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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 únor) 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  trendy  v oblasti  právní  ochrany 
spotřebitele,  zahraniční rozvojová spolupráce v kontextu fiskální 
konsolidace  v ČR,  ekonomie  obnovitelných  zdrojů  energie, 
evropská dluhová krize a snahy o  její překonání, novely zákona     
o daních z příjmů, statut evropské společnosti, internetové sázení 
(konzistentnost  národních  právních  úprav  ve  světle  judikatury 
ESD), novela zákona o platebním styku, vliv úsporných opatření 
státu na hospodaření obcí,  rozdíly  v systémech pojištění  vkladů 
v USA a v EU, přerozdělení výnosů sdílených daní v Sasku, státní 
rozpočet  na  rok  2011  a  veřejné  dotace  do  železniční  dopravy.  
V angličtině vyšly články vztahující se k  výnosové křivce českých 
státních dluhopisů od  roku  1999 do současnosti a k daňovému 
klínu z nákladů na pracovní sílu.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající se koncepce daňové reformy 
odloženého zdanění příjmů vypracované Joachimem Mitschkem, 
úřední  statistiky  korporační  daně  v Německu,  registračních 
pokladen, reformy daně z nemovitostí, plánovaného švýcarského 
zákona  o  refundaci  neoprávněně  nabytých  majetků  politicky 
exponovaných  osob  a  reformy  daně  z nemovitostí.  Z anglicky 
psaného  tisku  doporučujeme  stati  k evropské  a  mezinárodní 
daňové spolupráci, k postavení centrálních bank a fúzím burz. 

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 Eurozóna. 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:  
 
Růst  cen  průmyslových  výrobců:  indexy  cen 
výrobců – únor 2011. Zveřejněno 15.3.2011. 
 
Pohonné hmoty a topné oleje:  šetření průměrných 
cen vybraných výrobků. Zveřejněno 18.3.2011. 
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro  Vás  přehled  Úplných  znění 
zákonů, které knihovna zařadila do svého knihovního  
fondu v lednu 2011. 
 
25620/818 
Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci:  
podle stavu k 10.1.2011 
  
25620/813 
Cestovní  náhrady.  Mzdové  a  platové  předpisy: 
podle stavu k 1.1.2011 
  
25620/815 
Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku, 
další předpisy: podle stavu k 1.1.2011 
  
25620/814 
Pracovněprávní  předpisy.  Zaměstnanost,  odbory, 
inspekce práce: podle stavu k 10.1.2011 
  
25620/810 
Sociální  pojištění  2011:  podle  stavu  k  1.1.2011: 
pojistné  na  sociální  zabezpečení,  nemocenské 
pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění 
sociálního zabezpečení 
  
 
 

25620/811 
Sociální zabezpečení 2011: státní sociální podpora, 
sociální péče, sociální služby, pomoc v hmotné 
nouzi, životní a existenční minimum, působnost 
jednotlivých orgánů:  podle stavu k 1.1.2011 
  
25620/821 
Účetnictví  nevýdělečných  organizací:  podle 
stavu k 17.1.2011 
  
25620/816 
Účetnictví  podnikatelů.  Audit:  podle  stavu         
k 10.1.2011: zákony, prováděcí vyhlášky, standardy 
  
25620/819 
Účetnictví, kontrola: podle stavu k 17.1.2011 
  
25620/817 
Vzorový  účtový  rozvrh,  rozvaha  a  výsledovka 
2011: podle stavu k 1.2.2011 
  
25620/812 
Zákoník práce: podle stavu k 1.1.2011 
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Daně 
 
Brian J. Arnold 
An introduction to the 2010 update of the OECD Model Tax Convention 
Úvod do aktualizace Vzorové daňové smlouvy OECD v r. 2010 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 1, p. 3-4 
Stručný úvod do aktualizace Vzorové daňové smlouvy, komentář k některým změnám v článku 7. - 
Pozn. -- K problematice viz i další články v tomto čísle časopisu. 
 
Miroslava Jirsová 
České úřady častěji pokutují nadnárodní firmy za krácení daně 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 24 (3.2.2011), s. 13 
K zesíleným finančním kontrolám, které provádějí oddělení specializované kontroly České daňové 
správy v nadnárodních společnostech v ČR, a jejich výsledkům. Zaměřují se na převodní ceny 
přeshraničních transakcí, jejichž prostřednictvím je možno vyvést zisk do země s nižší daňovou 
sazbou. 
 
Eva Sedláková 
Další novely zákona o daních z příjmů. [1] 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 1, s. 41-46 
1. ledna 2011 nabývají účinnosti dvě novely zákona o daních z příjmů, č. 346/2010 Sb. a č. 348/2010. 
Tato část článku se zabývá novelou č. 346/2010 Sb., jejíž jednotlivá ustanovení se týkají: úmrtného, 
příspěvku na pohřeb, odchodného, přídavku na bydlení; osvobození příjmů z provozu fotovoltaických 
elektráren; vlastní bytové potřeby; plnění poskytovaných prezidentu republiky; osvobození pravidelně 
poskytovaných důchodů; příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a pojištění; plnění 
představitelům státní moci a soudcům, funkčních požitků aj. -- Pokračování článku v příštím čísle. 
 
Miroslav Zámečník 
Daňová konkurence v praxi : zisky firem 
Euro, Sv. 2011, č. 5, s. 16 
Tabulkové mezinárodní srovnání výše sazeb daně z příjmů právnických osob v zemích OECD a jejich 
změn mezi lety 2000-2010. Trend posledních deseti let v důsledku významné daňové konkurence 
směřoval jednoznačně ke snížení kombinovaných statutárních sazeb těchto daní. 
 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 10., Ukončení daňové kontroly, řádné 
opravné prostředky 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 9-15 
Zpráva o daňové kontrole (k požadavku na hodnocení všech důkazů), projednání zprávy o daňové 
kontrole. Vydání rozhodnutí - dodatečný platební výměr, nicotná rozhodnutí. Tři skupiny opravných 
prostředků: řádné (odvolání nebo rozklad), mimořádné opravné prostředky (návrh na povolení obnovy 
řízení), dozorčí prostředky (nařízení obnovy řízení nebo nařízení přezkoumání rozhodnutí). Sankce 
vztahující se k doměření daně, promíjení příslušenství daně. Příklady. -- Opravným a dozorčím 
prostředkům se blíže věnuje další příspěvek na s. 26-32. 
 
Tereza Köppelová ... [et al.] 
Daňové přiznání za rok 2010 : podrobný návod, jak postupovat při vyplňování přiznání k dani  
z příjmů fyzických osob za rok 2010 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 6, střed. příl. (31 s.) 
Komplexní návod k vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010. 
Pomoc v orientaci mezi jednotlivými druhy příjmů, které se musí zdanit; detailní instrukce k vyplnění 
formuláře daňového přiznání; přehled daňových povinností v roce 2011. -- Viz také příspěvek Jak se 
vyhnout častým chybám na s. 56-57. 
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Jaroslava Pfeilerová 
Daňové rezidentství 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 1, s. 51-54 
Rozsah daňové povinnosti, daňové rezidentství (DR) fyzické a právnické osoby, změna DR, důležitost 
správného určení DR. 
 
Torsten Riecke 
Die Schweiz - ein Modell für die EU 
Švýcarsko - model pro EU 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 16 (24.1.2011), S. 8-9 
Švýcarsko může být vzorem pro Evropu především v oblasti daní, protože názorně ukazuje, že i ve 
federálním seskupení může panovat zdravá soutěž (daňovou svrchovanost vůči příjmům a majetku 
uplatňuje jednotlivě každý z 26 kantonů a jejich obcí). Např. iniciativu "za daňovou spravedlnost", 
kterou zde mělo být dosaženo jednotného minimálního zdanění velkých příjmů a majetků ve 
Švýcarsku, občané v referendu odmítli. Slabinou švýcarského modelu je stav rozpočtů některých 
kantonů - zvláště tradiční daňové ráje mívají prázdné pokladny. I když v porovnání s deficity 
německých zemí či obcí jde o podstatně menší hodnoty, vyvolává to politické rozpory: stejně jako       
v Německu zde je obvyklé finanční vyrovnání mezi chudými a bohatými kantony - a tak některé 
samozřejmě nechtějí doplácet na ty, které se v daňové soutěži podbízejí (o finančním vyrovnání 
rozhodují zatím dosažené daňové příjmy a ne daňové sazby). Autor se přimlouvá, aby se tento postoj 
uplatňoval i při nastolování rovnováhy mezi daňovou soutěží a finančním vyrovnáním v Evropě s tím, 
že každý členský stát by měl mít možnost si rozhodovat o domácích daňových sazbách. Rozhodující 
by mělo být, že získané příjmy mu umožní zabezpečit určitou úroveň veřejných plnění a dostát 
mezinárodním závazkům. Na efektivitu využití daňových příjmů ve Švýcarsku se velmi hledí a to        
i s pomocí "demokracie zdola", možná proto německý ministr financí pomýšlí na zavedení práva 
přirážky k dani z příjmů pro obce. 
 
Clemens Fuest 
Empirische Studien zum Steuerreformkonzept einer nachgelagerten Einkommensbesteuerung 
von Joachim Mitschke - Ein Überblick 
Empirické studie ke koncepci daňové reformy odloženého zdanění příjmů vypracované 
Joachimem Mitschkem - přehled 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 1, S. 9-17 
Reforma daňové politiky je v Německu dlouhodobě předmětem diskuzí; mezi nejznámější reformní 
návrhy patří koncepce integrovaného daňového a transferového systému J. Mitschkeho označovaná 
jako "Frankfurtský návrh", který obsahuje dvě základní reformní myšlenky: 1) kompletní přechod ke 
zdanění příjmů na principu odloženého zdanění příjmů (tj. zdanění zisků až po jejich odčerpání resp. 
jejich využití ke spotřebě - jde o variantu cash-flow), 2) návrh zásadní reorganizace sociálního 
systému a přechod na integrovaný daňový a transferový systém občanských odvodů resp. občanského 
paušálu (model negativní daně z příjmů). Dopady odloženého zdanění na daňové příjmy, zaměstnanost 
a hospodářský růst. Krátce ke "kolínskému modelu kombinované mzdy". 
 
Roman Seer and Isabel Gabert 
European and international tax cooperation : legal basis, practice, burden of proof, legal 
protection and requirements 
Evropská a mezinárodní daňová spolupráce : právní východiska, praxe, důkazní břemeno, 
právní ochrana a požadavky 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 2, p. 88-98 
Internacionalizace zvýšila počet daňově relevantních přeshraničních transakcí. To představuje problém 
pro národní daňové režimy a vyžaduje efektivní mezinárodní daňovou spolupráci. Autoři posuzují 
právní východiska, praxi, důkazní břemeno, právní ochranu a požadavky z hlediska evropské a 
mezinárodní daňové spolupráce. - Pozn. 
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By Vanessa Houlder and Nikki Tait 
European corporate tax plans under fire 
Evropské plány na korporační daň pod palbou 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37535 (7.2.2011), p. 5 
Německo a Francie jsou hlavními zastánci projektu panevropského daňového systému, podle kterého 
by si firmy mohly zvolit, zda chtějí podléhat jednotnému systému místo toho, aby danily v jedné ze 
zemí EU. Podle výzkumu společnosti Ernst & Young by však implementace nových pravidel zvedla 
nadnárodním společnostem náklady o 13 procent. Mezi odpůrce plánu patří především Irsko, ale          
i Velká Británie a řada menších států Evropské unie. -- Český překlad článku pod názvem Evropská 
daň se firmám prodraží viz Hospodářské noviny ze dne 8. února 2011 s. 22. 
 
Elena Variychuk 
In search of effective regulation: draft bill on transfer pricing 
Hledání efektivní regulace: návrh zákona o převodních cenách 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 2, p. 107-112 
Tvorba převodních cen je v ruské daňové teorii a praxi relativně novým jevem. V posledních letech se 
však značně zvýšila pozornost věnovaná této problematice, protože uplatňování převodních cen 
značně ovlivňuje daňové příjmy. V příspěvku se rozebírají jednotlivá ustanovení nového návrhu 
zákona. - Pozn. 
 
Rainer Zielke 
International tax planning with tax havens - objectives and strategies in a multinational group of 
affiliated corporations 
Mezinárodní daňové plánování s daňovými ráji - cíle a strategie v nadnárodní skupině 
přidružených společností 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 2, p. 80-87 
Pro mezinárodní daňové plánování v rámci nadnárodní skupiny přidružených společností mají velký 
význam daňové ráje. Autor popisuje cíle, koncepty a východiska vyhýbání se placení daní a rozebírá 
strategie např. ve vztahu mateřská - dceřiná společnost nebo v případě holdingu či nepřímého 
vlastnictví, týkající se mezinárodního daňového plánování s využitím daňových rájů. - Pozn. 
 
Juliane Gude 
Jährliche Körperschaftsteuerstatistik : Methodik und erste Ergebnisse 
Roční statistika korporační daně : metodika a první výsledky 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 12, S. 1089-1097 
Úřední statistika korporační daně v Německu umožňuje vyhodnotit daňové zatížení podniků touto daní 
a také účinnost daňového systému. Pro statistické účely se údaje o korporační dani soustřeďují od 
zdaňovacího období roku 1992 v tříletém cyklu, od zdaňovacího období roku 2004 v jednoletém. 
Porovnání metodik, porovnání výsledků obou statistik (odchylky), aktuální výsledky roční statistiky 
korporační daně tj. za rok 2005 (ve vybraných hospodářských odvětvích). - Pozn. 
 
Jens Kretzschmann 
JStG 2010 - Änderungen des Investmentsteuergesetzes 
Daňový zákon roku 2010 - změny zákona o zdanění investic 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 2, S. 62-68 
Německý daňový zákon roku 2010 přináší mnohé změny zákonů ve všech oblastech daňového práva, 
v příspěvku jsou podrobně představeny úpravy v předpisech zákona o zdanění investic vč. právní 
situace do roku 2010 (daňové vyrovnání výnosů, nově nastavený pohled na význam akciového zisku 
při běžném zdanění, daňová srážka kapitálového výnosu, model odkladu zdanění z titulu ztráty            
v rámci konečného zdanění, znevýhodnění domácích investorů německou daní u zdroje). - Pozn. 
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Bernhard Lindgens, Thomas Sigmund 
Kassen im Visier des Fiskus 
Fiskál má zaměřeno na registrační pokladny 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 2 (4.1.2011), S. 18 
Shrnutí povinností podnikatelů/živnostníků, které souvisejí s provozováním registrační pokladny         
v Německu a mají redukovat dodatečné manipulace údajů v případě hotovostních prodejů a daňové 
úniky. Kontrolní možnosti finanční správy, digitální doklady s archivační povinností pro potřeby 
finančních úřadů. K důvodům odstoupení od plánu zavést povinný fiskální čip. 
 
Bert Losse 
Linke Tasche, rechte Tasche 
Levá kapsa, pravá kapsa 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 1-2, S. 28-29 
Zvýšení odvodové zátěže německých občanů v roce 2011, přehled nejdůležitějších změn v jednotlivých 
daních a odvodech je prezentován na vzorových typech domácností (např. zvýšení pojištění proti 
nezaměstnanosti a nemocenského pojištění; poplatky na komunální úrovni: zvýšení stočného, daně      
z vodních srážek či úhrad za odvoz odpadu). 
 
Václav Pátek 
Nedokončená vytýkací řízení a daňový řád 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 10-11 
K procesu nedokončených vytýkacích řízení po 1.1.2011 (většinou se týká nadměrných odpočtů 
vykazovaných v přiznání k DPH). Volba a aplikace optimálního ustanovení daňového řádu, který 
neobsahuje ustanovení pro vytýkací řízení (v zákoně o správě daní a poplatků byl průběh vytýkacího 
řízení ošetřen § 43). 
 
Adam Junek 
Neplatit dvakrát : daně 
Euro, Sv. 2011, č. 6, s. 8-9 
Téma uzavírání nových smluv o zamezení dvojího zdanění (na příkladu ČR - Tchaj-wan) a případné 
renegociace podmínek u starších smluv. Aktuální vyjednávání dohod o výměně daňových informací    
s tzv. daňovými ráji. 
 
Giuseppe Campolo 
New regulation provides clarification regarding the tightened CFC and anti-tax haven rules 
Nový předpis objasňuje zpřísněná pravidla pro podniky pod zahraniční kontrolou a proti 
daňovým rájům 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 1, p. 42-48 
Paragraf 13 zákona č. 102/2009 obsahuje ustanovení, která podstatně zpřísňují italská pravidla pro 
podniky pod zahraniční kontrolou. Vzhledem k nejednoznačnému výkladu pravidel vydaly italské 
daňové úřady dne 6. října 2010 nařízení č. 51/E, které především vysvětluje uplatnitelnost nových 
pravidel a také pravidel pro subjekty, které mají sídlo v zemích uvedených na "černé listině". - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Postavení daňového subjektu při daňové kontrole se zlepšilo, nebo se posílila pozice správce 
daně? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 25-31 
Postavení daňového subjektu při daňové kontrole, k otázce přípustnosti namátkových daňových 
kontrol. Rekapitulace změn v provádění daňových kontrol a porovnání původní a nové právní úpravy 
(daňový řád) v oblasti: namátkové daňové kontroly, opakované kontroly, lhůt vymezených pro správce 
daně, zahájení/ukončení kontroly, povinností daňového subjektu. Shrnutí práv daňového subjektu. - 
Pozn. 
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Petr Vrána 
Praktické poznámky ke změnám v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 
2010 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 1-6 
Přehled hlavních změn, které ovlivňují výpočet daně fyzických osob za rok 2010, doplňují poznámky 
k vyplnění tiskopisu daňového přiznání vč. názorného příkladu výpočtu daně. 
 
Helena Machová 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 1-3 
Zpracování daňového přiznání právnických osob za rok 2010, příklad stanovení daňové povinnosti       
s komentářem. Sankce za opožděné podání daňového přiznání, úrok z prodlení. 
 
Alois Th. Nacke 
Referentenentwurf zum Steuervereinfachungsgesetz 2011 
Referentský návrh k zákonu o daňovém zjednodušení roku 2011 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 3, S. 132-140 
Referentský návrh německého zákona o daňovém zjednodušení přináší celou řadu zjednodušení          
v daňovém právu s různými finančními dopady. Mezi jednotlivě představenými plánovanými 
změnami je např. zvýšení zaměstnaneckých paušálů nebo zrušení příjmové hranice u přídavků na děti 
či zavedení dvouletého období pro daňové prohlášení. Současně má dojít ke snížení počtu variant 
vyměřování daní (z výčtu uvedených 7 na 4), nová úprava by měla přinést závaznost zvoleného 
způsobu zdanění pro vyměřovací období po odevzdání daňového prohlášení (§ 26 odst. 1 návrhu 
zákona) a také změnu v možnostech zdanění manželů. V Poplatkovém řádu by mělo dojít ke zrušení 
poplatku za závaznou úřední informaci, dosud se povinnost poplatku vztahovala i na velmi nízké 
předmětné hodnoty (5 000 €), podle návrhu by se poplatek vztahoval až na hodnoty nad 10 000 €. - 
Pozn. 
 
Christoph Spengel, Jost H. Heckemeyer, Benedikt Zinn 
Reform der Grundsteuer : ein Blick nach Europa 
Reforma daně z nemovitostí : pohled do Evropy 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 1, S. 10-14 
V souvislosti s aktuálními diskuzemi o reformě daně z nemovitostí v Německu jsou nastíněna možná 
řešení a také představeny systémy daně z nemovitostí v zemích EU, které mohou být inspirací pro 
novou úpravu daně z nemovitostí v Německu. Součástí příspěvku je i kvantitativní analýza daňového 
zatížení nemovitostí v EU. Komponenty německé daně z nemovitostí. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Reform der Grundsteuer : Stellungnahme des Wissentschaftlichen Beirats beim Bundesministerium 
der Finanzen 
Reforma daně z nemovitostí : stanovisko Vědecké rady Spolkového ministerstva financí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 1, S. 41-48 
Daň z nemovitostí v Německu. Podle názoru Vědecké rady Spolkového ministerstva financí je sice 
nutné daň z nemovitostí reformovat (kritizovaná aplikace jednotkové ceny zohledňuje cenové poměry 
z 1.1.1964 resp. 1.1.1935), měla by však být zachována. Reformovaný vyměřovací základ by se měl 
řídit nájemní hodnotou. Čistou plošnou daň nepovažuje za vhodnou alternativu hodnotově orientované 
daně z nemovitostí. Pohled na současnou daň z hlediska finanční vědy. Odůvodnění daně z nemovitostí 
coby obecní daně. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Správa DPH a změny pro rok 2011 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 2, s. 14-17 
Změny v oblasti DPH od 1.1.2011 vyplývající z daňového řádu; registrace plátce a osoby 
identifikované k dani. Náhrada za neuplatnění daně při zanedbání. Vedení evidence pro účely DPH. 
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Lhůty a způsob předkládání daňových přiznání, povinnost negativního daňového přiznání. Souhrnná 
hlášení, E-tiskopis. Zrušení registrace. Ručení za nezaplacenou daň. Doplněno příklady. 
 
Primož Dolenc, Suzana Laporšek 
Tax wedge on labour and its effect on employment growth in the European Union 
Daňový klín z nákladů na pracovní sílu a jeho vliv na růst zaměstnanosti v Evropské unii 
Prague economic papers, Vol. 19, (2010) No. 4, p. 344-358 
Empirická analýza daňového klínu z nákladů na pracovní sílu, zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti 
v členských státech EU. Autoři zdůvodňují odlišnosti v daňovém klínu mezi novými a starými 
členskými státy EU a prostřednictvím lineární regresní analýzy vzorku dat z období 1999-2008 zjišťují 
spojitost mezi daňovým klínem a růstem zaměstnanosti v EU. Závěry naznačují, že snížení zdanění 
práce by mohlo zvýšit poptávku po pracovní síle a motivovat zaměstnavatele k vytváření nových, 
zejména nízkopříjmových, pracovních míst. - Pozn. 
 
Alfred Storck 
The financing of multinational companies and taxes : an overview of the issues and suggestions 
for solutions and improvements 
Financování nadnárodních společností a daně : přehled problémových oblastí a návrhy řešení a 
zlepšení 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 1, p. 27-41 
Posouzení rámce zdanění mezinárodní společnosti z hlediska zdanění přeshraničních úroků i principu 
tržního odstupu (arm's length principle); témata související s financováním nadnárodních společností. - 
Pozn. 
 
Rainer Zielke 
The changing role of tax havens - an empirical analysis of the tax havens worldwide 
Měnící se úloha daňových rájů - empirická analýza daňových rájů ve světě 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 1, p. 42-56 
Deset let poté, co byla odstartována iniciativa OECD týkající se škodlivých daňových praktik, se 
výrazně změnila úloha daňových rájů. Daňová útočiště po celém světě se zásadním způsobem 
přizpůsobila mezinárodním daňovým normám. Je tedy třeba zpracovat nový koncept daňového ráje a 
autor článku s ním přichází. - Pozn. 
 
Brian J. Arnold 
The taxation of income from services under tax treaties: cleaning up the mess 
Zdanění důchodu ze služeb v rámci daňových smluv: náprava věcí 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 2, p. 59-68 
Zmatek v otázce zdanění důchodu ze služeb podle vzorových smluv OECD a OSN; návrhy možného 
řešení. - Pozn. 
 
Bruno Filipe Covas Carvalho, Marie Lamensch and Servaas van Thiel 
The VAT exemption for insurance-related services of brokers and agents : the case of the "call 
centre" 
Osvobození od DPH u služeb makléřů a obchodních zástupců spojených s pojišťovnictvím : 
případ "call centra" 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 1, p. 19-30 
Režim DPH pro finanční služby v Evropské unii, zejména pokud jde o služby pronajaté pojišťovnou 
od nezávislých firem; rozsudky ESD v této oblasti; uplatnění precedenčního práva ESD na call centra. 
- Pozn. 
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Vanessa Houlder 
Trouble to avoid 
Problém, kterému je třeba se vyhnout 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37535 (7.2.2011), p. 7 
Nadnárodní podniky využívají promyšlený právní systém, aby minimalizovaly své odvody daňové 
správě. V současnosti se na ně více zaměřuje pozornost rozhněvané veřejnosti i vlád zápasících            
s nedostatkem peněz. V Británii vzniklo hnutí UK Uncut, prosazující názor, že kdyby každý platil 
pořádně daně, nebylo by třeba snižovat veřejné výdaje. I v mezinárodním měřítku nabývá otázka 
zdanění podniků na významu. V článku se rozebírají dosavadní pokusy sladit mezinárodní režim          
i některé nové návrhy. 
 
Roland Ismer, Anne-Katharina Keyser 
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand : aktuelle Entwicklungen und gesetzgeberische 
Handlungsoptionen 
Zdanění veřejné správy daní z přidané hodnoty : aktuální vývoj a možnosti stanovené 
zákonodárcem 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 3, S. 81-91 
Cílem koaliční smlouvy v Německu bylo nastolit konkurenční rovnost v oblasti DPH mezi 
komunálními a soukromými podnikatelskými subjekty. Soudními rozsudky bylo dosaženo výkladu     
§ 2 odst. 3 zákona o DPH pro veřejnou správu v souladu s předlohou systémové směrnice k DPH. 
Příspěvek rozebírá soudní rozhodnutí a také zbývající problémy jako je konkurenční kritérium, 
přechodné úpravy, daň na vstupu - současně však kriticky hodnotí úpravu v § 2 odst. 3 zákona o DPH, 
který údajně není transparentní implementací směrnice podle evropského práva. Potvrzuje tedy 
potřebu DPH v hospodářské činnosti subjektů veřejné správy nově koncipovat s tím, že vědecké kruhy 
přinášejí pozoruhodné náměty, jimiž by bylo možné odstranit nežádoucí právní a hospodářské dopady 
současné aplikace DPH v právnických osobách veřejné správy (jedná se např. o různé kompenzace 
daně uhrazené na vstupu či úplné zrušení současného systému). - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Utajovaná revoluce : reforma 
Euro, Sv. 2011, č. 5, s. 32 
Stručný příspěvek o připravovaných změnách v oblasti daní pro roky 2012-2014, na kterých pracuje 
MF a které dosud nebyly oficiálně představeny. Otázka snížení výdajových paušálů pro živnostníky, 
diskutovaného zrušení daňového bonusu u slevy na dani na dítě, zrušení superhrubé mzdy, úpravy 
daně z nemovitostí, změny a redukce systému daňové správy (snížení počtu finančních úřadů, vznik 
specializovaného finančního úřadu). 
 
Jan Knížek ; [rozhovor vedli] Miroslava Jirsová, Miroslav Petr, Nikita Poljakov 
Ve třetině sporů o daně se státem vítězí firmy 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 32 (15.2.2011), s. 14-15 
V rozhovoru se ředitel Generálního finančního ředitelství vyjadřuje k problematice restrukturalizace 
daňové správy a k dopadům úsporných opatření na finanční úřady, dále ke kontrolní práci finančních 
úřadů a zaměření finančních kontrol na podvody s DPH a převodní ceny nadnárodních firem,              
k soudním sporům o doměření daně i podvodům a zavedení reverse charge mechanismu v oblasti 
DPH. -- Viz také příspěvek Prostor pro podvody s DPH se tenčí na s. 13. 
 
Zdeněk Kuneš 
Vracení daně plátcům v jiných členských státech 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 1, s. 59-60 
S platností od 1.1. 2010 je v zákonu o DPH nově upravena problematika vracení daně plátcům v jiných 
členských zemích EU. V článku se stručně rozebírají jednotlivá ustanovení, např. nárok na vrácení 
daně, období a limity pro vrácení daně, přístup na portál spravovaný Ministerstvem financí, obsah 
žádosti aj. 
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Marie Prochásková 
Výběr cel a daní 2010 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 1, s. 6-7 
Stav celních a daňových příjmů vedených na účtech celní správy k 31.12.2010; příjmy z titulu: DPH, 
spotřebních daní, vratek, cel, blokových pokut, jednotlivých dovozních daní. Přehled vybraných 
spotřebních daní vč. porovnání roku 2009/2010. Příjmy dělené správy. 
 
Jaroslav Kobík 
Vyměření a doměření daně podle daňového řádu 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 1, s. 49-51 
Daňový řád, tj. zákon č. 280/2009 Sb., který nabývá účinnosti od 1. ledna 2011, přináší novou právní 
úpravu správy daní. Postupovat se podle něj bude i při správě cla, poplatků, daňové ztráty a 
příslušenství daně. V článku se stručně vysvětlují pravidla řízení vyměřovacího a řízení doměřovacího. 
 
Martin Děrgel 
Vyživované dítě v daních z příjmů - příklady s řešením výkladových potíží 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 15-24 
Vyživované dítě v dani z příjmů fyzických osob, podmínky využití daňového zvýhodnění na 
vyživované dítě žijící s poplatníkem, forma daňového zvýhodnění (sleva na dani, daňový bonus, 
kombinace slevy a bonusu). Rekapitulace k podmínce "soustavné přípravy dítěte na budoucí 
povolání". Daňové zvýhodnění jen po část roku. Příklady. 
 
Miroslav Zámečník 
Za daně chytřejší : reforma 
Euro, Sv. 2011, č. 5, s. 28-31 
Diskusní příspěvek k problematice lepšího nastavení českého daňového systému z pohledu potřeby 
fiskální stabilizace a nezvyšování přerozdělování. Rozbor a hodnocení současné struktury daní v ČR, 
porovnání se zeměmi OECD a výčet doporučení k její nápravě. V připojených grafech je 
demonstrován vývoj celkových daňových výnosů k HDP v zemích OECD v čase (roky 1965, 1975, 
1985, 1995, 2000, 2007-2009) a vývoj zdanění spotřeby zboží a služeb jako procento HDP těchto zemí 
v letech 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 až 2008. 
 
Jan Brabenec 
Za spotřebními daněmi na Slovensko 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 1, s. 9 
Postřehy ke spotřebním daním v SR;  institut povolení k prodeji lihovin za cenu nepokrývající daně. 
Praxe stálého daňového dozoru ve všech slovenských lihovarech po celou pracovní dobu. 
 
Zdeněk Morávek 
Změny právních předpisů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 2, s. 18-23 
Přehled novelizací zákonů platných od 1.1.2011 zahrnuje změny: zákona o daních z příjmů (zpřísnění 
daňového režimu u ekologických zdrojů a zařízení, odpočitatelnost darů poskytovaných právnickými 
osobami, motivační příspěvek jako daňový základ, úprava základu daně, zrušení slevy na dani pro 
zaměstnavatele se zaměstnanci se zdravotním postižením, zdanění/vymezení funkčních požitků           
u zaměstnanců, změny v odečtech zaměstnavatelů týkajících se náhrad mzdy zaměstnancům za dobu 
pracovní neschopnosti, nezdanitelných částek, vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou), zákona     
o rezervách, v oblasti nemocenského pojištění, ve vyhlášce o FKSP, zákona o dani z nemovitostí,       
v platových předpisech, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o DPH. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 3/2011  
Novela zákonů o daních z příjmů (2.). Daň z nemovitostí v roce 2011. Daňové přiznání  - mimořádné 
odpisy. Byty, rodinné domy, jejich pořízení, pronájem, prodej. Spolupracující osoby. Zdaňování 
příjmů ve vazbě na rezidentství (1.). Dovoz zboží - Změny v roce 2011. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 5/2011  
Aktuálně k daním z příjmů, 2. část. Výplata podílu na zisku mateřské společnosti. SMS jízdenka - 
daňově uznatelný náklad? Odměna za minulý rok a vazba na ELDP. [Nárok na] stravenky při 
polovičním úvazku ženy na rodičovské dovolené. Úhrada dluhu předešlého nájemce. Úroky z prodlení 
u úvěrových smluv. Ukončení PP ve zkušební době. Výdaje z minulého roku v DE. Složení financí na 
prodej pozemku v DE. DPH a zálohové faktury z minulého roku. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Lasse Steiner, Lisa Leinert, Bruno S. Frey 
Economics, religion and happiness 
Ekonomie, náboženství a štěstí 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Vol. 11, (2010) No. 1, p. 9-24 
Nástin dvou hlavních prvků ekonomického výzkumu náboženského cítění (ekonomické důsledky víry; 
vysvětlení náboženského chování za použití ekonomického modelování). Následná empirická analýza 
vlivu různých aspektů zbožnosti na štěstí a blaho jednotlivce a vztahu víry a subjektivního blaha ve 
Švýcarsku. - Pozn. -- Viz také další příspěvky monotematicky zaměřeného čísla Religion und 
Ökonomie. 
 
Martina Jiránková 
Fungování národního státu v podmínkách existence mezinárodních měnových a finančních trhů 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 4, s. 3-12 
Úvaha nad fungováním, možnostmi a riziky národních států v podmínkách globálně liberalizovaných 
měnových a finančních trhů z hlediska mezinárodní politické ekonomie. Mundellovo-Flemingovo 
trilema - omezení národních států globálními finančními trhy, problematika ovlivnění měnových kurzů 
liberalizovanými finančními toky kapitálu. - Pozn. 
 
Mark P. Wachowiak, Renata Wachowiak-Smolíková, Dušan Smolík 
Parameter estimation of nonlinear econometric models using particle swarm optimization 
Odhad parametrů v nelineárních ekonometrických modelech za využití particle swarm 
optimization 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 13, (2010) No. 4, p. 193-199 
Využití optimalizačního algoritmu "particle swarm optimization" (PSO) v ekonometrickém 
modelování, zejména v parametrickém odhadu u problému nerovnováhy. Optimalizace funkce metody 
maximální věrohodnosti (MLE); porovnání s výsledky získanými jinými optimalizačními metodami. 
 
Menbere Workie Tiruneh, Urban Kováč 
Prínos Edmunda Phelpsa, nositeľa Nobelovej ceny, k rozvoju makroekonomickej teórie 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 9, s. 967-971 
Příspěvek seznamuje s životopisnými detaily a rekapituluje vědeckou práci amerického profesora 
ekonomie Edmunda Phelpse, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2006. Detailněji se věnuje 
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Phelpsově přínosu k chápání vztahu mezi mírou inflace a nezaměstnaností prostřednictvím modifikací 
Phillipsovy křivky. 
 
Petra Černíková 
The analysis of supply and demand shocks adjustment dynamics of the EU-15 countries 
Analýza dynamiky přizpůsobování se šokům ze strany nabídky a poptávky ve starých členských 
státech EU 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 13, (2010) No. 4, p. 219-229 
Studie prostřednictvím strukturálního VAR modelu porovnává dynamiku a zkoumá symetrii 
přizpůsobování se nabídkovým a poptávkovým šokům v oblasti výroby a cen ve státech EU-15. Je 
zaznamenána vyšší synchronizace přizpůsobení se na straně nabídky než na straně poptávky. - Pozn. 
 
Ashot Tsharakyan, Martin Janíčko 
The binding credit constraints and the welfare effects of housing price appreciation 
Úvěrová omezení domácností a dopad zvýšení ceny bydlení na bohatství 
Prague economic papers, Vol. 19, (2010) No. 4, p. 359-382 
Autoři modelovým způsobem zkoumají důsledky zvýšení cen bydlení pro celkové bohatství 
domácností v ekonomice se závaznými úvěrovými omezeními. Analyzují model s endogenními 
cenami bydlení v závislosti na nabídkových a poptávkových šocích, jak s omezením výše úvěru, tak     
i bez něj. V poslední části analýzy je model kalibrován na ekonomiku USA a je zjištěna kumulativní 
změna celkového bohatství v důsledku zvýšení cen bydlení v reakci na kombinaci šoků pozorovanou   
v USA v letech 1995-2006. - Pozn. 
 
M.R. Wickens 
What's wrong with modern macroeconomics? : why its critics have missed the point 
Co je v nepořádku s moderní makroekonomií? : proč její kritici nepochopili o co jde 
CESifo Economic studies, Vol. 56, (2010) No. 4, p. 537-553 
Příspěvek přednesený na konferenci "What's wrong with modern macroeconomics?" v Mnichově        
v listopadu 2009 je obranou moderní makroekonomické teorie před kritiky, kteří jí činí odpovědnou za 
finanční krizi a za selhání bankovních a finančních systémů. Autor také poukazuje na některé 
přednosti a slabiny moderní makroekonomie a hledá příčiny finanční krize. -- Viz i další příspěvky      
z tematického čísla "What's wrong with modern macroeconomics?". 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
A more complicated game : central banks 
Složitější hra : centrální banky 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8721, p. 63-65 
Finanční krize západních zemí otřásla důvěrou veřejnosti v přední centrální banky. Současně ale vedla 
k rozšíření jejich pravomocí a povinností. Nové povinnosti si vyžadují nové "makroobezřetné" 
přístupy: při regulaci bank je třeba současně sledovat rizika pro celou ekonomiku. A staré úkoly 
měnové politiky nejsou o nic snadnější, takže centrální bankovnictví se stává složitějším. V článku se 
rozebírá, jaké nástroje mají centrální banky k dispozici a jaké zkoušky je čekají. 
 
An old problem : ending deflation in Japan 
Starý problém : jak skoncovat v Japonsku s deflací 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8720, p. 77 
V Japonsku se objevují názory, že úporná deflace není ani tak měnovým problémem, jako 
strukturálním, souvisejícím se špatnými podnikatelskými rozhodnutími a demografickými trendy. 
Kdyby japonské firmy místo tradičních výrobků vyráběly nové typy luxusního zboží, které se nyní 
dováží ze Švýcarska, Francie a Itálie, mohla by se podpořit poptávka ze strany bohatých starých lidí. 
Objevil se i návrh na daňovou reformu, která by přiměla staré lidi, aby své peníze odkazovali rovnou 
vnukům, protože průměrný věk dědiců činí skvělých 67 let. 
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Stephen S. Roach 
Asie v inflační pasti 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 7, s. 48 
Úvaha nad nebezpečnými trendy růstu cen v Asii a zejména inflačním vývojem v rozvíjejících se 
ekonomikách Číny a Indie. Zhoršování jádrové inflace; riziko propuknutí mzdově cenové spirály. 
Účinnou protiinflační strategií je dle autora jedině výrazné zvýšení reálných úrokových sazeb. 
 
Tomáš Plhoň, Dáša Hyklová 
Až drak sežere orla : Čína 
Euro, Sv. 2011, č. 7, s. 48-50 
Úvaha nad opodstatněností názoru, že se čínská měna v budoucnu stane univerzálním rezervním 
platidlem a nahradí v této pozici americký dolar. Problematika podhodnocení jüanu a manipulací jeho 
kurzem ze strany čínské vládní politiky. Obavy z přehřátí čínské ekonomiky a z bubliny na trhu           
s nemovitostmi. 
 
Back for more : exchange mergers 
Znovu a více : fúze burz 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8720, p. 73-74 
Mezi burzami opět probíhá vlna jednání o fúzích. Otázkou je, nakolik je takové slučování přínosné. 
Burzy nemají globální rozměr, s cennými papíry a deriváty se většinou obchoduje v neměnných 
místech, která se řídí svými vlastními předpisy, zákony, pracovní dobou a rozhodující masou 
účastníků trhu. -- Problematikou konsolidace burz se zabývá i článek ve Financial Times ze dne 
18.2.2011 na s. 7 pod názvem A market to capture. 
 
Frank M. Drost 
Bankberater müssen sich registrieren lassen 
Bankovní poradci se musejí nechat zaregistrovat 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 17 (25.1.2011), S. 35 
Povinnost registrace investičních poradců činných v německých  bankách, spořitelnách a družstevních 
bankách vyplývá z německého zákona o zlepšení ochrany investic a má bránit neserióznímu 
poradenství; registr bude spravovat Úřad dohledu nad finančními službami (BaFin) a mají v něm být 
zaneseny nejen osoby poradců, ale i těch, kteří např. stanovují cílové hodnoty odbytu produktů (kvůli 
redukci negativních vlivů na investory způsobených tlakem na prodeje resp. provize). 
 
Josef Šíma, Václav Rybáček 
Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost? 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 9, s. 958-966 
Analýza období zvaného bankovnictví divokých koček (v USA po přijetí Free Banking Act v roce 
1837), které je pojímáno jako praktická zkušenost s fungováním tzv. systému svobodného 
bankovnictví, a pravidel regulace tohoto bankovnictví, kdy autoři vyvracejí tvrzení, že problémy 
tohoto systému jsou ukázkou selhání trhu. Následné objevování paralel mezi krizí bankovnictví 
divokých koček a nedávnou hypoteční krizí i podobností jejich příčin ukazuje, že jsou v principu 
stejné povahy. Příčiny a průvodní jevy obou krizí jsou jevy těsně spojené s institucionálním 
prostředím vytvořeným státními intervencemi, nikoliv fungováním svobodného trhu. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Der Banknotenkreislauf und das Banknoten-Recycling in Deutschland = The banknote cycle and 
banknote recycling in Germany 
Oběh a recyklace bankovek v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 1, S. 19-29 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 1, p. 17-27 
Oběh a recyklace bankovek v Německu; recyklační model, indikátor Return Frequency. - Pozn. 
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Marietta Kurm-Engels 
Die neue Sehnsucht nach der guten alten Mark 
Nová touha po staré dobré marce 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 3 (5.1.2011), S. 36-37 
V Německu se eurem platí dvanáct let, přesto však tam stále ještě 56 procent občanů vnímá německou 
marku jako lepší měnu než euro - a mnozí se od marky neoddělili ani fyzicky, protože podle údajů 
Bundesbanky měli Němci koncem roku 2010 v mincích a bankovkách cca 6,93 mld. DEM. Vzhledem 
k politickému napětí v Evropě to sice nahrává snahám některých ekonomů prosadit návrat k marce, 
mnozí odborníci jsou však přesvědčeni, že zůstane jen u přání, i když není jisté, že přechod Evropanů 
ke společné měně byl dobrou volbou. Nyní je nutné vyřešit budoucnost eura, tedy z hlediska možnosti 
udržení jeho podoby či spíše kondice (podporou slabých zemí) nebo jeho konsolidací (platilo by pak 
pouze pro silné členské země); navrhováno je také vytvoření severní a jižní eurozóny. Nedůvěra         
v řešení řeckého problému pouze interními úsporami. 
 
Olaf Storbeck 
Die selbst gemachte Krise 
Vlastnoručně vytvořená krize 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 11 (17.1.2011), S. 18 
Studie ekonomů (G. Favara, J. Imbs) nazvaná "Credit supply and the price of housing" empiricky 
dokazuje, že bankovní deregulace amerického prezidenta Clintona v roce 1994 byla hlavním 
spouštěčem excesů v oblasti dluhů a nemovitostí v USA a následné světové recese; zkoumání rozdílně 
zachovaných omezení v jednotlivých státech ukazují, že čím svobodněji banky operovaly - tím 1) 
velkoryseji poskytovaly po roce 1994 nové úvěry, 2) více klesal počet odmítnutých žádostí o úvěr a 3) 
více se lidé v poměru vůči svému příjmu zadlužovali. Příčinou úvěrového boomu je deregulace a ne 
stoupající poptávka po úvěrech, což dokazují nezávislé hypoteční instituce, na něž se bankovní zákon 
z roku 1994 nevztahoval a které proto svoji hypoteční politiku nezměnily. K dalším studiím, které 
potvrzují představené teze a prokazují doslova spolehlivý vliv úvěrového boomu na spuštění finanční 
krize. 
 
Tom Braithwaite 
Elusive information 
Nepolapitelné informace 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37543 (16.2.2011), p. 7 
Aby mohli zabránit budoucím finančním krizím, chtěli by mít regulátoři k dispozici "palubní desku", 
která by je upozorňovala na možné problémy. Její vytvoření však brzdí nedostatek jednotných dat a 
značná opatrnost bank. Žádný regulační úřad neshromažďuje data o finančním systému jako celku. 
 
Deutsche Bundesbank 
Entwicklung, Aussagekraft und Regulierung des Marktes für Kreditausfall-Swaps = 
Development, information content and regulation of the market for credit default swaps 
Vývoj, informační obsah a regulace trhu s úvěrovými deriváty (CDS) 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 12, S. 47-64 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 12, p. 43-59 
Příspěvek zkoumá aspekty týkající se trhů s úvěrovými deriváty (CDS), zvláštní pozornost věnuje 
vývoji vybraných trhů vládních obligací zemí eurozóny od roku 2000 do současnosti, vlivu obchodů    
s CDS na nárůst výnosů z emitovaných dluhopisů zkoumaných zemí (období 2007 - říjen 2010) a 
kritice spekulací s CDS. Analyzuje změny spreadů úvěrových derivátů evropských zemí a vývoj CDS 
trhů okrajových zemí eurozóny v období finanční krize i změny v regulaci CDS v reakci na finanční 
krizi. - Pozn. 
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Patrick Jenkins, George Parker and Sharlene Goff 
Ever elusive prey 
Nepolapitelná kořist 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37539 (11.2.2011), p. 7 
Čtyři měsíce pracovali bankovní zaměstnanci, vládní úředníci, právníci a konzultanti na projektu 
Merlin, který měl vnést mír do vztahů mezi bankovním sektorem a britskou vládou. Výsledek je 
skromný: závazek velkých bankovních domů zvýšit půjčky podnikům, a to i malým, o 6 %, všeobecné 
přísliby podporovat podniky v regionech a vágní slib vyplatit si nižší bonusy než loni. Vztahy se tak 
zřejmě v nejbližší době nezlepší. První zkouška přijde brzy - banka Barclays zveřejní výsledky svého 
hospodaření v r. 2010. A také komise pro bankovnictví, která má pro vládu zjistit strukturální 
problémy v odvětví, bude pokračovat ve své činnosti. 
 
Malte Fischer ... [et al.] 
Geld jagt Güter : Inflation 
Peníze nahánějí zboží : inflace 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 4, S. 20-26 
Nejen v Německu, ale celosvětově se život prodražuje, protože celosvětově rostou ceny - chleba, 
másla, benzinu, elektřiny. Nárůst inflace už v některých zemích dosáhl dvoumístné hodnoty a pokud 
se i nadále bude upevňovat globální konjunktura a zlepší se situace na trzích práce, dojde ke vzniku 
spirály tvořené zvyšovanými mzdami a rostoucími cenami - s důsledkem trvalého inflačního procesu. 
Současný mírný růst množství peněz však nemůže zastřít, že v předchozích letech došlo následkem 
značného uvolnění peněžní politiky národních bank k nakupení obrovských přebytků likvidity. 
Citované propočty uvádějí desetinásobné zvýšení celosvětového množství peněz od roku 1980, 
celosvětová produkce naproti tomu vzrostla pouze šestkrát. Studie M. Friedmana prokázaly, že inflace 
je monetárním fenoménem: v případě, že je růst peněz v ekonomice výraznější než růst množství 
zboží, odrazí se to (s případným opožděním) v nárůstu cen, což potvrzují prognózy plíživé celosvětové 
inflace, která je střednědobě odhadována na pět procent. V jednom z grafů jsou zachyceny rozdíly 
úřední a vnímané inflace. 
 
Olaf Storbeck 
Große Banken, große Subventionen 
Velké banky, velké subvence 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 24 (3.2.2011), S. 18 
Too big to fail (TBTF). Ze studií zaměřených na mechanismus "příliš velká na to, aby padla" vyplývá, 
že politici i bankovní regulátoři tento problém podcenili: např. v USA se různé skryté subvence 
pohybují u velkých bank v řádech miliard dolarů (na jednotlivé instituce). Státní podpora je tím pádem 
natolik atraktivní, že peněžní instituce se cíleně snaží dosáhnout statutu TBTF a státní pomoc se tak 
stala centrálním stimulantem mnoha fúzí a převzetí v devadesátých letech. Takto vyvolaný trend 
obřích fúzí v americkém finančním průmyslu ohrožuje funkčnost bankovního systému, omezuje 
reálnou ekonomiku a provokuje nové krize. 
 
David Rozumek ; [rozhovor vedl] Tomáš Plhoň 
Chceme být v Evropě slyšet 
Euro, Sv. 2011, č. 5, s. 52-53 
Rozhovor s členem vedení evropského bankovního dohledu (nově vzniklé Evropské bankovní 
agentury/European Banking Authority) Davidem Rozumkem z ČNB o zastoupení a pozici ČR v této 
evropské instituci, o částečně kritickém pohledu na fungování evropského dohledu nad finančním 
trhem, o financování provozu EBA a o současných klíčových tématech, kterým se EBA věnuje. 
 
Dalibor Strnadel 
K návrhu novely zákona o platebním styku 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 1, s. 23-26 
Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb.,            
o platebním styku, a některé další zákony. V příspěvku se rozebírají ta ustanovení návrhu novely, 
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kterými se do českého právního řádu transponuje evropská směrnice o elektronických penězích. 
Účinnost navrhovaných změn se předpokládá dne 30. dubna 2011. - Pozn. 
 
Josef Tauber 
Když dva dělají totéž, není to totéž : rozdíly v systémech pojištění vkladů ve Spojených státech a 
v Evropské unii 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 16-17 
Garance návratnosti vkladů v USA a EU; porovnání činnosti americké FDIC a českého Fondu 
pojištění vkladů, jehož koncepce reprezentuje evropské pojištění vkladů. Vyplácené náhrady vkladů. 
Rizikové kategorie bank pojištěných u FDIC, aktivity FDIC v případě zhoršující se finanční situace 
pojištěné banky. Rozdíly v legislativě k pojištění vkladů. - Pozn. 
 
Karel Machala 
Měnící se svět bankovních poplatků 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 8-10 
Globální vývoj a struktura bankovních poplatků, působení internetového efektu, tři hlavní trendy         
v posledních letech. Nové cesty tvorby výnosů. Poplatková struktura v/mimo eurozónu, poplatky         
v USA, v Asii. Vliv regulace na poplatky. 
 
Paul Krugman 
Může se Evropa zachránit? : nositel Nobelovy ceny za ekonomii píše o řešeních krize eurozóny 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 21 (31.1.2011), s. 9 
Autor rekapituluje úlohu zavedení jednotné evropské měny a jeho důsledků v současné krizi eurozóny, 
na příkladu Irska a amerického státu Nevada srovnává zapojení země do měnové unie (eurozóna 
versus dolarová unie USA); dále analyzuje a vzájemně porovnává krizový vývoj a důvody 
rozpočtových schodků a zadlužení Řecka, Irska a Španělska; v závěru naznačuje čtyři možné scénáře 
vývoje krize v zemích eurozóny. -- Polemická reakce od L. Niedermayera "Měla by Evropa padnout? : 
vlády EU musí skoncovat s rozpočtovou rozmařilostí" je publikována v HN, č. 29, z 10.2.2011, s. 12. 
 
Iva Baranová 
Nový člen rodiny : kapitálový trh 
Euro, Sv. 2011, č. 6, s. 70 
Stručná rekapitulace půlročního fungování nové instituce na českém kapitálovém trhu - Centrálního 
depozitáře cenných papírů. Činnost, zprostředkovatelská role Centrálního depozitáře (CD); účastníci 
CD; změna postavení emitenta cenného papíru; první kritické i pozitivní ohlasy ze strany účastníků 
CD i jejich zákazníků. 
 
Tomáš Rozsypal, David Ondroušek, Jana Antošová 
Od ledna bez zbytečného rizika? : nová pravidla pro odměňování bankéřů nabyla účinnosti již 
1. ledna 2011 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 22-23 
K pravidlům o odměňování ve finančním sektoru nastaveným dodatkem k evropské směrnici              
o kapitálové přiměřenosti. Osoby povinné k dodržování nových předpisů o odměňování, úkoly osoby 
povinné. Rozsah a principy uplatňování pravidel o odměňování. Uplatňování proporcionality osobou 
povinnou (v rovině instituce a v rovině zaměstnance). Základní principy nového odměňování, 
pohyblivá složka odměny. Role ČNB (dohled nad dodržováním nových pravidel o odměňování). 
 
Reiner Reichel 
Offene Immobilienfonds taugen nicht zur kurzfristigen Geldanlage 
Otevřené fondy nemovitostí nejsou vhodné pro krátkodobé peněžní investice 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 30 (11.2.2011), S. 38 
Ve změnách investičního práva v Německu, které se týkají nepřímých investic do kancelářských 
budov a nemovitostí, figuruje pro držení podílů minimální dvouletá lhůta (od roku 2013) a jednoletá 
výpovědní lhůta; kvůli eliminaci peněžní tísně je pro drobné investory stanovena max. hranice 30 000 
eur s půlroční lhůtou. Předpisy pro investice do otevřených fondů se mění po více než 50 letech a mají 
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být prevencí ničivých dopadů na fondy v případech náhlých hromadných a masívních výběrů převážně 
velkými investory v obdobích finanční krize. 
 
Parsing prices : inflation around the world 
Jak analyzovat ceny : inflace ve světě 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8719, p. 68 
Nárůst inflace vyvolává znepokojení v rozvojových zemích, ale i v bohatých. Způsoben je především 
dražšími komoditami - ropou, potravinami a kovy. Svůj dopad má i snaha evropských zemí ucpat díry 
ve fiskálním rozpočtu zvýšením DPH (např. v Británii). Centrální bankéři mají obavy zejména z růstu 
inflačních očekávání, ale vzhledem k vysoké nezaměstnanosti nebude tlak na mzdy silný. 
 
Brooke Masters and Jeremy Grant 
Shadow boxes 
Stínové banky 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37532 (3.2.2011), p. 9 
S cílem vyhnout se další finanční krizi byla v bankovním sektoru zavedena řada nových předpisů, 
regulujících činnost bank. Nyní se pozornost přesouvá na další velké operátory v rámci odvětví a 
rizika, která s sebou přinášejí. Jedná se o "stínové banky", záhadný svět rychle rostoucích subjektů, 
které se tlačí do bankovního byznysu, ale zatím unikají stejné úrovni regulace. Patří sem zajištěné 
fondy, fondy privátního kapitálu, fondy peněžního trhu, clearingové banky aj. 
 
Lubomír Grúň 
Spořitelny a jiné ústavy lidového peněžnictví na Slovensku 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 2, s. 188-196 
Vývoj lidového peněžnictví na Slovensku v jednotlivých časových etapách - do vzniku 
Československa, mezi světovými válkami, v letech 1939 až 1948; vývoj státních spořitelen do r. 1989. 
- Pozn. 
 
Štefan Nebeský ... [et al.] 
Stručný prehľad právomocí a organizačnej štruktúry nových európskych subjektov dohľadu 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 19-30 
Přehled vybraných kompetencí nových evropských subjektů dohledu, které vyplývají z legislativy EU; 
složení resp. orgány Evropského systému finančního dohledu (ESAs, ESRB, EBA, EIOPA, ESMA).   
K historii návrhů všeobecně závazných předpisů. Regulační technické předpisy (delegované akty), 
technické předpisy, vydávání právně nezávazných předpisů, zabezpečení jednotné aplikace unijního 
práva, vydávání individuálních právních aktů, urovnávání sporů mezi dohledovými orgány (binding 
mediation), řešení přeshraničních krizových situací (emergency situation), shromažďování informací. 
Fiskální dopady rozhodnutí ESAs, zvláštní kompetence ESMA (přímý dohled nad ratingovými 
agenturami), kompetence ESRB. Vnitřní organizace evropských orgánů dohledu. Rozpočet a vnitřní 
organizace ESAs. - Pozn. 
 
Kamil Kladívko 
The Czech Treasury yield curve from 1999 to the present 
Výnosová křivka českých státních dluhopisů od roku 1999 do současnosti 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 4, p. 307-335 
Autor prostřednictvím upraveného Nelsonova-Sieglova modelu vyvozuje dlouhodobou výnosovou 
křivku českých státních dluhopisů (odhad parametrů na základě každodenních tržních cen státních 
obligací v českých korunách od roku 1999 do současnosti emitovaných Ministerstvem financí ČR)       
s cílem souhrnného pohledu na vývoj úrokových měr v ČR. Nejprve krátce k základnímu pojetí a 
vztahům úrokových měr, k Nelsonovu-Sieglovu modelovému rámci, následně přehled dat a předložení 
výsledků odhadu jedenáctiletého období vývoje výnosové křivky, který se také zaměřuje na dopad 
krize finančních trhů. - Pozn. 
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Božena Chovancová, Peter Árendáš 
Zlato ako "bezpečný prístav" pre investorov 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 14-18 
Možnosti a podoby investic do zlata (zlaté cihly, zlaté účty, digitální zlaté měny atd.), vývoj ceny 
zlata. Zlaté rezervy ve světě/ve vybraných zemích. Světoví producenti zlata. - Pozn. 
 
Stefan Leins 
Zur Ethik des islamischen Finanzmarktes 
K etice islámského finančního trhu 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 11, (2010) Nr. 1, S. 66-75 
Charakteristika islámského finančního trhu mj. ukazuje, že v islámském bankovnictví nejde o pouhou 
technickou aplikaci nábožensko-právních předpisů, ale i o výraz hluboce zakořeněných morálních 
postojů; citované právo šaría se neopírá pouze o korán, ale vzniklo sloučením různých právních zdrojů 
(sunna, ijma, qiyas, ijtihad). Vysvětlen je význam a důvod zákazu úroku (riha) v rámci islámského 
finančního trhu a také zamezování obchodů v "morálně zavrženíhodných" hospodářských odvětvích či 
spekulací. - Pozn. -- Viz také další příspěvky monotematicky zaměřeného čísla Religion und 
Ökonomie. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
After the race : Ireland's crash 
Po závodě : irský krach 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8721, p. 23-24, 26 
V souvislosti s parlamentními volbami v Irsku se rozebírá hospodářská situace země, která se              
v devadesátých letech stala "keltským tygrem" s vysokým hospodářským růstem, kdy nízké úrokové 
sazby a bezstarostné půjčky vyhnaly do výše ceny nemovitostí a Irové se stali národem developerů.    
V r. 2006-07 přišel pokles cen realitního trhu a odhalil stav bankovního sektoru. Po dvou týdnech 
volného pádu akcií bank poskytla vláda pomoc, ale cena za záchranu narůstala, takže z bankovní krize 
se stala krize veřejných financí. Následovala pomoc od EU a MMF, úsporný rozpočet, nárůst 
nezaměstnanosti. V článku se rozebírají důsledky krize a konstatuje se, že země zůstává stále 
atraktivní pro zahraniční investory. -- Viz i článek na s. 14-15 pod názvem Irish mist: Ireland's 
troubles. 
 
Back with a vengeance : commodity prices and global growth 
Vehementní návrat : ceny komodit a globální růst 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8717, p. 82-83 
Ceny komodit se vracejí na úroveň roku 2008, což by mohlo způsobit další výkyvy světové 
ekonomiky. Vyšší ceny komodit působí jako spotřební daň a ženou vzhůru celkovou inflaci. V Británii 
a eurozóně už vyšší inflace vyvolává tlak na růst úrokových sazeb. Zatímco zvyšování cen potravin je 
způsobeno především dočasnými problémy jako je sucho nebo záplavy, ceny ropy stoupají díky 
rostoucí poptávce a stagnující výrobě. 
 
Ivana Ryvolová, Alena Zemplinerová 
Ekonomie obnovitelných zdrojů energie : příklad větrné energie v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 6, s. 814-825 
K analýze dopadů a efektům státní podpory odvětví obnovitelných zdrojů energie v ČR. Vyčíslení 
nákladů na růst podílu větrné energie v přírodních podmínkách ČR při stávajícím stupni technického 
vývoje produkce a stávajících cenách elektrické energie ukazuje, že tato podpora není ekonomicky 
výhodná. - Pozn. 
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Tomáš Holub 
Ekonomika letos přibrzdí : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 6, s. 60-61 
Shrnutí nové prognózy České národní banky k vývoji české ekonomiky v letošním roce a v roce 2012 
(tempo zvyšování HDP, vývoj inflace, soukromé spotřeby, zaměstnanosti, úrokových sazeb, propad 
vládních investic), zdrojem rizika prognózy vývoje v ČR je výhled zahraničního růstu (viz zmínky       
o očekáváních a nerovnoměrnosti ekonomického růstu v eurozóně). 
 
Václav Lavička 
Eurozóna chce ustavit svoji vládu : Evropská unie 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 26 (7.2.2011), s. 20 
K německo-francouzskému návrhu na koordinaci hospodářské politiky v zemích eurozóny s cílem 
pozvednutí její konkurenceschopnosti. Vyjádření (většinou odmítavá) dalších zemí k návrhům na 
koordinaci v konkrétních oblastech daňové, mzdové a sociální politiky. -- Viz také článek na s. 1 Unie 
plánuje jednotné daně i důchody. 
 
Herta Gabrielová 
Nové trendy v európskej priemyselnej politike 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 9, s. 888-908 
Základem příspěvku je charakteristika některých nových přístupů k průmyslové politice (PP) na 
úrovni EU. Autorka nejprve analyzuje posun od selektivní k maticové a systémové průmyslové 
politice v EU, spojitost evropské PP a integračního procesu a hlavní principy vývoje evropské PP        
v čase. Dále se zaměřuje na znalostně orientovanou průmyslovou politiku, identifikuje přístupy 
významné pro dobré fungování PP v podmínkách znalostní ekonomiky, změny v úkolech a cílech 
státu i nástroje znalostně orientované PP. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen 2011 und 
2012 = Outlook for the German economy - macroeconomic projections for 2011 and 2012 
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2011 a 2012 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 12, S. 15-29 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 12, p. 15-28 
Příspěvek nejprve charakterizuje současnou situaci německého hospodářství a srovnává ji s předpovědí   
z června 2010. Dále přináší hlavní předpoklady o vývoji globálního hospodářství v roce 2011 a 2012 
následované cyklickým výhledem hospodářského růstu v Německu a makroekonomickou prognózou 
na stejné období, včetně cenového výhledu, míry deficitu veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí 
i zhodnocení rizik. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Luděk Vainert 
Pro ministry financí zůstal kurz měn tabu : jednání G20 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 36 (21.2.2011), s. 21 
K jednáním ministrů financí a guvernérů centrálních bank nejvýznamnějších ekonomik světa (skupina 
G20) v únoru 2011 v Paříži, zejména ke kompromisní dohodě ohledně ukazatelů vypovídajících          
o potenciálně nebezpečných nerovnováhách ve světové ekonomice a k postojům Číny. 
 
Alex Cukierman 
The role of ideology, institutions, politics and economic knowledge in forecasting 
macroeconomic development : lessons from the crisis 
Úloha ideologie, institucí, politiky a ekonomických znalostí v prognózování makroekonomického 
vývoje : poučení z krize 
CESifo Economic studies, Vol. 56, (2010) No. 4, p. 575-595 
Příspěvek pojednává o významu ideologie, zákonodárných institucí, politických názorů a uznávaných 
ekonomických znalostí a o jejich vzájemných interakcích v prognózování hospodářské politiky a jejich 
vlivu na makroekonomický vývoj. Dokumentuje jejich užitečnost pro předpovídání a formování 
následných opatření prostřednictvím zkušeností z globální finanční krize; poukazuje na institucionální, 
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politické a ideologické faktory, které přispěly k vzniku hypoteční krize v USA a stupňování "bublin". - 
Pozn. -- Viz i další příspěvky z tematického čísla "What's wrong with modern macroeconomics?". 
 
Gideon Rachman ... [et al.] 
The world 2011 
Svět v r. 2011 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37525 (26.1.2011), sep. sect. (11 p.) 
Hospodářskopolitický vývoj ve světě, hospodářská politika, světový obchod, situace v jednotlivých 
regionech a významných zemích aj. 
 
Charles-Marie Chevalier, Léonardo Puppetto 
Toward a more balanced world growth : the possible contributions of the United States, China, 
Germany and Japan 
K vyrovnanějšímu světovému růstu : možné přispění ze strany USA, Číny, Německa a Japonska 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 80, p. 1-8 
Globální makroekonomická nerovnováha a přetrvávající nerovnováha běžných účtů platebních bilancí 
přispěly k závažnosti hospodářské krize. Článek se zaměřuje na tři země s významnými přebytky 
běžných účtů (Čínu, Německo, Japonsko) a identifikuje možné strukturální reformy k posílení 
rovnováhy růstu. Následně modelovým způsobem kvantifikuje efekty navrhovaných strukturálních 
reforem a strukturálního zvýšení míry úspor domácností v USA a ukazuje tak ve střednědobém 
horizontu silnější a vyrovnanější globální růst. - Pozn. 
 
Vorsprung durch exports 
V předstihu díky vývozu 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8719, p. 72 
Ze zemí skupiny G7 vychází Německo jako země s nejlepší výkonností za posledních deset let, 
měřeno růstem HDP na hlavu. I podle jiných ekonomických měřítek dopadá Německo dobře, např. 
nezaměstnanost je na konci desetiletí nižší než na začátku. Finance veřejného a soukromého sektoru 
jsou také v lepším stavu, protože díky konzervativnímu hypotečnímu systému se země vyhnula bytové 
a úvěrové bublině. Potenciální problém představuje velký přebytek běžného účtu a pomalý růst 
produktivity. 
 
Where Thatcher feared to tread : reforming public services 
Kam se Thatcherová neodvážila vstoupit : reforma veřejných služeb 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8717, p. 41-42 
Britská koaliční vláda otevírá veřejné služby soutěži, a to v daleko větším rozsahu, než její předchůdci. 
Zvláště citlivá je otázka reformy zdravotnictví, kde se Národní zdravotní služba zdála být 
nedotknutelná. V některých dalších oblastech se však zapojení soukromých poskytovatelů služeb už 
stalo běžnou záležitostí. Např. přes 40 % výdajů místních úřadů připadá na služby poskytované 
soukromými firmami a toto číslo má ještě růst. V oblasti vzdělávání vláda podporuje zakládání 
soukromých středních škol. 
 
Josef Pravec 
Znárodnění aneb hrátky s ohněm : zestátňování 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 6, s. 42-45 
Pohled na problematiku znárodnění a jeho provádění v průběhu 20. století v Československu i ve světě 
(poválečné zestátňování bank, dolů a velkoprůmyslu v Československu v roce 1945 a jeho důvody,     
v roce 1948, evropské zestátňování po roce 1945) a dočasné zestátnění finančních institucí v době 
finanční krize. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Jacques Delors 
Dummheiten, für die wir alle verantwortlich sind : Währungsunion 
Hlouposti, za něž jsme všichni zodpovědní : měnová unie 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 20 (28.1.2011), S. 9 
Dluhovou krizi v EU nevyprovokovaly jednotlivé státy, ale dvě konstrukční chyby eura: jednak to je 
nerovnováha mezi hospodářskou a peněžní politikou (podmíněná absencí koordinace), dále pak 
propojení mezi členskými státy hospodářské a měnové unie (17) a státy EU (27), kde rozsáhlá práva a 
povinnosti v rozporu se zdravým rozumem získaly kromě zemí eurozóny i země EU. Tyto dvě chyby 
je potřeba odstranit. Musejí být zahájena jednání o nových pravidlech  pro měnovou unii, ne však na 
úkor dobrého krizového managementu (tj. rychlého, koherentního a efektivního) - v případě 
nedostatečných výsledků je potřeba zvážit institucionální vstup do měnové unie, což by umožnilo 
účinné sladění politiky. Krátká bilance prvních deseti let po zavedení eura připomíná ne zcela 
uspokojivou konvergenci, značné rozdíly mezi úrokovými hladinami členských zemí a značný nárůst 
deficitu výkonové bilance zemí PIGS, což vystihuje Delorsův citát: "euro chrání, ale nestimuluje a 
ochránilo především ty země, které dělají hlouposti". 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
J. Hackhausen, F. Mayer-Kuckuk, M. Maisch 
Geldspritze mit Nebenwirkungen 
Peněžní injekce s vedlejšími účinky 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 9 (13.1.2011), S. 32-33 
Vytoužený růst v USA stimulovaný čerstvě emitovanými dolary bude zřejmě draze vykoupen. 
Obrovská finanční masa napumpovaná do trhů se pravděpodobně přelije do míst, která slibují největší 
zisky z levných peněz - tedy do hospodářsky rychle rostoucích zemí, které však nejsou schopné 
neomezeně vstřebávat kapitál. Těmto zemím je prognózována inflace, revalvace měn, přehřáté trhy a 
dokonce obchodní válka. Dopady "záplavové" likvidity na Čínu, importovaná inflace. Avizo prudkého 
zdražení potravin a nárůstu bublin na akciových trzích a trzích s nemovitostmi. 
 
Alan Beattie 
Strength in reserve 
Síla v rezervě 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37537 (9.2.2011), p. 7 
Požadavky na to, aby dolar přišel o své výsadní postavení světové rezervní měny, začínají slábnout.    
V důsledku hlubšího poznání rozsahu takového úkolu jsou výhody tohoto kroku stále více 
zpochybňovány. Nejpravděpodobnější změnou je postupný přechod na multipolární měnový režim, ve 
kterém by se promítalo vyšší využívání jiných měn v globálním obchodu a financích. 
 
Richard Dobbs and Michael Spence 
The era of cheap capital draws to a close 
Éra levného kapitálu se blíží ke konci 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37530 (1.2.2011), p. 11 
V článku se vysvětluje, proč končí třicet let trvající éra stále levnějšího kapitálu a proč hrozí nebezpečí 
nástupu finančního protekcionismu, který by mohl být stejně ničivý jako dnešní měnové války. 
 
Ivana Dostálová 
Zahraniční rozvojová spolupráce v kontextu fiskální konsolidace v České republice 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 4, s. 74-101 
Česká rozvojová pomoc v situaci fiskální konsolidace a omezování výdajů veřejných rozpočtů. Dopad 
globální finanční a hospodářské krize na rozvojový svět; změna tradičních toků rozvojové pomoci a 
tradiční skupiny dárců; nerovnoměrný pokrok v rozvojových cílech tisíciletí jednotlivých států            
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z pohledu OSN, výzvy EU ke zvyšování výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci v kontextu 
přijatého mezinárodního závazku; rozpočtová versus rozvojová politika ČR; cíle a záměry evropské 
rozvojové politiky; současná česká zahraniční rozvojová pomoc. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Deutsche Bundesbank 
Ertragslage und Finanzierungsverhältnisse deutscher Unternehmen im Jahr 2009 = German 
enterprises' profitability and financing in 2009 
Stav výnosů a finanční poměry německých podniků v roce 2009 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 12, S. 31-45 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 12, p. 29-42 
Příspěvek informuje o hospodářských a odvětvových trendech a detailně analyzuje stav výnosů a 
finanční hospodaření německých podniků v sektorech průmyslu, obchodu a dopravních služeb            
v roce 2009. Jde o pravidelné analýzy statistik podnikových bilancí v Německu v roce 2009                         
z makroekonomického hlediska. V důsledku těžké recese byl zaznamenán kolaps poptávky a následný 
pokles objemů prodeje a příjmů byl nejprudší za poslední desetiletí. - Pozn. --  Příspěvek je dostupný   
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
By Birgit Aschhoff 
Who gets the money? : the dynamics of R&D project subsidies in Germany 
Kdo dostává peníze? : dynamika dotací na vědeckovýzkumné projekty v Německu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 230, (2010) 
No. 5, p. 522-546 
Empirická analýza dynamiky zapojení podniků do programů veřejné finanční podpory 
vědeckovýzkumných projektů v Německu na úrovni firem. Autorka zjišťuje vliv předchozí účasti 
podniku v dotačních programech na obdržení dalších grantů a otevřenost programu německé spolkové 
vlády na přímé financování projektů (Direct Project Funding - DPF) vůči dosud nezapojeným 
podnikům. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Thorsten Haug 
Anhebung der Altersgrenzen in der Beamtenversorgung : eine Modellbetrachtung 
verschiedener Szenarien 
Zvýšení důchodové hranice v zabezpečení úředníků : modelové posouzení různých scénářů 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 12, S. 1059-1065 
Reforma penzí úředníků v Německu zákonem o novém uspořádání služebního práva, propočtový 
model k určení nároku na důchod, dopady zvýšení důchodové hranice na výši úřednických důchodů. 
Přehled reformních scénářů a jejich dopad na zvýšení důchodového věku (státních zaměstnanců) a 
snížení důchodového nároku. - Pozn. 
 
by Melanie Arntz and Stephan L. Thomsen 
Are personal budgets a financially sound reform option for the German long-term care 
insurance? 
Jsou osobní rozpočty alternativou finančně spolehlivých změn v systému německého pojištění 
dlouhodobé péče? 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 230, (2010) 
No. 4, p. 378-402 
K problematice nákladů německého systému pojištění dlouhodobé péče (v nemohoucnosti) a 
alternativnímu programu financování domácí péče prostřednictvím osobních rozpočtů (personal 
budget). Studie se věnuje vlivu programu osobních rozpočtů na trvání domácí péče před umístěním do 
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pečovatelského domu a na stabilitu domácí péče, dále porovnává krátkodobé náklady na zavedení 
programu osobních rozpočtů s potenciální úsporou nákladů v dlouhodobém horizontu. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Jednorázové pojistky táhnou : pojistný trh 2010 
Ekonom, Sv. 55, č. 5, s. 58-59 
Výsledky českého pojistného trhu za rok 2010: růst v oblasti jednorázového životního pojištění, rozbor 
vývoje v oblasti neživotního pojištění a pojistných podvodů, podíly hlavních pojišťoven na českém 
pojistném trhu dle statistiky ČAP. 
 
Markus Hennes, Susanne Metzger 
Konzerne ächzen unter Rentnern 
Koncerny úpí pod penzijními závazky 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 22 (1.2.2011), S. 24 
V Německu pobírají podnikový důchod od bývalých zaměstnavatelů 4 miliony důchodců. Dříve byly 
tyto závazky ve firmách vítané, protože tvorba důchodových rezerv zvyšuje náklady, snižuje zisk         
i daňovou povinnost - nehledě na motivační účinek tohoto instrumentu, který umožňoval získat a 
udržet kvalifikovaný a dobrý personál. Vzhledem k rostoucímu věku dožití začíná být starobní 
důchodové zabezpečení pro podniky stále větší zátěží a tak mnohé koncerny začaly na podnikové 
důchody ukládat pouze určitou částku s tím, že důchodci nebudou mít garantované plnění, ale pouze 
garantovanou částku.Významný vliv na objem penzijních závazků mají úroky (zohledněné ve 
stanovený bilanční den) - ty klesající znatelně zvyšují náklady na podnikové důchody resp. plánované 
důchody. K přetrvávajícím rozporům ohledně účetních předpisů k ocenění a k účtování podnikových 
penzijních závazků. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Ladislav Jouza 
Pronajímání pracovních sil 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 2, s. 35-37 
Ke změnám v pronajímání pracovních sil na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
Zprostředkovatelská činnost agentur práce (vykonávaná fyzickou/právnickou osobou). Nové 
povinnosti agentur práce (povinně sjednané pojištění pro případ úpadku, povinná evidence počtu 
volných míst). Podmínky zprostředkovatelské činnosti (povolení MPSV, odborná způsobilost), 
odejmutí povolení. Pronájem zaměstnanců uskutečňovaný (každým) zaměstnavatelem. Náhrada škody 
způsobená pronajatým zaměstnancem. 
 
Bundesministerium des Innern 
Verordnung über die Altersteilzeit von Beamtinnen und Beamten des Bundes 
(Beamtenaltersteilzeitverordnung - BATZV) : vom 6. Januar 2011 
Nařízení o zkráceném předdůchodovém pracovním úvazku státních úřednic a úředníků 
(nařízení o zkráceném předdůchodovém pracovním úvazku úředníků - BATZV) z 6. ledna 2011 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2011, Nr. 1, S. 2 
K nařízení o dílčím předdůchodovém pracovním úvazku státních úředníků v Německu, kterým jsou 
upraveny podmínky nároku na dílčí pracovní úvazek v předdůchodovém věku zaměstnance (dílčí 
pracovní úvazek umožňuje plynulý přechod z "pracovního do důchodového režimu"). Kvóty 
předdůchodových částečných pracovních úvazků. 
 
František Střeleček, Radek Zdeněk, Jana Lososová 
Vývoj zaměstnanosti v znevýhodněných oblastech v letech 2002-2006 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 6, s. 761-773 
Analýza vývoje zaměstnanosti obyvatelstva ve znevýhodněných oblastech (méně příznivé oblasti a 
oblasti s environmentálními omezeními, Less Favoured Areas - LFA) v České republice v letech 
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2002-2006. Prostřednictvím metody shift-share analýzy je posuzována dynamika zaměstnanosti          
v oblastech LFA a non LFA v jednotlivých odvětvích národního hospodářství (národní, odvětvová a 
regionální komponenta). Výsledky ukazují, že celková změna zaměstnanosti v LFA je ovlivněna 
především pozitivním vývojem regionální komponenty převažujících odvětví. - Pozn. 
 
Volker Ziemann 
What explains the resilience of employment in Germany? 
Objasnění odolnosti zaměstnanosti v Německu 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 79, p. 1-7 
Studie analyzuje důvody, díky nimž byl trh práce v Německu minimálně zasažen nedávnou 
hospodářskou krizí (míra nezaměstnanosti byla v roce 2008 7,3%, v roce 2009 pak 7,5%), což ostře 
kontrastuje s vývojem v dalších zemích eurozóny. Dlouhodobá politika zaměstnanosti (včetně 
Hartzovy reformy z let 2003-2005) a mechanismus ochrany pracovních míst realizovaný během krize 
státem i soukromým sektorem přispěl spolu se strachem před ztrátou kvalifikovaných pracovních sil 
ze strany zaměstnavatelů, snížením produktivity práce i počtem odpracovaných hodin na jednoho 
zaměstnance v roce 2009 ke stabilizaci a adaptaci pracovního trhu na hospodářskou krizi. - Pozn. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 3/2011  
Srážky ze mzdy po valorizaci. Pracovní doba. Dávky v nezaměstnanosti (od roku 2011). Sjednání 
odvolatelnosti. Roční zúčtování záloh. Uplatnění slev na dani. Stávka a zdravotní pojištění. Souběh 
příjmů a placení pojistného. Zaměstnavatelé a přeplatek. Sazby cestovních náhrad. 
 

Právo 
 
Jan Dirk Herbermann 
Die Schweiz will sauber werden 
Švýcarsko se chce očistit 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 21 (31.1.2011), S. 36-37 
Lex Duvalier; k plánovanému švýcarskému zákonu o "refundaci neoprávněně nabytých majetků 
politicky exponovaných osob", který by měl zajistit vrácení peněz okradeným či vykořisťovaným 
zemím a tím preventivně bránit soustřeďování "peněz potentátů" s kriminálním původem ve 
švýcarských bankách. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise hodnotí uplatňování statutu evropské společnosti 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 1, s. 20-23 
Dne 17. listopadu 2010 Evropská komise předložila Evropskému parlamentu a Radě materiál              
k uplatňování nařízení Rady o statutu evropské společnosti (SE). Prakticky po deseti letech od přijetí 
statutu SE tak předkladatel návrhu poprvé komplexně hodnotí jeho aplikaci v praxi a zejména 
naznačuje další možné legislativní kroky. - Pozn. 
 
Martin Lyčka 
Internetové sázení: konzistentnost národních právních úprav ve světle judikatury ESD 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 10-17 
Právní úprava internetového sázení není v EU harmonizována, a každý členský stát je tak oprávněn 
zvolit vlastní právní úpravu. Ta však musí být v souladu  se základními principy pro volný pohyb 
těchto služeb vyplývajícími z judikatury Soudního dvora EU. Těmito základními principy jsou 
nediskriminace, konzistentnost a transparentnost licenčních řízení. Stávající česká herní legislativa se 
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zdá být v rozporu s výše uvedenými principy a tím i s právem EU. V příspěvku se rozebírá několik 
případů řešených před Evropským soudním dvorem. - Pozn. 
 
Tomáš Břicháček 
Myšlenka volitelné právní úpravy smluvních závazků na úrovni EU 
Jurisprudence, Sv. 19, (2010) č. 8, s. 3-10 
Agenda evropského smluvního práva, koncept volitelného nástroje, vývoj projektu, důsledky v oblasti 
mezinárodního práva soukromého, otázka pravomocí, politické otázky. - Pozn. 
 
Jitka Mráčková 
Trendy v oblasti právní ochrany spotřebitele 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 4, s. 116-133 
Analýza současné situace a trendů v oblasti právní regulace ochrany spotřebitele v EU a v ČR se 
zaměřením na právní ochranu spotřebitele na finančních trzích. Nejprve krátce k historii 
spotřebitelského práva v USA a v evropských zemích, k ochraně spotřebitele v primárním a 
sekundárním právu EU. Rozbor změn v problematice na trzích spotřebitelských úvěrů v EU a v ČR 
(směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru; zákon č. 145/2010 Sb.). Alternativní 
cesta k domáhání se práv spotřebitele - mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) v EU a         
v ČR. - Pozn. 
 
Werner Widmann 
Umsatzsteuer-Richtlinien adieu - willkommen Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
Směrnice o DPH buďte sbohem - a budiž vítán prováděcí výnos k DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 1, S. 7-10 
Dosavadní směrnice k DPH byly v Německu zrušeny a nahrazeny prováděcím výnosem k DPH (který 
vydává Spolkové ministerstvo financí formou přípisu). Změněnou formu předpisu hodnotí příspěvek 
nejen z praktické stránky (výnos je aktuálnější, směrnice jsou v době vydání již zastaralé), ale               
i z pohledu ústavního práva - čl. 108 odst. 7 ústavního zákona. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Smlouva o nájmu automobilu uzavřená na dálku – odstoupení od smlouvy s vrácením částek 
zaplacených spotřebitelem : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & 
Wales), Chancery Division (čl. 267 SFEU). easyCar (UK) v. Office of Fair Trading. 
rozsudek SDES (první senát) z 10.3.2005 C-336/03 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Zákaz požadovat od spotřebitele zálohu nebo zaplacení před koncem lhůty pro odstoupení od 
smlouvy : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Beroep te Gent – Belgie (čl. 267 SFEU). 
Trestní řízení: Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA. 
rozsudek SDES (velký senát) z 16.12.2008 C-205/07 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Uplatnění práva odstoupit od smlouvy spotřebitelem – kompenzační náhrada za užívání zboží, jež má 
být zaplacena prodejci : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Lahr (čl. 267 SFEU). Pia 
Messner v. Firma Stefan Krüger. 
rozsudek SDES (první senát) ze 3.9.2009 C-489/07 
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Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 
 
Právo prodejce vyžadovat od spotřebitele náklady na zaslání zboží v případě, že odstoupil od smlouvy:   
žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof (čl. 267 SFEU). Handelsgesellschaft 
Heinrich Heine GmbH v. Verbraucherzentrale Nordrhein- Westfalen eV. 
rozsudek SDES (čtvrtý senát) z 15.4.2010 C-511/08 
 
 
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)    
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Jaroslav Sixta, Jakub Fischer 
Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 6, s. 795-804 
Příspěvek přináší statistický pohled na akrualizaci daní, investice a odpisy v sektoru vládních institucí. 
Statistika vládních institucí v národních účtech, oblasti: zachycení odpisů a význam ocenění majetku 
metodou nepřetržité inventarizace (PIM); zachycení investic; některé aspekty akrualizace spotřebních 
daní a DPH. - Pozn. -- Navazuje na článek v Politické ekonomii č. 2/2010 s. 253-270 Systémy 
účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí. 
 

Účetnictví 
 
Vladimír Schiffer 
Interní (vnitřní) audit 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 33-37 
Kontrola podnikového účetnictví, význam vnitřního kontrolního systému při ochraně majetku účetních 
jednotek soukromého sektoru. Shrnutí základních předpokladů účinné a úspěšné vnitropodnikové 
kontroly účetnictví, která zabezpečuje žádoucí pořádek v účetní jednotce a působí i preventivně; 
postup při interním auditu a metody odkrývání závad, formy a zdroje zjišťování nedostatků při 
interním auditu. 
 
Martin Děrgel 
Jak účtovat o cenných papírech 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 1, s. 2-11 
Co je to cenný papír, druhy CP, akcie v účetnictví, směnka v účetnictví. 
 
Romana Pojslová 
Kdy pozvat auditora : daně 2010 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 4, s. 50-51 
Příspěvek rozebírá případy, kdy je dle zákona o účetnictví obchodní společnost povinna nechat si 
přezkoumat účetní závěrku nezávislým auditorem. Uvádí kritéria, dle kterých jsou definovány povinné 
právnické osoby a kritéria auditování konsolidované účetní závěrky. Popisuje průběh a výstupy auditu. 
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Dieter Fockenbrock 
Wirtschaftsprüfer stärken ihre Macht 
Auditoři posilují svou moc 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 13 (19.1.2011), S. 18-19 
Podle propočtů EU kontroluje velká auditorská čyřka (KPMG, PwC, Ernst & Young, Deloitte) v EU 
většinu velkých koncernů a podniků (v Německu je její dominance vyjádřena 83 procenty). Malé 
auditorské společnosti většinou nemají možnost na takto rozdělený trh vstoupit, protože velké firmy 
věří pouze velkým globálně operujícím auditorům a tento trend se spíše upevňuje. K návrhu EU zavést 
audit po vzoru Deutsche Telekom, což by pro koncerny znamenalo povinnou účast dvou auditorů - 
tento "dvoucestný" audit je povinně praktikován ve Francii již delší dobu. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 3/2011  
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Vklady do vlastního kapitálu mimo základní kapitál. 
Automobil v podnikání. Výdaje na pracovní cesty. Odpisování najatého majetku. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 4/2011  
Aktuální informace k novele vyhlášky pro podnikatele k 1.1.2011. Pravidelné pracoviště a místo 
výkonu práce. Zkušenosti z kontrol - Chybné vykázání krátkodobých závazků (pohledávek) 
v dlouhodobých a naopak. Zdanění firem ve světě. Uplatnění slevy na poplatníka v doplatku mzdy. 
Změna právní subjektivity zaměstnavatele z pohledu mzdové účetní. DPH - registrace při poskytnutí 
služby s místem plnění mimo tuzemsko. Majetek - virtuální server. Příspěvek na rebranding. Pronájem 
nemovitostí a penále. DPH - povinnosti vrácení odpočtu u DrHM. 
 
č. 5/2011  
Aktuální informace - Změna termínu pro podání daňového přiznání. Na co si dát pozor při vyplňování 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010. Zkušenosti z kontrol - Nedodržení zákonných 
náležitostí u vnitřních účetních dokladů. Superhrubá mzda u zaměstnavatele, který zaměstnává více 
než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Konstrukční dokumentace k výrobku [posouzení 
nákladů]. 
 
 

Veřejná správa 
 
Karel Černín 
Právo na informace o výsledku státní kontroly 
Jurisprudence, Sv. 19, (2010) č. 8, s. 10-13 
Otázka přístupu veřejnosti k informacím o výsledku státní kontroly provedené u konkrétního 
podnikatele: povinná mlčenlivost, osobní údaje, informace od třetí osoby, neveřejnost řízení, 
živnostenský rejstřík, právo na kopie dokumentů. - Pozn. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Pavel Juřík 
200. výročí rakouského státního bankrotu 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 26-27 
Mezi událostmi, které předcházely krachu státních financí Rakouska v roce 1811, je zmíněn nepřijatý 
plán na ozdravění financí (postupnou deflací). V Rakousku vyčerpaném armádními výdaji i válečnými 
reparacemi proběhla nejprve nová sekularizace církevního majetku a následně v utajení i příprava na 
měnovou reformu. Státní bankrot byl oficiálně vyhlášen 15.3.1811, což znamenalo povinnou výměnu 
platidel v poměru 5:1 za výměnné papíry (Einlösungsscheine), na přepočet soukromých dluhů se 
používaly odstupňované přepočtové koeficienty. Stát se tak zbavil velké části svých dluhů (z 80 
procent je přesunul na obyvatelstvo) a do roku 1858 pak platila v zemi dvojí měna v rozdílném kurzu. 
V roce 1816 zahájila činnost cedulová banka, která měla zastavit inflační financování vládních výdajů 
- kovový stříbrný poklad banky však byl postupně odčerpán (hlavně spekulacemi vídeňských bankéřů) 
a navíc se tato banka začala podílet na krytí rozpočtového deficitu státu. Památný a stále platný citát 
tehdejšího ministra financí Karla Bedřicha Kübecka vystihuje jeho neúspěšné snahy o nápravu státních 
financí. 
 
Austerity lite : the federal budget 
Chabá úsporná opatření : federální rozpočet 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8721, p. 41-42 
V článku se rozebírají návrhy slabých úsporných rozpočtových opatření v USA, tak jak je předložil 
prezident Obama a republikánská strana. Podle Obamy by měl rozpočtový deficit klesnout do r. 2021 
na 3,1 %, ale kritici považují tyto představy za nereálné. Navrhovaný rozpočet zahrnuje zrušení nebo 
seškrtání asi 200 programů, ale nepřihlíží ke třem reálným dlouhodobým hrozbám, které představují 
sociální zabezpečení, Medicare a Medicaid. Ani návrhy republikánů nejsou odvážnější. -- Viz i článek 
na s. 13-14 pod názvem The latest cop-out: America's budget. 
 
Martin Wolf 
Britain's experiment in austerity 
Britský experiment s úsporností 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37537 (9.2.2011), p. 9 
Podle prognóz by v letech 2010-2015 měla Británie dosáhnout třetího největšího snížení vládního 
dluhu v poměru k  národnímu důchodu mezi 29 bohatými zeměmi. Spojené království přitom neprošlo 
žádnou fiskální krizí. V článku se vysvětluje, co vede britské představitele k takové fiskální 
úspornosti, a nastoluje se otázka dopadu těchto kroků na hospodářský růst. 
 
František Hajnovič 
Deficit a dlh v rozpočtovej politike EÚ 27 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 2-8 
Komentovaná analýza rozpočtové politiky eurozóny a EU zohledňuje, jak/zda jejich státy při realizaci 
rozpočtu přihlížejí k výsledkům plnění maastrichtských kritérií stanovených pro dluh a deficit. 
Výchozí hlediska analýzy (model a očekávané hodnoty parametrů, použité údaje a jejich úprava před 
odhadem modelu, odhadový tvar a použitá metoda odhadu). Výsledky odhadu a jejich interpretace 
(reakce příjmů a výdajů na ekonomický cyklus, vzájemné reakce příjmů a výdajů, reakce příjmů a 
výdajů na deficit předchozího roku, hranice pro obrat v reakci příjmů a výdajů EU 27 na zadlužení, 
kritické hodnoty zadlužení pro jednotlivé země EU 27, celková reakce na zadlužení a současná úroveň 
zadlužení, ohraničení pro změnu příjmů  a výdajů). Rezidua v modelu pro příjmy/výdaje rozpočtu     
(% HDP). - Pozn. 
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Jana Sereghyová 
Evropská dluhová krize a snahy o její překonání 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 4, s. 25-41 
Obsáhlá analýza problematiky zadlužování hospodářsky vyspělých států a nárůstu jejich veřejného 
dluhu v letech 2008-2010 v důsledku snah o záchranu významných finančních institucí postižených 
globální finanční krizí a o zmírňování dopadů ekonomické recese prostřednictvím stimulačních 
programů. Popisuje příznaky uvolňování rozpočtové kázně v EU, opatření sloužící k ochraně eura a 
první kroky na cestě k překonání evropské dluhové krize, dále oznámená opatření ke snížení schodků 
veřejných rozpočtů v zemích EU a jejich odhadované zpětné dopady na ekonomiky států, vývoj 
zaměstnanosti a životní úroveň obyvatelstva. V závěru je prognózován další vývoj evropské dluhové 
krize. - Pozn. 
 
Eduard Komárek 
Jak úsporná opatření státu ovlivní hospodaření obcí 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 2, s. 8-9 
Finanční hospodaření obcí ČR v roce 2011; povinnost zpracovat rozpočtový výhled obce (dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), možnosti/důvody uplatňování 
rozpočtového provizoria. Prognóza daňových příjmů Ministerstva financí, propočet/rozdělovaní 
daňových výnosů obce dle parametrů každoročně stanovených Ministerstvem financí. Prognóza 
hospodaření obcí s mírně zlepšeným deficitem v roce 2011. Pokles státních dotací poskytovaných 
obcím (školní/zdravotnická zařízení, knihovny atd.); dotace poskytované obcím v rámci výkonu státní 
správy v přenesené působnosti. 
 
Anousha Sakoui 
Pointers from the past 
Náznaky z minulosti 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37529 (31.1.2011), p. 7 
Evropští představitelé pokračují v diskusi o tom, jak podpořit slabší ekonomiky. Mohou při tom využít 
zkušenosti s restrukturalizací státního dluhu získané v kontextu rozvíjejících se ekonomik. Více než 50 
restrukturalizací dluhu, které se udály v moderní době, se týkalo rozvojových zemí. V článku se 
připomínají dluhové problémy Argentiny, Mexika, Ruska, Iráku aj. 
 
Fritz Schnabel 
Sasko: inspirace "za humny" 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 2, s. 36 
Z praxe rozpočtového přerozdělování výnosu sdílených daní v Sasku; Rada pro rozpočtové určení 
daní, esprit de corps. Příklad vyrovnávání zvláštního zatížení u nákladů vázaných na výstavbu a 
udržování pozemních komunikací. 
 
Eduard Komárek 
Státní rozpočet na rok 2011 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 2, s. 3-10 
Komentář  k přípravě, projednávání a konečné podobě schváleného státního rozpočtu na rok 2011; 
střednědobý výdajový rámec, vázané výdaje. Vládní finanční statistika, přechod na vykazování dle 
GFS 2001 (Government Finance Statistics Manual 2001). Shrnutí k vládnímu návrhu rozpočtu na rok 
2010 (Janotův balíček, schodek rozpočtu, konsolidace veřejných financí). Tendence na trhu práce 
(metodika sledování zaměstnanosti). Základní parametry rozpočtu na rok 2011; zvýšení inkasa DPH, 
odhad příjmů z pojistného, transferové příjmy z rozpočtu EU. Specifika příjmové kapitoly Operace 
státních finančních aktiv. Skladba rozpočtovaných výdajů. 
 
Zdeněk Tomeš 
Veřejné dotace do železniční dopravy v České republice 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 4, s. 134-142 
Článek kvantifikuje a analyzuje celkové veřejné dotace do finančně ztrátové železniční dopravy          
v České republice v letech 2003-2008. V daném období vzrostlo dofinancování z veřejných zdrojů      
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z hodnoty 0,97 % HDP na 1,6 % HDP a podíl těchto dotací na celkových veřejných výdajích vzrostl     
z 2,24 % na 3,96 %. 
 

Zdravotnictví 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Miliony skryté v lécích : zdravotnictví 
Euro, Sv. 2011, č. 6, s. 44-46 
K současné české lékové politice a k problematice neúměrně se protahujících správních řízení             
o stanovení maximální úhrady a ceny generických léčiv. Srovnávací přehled o stanovování cen a 
úhrad léků v EU a v Dánsku, Francii, Nizozemsku, Velké Británii a v ČR. 
 

Zemědělství 
 
Martin Mařík 
Rozbité vejce bruselské slípky : zemědělská politika 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 7, s. 32-33 
Příspěvek rozebírá otřesy jednotného agrárního trhu EU způsobené zejména národním konkurenčním 
bojem v prosazení potravinářského zboží na trhu a rozdílnou úrovní zemědělských dotací v klíčových 
přímých platbách mezi starými a novými členskými státy EU. 
 

Životní prostředí 
 
Green fleeces, red faces : carbon trading 
Zelené krádeže : obchodování s emisemi 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8719, p. 70 
Podvodníci využili laxního dohledu nad evropským systémem obchodování s emisními povolenkami 
(ETS) a ukradli 3 mil. povolenek v celkové tržní hodnotě kolem 45 mil. EUR. Následně byly evropské 
rejstříky uzavřeny, právní důsledky se v jednotlivých zemích liší. -- Problematikou se zabývá i článek 
ve Financial Times ze dne 15.2. 2011 na s. 7 pod názvem Into thin air. 
 

Ostatní 
 
Pavla Kreuzigerová, Tomáš Pergler 
Odsouvaná kalvárie : církevní restituce 
Euro, Sv. 2011, č. 7, s. 26-29 
Příspěvek přináší informace o současném stavu jednání o majetkovém vypořádání státu s církvemi a     
o některých praktických dopadech nedořešeného problému církevních restitucí (např. blokace 
pozemků a budov). Připravovaná vládní komise k majetkovému vyrovnání s církvemi. -- Viz také 
příspěvek na s. 30-31. 
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Daně 
 
25654 
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2011 včetně novely zákona o DPH k 1.4.2011 a novely 
daňového řádu 
Praha : Grada, 2011, 263 s. 
Hlavní změny zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob a platné pro rok 2010 a 2011. 
Znění všech daňových zákonů a vybraná ustanovení zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů - ekologické či energetické daně. Zákon daňový řád. U některých zákonů je uveden úvodní 
stručný komentář ke změnám. - 19. vyd. - ISBN: 978-80-247-3800-0 (brož.) 
 
25516 
chair James Mirrlees, editors Stuart Adam ... [et al.] ; Institute for Fiscal Studies 
Dimensions of tax design : the Mirrlees Review 
Aspekty vytváření daňového systému : Mirrleesovo zhodnocení 
Oxford : Oxford University Press, 2010, xii, 1347 s. : tab., grafy, rámečky 
Sbírka pojednání a komentářů mezinárodních odborníků pod vedením nositele Nobelovy ceny za 
ekonomii Jamese Mirrleese se soustřeďuje na význačné znaky dobrého daňového systému pro 
otevřenou ekonomiku 21. století, dále posuzuje, nakolik daňový systém Velké Británie odpovídá 
tomuto ideálnímu stavu, a přináší doporučení realistických změn k zlepšení tohoto systému. Publikace 
obsahuje třináct studií (a následných komentářů) zpracovávajících a posuzujících různé aspekty 
navrhování daní. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-955375-4 (váz.) 
 
25653 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 311 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění tiskopisu. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona. 
Struktura a vysvětlení jednotlivých částí tiskopisu daňového přiznání a všech jeho příloh. Elektronické 
podání daňového přiznání. Nejtypičtější příklady. Přehled právních norem a platných smluv ČR          
o zamezení dvojího zdanění. - 18. aktualiz. vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-7263-627-3 (brož.) 
 
25651 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 271 s. : tab. 
Podrobný výklad hlavních změn a základních principů ročního zúčtování za rok 2010. Přehled slev na 
dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2010. Výkladová část a příklady jsou doplněny 
zodpovězenými dotazy z odborných seminářů. Publikace obsahuje i tabulky daně z příjmů pro roční 
období 2010 a vybraná ustanovení z právních předpisů. - 15. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-625-
9 (brož.) 
 
25659 
Zuzana Hortová 
Správa daní : [podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu] 
Praha : Wolters Kluwer : CEVRO Institut, 2010, xi, 160 s. 
Základní pojmy správy daní podle zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu.  Výklad základních zásad a 
jednotlivých fází procesů daňového řízení je doplněn judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího 
správního soudu v Brně. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-578-6 (brož.) 
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25652 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2011 
Olomouc : ANAG, 2010, 95 s. : tab. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na dítě, vybraná 
ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet měsíčních záloh, srážkové 
daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce, tabulka pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. - ISBN: 978-80-7263-629-7 (brož.) 
 

Ekonomické vědy, Ekonomie 
 
25656 
Milan Sojka 
Dějiny ekonomických teorií 
Praha : Havlíček Brain Team, 2010, 541 s. : 22 obr., 1 portrét 
Výklad všech ekonomických teorií, jejich rozhodujících škol a směrů v kapitolách: Od ekonomického 
myšlení k ekonomické vědě; Formativní období klasické politické ekonomie; Klasická politická 
ekonomie; Socialistické ekonomické myšlení a marxistická politická ekonomie; Německá historická 
škola; Marginalistická revoluce a vznik neoklasické ekonomie; Neoklasická ekonomie; Rakouská a 
neorakouská škola; J. A. Schumpeter a jeho dílo; Institucionalismus; Ordoliberalismus; Teoretický 
odkaz J.M. Keynese; Neokeynesovská makroekonomie; Postkeynesovská ekonomie; Neoricardovská 
ekonomie; Francouzská sociologická škola v ekonomii; Neoklasická renesance po druhé světové válce 
a monetarismus; Nová klasická makroekonomie; Nová keynesovská ekonomie; Nové institucionální 
směry v ekonomii. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87109-21-2 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25627 
editors Magda Pečená, Petr Teplý 
Credit risk and financial crises 
Úvěrové riziko a finanční krize 
Prague : Karolinum, 2010, 225 s. : tab., grafy 
Problematika řízení úvěrového rizika v ČR i v zahraničí se zaměřením na období globální finanční 
krize (2007-2009). Jednotlivé příspěvky se věnují řízení rizik během krize, stavu bankovního odvětví 
EU a následného zotavování, odhadu úvěrových ztrát způsobených krizí; osvětlují aspekty kreditních 
derivátů CDO a CDS a jejich úlohu v zmírňování úvěrového rizika; analyzují roli ratingových agentur 
v globální finanční krizi v letech 2008-2009, praxi zátěžových testů v hlavních českých bankách; 
úvěrové riziko a proces fúzí a akvizic v evropských bankách. - Pozn. - ISBN: 978-80-246-1872-2 
(brož.) 
 
25518 
Dennis Cox 
Introduction to money laundering deterrence 
Jak odradit od praní peněz 
Chichester : Wiley & Sons, 2011, xviii, 269 s. : grafy 
Úvod do problematiky prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Téma je zpracováno 
zejména z pohledu zaměstnanců finančních institucí s cílem rozpoznat a stíhat tuto nezákonnou 
činnost. Počátek knihy se věnuje úvodní charakteristice a klíčovým pojmům činnosti zvané "praní 
peněz", dále jsou analyzována mezinárodní opatření proti praní špinavých peněz (FATF, třetí směrnice 
ES, Wolfsberské principy) a regulační rámce Velké Británie a USA. Následně autor zkoumá úlohu 
finančního postihu a MLRO a rozebírá témata: identifikace zákazníků finančních institucí, 
podezřelých obchodů a chování, prošetřování podezřelých, monitorování, vedení záznamů, řízení rizik 
a softwaru pro zjišťování praní špinavých peněz. - Příl. - ISBN: 978-0-470-06572-3 (brož.) 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

37 

25658 
Petr Musílek 
Trhy cenných papírů 
Praha : Ekopress, 2011, 520 s. : grafy, tab. 
Učebnice analyzuje jak institucionální uspořádání trhů cenných papírů, tak i cenotvorné mechanismy 
investičních trhů. Skládá se z těchto částí: trhy cenných papírů a jejich poruchy, investiční 
bankovnictví a investiční obchody, investiční analýzy, institucionální správa aktiv. Kniha popisuje 
analýzu trhu cenných papírů, jejich strukturu,  důvody a metody regulace trhu a výzkum poruch na 
těchto trzích. Investiční bankovnictví a jeho postavení ve finančním systému (emisní obchody, 
obchody na sekundárních trzích, investiční poradenství, správa aktiv, finanční inženýrství, depotní 
obchody, zprostředkování fúzí a akvizic). Rozbor investiční teorie: poptávka po investičních 
instrumentech, teorie efektivního trhu, portfolia a kapitálového trhu. Chování cen akcií a dluhopisů. 
Závěrečný výklad analyzuje nejen postavení institucionálních investorů ve finančním systému, ale 
rozebírá i institucionální uspořádání kolektivního investování a systémů kapitálového financování 
důchodů, a to jak ve vyspělých státech, tak i v ČR. - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Slovník základních 
pojmů. - ISBN: 978-80-86929-70-5 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25643 
Drahomíra Dubská 
Dopady světové finanční a hospodářské krize na ekonomiku České republiky 
Praha : Český statistický úřad, 2011, 13 s. : 14 grafů 
Analýza ekonomického vývoje v ČR se zřetelem na změny, které přinesl globální vývoj v letech 2008 
a 2009. Shrnutí vývoje globální ekonomiky v těchto letech v  USA, Evropě a v ČR. Dopady krize na 
kapitálové toky a toky zboží a služeb v ČR. Analýza obsahuje též shrnutí, metodická východiska a 
přehled datových zdrojů. - Kód publikace 1156-10. - ISBN: 978-80-250-2076-0 (brož.) 
 
25631 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
European economic forecast : autumn 2010 
Evropská hospodářská prognóza : podzim 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010, vii, 215 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise přináší komplexní makroekonomickou prognózu a vyhlídky eurozóny a EU 
jako celku i jednotlivých členských a kandidátských zemí. Zmíněni jsou také hospodářští partneři EU 
(USA, Japonsko, Čína, Rusko, státy EFTA). Postupné a nerovnoměrné hospodářské oživení; analýza 
vlivu fiskální konsolidace jednotlivých zemí EU na hospodářské vyhlídky; výhledy růstu v krátkodobém 
a střednědobém horizontu; možnosti podpory dlouhodobého růstu prostřednictvím reforem trhu práce 
a trhu zboží. Příloha obsahuje řadu statisticky zpracovaných hospodářských ukazatelů a jejich odhadů 
na roky 2011 a 2012. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-14809-5 (brož.) 
 
25646 
[editor Daniel Franklin] ; The Economist 
The world in 2011 
Svět v roce 2011 
London : Economist, c2010, 150 s. : grafy, obr., fot. 
Ročenka časopisu The Economist přináší články o očekávaných událostech v roce 2011 a současně 
předpovědi některých ekonomických a politických tendencí dle geografických oblastí (Evropa, Velká 
Británie, USA, Amerika, Asie, Střední východ a Afrika) i celosvětově a obecně v oblasti financí, 
obchodu, vědy a společnosti. Přehledná předpověď pro 83 zemí a 15 průmyslových odvětví v číslech. 
U příležitosti 25. roku vydávání je připojena krátká prognóza pro rok 2036. - [25th ed.] - ISBN:         
9-770954-307005 (brož.) 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
25626 
Dan Marek a Michael Baun 
Česká republika a Evropská unie 
Brno : Barrister & Principal, 2010, 227 s. : tab., grafy, mapka 
Publikace analyzuje cestu České republiky ke členství v EU a hodnotí, jak Českou republiku tento 
vstup v roce 2004 ovlivnil či změnil. Zkoumá domácí faktory české politiky vůči EU (národní identita, 
veřejné mínění, postoje politických stran a elit), institucionální adaptaci (státní instituce a regionální 
samospráva), dopady evropské integrace na českou ekonomiku a implementaci v oblasti 
environmentální, zemědělské a regionální politiky. Zabývá se také fungováním a vystupováním ČR 
jako členské země, jejím zastoupením v institucích EU a jejími postoji v jednotlivých politických 
oblastech. Publikace rozebírá přípravy ČR na předsednictví v EU a hodnotí výkon země v této roli       
v roce 2010. Autoři přispívají k akademické diskuzi o EU a evropské integraci, včetně diskuze            
o "evropeizaci" a roli malých zemí v EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87029-89-3 (váz.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25512I 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 2010. Part 1., Country tables 
Statistická ročenka platební bilance : 2010. Část 1., Tabulky za jednotlivé země 
Washington : International Monetary Fund, 2010, xxviii, f-xxv, s-xxiv, 1132 s. : tab. 
Podrobné údaje o platební bilanci jednotlivých abecedně uspořádaných zemí v letech 2002-2009. 
Nově jsou ve statistice zahrnuty údaje z Albánie, Bhútánu, Republiky Kosova, Srbska, 
Šalamounových ostrovů a Sýrie. Údaje jsou u většiny zemí uvedeny ve třech tabulkách. Tabulka 1 je 
analytickým shrnutím podrobnějších údajů uvedených v tabulce 2. V analytické prezentaci jsou 
komponenty platební bilance klasifikovány do pěti hlavních kategorií (skupina A až E = běžný účet, 
kapitálový účet, finanční účet, chyby a omyly, rezervy a příbuzné položky), které MMF považuje za 
užitečné pro analyzování vývoje platební bilance. Standardní prezentace uvádí podrobnou klasifikaci 
zboží a služeb, podrobné údaje o kapitálových transferech, o přímých investicích, o portfoliu investic, 
finančních derivátech a dalších investicích, jako jsou úvěry, půjčky, vklady atd. Poslední položkou 
jsou rezervní aktiva (měnové zlato, ZPČ, devizy aj.). Třetí tabulka uvádí stav mezinárodních investic 
(aktiva, pasiva, čistá mezinárodní investiční pozice). Je použito kódovacího systému MMF, OECD a 
Eurostatu pro platební bilance. - 1. část dvoudílné publikace. - ISBN: 978-1-61635-002-4 (brož.) 
 
25512II 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 2010. Part 2 - 3 
Statistická ročenka platební bilance : 2010. Část 2 - 3 
Washington : International Monetary Fund, 2010, 585 s. : tab. 
Tato publikace sdružuje druhou a třetí část statistické ročenky o platební bilanci. Druhá část - Světové 
a regionální tabulky - přináší shrnutí mezinárodních transakcí, bilance běžného účtu, bilance 
kapitálového účtu, bilance finančního účtu podle geografických i hospodářských regionů v letech 
2003-2009. Následují údaje o běžných účtech, údaje o zboží, službách, dopravě (podle druhů), 
vládních službách aj., statistikách příjmů (náhrady zaměstnancům, příjem z investic včetně 
reinvestovaných výnosů aj.), měnových transferech, údaje z kapitálových účtů, finančního účtu a 
rezervní aktiva. Posledními údaji jsou čísla o vývozu a dovozu zboží a služeb - vyjádřeno v procentech 
z HDP - a mezinárodní investiční pozice (IIP) jednotlivých regionů. Třetí část publikace - 
Metodologie, kompilační postupy a zdroje údajů - objasňuje metodologii pro výpočet údajů o platební 
bilanci a stavu mezinárodních investic použitou u každé jednotlivé země. - 2. část dvoudílné 
publikace. - ISBN: 978-1-61635-002-4 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
25655 
joint report by the Economic Policy Committee (Ageing Working Group), the Social Protection 
Committee (Indicators Sub-Group) and the Commission services (DG for Economic and Financial 
Affairs and DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) 
Joint report on pensions : progress and key challenges in the delivery of adequate and 
sustainable pensions in Europe 
Společná zpráva o penzích : vývoj a klíčové výzvy v poskytování adekvátních a udržitelných 
penzí v Evropě 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, November 2010, 91 s. : 
tab., grafy 
Zpráva Evropské komise analyzuje penzijní systémy v zemích Evropské unie se zaměřením na 
výsledky penzijních reforem realizovaných členskými státy v posledním desetiletí, dopady 
hospodářské krize a na dlouhodobé perspektivy nad rámec krize. Usiluje o přehodnocení penzijních 
reforem ve světle fiskální udržitelnosti a o aktualizaci programu poskytování adekvátních a 
udržitelných penzí odrážející výzvy politik do budoucna. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-16548-1 (brož.) 
 
25623 
Arnošt Böhm, Karina Mužáková 
Pojišťovnictví a regulace finančních trhů 
Praha : Professional Publishing, 2010, 184 s. : 15 obr., 7 tab. 
Stručný přehled organizačně institucionálního vývoje evropské integrace. Vývoj řešení a názorů na 
míru a formy regulace finančních trhů (sjednocování pojistného trhu). Mezinárodní aspekty tvorby a 
realizace jednotného pojistného trhu EU (finanční konglomeráty, plán finančních služeb, politika 
finančních služeb). Instituce pro dohled nad finančními službami. Finanční krize a regulace finančních 
trhů (Larosiérova zpráva, nové nároky na dohled). Vývoj zákonného rámce pro pojišťovnictví v ČR a 
jeho výsledky (před a po vstupu do EU, zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb.). Význam, funkce, 
klasifikace, legislativa zajištění v EU a v ČR. Solventnost pojišťoven (Solventnost I, Solventnost II, 
pojistně-technické faktory solventnosti pojišťoven, regulace, dohled, řízení rizik, tržní disciplína a 
informační povinnosti pojišťovny). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-035-5 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
25635 
František Helešic 
Bydlení ve vlastním bytě 
Praha : C.H. Beck, 2010, xv, 261 s. 
Tendence nájemního a vlastnického bydlení a právní úprava bydlení. Převod bytů z vlastnictví 
bytového družstva do vlastnictví jeho členů. Další zdroje soukromého vlastnictví bytů spravovaných 
společenstvím. Převod vlastnictví družstevních bytů vystavěných s podporou. Vznik a zánik 
společenství vlastníků a členství v něm. Stanovy a další vnitřní předpisy společenství. Předmět 
činnosti společenství. Práva a povinnosti vlastníků bytů a členů společenství. Řízení společenství 
(orgány společenství) a jeho hospodaření. Převody práv k pozemkům, garážím a skupinovým 
rodinným domkům. Členství v bytovém družstvu. Nájem bytu ve vlastnictví člena společenství. 
Publikace zachycuje právní stav k 1. 9. 2010. - Vyd. 1. - 6 vzorů písemností. - ISBN: 978-80-7400-
348-6 (brož.) 
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25642I 
Jiří Kokoška 
Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů. I. díl 
Praha : Oeconomica, 2009, 110 s. : obr. 
Výklad pojmů a předpisů. Základní podmínky, které je nutné na počátku i v průběhu ocenění sledovat 
(pro koho, účel, předmět, metoda, oceňovatel, čas, honorář). Stručný výtah ze zákona č. 151/1997 Sb., 
a jeho prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek. Oceňování podle zvláštních 
cenových předpisů (restituce, privatizace, oceňování břemen, pozemky ve správě Pozemkového fondu 
ČR, vyvlastnění). Historický seznam předpisů o oceňování a cenách nemovitostí na území ČR k lednu 
2010. - Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku. - ISBN: 
978-80-245-1572-4 (1. díl : brož.) 
 
25642II 
Jiří Kokoška 
Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů. II. díl 
Praha : Oeconomica, 2010, 63 s. 
Přehled platných cenových předpisů k 1.3.2010. Výklad k novele oceňovací vyhlášky (vyhl. č. 3/2008 
Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., a č. 460/2009 Sb.) a souvisejícím předpisům. Příklady. 
Nákladové ocenění. Kombinovaná hodnota nákladová a výnosová. Porovnávací hodnota. Úpravy, 
pozemky, porosty aj. - Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování 
majetku. - ISBN: 978-80-245-1658-5 (2. díl : brož.) 
 

Právo 
 
25638     Pouze prezenčně 
Jana Oherová ... [et al.] 
Anglicko-český právnický slovník 
Praha : Linde Praha, 2010, 582 s. 
Slovník obsahuje více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech odvětví práva, 
částečně i ekonomie a oblastí týkajících se EU a životního prostředí. - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 
978-80-7201-815-4 (váz.) 
 
25630 
Naděžda Šišková, Soňa Matochová 
Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR 
Praha : Linde Praha, 2010, 448 s. 
Sborník tvoří výběr nálezů Ústavního soudu ČR vztahující se k poměru evropského a českého práva. 
Úvodní komentář rozebírá komunitární přístup, soudní praxi některých členských států a pravomoc 
Ústavního soudu ČR ve vztahu k rozhodování o komunitárním právu. Následují jednotlivé nálezy 
Ústavního soudu ČR v jejich původní a nezkrácené podobě z let 2006 až 2009 s úvodním komentářem 
(včetně Lisabonských rozhodnutí). - ISBN: 978-80-7201-809-3 (brož.) 
 
25634 
uspořádali a poznámkami opatřili Jan Ondřej, Miroslav Potočný 
Obecné mezinárodní právo v dokumentech 
Praha : C.H. Beck, 2010, xii, 341 s. 
Základní dokumenty obecného mezinárodního práva veřejného, zejména mezinárodní smlouvy, 
rezoluce orgánů mezinárodních organizací apod. Jednotlivé smlouvy se týkají těchto oblastí: obecné 
základy mezinárodního práva, mezinárodněprávní postavení státu, obyvatelstva a jednotlivců, 
mezinárodněprávní režim státního území, moře, Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles, 
mezinárodněprávní ochrana životního prostředí, diplomatické a konzulární právo, smluvní právo, 
mezinárodní organizace, mírové urovnávání sporů, právo odzbrojení a právo ozbrojených konfliktů. - 
3. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7400-330-1 (brož.) 
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25622 
Naděžda Rozehnalová a kolektiv 
Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva 
Brno : Masarykova univerzita, 2010, 222 s. 
Výklad problematiky mezinárodního obchodu a jeho právní regulace. Základní pojmy, historie 
mezinárodního obchodování, prameny (mezinárodní smlouvy a režimy). Subjekty mezinárodního 
ekonomického práva jako součásti mezinárodního práva veřejného. Právo Světové obchodní 
organizace. Skupina Světové banky. Mezinárodní měnový fond. Světová celní organizace. 
Problematika mezinárodního dvojího zdanění. Zacházení a ochrana mezinárodních investic. 
Mezinárodní přepravní právo. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-210-5154-6 (brož.) 
 
25633 
legislation translated by Trade Links 
Takeover bid act. Company conversion act 
Zákon o nabídkách převzetí. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
Prague : Trade Links, December 2010, 251 s. 
Anglický překlad plného znění českého zákona o nabídkách převzetí č. 104/2008 Sb. ve znění            
č. 420/2009 Sb. a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2008 Sb. ve znění     
č. 227/2009 Sb. - (brož.) 
 
25650 
Jakub Kříž 
Zákon o církvích a náboženských společnostech : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xx, 333 s. 
Komentované znění zák. č. 3/2002 S., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů. Odkaz na související předpisy a judikaturu. - 
Vyd. 1. - 5 příl. - ISBN: 978-80-7400-362-2 (váz.) 
 
25649 
Petr Liška, Věra Lišková 
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2010, xxi, 337 s. 
Komentované znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění 
pozdějších zákonů. Znění souvisejících předpisů (občanský zákoník, obchodní zákoník, živnostenský 
zákon, trestní zákoník, daňové předpisy aj.). Vládní návrh nové právní úpravy nájmu. Judikatura. 
Vzory právních úkonů. Právní stav předpisů v publikaci je ke dni 15.8.2010. - 4. dopl. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-370-7 (váz.) 
 
25648 
Luboš Jemelka, Pavel Vetešník 
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxi, 534 s. 
Komentované znění zák. č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů. Součástí 
komentáře jsou i odkazy na související ustanovení zákona o přestupcích, jiné právní předpisy, 
literaturu a judikaturu. Text komentáře je zpracován podle právního stavu k 1.10. 2010. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-355-4 (váz.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25657 
Český statistický úřad 
Cizinci v České republice = Foreigners in the Czech Republic : 2010 
Praha : Český statistický úřad, 2010, 246 s. : tab., mapky, diagramy 
Statistické údaje o cizincích žijících v ČR (v trvalém nebo dlouhodobém pobytu) v oddílech: 
demografické aspekty života cizinců, azyl a azylová zařízení, ekonomická aktivita, vzdělávání, 
kriminalita cizinců, zdravotní péče o cizince,  nelegální migrace přes státní hranice ČR. Uveřejněná 
data jsou za rok 2009, často doplněná časovými řadami údajů za předchozí roky. - Příl. - ISBN: 978-
80-250-2039-5 (brož.) 
 
25628 
Český statistický úřad 
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) = Czech Republic in international 
comparison (selected indicators) 
Praha : Český statistický úřad, 2010, 226 s. : tab., mapky 
Srovnání ČR se zeměmi EU, ale i dalšími státy světa formou tabulek a grafů. Vybrané ukazatele v 11 
tematických okruzích: životní prostředí, obyvatelstvo, práce a sociální statistiky, zemědělství, 
lesnictví, průmysl, energetika a stavebnictví, vybrané služby, školství, kultura, zdravotnictví, 
makroekonomika, zahraniční obchod, ceny a regiony. Údaje jsou za roky 2000 až 2009 (některé 
tabulky pouze do roku 2008). - Kód publikace 1607-10. - ISBN: 978-80-250-2042-5 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
25624 
Libuše Müllerová 
Daně v účetnictví : sbírka testů a případových studií 
Praha : Oeconomica, 2010, 75 s. : 45 schémat 
Schéma účetního systému a daňové soustavy v ČR. Znalostní testy. Účetní a daňové souvislosti           
v případových studiích. Ty představují konkrétní situace, které je třeba zaúčtovat, případně zjistit 
daňové dopady zaúčtovaných transakcí. Sbírka je zaměřena především na daň z příjmů a částečně na 
DPH. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1671-4 (brož.) 
 
25513 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standards [2011] : required for annual reporting periods 
beginning on 1 January 2011 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2011] : povinné pro roční vykazovaná období 
začínající 1. lednem 2011 
London : International Accounting Standards Board, c2010, vii, 2977 s. : tab., rámečky 
Publikace přináší oficiální konsolidovaný text Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1- 
IFRS 8), Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) a doprovodných 
dokumentů platných k 1. lednu 2011. Text nezahrnuje IFRS s datem účinnosti po 1. lednu 2011. 
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky. Příručka due process pro IASB a 
IFRIC. Stanovy Nadace IASC. Výkladový slovník vybraných termínů účetního výkaznictví. - 
Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-907026-85-0 (brož.) 
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25615II 
Marta Ženíšková, Pavel Kyselák a kolektiv autorů 
Sociální zabezpečení, účetnictví, zahraniční příjmy 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Změny od 1.1.2011 v sociálním pojištění zaměstnanců, v nemocenském a důchodovém pojištění osob 
samostatně výdělečně činných a ve zdravotním pojištění. Výčet novinek v účetnictví podnikatelů pro 
roky 2010/2011. Příjmy fyzických osob ze zahraničí v roce 2010. Informace k novele zákona o DPH. 
Odpovědi a stanoviska k  dotazům (např. termín podání daňového přiznání, DPH aj.). 
 
25629 
Miloslav Janhuba 
Teorie účetnictví : (výběr z problematiky) 
Praha : Oeconomica, 2010, 175 s. 
Výklad pokrývá většinu problémových oblastí teorie finančního účetnictví: předmět účetnictví, 
účtování a účetní záznamy, účetní soustavy, teorie podvojného účetnictví, teorie účtů a soustav účtů, 
teorie bilancí, účetní formy a přehled historie účetnictví. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1662-2 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
25644 
[editor Jiří Černohorský] 
Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 
Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2010, 184 s. : il. 
Příručka obsahuje základní informace o legislativě, odkazy na související právní předpisy a příklady     
v těchto částech: finance a rozpočet, hospodaření s majetkem obce, rozvoj obce, veřejné služby obce, 
veřejný pořádek a bezpečnost, sociální politika obce, bydlení, školství, kultura, životní prostředí, 
doprava, efektivní organizace a administrativa, komunikace a poskytování informací, vztahy obce a 
kraje, evropské partnerství a zahraniční spolupráce, společné prosazování zájmů měst a obcí formou 
sdružení obcí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-254-8660-3 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
25632 
joint report by the Economic Policy Committee (Quality of Public Finances) and the Directorate-
General for Economic and Financial Affairs 
Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU 
Efektivita a účinnost veřejných výdajů na terciární vzdělávání v Evropské unii 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, November 2010, 105 s. : 
tab., grafy 
Zpráva EK analyzuje na základě kvantitativních i kvalitativních aspektů efektivitu a účinnost 
veřejných výdajů na terciární vzdělávání v zemích Evropské unie. Pohled na problematiku 
ekonomických dopadů vzdělávání a jeho financování v ekonomické literatuře; seznámení s vybranými 
statistickými ukazateli vysokoškolského vzdělávání (absolvování studia, výkonnostní ukazatele, 
kvalita, financování atd.); mapování institucí systému terciárního vzdělávání a vyvození poučení ze 
zkušeností jednotlivých členských států; výzvy veřejných politik v oblasti terciárního vzdělávání. - 
Pozn., statistická příl. - ISBN: 978-92-79-16547-4 (brož.) 
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25514 
Mark Hallerberg, Rolf Rainer Strauch, Jürgen von Hagen 
Fiscal governance in Europe 
Fiskální řízení v Evropě 
New York : Cambridge University Press, 2010, x, 230 s. : tab., grafy. vzorce 
Teoretický rámec pojednávající o koordinaci rozpočtového rozhodování vládami. Volební a fiskální 
instituce a formy fiskálního řízení; rozpočtové postupy a fiskální stabilita - fiskální normy a pravidla    
v zemích EU v letech 1985-2004; jak forma fiskálního řízení ovlivňuje fiskální výkonnost; odlišnosti 
fiskálních institucí v jednotlivých zemích a jejich odůvodnění; fiskální řízení v zemích střední a 
východní Evropy; EMU a fiskální řízení v Evropě. - Pozn. - ISBN: 978-0-521-13826-0 (brož.) 
 
25640 
Ministerstvo financí 
Státní rozpočet České republiky na rok 2011 : schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR dne 15. prosince 2010 
Praha : Ministerstvo financí ČR, leden 2011, 3 sv. : tab., diagr. 
Materiál obsahuje následující části: Část I., zákon č. 433 ze dne 15. prosince 2010 o státním rozpočtu 
ČR na rok 2011. Část II., další vybrané dokumenty: usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR    
č. 234 z 9. schůze 15. prosince 2010, usnesení vlády ČR ze dne 22. 9. 2010 č. 675, makroekonomický 
rámec na rok 2011, zprávu ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2011, finanční hospodaření územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a tabulkovou 
část. Třetí svazek obsahuje strukturu rozpočtů kapitol podle druhů a odvětví (materiál                         
s čj. 11/16/2011-111). - Čj.: 11/15/2011-111. - (brož.) 
 

Ostatní 
 
25641 
Daphne M. Gulland ; [přeložila Lenka Pecharová] 
Anglické obrazné fráze a idiomy 
Praha : Grada, 2011, 160 s. : obr. 
Anglické fráze "similes" jsou rozčleněny do kapitol podle témat (barvy, tělo, oblečení, práce a 
povolání aj.). Obsahují český překlad a ukázkové věty s použitím fráze v kontextu. - 1. vyd. - 
Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-247-3094-3 (brož.) 
 
25645a 
Josef Fronek 
Anglicko-český, česko-anglický příruční slovník = English-Czech, Czech-English compact 
dictionary 
Voznice : LEDA, 2010, lvi, 1044 s. 
Praktický oboustranný slovník obsahuje více než 50 000 hesel, podhesel, 90 000 slov a frází ze 
současné spisovné i hovorové angličtiny. Je vhodný pro široký kruh uživatelů. - 1. vyd. - Rozložená 
tit. s. - ISBN: 978-80-7335-236-3 (váz.) 
 
25625 
Jana Kozmová, Pierre Brouland 
Francouzština v podnikové a obchodní praxi 
Praha : Ekopress, 2010, 298 s. 
Jazyková učebnice určená především studentům VŠE a ostatním zájemcům z ekonomické sféry. První 
část učebnice tvoří kapitoly s podnikovou tematikou (typy podniků a společností, účetnictví, 
personální politika, marketingová činnost, organizace distribuce a logistiky, zahraniční obchod, banky, 
kapitálový trh a pojištění). Druhá část prezentuje základní  typy obchodních dopisů a sestavení 
životopisu. Jednotlivé kapitoly mají v úvodu textovou část, následují cvičení a překlady. Na konci 
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každé kapitoly je slovníček vybraných termínů. - 2. přeprac.  vyd. - Klíč ke cvičením. - ISBN: 978-80-
86929-52-1 (brož.) 
 
25636 
Zora Kidlesová, Janka Priesolová 
Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy = Rappels grammaticaux pour les étudians en 
économie 
Praha : Oeconomica, 2010, 161 s. 
Skripta pro studenty ekonomie studující francouzštinu na pokročilé úrovni obsahují 20 lekcí. 
Probírané mluvnické jevy jsou uvedeny formou tabulek a schémat, za nimiž následují různé typy 
cvičení. - Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. - 
ISBN: 978-80-245-1692-9 (brož.) 
 
25637 
Vladimír Špidla, Magdaléna Frouzová 
Kávu ne, radši infuzi : bruselské postřehy českého eurokomisaře... a zákulisní historky jeho 
asistentky 
Praha : Vyšehrad, 2010, 182 s., [8] s. barev. obr. příl. : fot. 
Postřehy a vzpomínky bývalého evropského komisaře pro sociální záležitosti doprovázené osobními 
zážitky a komentáři jeho asistentky.  V. Špidla popisuje náplň práce evropského komisaře pro 
zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, fungování evropských struktur, mechanismy 
rozhodování atd. V obecné rovině se zamýšlí nad globálními sociálními problémy doby. Jeho 
asistentka pak popisuje "zázemí" Špidlova úřadu a práci celého jeho sekretariátu. Kniha přináší 
netradiční pohled na reálné fungování Evropské komise i jednotlivých eurokomisařů. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7429-051-0 (brož.) 
 
25647 
Ladislav Špaček 
Malá kniha etikety pro každý den 
Praha : Mladá fronta, 2010, 170 s. 
Význam etikety. Stručný soubor pravidel chování ve společnosti (oslovování, dary, etiketa všedního 
dne, cestování aj.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-204-2251-4 (váz.) 
 
25639 
Ina Saltz ; [přeložil Petr Stříbný] 
Základy typografie : 100 principů pro práci s písmem 
V Praze : Slovart, 2010, 208 s. : il. (převážně barev.) 
Příručka pro efektivní používání typografických postupů a metod v částech písmeno, slovo, odstavec a 
stránky. Každý uvedený postup je doplněn vysvětlujícím textem a příklady použití v praxi. Z obsahu: 
písmeno jako forma, expresivnost typografického vyjádření, zdůraznění pomocí velikosti, porušené 
písmo, pravidlo tří fontů, dekorativní písmo, tabulky a schémata aj. - ISBN: 978-80-7391-404-2 (váz.) 
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