praha : Professional Publishing, 2010, 124 s. 
Základní pojmy problematiky a charakteristika současného faktického stavu. Stát, trh a společnost. 
Přístupy mezinárodní politické ekonomie. Procesy globalizace ve světové ekonomice a vliv 
globalizace na národní stát. Tradiční funkce národního státu. Předpokládaný vývoj vztahu státu a trhu 
v podmínkách globalizace. Národní stát a nadnárodní společnosti. Mezinárodní finanční trhy. 
Regionální seskupení a mezinárodní režimy. Otázky perspektivy (technologické změny, oslabování či 
posilování role státu aj.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-025-6 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
25580 
Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol. 
Podniková ekonomika 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxv, 498 s. : obr., tab. 
Cíle a funkce podniku (podstata podniku a podnikání, okolí podniku, vývoj podnikové ekonomiky, 
efektivnost a její kategorie, typologie podniků, založení a zánik). Majetková a kapitálová struktura a 
organizační výstavba podniku. Činnosti podniku a jejich řízení (výrobní činnost, nákup, odbyt, 
personální činnosti, financování podniku, investiční činnost, podnikové účetnictví). Specifické 
ekonomiky (výrobní podniky, bankovní podniky, obchodní podniky a podniky cestovního ruchu, 
drobné podniky a živnosti, podniky s mezinárodní účastí, podnikání ve zdravotnictví, ekonomika 
sportu, neziskové organizace). Aplikace PC v práci ekonoma. Učebnice je sestavena ze čtyř oddílů 
rozčleněných do kapitol. Každá kapitola začíná teoretickým výkladem doplněným příklady, následuje 
shrnutí poznatků, otázky, příklady k řešení a klíčová slova. - 5. přeprac. a dopl. vyd. - Stručný 
výkladový slovník. - ISBN: 978-80-7400-336-3 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
25588 
Jan Přib 
Kdy do důchodu a za kolik 
Praha : Grada, 2010, 128 s. : tab. 
Obecné otázky, základní prvky pro výpočet důchodů. Důchodový věk. Starobní důchod. Volba 
vhodného data odchodu do starobního důchodu. Souběh nároků na důchody. Zvyšování důchodů. 
Žádost o důchod a řízení o přiznání důchodu. Povinnosti důchodců a zaměstnavatelů. Penzijní 
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připojištění. Přehled právních předpisů. Tabulky pro výpočet důchodů. Právní stav publikace je             
k 1.1.2011. - 12. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3616-7 (brož.) 
 
25592 
Vojtěch Krebs a kolektiv 
Sociální politika 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 542 s. 
Učebnice obsahuje výklad kapitol: Sociální politika, její podstata a základní charakteristika; Typy 
(modely) sociální politiky, její funkce a nástroje; Účast státu v sociální politice; Proces transformace 
sociální politiky; Chudoba a sociální vyloučení; Vývoj sociální politiky a sociální politika EU; 
Sociální zabezpečení v sociálním systému společnosti; Financování systému důchodového 
zabezpečení; Důchodové pojištění; Penzijní připojištění; Nemocenské pojištění; Státní sociální 
podpora; Sociální pomoc; Politika zaměstnanosti; Zdravotní, rodinná, bytová a vzdělávací politika; 
Problémy a trendy ve vývoji budoucí české sociální politiky. Celá učebnice je doplněna faktografickou 
přílohou, která je aktualizována převážně k roku 2008. - 5. přeprac. a aktualiz. vyd. - Tabulková příl. - 
ISBN: 978-80-7357-585-4 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
25617 
František Kuda, Martin Lux (eds.) 
Bydlení v regionech : (důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení) 
Praha : Professional Publishing, 2010, 152 s. : 26 grafů, 52 tab. 
Práce vznikla v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické 
důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit" . Projekt byl zahájen v roce 2007 a bude 
probíhat do roku 2011. Názvy kapitol: Důsledky vývoje cen bydlení na potenciální i akutní ohrožení 
finanční nedostupnosti bydlení; Souvislosti mezi finanční dostupností bydlení a porodností v regionech 
ČR; Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací; Územní diferenciace bytové 
výstavby po roce 2001 a její vliv na regionální rozdíly ve fyzické dostupnosti bydlení; Důsledky 
podpor vybraných nástrojů bytové politiky v ČR na regionální rozdíly ve fyzické dostupnosti bydlení. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-026-3 (brož.) 
 
25606 
Jaroslav Drobník 
Základy pozemkového práva 
Beroun : Eva Rozkotová, 2010, 199 s. 
Výklad základních pozemkově právních vztahů v kapitolách: Půda a pozemkové právo; Účelová 
kategorizace půdy; Pozemkové vlastnictví; Užívací práva k půdě; Pozemkové úpravy; Katastr 
nemovitostí; Zvláštní právní režim vybraných kategorií pozemků. Uvedené právní předpisy jsou platné 
ke dni 30.9.2010. - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-904209-8-4 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
25612 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Labour market and wage developments in 2009 
Trh práce a vývoj mezd v roce 2009 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010, 293 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva analyzuje vývoj oblasti zaměstnanosti, mzdových a pracovních nákladů a míry 
nezaměstnanosti v roce 2009 v zemích EU jako celku a v eurozóně. Zaměřuje se na důsledky 
hospodářské a finanční krize pro oblast zaměstnanosti, fungování trhů práce a jejich interakce s klíčovými 
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makroekonomickými faktory (produktivita, mzdy, HDP). Zkoumá také situaci v jednotlivých 
členských zemích, jejich opatření a změny na trhu práce a v nastavení sociální politiky v reakci na 
krizi a následnou recesi; hodnotí dlouhodobé výzvy politik v kontextu postkrizového 
makroekonomického prostředí a potřeby fiskální konsolidace. Doplněno rozsáhlou statistickou 
přílohou. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-14807-1 (brož.) 
 
25602 
Jiří Plamínek 
Tajemství úspěchu 
Praha : Grada, 2010, 192 s. : 26 obr. 
Jádrem výkladu je popis myšlení a chování lídrů - popisuje se jejich povaha, typy a podmínky úspěchu 
a role lídrů ve firmách, organizacích, ve výchově, ve vzdělávání a v politice. Další kapitoly rozebírají 
spokojenost, užitečnost a zralost úspěšných jednotlivců i rozmanitost úspěšných skupin. Výklad 
konfrontuje teoretické poznatky s autorovou praxí. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3658-7 (brož.) 
 

Právo 
 
25509 
Josephine Steiner and Lorna Woods 
EU law 
Právo Evropské unie 
New York : Oxford University Press, 2009, cxxi, 776 s. : tab., rámečky 
Oblast současného stavu evropského práva podaná formou vysokoškolské učebnice. Zahrnuje hlavní 
oblasti práva EU - ústavní, institucionální a správní, hmotné právo (evropské hospodářské právo a 
evropské soutěžní právo) se zapracovanými změnami dle dopadů Lisabonské smlouvy. - 10th ed. - 
ISBN: 978-0-19-921907-0 (brož.) 
 
25594 
Richard Pomahač 
Evropské veřejné právo 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 252 s. 
Úvod do studia evropského veřejného práva. Historicko-srovnávací rozbor vývoje veřejného práva 
přesahujícího hranice jednotlivých evropských států. Systémové rozhraní unijního a národního práva. 
Otázky evropského občanství. Víceúrovňové vládnutí a správní unie. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7357-516-8 (brož.) 
 
25605     Pouze prezenčně 
Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv 
Obchodní zákoník : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxii, 1447 s. 
Znění zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Poslední úpravy v tomto vydání zákonem 
č. 152/2010 Sb. Obsáhlý komentář. Výčet souvisejících ustanovení a předpisů. Přehled judikatury. - 
13. vyd. - Chronologický přehled souvisejících předpisů. - ISBN: 978-80-7400-354-7 (váz.) 
 
25593 
František Cvrček 
Právní informatika 
Praha : Ústav státu a práva AV ČR 2010, 371 s. : 132 tab., 44 obr. 
Právní informatika analyzuje právo na základě speciálně pro tento účel vytvořených databází právních 
dokumentů. První oddíl vysvětluje pojem a předmět právní informatiky a její historii v ČR. Druhý 
oddíl popisuje třídění, zdroje, strukturu a odkazy právních dokumentů. Další oddíl se zabývá jazykem 
právních dokumentů (základní pojmy, právní termíny, analýza kontextu atd.). Následuje výklad 
deskripce právního řádu ČR (základní jednotka dokument či slovo) a právního informačního systému 
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(PIS). V závěru jsou shrnuty možnosti využití výsledků právní informatiky. - ISBN: 978-80-87439-00-
5 (Ústav státu a práva : brož.) 
 
25596 
sestavila Ivana Štenglová 
Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 1156 s. 
Ucelený přehled rozhodovací praxe soudů v oblasti občanskoprávních závazků, především z rozhodnutí 
Nejvyššího soudu. Judikáty jsou rozřazeny do tří hlavních oddílů - právní úkony, smlouvy a 
závazkové právo. Právní stav publikace byl uzavřen ke dni 31.1.2010. - ISBN: 978-80-7357-576-2 
(váz.) 
 
25590 
sestavil Jiří Doležílek 
Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : vznik, změny a skončení pracovního poměru 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 256 s. 
Výběr zahrnuje rozhodnutí Soudního dvora ES, Ústavního soudu Nejvyššího soudu, Vrchního soudu   
v Praze a krajských soudů. Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 31.1.2010. - 2. aktualiz. 
a rozšíř. vyd. - Rejstř. - ISBN: 978-80-7357-554-0 (brož.) 
 
15392/52 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 52, ročník 2009 - I. díl 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxv, 855 s. +1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou 
orientaci. V tomto díle nálezy č. 1 až 78, usnesení č. 1 až 9 z roku 2009. - Vyd. 1. - CD obsahuje 
věcný rejstřík všech dosud vydaných svazků. - ISBN: 978-80-7400-340-0 (váz.) 
 
25609 
Karel Klíma 
Ústavní právo 
Plzeň : Čeněk, 2010, 786 s. 
Vysokoškolská učebnice obsahuje výklad těchto hlav obecné a zvláštní části ústavního práva: Obecná 
teorie ústavy; Ústavněprávní povaha EU; Vznik a charakter české ústavy; Ustavní právo ČR hmotné; 
Ústavní právo procesní. Toto vydání reaguje na platnou Lisabonskou smlouvu a v této souvislosti         
i nálezy Ústavního soudu ČR.  Výklad je doplněn poznámkami a judikaturou. - 4., rozš. vyd. - ISBN: 
978-80-7380-261-5 (váz.) 
 
25613 
Vladimír Týč 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy 
Praha : Leges, 2010, 301 s. 
Evropská integrace a vznik Evropských společenství a EU - současný stav. Pravomoci EU. 
Organizační struktura. Právní systém, prameny a normotvorba. Aplikace práva Unie v členských 
státech. Soudní systém. Vynucování unijního práva. Interpretace práva Unie. Jednotný vnitřní trh. 
Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Úprava soukromoprávních vztahů v rámci vnitřního trhu EU. 
Evropské soukromé právo. Ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Regulace státních 
(veřejných) podpor. Unijní právo veřejných zakázek. Daňová politika Unie. Sbližování práva ve 
fiskální oblasti. Ochrana duševního vlastnictví v EU. Společná obchodní politika (vnější obchodní 
vztahy EU). Pracovní právo a sociální zabezpečení. Ochrana spotřebitele. Ochrana lidských práv          
v EU. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU. - 5. přeprac. a aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
87212-60-8 (brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25604     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad 
Malý lexikon obcí ČR 2010 = Small lexicon of municipalities of the Czech Republic 2010 
Praha : Český statistický úřad, 2010, 225 s. : tab., mapky 
Obce v územní struktuře platné k 1. 1. 2010. Údaje vyjadřují stav roku 2009. Po úvodních 
metodických vysvětlivkách následují vybrané ukazatele v okresech, v krajích a  ve správních 
obvodech obcí s rozšířenou působností, velikostní skupiny obcí podle okresů a krajů, přehled 
městského obyvatelstva podle různých kritérií a údaje o jednotlivých obcích seřazených podle krajů. - 
Kód publikace 1302-10. - ISBN: 978-80-250-2040-1 (brož.) 
 
25579 
Český statistický úřad 
Statistická ročenka České republiky 2010 = statistical yearbook of the Czech Republic 2010 
Praha : Český statistický úřad, 2010, 799 s. : tab., schémata, mapky 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny 
mezinárodním srovnáním zemí EU a porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR. Názvy oddílů: 
Vybrané ukazatele národního hospodářství; Území a podnebí; Životní prostředí; Obyvatelstvo; 
Národní účty; Finance; Měna a platební bilance; Ceny; Příjmy a výdaje obyvatelstva; Trh práce; 
Pracovní síly, zaměstnaní a nezaměstnaní; Zahraniční obchod; Organizační struktura národního 
hospodářství; Zemědělství; Lesnictví; Průmysl; Energetika; Stavebnictví; Obchod, ubytování, 
stravování a cestovní ruch; Doprava; Informační a komunikační technologie; Věda a výzkum; Tržní 
služby; Vzdělávání; Zdravotnictví; Sociální zabezpečení; Kultura a sport; Soudnictví, kriminalita, 
nehody; Mezinárodní srovnání; Vybrané ukazatele oblastí a krajů; Volby. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
250-2033-3 (váz.) 
 
25595 
Libor Prudký (ed.) ; [překlad do angličtiny Stephan von Pohl] 
Tehdy a teď : česká společnost po 20 letech : reflexe očekávání a naplňování vývoje společnosti 
ČR mezi roky 1989 až 2009 očima sociálních vědců = Then and now : Czech society after 20 
years : a look at expectations and actual developments in Czech society between 1989 and 2009 
through the eyes of social scientists 
Plzeň : Čeněk, 2010, 165 s. 
Soubor studií nabízí zobecnění pohledu na některé součásti transformace České republiky. Studie 
vycházejí z ověřených poznatků vývoje v období od roku 1989 do současnosti a poukazují na otázky a 
problémy, které z dosavadního transformačního procesu vyplývají pro další rozvoj země. Názvy 
jednotlivých příspěvků: 20 let - pokus o bilanci (J. Sokol); Třetí kultura, lidská přirozenost a důsledky 
"sametové revoluce" (M. Petrusek); Hodnoty v transformaci společnosti ČR (1989-2009) (L. Prudký); 
Proměny sociálně prostorové struktury Česka po roce 1989 (J. Musil); Sociálně politický rozměr 
společenských změn 1989-2009. Programy a skutečnosti (M. Potůček); Strukturální integrace českých 
elit po dvaceti letech (P. Frič); Je Česko spravedlivá společnost? (V. Bělohradský). - Dvojjazyčný text. - 
ISBN: 978-80-7380-279-0 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
25614 
Michal Vaněk 
Německé účetní právo v české praxi 
Praha : Leges, 2010, 125 s. 
Příručka má napomoci připravit podklady společností registrovaných v ČR pro mateřské společnosti    
v Německu pro účely konsolidace a usnadnit tak práci při převodu českých účetních závěrek do 
formátu podle německého obchodního práva. Přináší přehled povinností podnikatelů podle německého 
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obchodního práva a přehled reformních změn (v roce 2009 byl přijat zákon o modernizaci účetního 
práva). Vyjmenovává požadavky na zahajovací rozvahu a obsah účetní závěrky. Popisovaná 
problematika se dotýká účetních závěrek sestavovaných obchodními společnostmi působícími ve sféře 
obchodu, výroby a poskytování služeb. Odborné termíny jsou uvedeny dvojjazyčně. - 3. aktualiz. a 
přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-87212-52-3 (brož.) 
 
25584 
Vladimír Schiffer 
Správně vedené účetnictví 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 274 s. 
Organizace účetnictví (České účetní standardy, vnitřní účetní předpisy, konstrukce účtové osnovy a 
účtového rozvrhu, organizace účtáren a účetních prací, odpovědnost za zpracování účetních dokladů). 
Praktické řešení některých účetních případů (např. inventární čísla, účtování zálohových faktur, 
dohadné položky, oceňování a evidence majetku získaného z finančního leasingu aj.). Vybraná témata 
z problematiky inventarizací majetku a závazků. Účetní závěrka, odstraňování chyb v účetnictví, 
účetní archiv a externě vedené účetnictví. Právní stav předpisů v publikaci je k 1.10.2010. - Vyd. 1. - 
Obálkový podnázev: metodika pro účetní, odpovědi na nejčastější otázky, účetní chyby a jejich řešení. 
- ISBN: 978-80-7357-575-5 (brož.) 
 
25615I 
kolektiv autorů 
Účetní a daňové aktuality 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Praktické informace a příklady k účetní závěrce. Novinky v účetnictví podnikatelů 2010/2011. Některá 
vybraná témata k dani z příjmů před velkou novelou 2011. Závěry z jednání koordinačního výboru 
Svazu účetních  s Komorou daňových poradců ČR. Stanoviska k dotazům z praxe (např. podmínky 
fotovoltaických elektráren od roku 2011, DPH, možnosti přivýdělku, dodaněné závazky v účetnictví, 
rozpuštění nedaňové rezervy v daňovém přiznání aj.). - ISBN: 978-80-87367-13-1 (brož.) 
 
25607 
Ivana Pilařová, Jana Pilátová 
Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2010 
Praha : VOX, 2010, 180 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do tří částí. První část - účetní závěrka, popisuje operace předcházející uzavření 
účetních knih, sestavení účetní závěrky, ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zprávu a 
zveřejňování účetní závěrky. Následuje část věnovaná vztahu účetního výsledku hospodaření a 
základu daně, podrobnému rozboru položek zvyšujících nebo snižujících základ daně, speciálním 
daňovým problémům a úpravě základu daně a samostatnému základu daně. Závěrečná část je 
věnována finanční analýze, seznamuje s jejími metodami, ukazateli platební schopnosti, rentability, 
finanční stability, aktivity a s ukazateli na bázi cash flow. - 3. aktualiz. vyd. - Příl.: Položky účetních 
výkazů ve vazbě na účtový rozvrh. - ISBN: 978-80-86324-92-0 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
25583 
Petr Budiš, Iva Hřebíková 
Datové schránky : fungování, doručování, bezpečnost, návody 
Olomouc : ANAG, 2010, 287 s. : obr., grafy, tab. 
Problematika datových schránek v kontextu budování informační společnosti. Vládní strategie. 
Účelnost využívání elektronické komunikace v praxi. Přehled legislativy a definice základních pojmů. 
Projekt e-Government. Právní úprava datových schránek. Účel, typy datových schránek, jejich 
zřizování a principy fungování. Bezpečnost informačního systému datových schránek a elektronických 
dokumentů. Praktické návody na využití. Autorizovaná konverze dokumentů. Nejčastější dotazy. 
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Dosavadní zkušenosti. - 1. vyd. - 3 příl. obsahují znění zák. č. 300/2008 Sb., a navazující vyhlášky. - 
ISBN: 978-80-7263-617-4 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-9389 
Trésor. Direction Générale 
Directorate General of the Treasury - Annual report 2009 
Generální ředitelství Státní pokladny - výroční zpráva 2009 
[Paris] : Ministere de l'economie, de l'industrie et de l'emploi (Francie), [June 2010], 60 s. : grafy 
První výroční zpráva francouzského generálního ředitelství Státní pokladny (DG Trésor). Seznamuje   
s touto institucí a shrnuje její hlavní činnosti v roce 2009, příloha obsahuje organizační schéma a 
mapku celosvětové sítě působnosti. - Příl. 
 

Ostatní 
 
21555XIII 
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu Pavla Vošahlíková] 
Biografický slovník českých zemí. [XIII. sešit], Dig-Doš 
Praha : Libri, 2010, XVII, 216 - 338 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již nežijících osobnostech. Každé heslo je opatřeno 
standardizovaným záhlavím, životopisem dané osoby a je doplněno o příslušné bibliografické údaje. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7277-416-6 (soubor) 
 
25597 
Zdeněk Veselý 
Dějiny mezinárodních vztahů 
Plzeň : Čeněk, 2010, 605 s. 
Souhrnný a přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od 
počátku lidské civilizace až do začátku 21. století. Výklad se soustřeďuje na mezinárodní politické a 
diplomatické události především v Evropě. Zmíněny jsou i skutečnosti a klíčové momenty týkající se 
mezinárodního postavení českého státu. Významnou částí publikace jsou výňatky souvisejících 
dokumentů na konci každé kapitoly. - 2., upr. vyd. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7380-
278-3 (brož.) 
 
25616 
Zuzana Míšková a kolektiv 
Economy in English 
Praha : Ekopress, 2010, 117 s. 
Základní odborná terminologie z hlavních odvětvích ekonomiky. V úvodu každé lekce odborné 
termíny příslušné oblasti a jejich výklad v angličtině. Následují odborné texty a cvičení. Na konci 
každé lekce je uveden česko-anglický slovníček termínů. - 2. uprav. vyd. - Klíč k cvičením a 
překladům. - ISBN: 978-80-86929-69-9 (brož.) 
 
25611 
Miloš Kaňka 
Matematické praktikum : sbírka řešených příkladů z matematiky pro studenty vysokých škol 
Praha : Ekopress, 2010, 286 s. : obr., vzorce 
Sbírka řešených i neřešených příkladů pro studenty prvních ročníků vysokých škol. Obsahuje příklady 
v těchto kapitolách: Množiny, logika, zobrazení, reálné funkce jedné reálné proměnné, inverzní 
funkce; Limita posloupnosti a funkce, spojitost funkce; Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí 
jedné reálné proměnné; Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí dvou reálných proměnných; 
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Integrály; Nekonečné řady; Diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice prvního 
a druhého řádu s konstantními koeficienty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86929-65-1 (brož.) 
 
25589 
Tomáš Dvořák 
Nadace a nadační fondy : text zákona s poznámkami 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 130 s. 
Text zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších zákonů, doplněný 
poznámkami. Znění důvodových zpráv. Právní stav publikace k 1. 7. 2010. - 2. dopl. a aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7357-563-2 (brož.) 
 
25619 
[slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Rusko-český, česko-ruský velký slovník 
Brno : Lingea, 2009, 1359 s. 
Oboustranný slovník obsahuje 95 000 hesel a 80 000 příkladů, idiomů a frází. Aktuální slovní zásobu 
doplňují termíny z ekonomiky, práva, vědy a techniky. Největší dosud vydaný jednosvazkový slovník. 
- 1. vyd. - Obálkový podnázev: ... nejen pro překladatele. - ISBN: 978-80-87062-65-4 (váz.) 
 
25586 
Jiří Kroupa 
Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, xvii, 113 s. 
Abecedně uspořádaný výkladový slovník obsahuje základní pojmy ze státovědy, politologie a teorie 
mezinárodních vztahů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-568-7 (brož.) 
 
25621 
[slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Španělsko-český, česko-španělský velký slovník 
V Brně : Lingea, 2009, 1343 s. 
Největší jednosvazkový oboustranný slovník s aktuální slovní zásobou obsahuje 95 000 hesel, 68 000 
příkladů, idiomů a frází.  Je doplněn o termíny z ekonomiky, práva a vědy a techniky. - 1. vyd. - 
Obálkový podnázev: ... nejen pro překladatele. - ISBN: 978-80-87062-64-7 (váz.) 
 
25591 
Rjúta Kawašima ; [překlad Alexandra Fraisová] 
Trénink mozku : zlepšení za 60 dnů 
Praha : Ikar, 2010, 191 s. : il. 
Program sestávající z kombinace jednoduchých matematických výpočtů a slovních cvičení určených   
k zlepšení celkového výkonu mozku. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-249-1333-9 (váz.) 
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