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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 srpen) 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 Index OCA ‐ aplikace na země EU 10 
(teorie  optimální  měnové  oblasti),  konkurenceschopnost 
v mezinárodním  prostředí  (nové  členské  země  EU),  koncept 
flexicurity vedoucí ke snížení bariér na trhu práce a doporučení 
pro  politiku  zaměstnanosti,  vliv  vládních  výdajů  a  daní  na 
ekonomický  růst,  české  právo  proti  nekalé  soutěži,  duševní 
vlastnictví  a  jeho  vliv  na  věc  v právním  smyslu,  nová  kolizní 
ustanovení  o  cenných  papírech,  efektivita  výběru  a  vymáhání 
peněžitých  plnění  dělené  správy,  návrh  novely  rozpočtového 
určení daní  a dopady  zvyšování  sazeb DPH na  rozpočty,  resp. 
daňové příjmy samospráv.   

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající se výjimek a snížení u DPH,  
měření a rozsahu materiální a značně materiální deprivace v EU 
(výsledky Německa v evropském porovnání).  

Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata:  hospodářský 
přenos  šoků  fiskální  politiky  ze  západní  do  východní  Evropy,  
teoretické  poznámky  k bublinám  a  současné  krizi,  fondy 
obchodované na burze, podíl rozvíjejících se  trhů na světovém 
HDP,  podnikání v ČR a  daňová rezidence a mobilita firem.   

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY          

   
Nové elektronické periodikum  
 
Review of  Economic Perspectives = 
Národohospodářský obzor 
 
Recenzovaný odborný časopis, který prostřednictvím 
původních  vědeckých  statí  a přehledů  v angličtině 
přináší nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské 
politiky a ekonometrie.  
 
Příspěvky  v pdf  formátu  jsou  volně  dostupné  na 
internetových stránkách http://nho.econ.muni.cz/ 
ISSN 1213‐2446 
 
Vyd.: Masarykova univerzita Brno, 2001 
Periodicita:  4x ročně 
 
 

Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma  Dluhová krize a 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 
 
 
Šetření  průměrných  cen  vybraných  výrobků  – 
pohonné hmoty a topné oleje (33. týden) 
Zveřejněno 19.8.2011 
 
Konjunkturální průzkum (srpen 2011)  
Zveřejněno 24.8.2011 

 
Předběžný odhad čtvrtletního HDP (2. čtvrtletí 2011)  
Zveřejněno 16.8.2011 

 
Indexy cen výrobců (červenec)  
Zveřejněno 15.8.2011 
 
 

 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro Vás    přehled    nejnovějších 
Úplných znění zákonů, které knihovna zařadila 
do svého knihovního  fondu.  
 
25620/841 
Občanský zákoník a související předpisy: podle 
stavu k 1.6.2011 
  
25620/845 
Služební  poměr  příslušníků  bezpečnostních 
sborů.  Policie  ČR,  vězeňská  služba,  BIS, 
zpravodajské služby: podle stavu k 13.6.2011 
  
25620/844 
Zdravotní pojištění. Zdravotní péče: podle stavu 
k 7.6.2011 
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Daně 
 
Joachim Englisch 
Ausnahmen und Ermäßigungen bei der Umsatzsteuer : Reformbedarf und Reformvorschläge 
Výjimky a snížení u DPH : potřebnost reformy a reformní návrhy 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 11, S. 401-410 
Německý zákon o DPH obsahuje mnoho výjimek a autor příspěvku se zaměřuje na ty, které fungují 
jako daňová úleva a dají se v zásadě rozdělit do tří kategorií: daňové osvobození (§ 4 a následné), 
snížená sazba (§ 12 odst. 2) a průměrné sazby pro obhospodařovatele zemědělské půdy a lesů (§ 24). - 
Pozn. -- Tématu se blíže věnuje i příspěvek na s. 421-424. 
 
Pavel Fekar 
Czech Supreme Administrative Court sets clear limits for tax authorities when adjusting 
transfer prices 
Český Nejvyšší správní soud vymezil jasné hranice pro daňové úřady při úpravě sjednaných cen 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 5, p. 204-206 
27. ledna 2011 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek týkající se cen sjednaných mezi spojenými 
osobami (7 Afs 74/2010-81). Důkazní břemeno, že se ceny liší od cen sjednaných mezi nezávislými 
osobami, nese správce daně. V příspěvku se rozebírá, jakými metodami může správce postupovat při 
určování referenční ceny a v jakém rozsahu může provést korekci základu daně. Rozsudek je 
analyzován ve světle nedávno pozměněné směrnice OECD (znění z června 2010). - Pozn. 
 
Martina Smiková, Lucie Sedmihradská 
Daň z nemovitostí na Slovensku 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 34-35 
Daň z nemovitostí na Slovensku (z pohledu obecních příjmů); skladba daně z nemovitostí, vývoj 
daňových sazeb od roku 2004, příjmy daně z nemovitostí od roku 1993. Porovnání českého a 
slovenského systému daně z nemovitostí. 
 
Marek Legéň 
Daniari útočia : štát tiahne proti podvodníkom 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 23, s. 24-27 
Boj s daňovým únikem v oblasti DPH v SR; výběr plánovaných opatření na podporu boje s podvody 
(elektronické kontrolní výkazy daňové povinnosti, měsíční zdaňovací období pro nové plátce DPH, 
registry daňové správy zveřejňující osoby podezřelé z účasti na pochybných obchodech, možnost 
zrušení registrace z moci úřední atd.). Nedostatky v opatření proti řetězovým obchodům. Kritika 
povinné jistiny pro podnikatele, kteří za sebou mají daňové delikty. Plán omezení hotovostních plateb. 
K možnosti získání závazného (zpoplatněného) stanoviska finančního úřadu k vlivu plánované 
transakce na daňovou povinnost. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Die Belastung von Arbeitnehmern mit Steuern und Sozialabgaben im internationalen Vergleich: 
Ergebnisse der aktuellen Ausgabe der OECD-Studie "Taxing Wages" 
Zatížení zaměstnanců daněmi a sociálními odvody v mezinárodním porovnání : výsledky 
aktuálního vydání studie OECD "Taxing Wages" 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 6, S. 52-61 
Z aktuálního vydání studie OECD "Taxing Wages" věnovaného mezinárodnímu porovnání zátěže 
zaměstnanců daněmi a sociálními odvody vyplývá, že v období let 2000-2010 se daňová a odvodová 
zátěž v Německu snížila ve všech sledovaných typech domácností. Zvláště v roce 2010 došlo              
k výraznému poklesu daňových a odvodových kvót - jako důsledku zákona o snížení zátěže občanů a 
zvýšení přídavků na děti - i tak však je v roce 2010 zatížení pracovní mzdy v Německu nad průměrem 
OECD. 
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Andreas Baumann and Martina Gatterer 
Far-reaching changes in Austria stemming from the Budget Accompanying Act 2011 
Zásadní změny v Rakousku vyplývající z rozpočtového doprovodného zákona pro r. 2011 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 5, p. 201-203 
Rozpočtový doprovodný zákon pro rok 2011 přinesl dalekosáhlé změny mj. v zákoně o dani z příjmů, 
dani z příjmů právnických osob, dani z reorganizací a poplatcích. Nově byl zaveden zákon o daňové 
stabilitě. Příspěvek podává stručný přehled těchto změn. 
 
Ine Lejeune, Ellen Cortvriend and Davide Accorsi 
Implementing measures relating to EU place-of-supply rules: are business issues solved and is 
certainty provided? 
Prováděcí opatření k pravidlům EU pro místo poskytování služeb: jsou vyřešeny obchodní 
otázky a je zabezpečena jistota? 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 3, p. 144-152 
1. ledna 2010 začala v EU platit nová pravidla pro místo poskytování služeb. Autoři se zaměřují na 
nová ustanovení přepracovaného prováděcího nařízení a analyzují, v jakém rozsahu tato ustanovení 
nabízejí řešení hlavních problémů v oblasti DPH v EU, které byly zjištěny z pohledu podniků. Hodnotí 
také, zda nové nařízení poskytuje dostatečný návod a vysvětlení na úrovni EU. - Pozn. 
 
Václav Pátek 
K pořizování kopií ze spisu vlastním fotoaparátem a k pořizování zvukových záznamů z jednání 
se správcem daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 13, s. 27-28 
Podmínky a přípustnost pořizování zvukových záznamů z jednání se správcem daně a pořizování kopií 
ze spisu vlastním aparátem daňového subjektu; k rozsudku NSS z 28.4.2011. Dodržování procesních 
práv, zásady součinnosti v daňovém řízení. 
 
Marius-Cristian Frunza, Dominique Guegan, Antonin Lassoudiere 
Missing trader fraud on the emissions market 
Podvody typu "chybějící obchodník" na trhu s emisemi 
Journal of financial crime, Vol. 18, (2011) No. 2, p. 183-194 
Cílem článku je za pomoci forenzních ekonometrických metod ukázat a kvantifikovat dopad podvodů 
s DPH typu "chybějící obchodník" na evropských trzích s emisními povolenkami. K podvodům 
docházelo zejména v období konec roku 2008 - počátek roku 2009. Jsou zkoumány finanční 
mechanismy podvodů a dopad na tržní chování. - Pozn. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedli] Jindřich Šídlo, Petr Honzejk 
Naši voliči by progresivní zdanění pochopili 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 142 (22.7.2011), s. 9 
V rozhovoru se ministr financí vyjadřuje k nutnosti společenského konsenzu v době úspor ve 
veřejných financích a k možnému zavedení vyšší progrese u zdanění fyzických osob, dále ke svým 
návrhům a jednáním ohledně rychlejšího zvyšování DPH a přesunu daňového zatížení z přímých na 
nepřímé daně i ke snižování výdajů rozpočtu a cestě k dosažení vyrovnaného státního rozpočtu do 
roku 2016. -- Viz také úvodní článek na s. 1. 
 
Peter Mišúr 
Návrh Komise na společný evropský základ daně z příjmu právnických osob se setkává               
s (ne)očekávaným odmítnutím 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 7, s. 208-212 
16. března 2011 Evropská komise navrhla a předložila k projednání legislativní návrh na zavedení 
společného systému pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob provozujících činnost v EU 
(směrnice CCCTB). V příspěvku se popisuje, jaký je cíl společného konsolidovaného základu daně     
z příjmů právnických osob, dále dlouhá cesta k návrhu směrnice CCCTB, legislativní rámec, 
stanovisko ČR k návrhu směrnice CCCTB a budoucnost návrhu. - Pozn. 
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Zdeněk Kuneš 
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 6, s. 44-46 
Novelou zákona o DPH se umožňuje provést opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním 
řízení. V článku se rozebírá, kdo může provést tuto opravu a za jakých podmínek. 
 
Jochen Meyer-Burow and Ocka Stumm 
Recent developments in German criminal law and their impact on VAT compliance 
Novinky v německém trestním právu a jejich dopad na dodržování předpisů k DPH 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 3, p. 161-165 
Vzhledem k nové tendenci německých trestních soudů a německého zákonodárného sboru zaujmout 
tvrdší postoj vůči přestupkům souvisejícím s DPH by podniky měly pečlivěji plnit své administrativní 
povinnosti spojené s DPH, zejména jestliže se angažují v pravidelných obchodních transakcích.          
V článku jsou popsány novinky v této oblasti v Německu a nedávný rozsudek Soudního dvora EU, 
který podporuje německé úřady. - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Stížnost podle daňového řádu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 13, s. 28-33 
Úprava institutu stížnosti v daňovém řádu; podání stížnosti, lhůta pro vyřízení stížnosti, výsledek 
stížnosti, nesouhlas s vyřízením stížnosti. Specifika stížnosti v průběhu daňové kontroly. Další obrana 
v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti. Příklady. 
 
Alena Kohoutková 
Strašák "LHŮTNÍK" přežil "rekodifikaci" daňového procesu 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 2, s. 10-16 
Daňový řád (DŘ), aplikace § 47 ZSDP, změny interpretace lhůty pro stanovení daně, judikatura, 
komentář k přetrvávajícím nedostatkům; počítání času dle § 33 DŘ. 
 
Jan Van Daele 
Tax residence and the mobility of companies: borderline cases under private international law 
and tax law 
Daňová rezidence a mobilita firem: přeshraniční případy podle soukromého mezinárodního 
práva a daňového práva 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 5, p. 190-200 
Autor se zabývá vztahem mezi soukromým mezinárodním právem a daňovými zákony ve vztahu        
k sídlu a migraci korporací a dochází k závěru, že další harmonizace soukromého mezinárodního 
práva by zvýšila mobilitu podniků. Judikatura ESD má pozitivní dopad na možnosti podniků ohledně 
změny sídla, ale z precedenčního práva vyplývají některé nekonzistentnosti, které omezují svobodu 
podniků migrovat oproti možnostem fyzických osob. - Pozn. 
 
Richard T. Ainsworth 
Technology can solve MTIC fraud - VLN, RTvat, D-VAT certification 
Technologie může vyřešit podvody s "chybějícím obchodníkem" pomocí lokačního čísla DPH, 
výběru DPH v reálném čase a autorizovaného daňového softwaru 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 3, p. 153-160 
Technologie může pomoci při řešení podvodů s DPH typu "chybějící obchodník" v rámci EU. Tyto 
podvody jsou nyní plně digitalizované (dodání, pohyb produktu a financování). Technologie je jednak 
příčinným agentem tohoto druhu podvodů, jednak nejúčinnějším protiopatřením. Od r. 2007 jsou 
známy tři technologicky náročné metody boje s podvody: lokační číslo DPH, výběr DPH v reálném 
čase a autorizovaný daňový software. - Pozn. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Vorhaben KONSENS : Entwicklung bundeseinheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren 
K záměru KONSENS : vývoj jednotného německého softwaru pro daňové řízení 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 6, S. 45-51 
KONSENS (vývoj koordinovaného nového softwaru německé daňové správy) by měl zabezpečit 
sjednocení a modernizaci IT německé daňové správy, přispět k její efektivitě a zlepšit službu občanům 
a podnikům. Princip, cíle, organizace plánu KONSENS a jeho klíčové postupy (GINSTER, ELFE, 
BIENE). - Pozn. 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 15/2011  
Vyměření a doměření daně podle daňového řádu. DPH a dovoz piva pro stáčírnu v EU. Definice 
komunálního odpadu pro účely ZDPH. Jednatelé a pojišťovací činnost pro společnost. DPH a prodej 
vozu v daňovém přiznání. DPH a prodej železa před novelou ZDPH. Úrok z půjčky pro spojenou 
osobu. Zaokrouhlování na daňových dokladech. Nárok na odpočet u dokladu s neúplnými údaji. 
Absence zaměstnance z důvodu jednání na Policii ČR. Nárok na pracovní volno při doprovodu dítěte 
k logopedovi. DPH a služby související s  prodejem vozů na Slovensko. Dohoda o změně pracovní 
smlouvy a dodatek ke smlouvě. 
 
č. 16/2011  
Změny v odvodech z příjmů ze závislé činnosti. Podmínky pro výplatu podílů na zisku v obchodních 
společnostech a zdanění podílů na zisku – 2. část. Převod vozu z OM do soukromého vlastnictví. 
Zdanění příjmů z prodeje štěňat. DPH při organizování sportovních akcí. Náhradní volno při práci 
přesčas. Pojistné a daně u ženy v domácnosti. Jak zaúčtovat směnu pozemků. Rekonstrukce objektu 
pronajatého od OÚ.  
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Alberto Martin and Jaume Ventura 
Theoretical notes on bubbles and the current crisis 
Teoretické poznámky k bublinám a současné krizi 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 1, p. 6-40 
K úvahám nad původem a následky současné krize; autoři rozvinuli kanonický model finančních frikcí 
se vznikajícími bublinami. Tento model použili na přezkoumání pohledu na nedávnou finanční krizi 
jako na otřesená očekávání investorů, která vedla až k splasknutí bubliny a kolapsu pyramidového 
schématu na finančních trzích. Jsou diskutovány různé aspekty krize a také zkoumána stabilizační 
úloha fiskální politiky. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Patrick Jenkins and Brooke Masters 
Again under strain 
Opět pod tlakem 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37664 (8.7.2011), p. 7 
K nové vlně zátěžového testování bank v Evropské unii; očekávané dopady výsledků na ceny akcií 
bank i postoj vlád k bankám; nejsledovanější informace - portfolio půjček a držení státních dluhopisů; 
cíle úřadu EBA. 
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von Jörg Krämer 
Annäherung an eine Unbekannte : die optimale Inflationsrate ist nicht präzise zu bestimmen - 
Trotzdem wäre es fatal, das Inflationsziel anzuheben 
Přiblížení k neznámé : optimální inflační míru nelze přesně stanovit - přesto by bylo osudové 
zvýšit inflační cíl 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 24, S. 9-10 
Inflační cíl; v úvaze k otázce optimální výše "bezpečnostní" inflační míry se zdůvodňuje negativní 
stanovisko ECB k návrhu MMF z roku 2010 na výrazné zvýšení inflačního cíle - např. na 4 procenta 
(což mělo centrálním bankám vylepšit pojistku proti nebezpečí deflace v době krize na finančních 
trzích). Mínusová inflace, mínusový nominální úrok, pozitivní/negativní reálný úrok. K analýzám 
potvrzujícím nadprůměrnou míru inflace v zemích ve fázi hospodářského ozdravení. Rozhodující 
význam zakotvení inflačního očekávání pro peněžní politiku. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., 
ze 4. června 2011. 
 
Petra Pelantová 
Bankovní tajemství podraží : zahraniční vklady 
Euro, Sv. 2011, č. 27-28, s. 69 
Ke zdanění vkladů českých občanů na kontech v zahraničí, v zemích, které si drží bankovní tajemství. 
Od 1.7.2011 bylo zvýšeno zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb na základě směrnice EU 
na 35 %. Odhady sumy peněz uložených na takových kontech, příjem ze srážkové daně pro státní 
rozpočet v letech 2006-2009. 
 
Tigran Poghosyan and Jakob de Haan 
Determinants of cross-border bank acquisitions in transition economies 
Determinanty mezinárodních akvizicí bank v tranzitivních ekonomikách 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 4, p. 671-696 
Empirická analýza mikroekonomických determinantů akvizicí bank zahraničními investory v 11 
bývalých socialistických zemích v období 1992-2006, kdy podíl zahraničních bank na celkových 
aktivech jejich bankovního sektoru podstatně stoupl. Autoři využívají víceúrovňový logitový model se 
smíšenými efekty (MMEL model) a zjišťují, že zahraniční banky si vybírají relativně velké a výkonné 
banky v tranzitivních ekonomikách se slabším institucionálním vývojem (tak podporují hypotézu tržní 
síly), zatímco v hostitelských ekonomikách, které udělaly pokrok v ekonomických a institucionálních 
reformách, si vybírají relativně méně výkonné banky (což podporuje hypotézu "efektivity"). Analýza 
také ukazuje, že relativní význam hypotézy tržní síly a hypotézy efektivity se v čase mění. - Pozn. 
 
Kamil Janáček ; [rozhovor vedl] Luděk Vainert 
Dopovat ekonomiku nízkými sazbami je luxus 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 129 (1.7.2011), s. 9 
Rozhovor s členem bankovní rady ČNB se soustřeďuje na současnou měnovou politiku centrální 
banky a problematiku výše základních úrokových sazeb v ČR. Profesor Janáček argumentuje pro růst 
úrokových sazeb a zdůrazňuje proinflační rizika jako větší hrozbu pro českou ekonomiku. 
 
Lucia Országhová 
Európska banka pre obnovu a rozvoj - 20 rokov transformácie Európy 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 16-18 
Historie a specifika Evropské banky pro obnovu a rozvoj, charakter a zaměření instituce, přehled 
investic v různých sektorech. - Pozn. -- K tématu viz též příspěvek na s. 19-20. 
 
Fear of fear itself : financial contagion 
Strach ze strachu samotného : finanční nákaza 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8739, p. 30, 32 
Příspěvek se zaměřuje na otázku, nakolik by byly evropské banky postiženy případným krachem 
Řecka. Zahraniční banky mají v držení řecké dluhopisy v hodnotě do 10 % svého kapitálu, takže 
případné ztráty by měly ustát. Dalším zdrojem rizika jsou půjčky řeckým podnikům, buď přímo nebo 
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prostřednictvím řeckých poboček. Na evropské úrovni i v MMF se promýšlejí opatření, jak zabránit 
panice a snížit náklady finanční nákazy. 
 
Tomáš Heryán 
Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie : analýza užitím panelové regrese 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 14, (2011) č. 2, s. 73-83 
Příspěvek popisuje formování trhů úvěrů vybraných zemí EU pomocí ekonomických proměnných a 
ukazuje na společné rysy některých těchto trhů. Výstup v podobě panelových regresních modelů 
vyjadřuje regresní rovnice pro úvěrové trhy zemí vybraných na základě existence obdobných vazeb 
mezi jednotlivými proměnnými (časové řady: vývoj bankovních depozit, z nichž jsou úvěry 
poskytovány; úrokové sazby; nezaměstnanost; HDP). Na závěr jsou dosažené výsledky porovnány a 
interpretovány. - Pozn. 
 
Barbara Bublíková 
Když fúzují burzovní giganti : světové burzy 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 26-27, s. 58-59 
K chystanému převzetí New York Stock Exchange (NYSE) německou burzou Deutsche Börse (touto 
akvizicí má vzniknout největší burza světa) a k rozmachu mimoburzovních obchodů ve světě. Fúze 
burz jako opatření v rámci konkurenčního boje, zejména s Hongkongskou burzou a jako reakce na 
rostoucí podíly na trhu ze strany mnohostranných obchodních systémů (multilateral trading facilities). 
Chi-X Europe, BATS, Turquoise, preference OTC obchodování. 
 
Jan Frait 
Krize ještě neskončila : stabilita finančního sektoru zůstane křehká a ekonomické prostředí 
bude pro řadu subjektů nadále velmi obtížné 
Euro, Sv. 2011, č. 26, s. 60-62 
Příspěvek vychází ze závěrů Zprávy o finanční stabilitě 2010/2011, kterou v červnu zveřejnila ČNB, a 
analyzuje dominantní rizika evropské i globální finanční stability. Dlouhodobým fenoménem řady 
ekonomik se jeví slabý hospodářský růst, oživení bez snižování nezaměstnanosti, vysoké reálné 
náklady obsluhy veřejného dluhu a kritický stav veřejných financí některých vysoce zadlužených států 
eurozóny i globální nerovnováhy vedoucí k finančním nerovnováhám v důsledku pohybu kapitálu.      
V grafech je znázorněn nominální HDP a jeho prognóza pro vybrané země a odhad podílu čistých 
úrokových plateb na vládních příjmech v roce 2011. 
 
Mervyn agonistes : bank regulation 
Nevraživý Mervyn : regulace bank 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8739, p. 39-40 
V červnu 2011 předložila britská vláda legislativu, která vrátí úkol dohledu nad bankami do 
kompetencí centrální banky. Nový dozorový orgán bude součástí Bank of England a převezme tuto 
práci od Úřadu pro finanční služby (FSA). Tímto uspořádáním získá guvernér banky značné 
pravomoci; v příspěvku se rozebírá, co mohou britské banky od Sira Mervyna Kinga, známého svou 
přezíravostí k lidem ze City, očekávat. 
 
Jan Vlachý 
Obchodování s deriváty a pokoutní bankéři - ohlédnutí za finančním trhem v meziválečném 
Československu 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 2, s. 205-223 
K obchodování s finančními deriváty v meziválečném Československu a k činnosti privátních 
bankovních domů a bucketshopů ve 20. a 30. letech 20. století. Autor nejprve představuje dobovou 
terminologii a obchodní praxi na Pražské burse a podrobně analyzuje vývoj prémiových obchodů. 
Následně popisuje institucionální rámec a úlohu soukromých bankovních domů v meziválečném 
Československu. Další kapitoly se věnují nejasné právní pozici trhů s finančními deriváty, fenoménu 
bucketshopů, poptávce po nich a kampani za vymýcení tohoto nebezpečného společenského a 
ekonomického jevu, ke které významně přispěla investigativní publicistika. - Pozn. 
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Patchwork planet : regulating finance 
Sešívaná planeta : finanční regulace 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8740, p. 64 
K pokračujícím pracím na vytvoření mezinárodních pravidel pro finanční regulaci; dohoda o navýšení 
kapitálu v nejvýznamnějších globálních bankách - systémově významných finančních institucích 
(SIFIS); kritika nového opatření. K článku je připojen přehled jednotlivých důležitých otázek finanční 
regulace a stavu jejich řešení. 
 
Nicolas Véron 
Stress tests are not enough to fix the banks 
Zátěžové testy na vyřešení problémů bank nestačí 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37670 (15.7.2011), p. 9 
Podle autora jsou zátěžové testy bank příkladem frustrujícího a nestabilního hybridu, jakým je 
evropská finanční integrace. Krize odhalila, že bankovní trh EU nemůže být skutečně integrován, 
dokud za banky implicitně ručí fiskálně nezávislé národní vlády. 
 
Patrick Hardouin 
The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the 
financial sector 
Dozvuky finanční krize : slabé dodržování pravidel a nová rizika pro integritu finančního 
systému 
Journal of financial crime, Vol. 18, (2011) No. 2, p. 148-161 
Boj OECD a FATF s daňovými úniky a praním špinavých peněz, srovnání s daty Světové banky a 
Transparency International, hlavní hrozby pro finanční systém a globální ekonomiku. - Pozn. 
 
Max Gillman and Mark N. Harris 
The effect of inflation on growth : evidence from a panel of transition countries 
Působení inflace na růst : výsledky výzkumu v tranzitivních zemích 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 4, p. 697-714 
Příspěvek zkoumá působení inflace na růst v tranzitivních zemích. Modelovým způsobem jsou 
zpracována panelová data o HDP, inflaci a poptávce po penězích 13 středo- a východoevropských 
zemí za období 1990-2003. Výsledky dokazují, že inflace a/nebo její odchylky od normálu významně 
a negativně ovlivňují hospodářský růst v tranzitivních státech. - Pozn. 
 
Renatas Kizys, Christian Pierdzioch 
The financial crisis and the stock markets of the CEE countries 
Finanční krize a burzy cenných papírů zemí střední a východní Evropy 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 2, p. 153-172 
Empirická analýza dlouhodobých regionálních i mezinárodních kointegračních vazeb mezi 
středoevropskými burzami cenných papírů. Zhroucení burz v zemích SVE v době nedávné finanční 
krize poskytlo možnost studovat, jak se mezinárodní vazby a burzovní indexy (rozložené na 
fundamenty a spekulativní bubliny) v době krize v čase mění. Prostřednictvím stavového modelu jsou 
zkoumána data o burzovních indexech a dividendových výnosech z burz ČR, Polska a Maďarska za 
období leden 1995 až prosinec 2008, následně bylo provedeno mezinárodní porovnání dat u skupiny 
zemí SVE a také s daty z Německa, Velké Británie a USA a formulovány závěry kointegrační analýzy. 
- Pozn. 
 
Too much of a good thing : exchange-traded funds 
Příliš mnoho dobrého : fondy obchodované na burze 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8739, p. 75-76 
Rozmach fondů ETF, jejich diverzifikace, možná rizika s nimi spojená, obavy regulátorů. -- Viz          
i článek na s. 16 nazvaný A good idea in danger of going bad: exchange-traded funds. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Joe Leahy 
Credit to redeem 
Úvěr ke splacení 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37668 (13.7.2011), p. 9 
Osm let vlády prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy pozvedlo 33 mil. obyvatel Brazílie z chudoby. 
Kombinace sociálních dávek, štědrých platů, snadného přístupu k úvěrům a stabilního hospodářského 
vedení těžila z konjunktury komodit, ale teď se začíná zdát, že "lulismu" dochází dech. I přes silný 
komoditní cyklus Brazílie utrácí víc než vydělá a málo investuje. Inflace a spotřebitelské půjčky 
rostou, reál za dva a půl roku posílil o 46 %. 
 
Božena Plchová 
Konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí : vybrané aspekty postavení nových členských 
zemí EU 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 3-27 
Studie analyzuje a hodnotí pozici i trendy mezinárodní konkurenceschopnosti nových 
středoevropských členských států EU na bázi celého komplexu indikátorů konkurenceschopnosti. 
Autorka se nejprve věnuje teoretickému konceptu a metodologii hodnocení konkurenceschopnosti, 
dále hodnotí konkurenceschopnost vybraných zemí pomocí input indikátorů (jednotkové náklady 
práce, produktivita práce, relativní ceny, reálný efektivní směnný kurs) a output indikátorů. Přístup 
multikriteriálního hodnocení reprezentují Světová ročenka konkurenceschopnosti (vydává IMD 
Lausanne) a Globální zpráva o konkurenceschopnosti (vydává Světové ekonomické fórum v Ženevě) a 
index GCI (global competitiveness index). - Pozn. 
 
Jan Cienski ... [et al.] 
Poland 
Polsko 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37657 (30.6.2011), sep. sect. (4 p.) 
Pozitivní obraz polské ekonomiky, solidní hospodářský růst, snahy o snížení státního dluhu, 
energetika, infrastruktura aj. 
 
James Miles 
Rising power, anxious state : special report on China 
Rostoucí moc, úzkostný stát : zvláštní zpráva o Číně 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8739, centr. sect. (16 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Číně se zaměřuje na perspektivy dalšího růstu země, úlohu a zásahy 
státu, místní politiku, rozdíly mezi městským a venkovským obyvatelstvem, úlohu vlády v průmyslu, 
demografické trendy aj. -- Viz i článek Rising power, anxious state: China's future na s. 14. 
 
Running out of road : American economic policy 
Nezvyklá cesta : americká hospodářská politika 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8738, p. 73-74 
Od konce recese v červnu 2009 dosahuje růst HDP v USA v průměru 2,8 %, ale tento vývoj přinesl 
zklamání. Měřeno příjmy, ekonomika není větší než v r. 2006. Poměr osob v produktivním věku a 
majících práci je nižší, než v nejhlubší recesi. V příspěvku se rozebírají různé názory národohospodářů 
na možná (omezená) řešení dané situace. 
 
Some like it hot 
Někdo to rád horké 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8740, p. 65 
Před třiceti lety připadala na rozvíjející se trhy jedna třetina celosvětového HDP, dnes je to již více než 
polovina. V článku se analyzuje, kterým z těchto zemí hrozí největší riziko přehřátí. Riziko bylo 
měřeno za pomoci šesti různých ukazatelů - inflace, volných kapacit, trhu práce, nepřiměřené úvěrové 
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expanze, reálné úrokové míry a zahraniční bilance. Mezi ohrožené ekonomiky tak podle výsledků 
připadá Argentina, Brazílie, Hongkong, Indie, Indonésie, Turecko a Vietnam. -- Český překlad článku 
viz v čas. Ekonom č. 28/2011 na s. 60-61 pod názvem Kdo to má rád horké?. 
 
Victor Mallet, Miles Johnson 
Spain 
Španělsko 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37646 (17.6.2011), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Španělsku se zaměřuje na rozbor situace v bankovním sektoru, 
nutnost snížení rozpočtového deficitu a reformy pracovního trhu, cestovní ruch, trh nemovitostí aj. 
 

Informatika. Počítače 
 
Frederic Spohr 
Der wahre Wert des Internets 
Skutečná hodnota internetu 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 111 (9.6.2011), S. 22 
V současné éře informačních technologií hrozí riziko, že mnohé hodnoty nejsou správně promítnuty 
do HDP, protože např. přínos získávaný prostřednictvím internetu nezohledňují žádné statistiky.         
K pokusům ekonomů přesněji ohodnotit užitek internetu pro každodenní život; Marshallův 
spotřebitelský přebytek. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Veronika Hedija 
Index OCA - aplikace na země EU10 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 14, (2011) č. 2, s. 85-93 
Autorka zjišťuje, která z nových členských zemí EU je z hlediska teorie optimální měnové oblasti 
(OCA) vhodným kandidátem na přijetí eura. Vhodnost členství v měnové unii je posuzována s užitím 
indexu optimální měnové oblasti, jehož prostřednictvím se komplexně posuzují náklady a výnosy 
přijetí jednotné měny. Je vypočítán pro deset nových členských států EU za období 1999-2009 a pro 
srovnání také pro čtyři státy eurozóny (Rakousko, Nizozemsko, Španělsko a Portugalsko). Ze 
zjištěných hodnot indexu OCA a z analýzy jeho jednotlivých složek autorka vyvozuje závěry a 
konstatuje, že ČR je ze zemí EU10 nejvhodnějším kandidátem na přijetí eura. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Lilian Klímová 
K efektivitě dělené správy 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 6, s. 6-7 
Efektivita výběru a vymáhání peněžitých plnění dělené správy v letech 2006-2010, zatíženost správců 
daně dělené správy v roce 2010 (přehled celních úřadů a jejich poboček s počty zaměstnanců vč. počtu 
případů vybíraných a vymáhaných cel a daní). Rekapitulace k agendě a činnostem Celní správy ČR. 
 
Jan Němec 
Měnový fond: zrušit, nebo reformovat! 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 28, s. 58-59 
Příspěvek k debatě o roli a fungování Mezinárodního měnového fondu v novém tisíciletí, zejména       
v době jeho sílícího vlivu na globální ekonomiku v návaznosti na ekonomickou recesi. Souhrn 
kritických námitek k činnosti MMF (neodborné analýzy; chybné ekonomické předpovědi; půjčky 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

14 

zemím ohroženým bankrotem, které jsou podmíněny z ekonomického hlediska chybnými požadavky; 
politicky motivované postoje aj.). 
 
Martin Mařík, Pavel Kočička 
Stát požadavkům WIC neustoupí : arbitráž 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 28, s. 23 
Krátce k vývoji případu dvou sporů o ochraně investic mezi ČR a společností Washington Investment 
Company (WIC) a k očekávané mezinárodní arbitráži. 
 
Wanted: a French revolution : the IMF's new head 
Potřebujeme francouzskou revoluci : nová šéfka MMF 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8740, p. 60-61 
Ke jmenování Christiny Lagardové do čela Mezinárodního měnového fondu. Příspěvek stručně 
rozebírá okolnosti jejího zvolení a úkoly, které před ní stojí - především dluhovou krizi eurozóny. -- 
Viz také článek Dáma v čele špinavého úřadu v čas. Euro, 2011, č. 27-28, s. 87. 
 

Podnik a podnikání 
 
Anton Radaikin 
Dobré mravy a hospodářská soutěž 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 41-53 
Etické a odpovědné podnikání, metody a nástroje používané firmami a institucemi při implementaci 
programů etického řízení v ČR a v Evropě (podnikatelská etika, společenská odpovědnost firem; 
etický kodex). Dále podrobněji ke konceptu dobrých mravů v evropských právních řádech (Německo, 
Francie, Velká Británie) a v právním řádu ČR; dobré mravy dle obchodního zákoníku; dobré mravy 
soutěže a jednání proti dobrým mravům soutěže, nekalá soutěž, klamavá reklama. - Pozn. 
 
Jan Cienski, Kester Eddy, Nicholas Watson 
Doing business in the Czech Republic 
Podnikání v České republice 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37649 (21.6.2011), sep. sect. (4 p.) 
V příloze si list všímá stavu politické scény v ČR, míry korupce, zapojení automobilového průmyslu 
do globálních struktur i nezvykle vysoké podpory jaderné energetiky. Země překonala ekonomickou 
recesi, ale v růstu významně zaostává za sousedními bývalými komunistickými zeměmi a je závislá na 
Německu. -- Obsah přehledu v zestručněné verzi přinášejí Hospodářské noviny ze dne 22. 6. 2011 na 
s. 19 v článku nazvaném Česká ekonomika je otevřená, ale úřady jsou slabé. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Making work pay : welfare in France 
Aby se práce vyplácela : sociální zabezpečení ve Francii 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8738, p. 35-36 
Francie se připojuje k myšlence, aby ti, kdo jsou na sociální podpoře, vykonávali náhradou aspoň 
nějakou práci. Jedná se především o sociální dávku "revenu de solidarité active" (RSA), která byla 
zavedena před dvěma lety. Myšlenka částečného "odpracování" (pět až deset hodin týdně) sociální 
dávky nejdřív vyvolala mezi politiky bouři nevole, ale většina voličů ji schvaluje. 
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Petr Mach 
Model rovného důchodu jako alternativa vládní reformy 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 2, s. 23-24 
Kritické hodnocení vládní reformy penzijního systému v ČR a seznámení s konceptem rovného 
důchodu jako alternativou penzijní refomy. Popis modelu reformy na rovný důchod a graficky 
znázorněná výše potenciálních úspor pro jednotlivé příjmové skupiny. 
 
Ladislav Jouza 
Nová právní úprava rodičovského příspěvku 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 6, s. 42-44 
Rodičovská dovolená ženy a muže, rodičovský příspěvek a jeho výše, celodenní péče o dítě, 
zaměstnání po rodičovské dovolené. 
 
Karel Machala 
Penzijní systémy v pohybu 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 6-7, s. 8-9 
Shrnutí k situaci v penzijních důchodových systémech evropských zemí; zastoupení průběžného 
systému, věk odchodu do důchodu, tlak krize na penzijní systémy. Příklad průběžného 
novozélandského pilíře s nejlepší prevencí chudoby na světě. -- Přehled největších státních a 
soukromých penzijních fondů světa přináší příspěvek na s. 10. 
 
Vlastimil Řehák, Tomáš Papoušek 
Pojišťovny ve znamení změn v oblasti daňové legislativy 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 2, s. 17-19 
Článek upozorňuje na nedávné či chystané legislativní daňové změny, které jsou relevantní pro 
pojišťovny, a také na aktuální soudní daňové kauzy, jež se svou povahou pojišťoven také dotýkají 
(tvorba vyrovnávací rezervy dle zákona č. 593/1992 Sb.; nový prováděcí předpis č. 434/2009 Sb.; 
tvorba opravných položek k pohledávkám a odpis pohledávek; porušení podmínek daňové 
uznatelnosti nákladů; souběh funkce a pracovního poměru; daňová (ne)uznatelnost mzdových bonusů; 
novela zákona o DPH účinná od 1. dubna 2011; plánované novely ZDP a ZDPH). 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Rozhodnutí Soudního dvora EU : legislativní pohled 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 2, s. 6-7 
K implementaci směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a 
ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování v oblasti české pojišťovací legislativy a 
dále k rozsudku Soudního dvora EU z března 2011 zakazujícímu pojišťovnám v EU od 21.12.2012 při 
výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění zohledňovat vliv pohlaví. Dále jsou 
analyzovány důsledky rozsudku a v této souvislosti je vítána připravovaná revize směrnice o zásadě 
rovného zacházení. -- Další názory na rozsudek a jeho dopady na činnosti pojistitelů viz články na       
s. 4-5 a 7-9. 
 
Václav Dvořák 
Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ 2011 v příkladech. [1] 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 6, s. 9-14 
V roce 2009 se systém sociálního pojištění významně změnil a od roku 2011 opět. Článek podává 
základní informace o zákonu o pojistném na sociální zabezpečení a o dalších zákonech v podmínkách 
roku 2011 a na příkladech ukazuje praktickou aplikaci teorie, a to s odkazy na příslušná zákonná 
ustanovení. -- Dokončení článku je v čísle 7/2011. 
 
Martina Bejrová, Jiří Králík 
Výzvy pro pojistitele v kontextu změn v charakteru a pojistitelnosti rizik 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 50-65 
Vysoká dynamika globálních změn a nová nebo modifikovaná rizika se stávají výzvou pro pojistný 
průmysl. Autoři se zaměřují na změny v charakteru rizik a možnosti zvýšení společenské účinnosti 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

16 

pojišťovnictví při krytí negativních finančních výsledků nahodilostí. Nejprve vymezují pojistitelnost 
rizik a výzvy pro pojistitele v důsledku změny v charakteru krytých rizik, dále analyzují pojistitelnost 
nehmotných obtížně měřitelných rizik, způsoby vyrovnání se s finančními dopady katastrofických 
rizik a možnosti rozšíření hranice pojistitelnosti rizik. Závěr je věnován možné spolupráci s veřejným 
sektorem při řešení rizikovosti prostřednictvím veřejných financí a charakteristice změn v přístupech a 
činnosti pojistitelů. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Slavomíra Körnerová 
Dostupné bydlení ve Vídni: subvence místo hypoték 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 7, s. 34 
Koncepce dostupného kvalitního bydlení ve Vídni; obecní a subvencované byty, sociální bydlení. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Robert Kroschewski, Bastian Bockhoff 
Gestaltungen durch alternative Vergütungsstrukturen bei der Lohnsummenregelung 
Zohledňování alternativních struktur odměňování v objemu mzdových prostředků 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 23, S. 1291-1296 
Podpora podnikového následnictví v Německu. V současném právu daně dědické jsou zakotvena 
významná zvýhodnění vázaná na převod podnikového majetku. V podnicích s více než dvaceti 
zaměstnanci je pro uplatnění nároku na zvýhodnění velmi důležitý "objem mzdových prostředků" (na 
rozdíl od konkrétního počtu zaměstnanců lépe a flexibilněji umožňuje zabezpečit zachování 
pracovních míst). Příspěvek ukazuje, jak je dle předpisu o objemu mzdových prostředků možné 
zohledňovat vybrané formy odměňování, příp. jimi zjišťovaný objem optimalizovat, a také upozorňuje 
na rizika -  především se ale zabývá dopady alternativních forem odměňování před/po převodu 
majetku na kvótu mzdových prostředků. Definice pojmu objem mzdových prostředků a hlavní zásady 
jeho zjišťování. - Pozn. 
 
Zuzana Potužáková, Stanislava Mildeová 
Systémový přístup ke konceptu flexicurity 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 2, s. 224-241 
Článek analyzuje koncept flexicurity vedoucí ke snížení bariér na trhu práce v širším systémovém 
rámci problematiky evropského trhu práce a na tomto základě formuluje doporučení pro politiku 
zaměstnanosti. První část se zaměřuje na teorii systému trhu práce a základní typy evropského 
sociálního modelu, dále jsou zkoumány základní atributy modelu flexicurity dle severského modelu, 
který v Dánsku v 90. letech stimuloval růst zaměstnanosti a pomohl výrazně snížit míru 
nezaměstnanosti i dlouhodobé nezaměstnanosti. Další části se zabývají kauzální logikou systému 
pracovního trhu a dále rozvíjejí systémové přístupy v oblasti trhu práce a zaměstnanosti. - Pozn. 
 

Právo 
 
Libor Kyncl 
České právo a problematika sjednání pojištění on-line 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 2, s. 10-12 
Problematika elektronické kontraktace pojistných smluv s přihlédnutím k současné regulaci 
distančních spotřebitelských smluv v českém právu. Různé režimy pojistných smluv, elektronické 
úkony při sjednávání pojištění a v souvislosti s jeho průběhem, nosiče dat, shrnutí současného stavu 
využití elektronických prostředků při kontraktaci pojistné smlouvy a výhled do budoucna. 
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Darovací smlouva 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 6, s. 35-40 
Základní podmínky darovacích smluv podle občanského zákoníku, písemná darovací smlouva a její 
vzory, znaky darovací smlouvy, dary a zákon o daních z příjmů, způsob účtování. 
 
Jan Lokajíček 
Doktrína Piercing the Corporate Veil neboli prolomení majetkové samostatnosti právnické 
osoby a její možnosti v českém obchodním právu 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 12, s. 425-437 
Jedním z hlavních rysů kapitálových obchodních společností je omezené ručení, které společnosti 
svým společníkům poskytují. Toto základní pravidlo se někdy jeví jako nespravedlivé. Na takové 
nespravedlnosti a tvrdosti práva reaguje doktrína Piercing the Corporate Veil, která byla vytvořena 
soudy v oblasti common law a v české nauce je nazývána také jako prolomení majetkové 
samostatnosti právnické osoby. Článek uvádí do problematiky, analyzuje důvody, na jejichž základě 
soudy ve zkoumaných jurisdikcích (Irsko, Velká Británie, USA, Německo) k piercingu přikročily, a 
zaměřuje se i na možnosti užití doktríny v našem právním řádu. - Pozn. 
 
Ivo Telec 
Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 12, s. 444-450 
Právní pojetí osoby a věci, civilistické pojetí věci v právním smyslu, univerzální mezinárodněprávní 
hospodářské pojetí investice, otázka majetková, evropské mezinárodní právo patentové, základní 
právo na vlastnictví v EU, česko-slovenské a české ústavněprávní pojetí majetku od roku 1991, právo 
patentové a průmyslově vzorové, vládní návrhy nového českého občanského zákoníku z let 2011 a 
2009, slovenský občanský zákoník a duševní vlastnictví. - Pozn. 
 
Jan Šovar 
K novým kolizním ustanovením o cenných papírech 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 7, s. 207-208 
Dne 27. května 2011 nabyl účinnosti zákon č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb.,     
o platebním styku. Novela zasáhla rovněž do zákona upravujícího mezinárodní právo soukromé a 
procesní. Do českého právního řádu vložila nové kolizní normy určující právní a věcný statut cenného 
papíru. Značný význam má i nové kolizní ustanovení o zástavním právu k cennému papíru. - Pozn. 
 
Jaroslav Hroza 
Kdy skončí věřitelská šikana : insolvenční zákon 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 26-27, s. 72-73 
K připravované novele insolvenčního zákona, která by měla eliminovat podávání insolvenčních 
návrhů věřiteli vedenými snahou poškodit dlužníka, a k zamezení tzv. věřitelské šikany. Pravomoci 
soudu v případě zjevně bezdůvodných insolvenčních návrhů, náhrada škody, aktivní obrana dlužníka 
při zahájení insolvenčního řízení. 
 
Arad Reisberg 
The notion of stewardship from a company law perspective : re-defined and re-assessed in light 
of the recent financial crisis? 
Pojem správcovství z pohledu podnikového práva : nově definován a přehodnocen ve světle 
poslední finanční krize? 
Journal of financial crime, Vol. 18, (2011) No. 2, p. 126-147 
Správcovství jako významné kritérium pro hodnocení výkonů větších akcionářů (tj. institucionálních 
akcionářů); vysvětlení pojmu správcovství; přijetí Kodexu správcovství ve Velké Británii; kritické 
hodnocení kodexu. - Pozn. 
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Helena Petrův 
Ústavní systémy v pohybu 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 7, s. 667-679 
Příspěvek vychází z knihy Ústavní právo členských států Evropské unie, která vyšla v holandském 
nakladatelství Kluwer. Trojdílná publikace uvádí do ústavní historie jednotlivých států, charakterizuje 
prameny práva, popisuje horizontální a vertikální dělbu moci, porovnává základní charakter ústav 
jednotlivých států a upozorňuje na bariéry ústavních změn. - Pozn. 
 
Petr Hajn 
Zjevné i méně zřejmé změny v českém právu proti nekalé soutěži 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 7, s. 193-196 
Ke změnám v ustanoveních o nekalé soutěži, které přinesla novela obchodního zákoníku (zákon         
č. 152/2010 Sb., s účinností od 1. 7. 2010): k jednání v hospodářském styku; ke způsobilosti přivodit 
újmu spotřebitelům nebo dalším zákazníkům; k úpravě klamavého označení zboží a služeb;                 
k absolutní neplatnosti smluv v souvislosti s nekalou soutěží; změny v právní úpravě nekalé soutěže 
beze změny textu zákona; změny práva proti nekalé soutěži na základě změn veřejnoprávních úprav. - 
Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2011, roč. 8, č. 1 

Společný systém zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se 
společností z různých členských států: výplata dividendy : řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU). 
Hans Markus Kofoed proti Skatteministeriet. 
Rozsudek ESD (první senát) z 5.7.2007                                                                         C-321/05 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2011, roč. 8, č. 1 

Autorské právo a práva s ním související – ochrana počítačových programů : ochrana grafického 
uživatelského rozhraní : řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU). Bezpečnostní softwarová asociace 
– Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury. 
Rozsudek ESD (třetí senát) z 22.12.2010                                                                       C-393/09 
 
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 10 

Diskriminace podle pohlaví při hodnocení pojistného rizika : rozhodnutí o předběžné otázce Cour 
Constitutionnelle (Belgie) (čl. 267 SFEU). Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL 
a spol. proti Conseil des ministres 
Rozsudek ESD (velký senát) z 1.3.2011                                                                         C-236/09 
 
Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 6 

Volný pohyb kapitálu a zdanění dividend : rozhodnutí o předběžných otázkách Unabhängiger 
Finanzsenat Linz (Rakousko) (čl. 63 SFEU). Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH a 
Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz. 
Rozsudek ESD (třetí senát) z 10.2.2011                                 Spojené věci C-436/08 a C-437/08 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                          
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Účetnictví 
 
von Elke König 
Durchbruch: Erste globale Definition des Fair Value 
Průlom: první globální definice fair value 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 21, S. 9-10 
Jedním ze čtyř nově zveřejněných standardů IASB je IFRS 13 - Fair Value Measurement (zjišťování 
tržní resp. reálné ceny); standardem IFRS 13 je stanoveno určování Fair Value v případě, kdy trhy 
nejsou likvidní (a Fair Value se proto musí zjišťovat pomocí modelů). Standard IFRS 13 patří              
k důležitým tématickým okruhům, které preferovali i ministři financí G 20 - a měl by přispět k větší 
konzistentnosti a transparetnosti IFRS. Dalšími zmíněnými nově zveřejněnými standardy, které by mj. 
měly zlepšit informovanost investorů o rizicích podnikatelských vazeb k účelovým společnostem, 
jsou: IFRS 10 (Consolidated Financial Statements), IFRS 11 (Joint Arrangements) a IFRS 12 
(Disclosure of Interests in other Entities). - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankurt n. M., 
ze 16. května 2011. 
 
Adam Jones 
Ledger domain 
Účetní doména 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37654 (27.6.2011), p. 5 
Ke snaze vytvořit nové standardy bankovního účetnictví a takový systém, který by lépe identifikoval 
ztráty ještě před vznikem další krize. Složitost úkolu, příčiny zpoždění - rozdílné přístupy ke ztrátám    
z úvěrů v rámci IFRS a US GAAP. Slabá koordinace mezi IASB a FASB. 
 
Jan Molín 
Poznámky k nové právní úpravě správních deliktů v zákoně o účetnictví účinné od 1. ledna 2011 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 3, s. 27-32 
Výklad k nové úpravě sankcí v zákoně o účetnictví (vč. zdůvodnění a principů nové úpravy správních 
deliktů). Dělení správních deliktů a druhy odpovědnosti (přestupky/správní delikty), liberační důvody, 
kvalifikovaný odhad. Zjišťování hodnoty aktiv ve zpřesněné právní úpravě (umožňuje postihnout 
podhodnocení aktiv), řízení o uložení pokuty, jednoroční subjektivní lhůta, tříletá objektivní lhůta.      
V tabulce přehled sankcionovaných případů protiprávního jednání podle zákona o účetnictví. - Pozn. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 14/2011  
Souběh funkce statutárního orgánu a zaměstnanecké pozice. Dohadné položky (aktivní a pasivní). 
Místo plnění, a tedy i zdanění v DPH [příklady]. 
 
č. 15-16/2011  
Daňový řád - Dokumentace správce daně a nahlížení do ní. [Schválené a vydané] interpretace Národní 
účetní rady. Kurzové rozdíly - podstata jejich vzniku, postupy v nejběžnějších situacích a případy, kdy 
nevznikají. Solventnost a ukazatelé likvidity. Prezentace na výstavě v EU a DPH. 
 

Veřejná správa 
 
Jan Břeň 
Dispozice s nemovitým majetkem obce. [1.] 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 62-63 
Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Postup obce 
při nakládání s pozemky, stavbami, byty a nebytovými prostory. Platnost právních úkonů, záměr obce 
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nakládat s nemovitostí, právní charakter záměru obce. Právní úkony se zveřejňovací povinností, 
výjimky. -- Pokračování v dalším čísle. 
 
Fritz Schnabel 
Přímá volba starosty: Německo ji plošně uplatňuje už dlouho 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 7, s. 40-41 
K principům nového obecního zřízení v Německu; původní základní modely obecního zřízení 
(jihoněmecký, severoněmecký, kombinovaný). 
 
Hana Škodová 
Vláda zavede superúředníky. Jmenovat je bude ministr : zákon o úřednících 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 146 (28.7.2011), s. 4 
K návrhu nového zákona o státní službě v ČR, který by měl mimo jiné zavést funkci ředitele 
ministerstva či jiného státního úřadu. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Richard McGregor 
A nation taken to the limit 
Země dovedená do krajnosti 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37670 (15.7.2011), p. 7 
K rozsahu amerického federálního dluhu a jednáním o navýšení dluhového limitu. Co chtějí jednotliví 
účastníci jednání. Důsledky případného státního bankrotu USA. -- Viz i článek A bankrupt America 
needs an age of austerity na s. 9. 
 
Chris Giles 
A road less travelled 
Méně používaná cesta 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37650 (22.6.2011), p. 9 
Před rokem přijala britská vláda odvážný plán, jak zbavit zemi nejhoršího rozpočtového deficitu,        
k jakému kdy došlo v době míru. Šlo o dobrovolný závazek, protože dluhopisové trhy nenaznačovaly 
žádný problém s financováním schodku. Ministr financí George Osborne může být spokojen se 
snadností, s jakou jsou realizována úsporná opatření, ale dopad přijatých kroků se teprve projeví. 
 
A second wave : the euro crisis 
Druhá vlna : krize eura 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8738, p. 29-30,32 
Dluhová krize v Evropě - připomenutí jejího začátku a vývoje, záchranná strategie, úvahy nad druhou 
pomocí Řecku, ohrožení projektu evropské integrace. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2011 : Öffentliche Finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace v Německu v prvním čtvrtletí roku 2011 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 5, S. 63-77 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 5, p. 60-74 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa v prvním čtvrtletí roku 2011    
s výhledem na celý rok 2011 na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. Snižování schodku 
rozpočtů (pod 2%) i míry zadlužení, očekávané další zlepšení v roce 2012; aktualizovaný stabilizační 
program spolkové vlády z dubna 2011 zahrnuje opatření k dosažení strukturálně vyváženého rozpočtu 
v roce 2015. Daňové příjmy a jejich odhad na rok 2011; rozpočet spolkového státu a jeho deficit; 
rozpočet na rok 2012 a dluhová brzda; vývoj deficitu rozpočtů spolkových zemí. Vývoj hospodaření 
zákonného penzijního pojištění a Spolkové agentury práce. - Pozn. -- Další části tohoto přehledu 
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hospodářské situace jsou věnovány evropskému a celosvětovému rámci, německé měnové politice, 
bankovnictví, evropským finančním trhům a hospodářským podmínkám Německa. 
 
Martin Wolf 
From Italy to the US utopia vs reality 
Od Itálie po USA: utopie versus realita 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37668 (13.7.2011), p. 11 
Současná fiskální krize je dědictvím dluhové rozmařilosti soukromého i veřejného sektoru západních 
zemí v posledních desetiletích. Jak vyplývá ze zprávy McKinsey Global Institute o důsledcích úvěrové 
bubliny, v několika zemích nastává první stádium bolestného procesu oddlužování. Autor polemizuje   
s tím, že mnozí republikáni v USA jsou proti zvyšování dluhového stropu a snad si i nadšeně přejí 
platební neschopnost státu. Buď nemají žádnou představu o tom, jaký šok by to způsobilo ekonomice 
země, nebo spadají do kategorie utopických revolucionářů. Evropa je zase v pasti svého vlastního 
utopického projektu, jednotné měny. Fiskální krize se přesouvá do Itálie, a to je příliš velká země na 
to, aby ji zachraňovalo mezinárodní společenství. -- Problematikou se zabývá i článek v The 
Economist č. 8741/2011 na s. 63-64 pod názvem You ain't seen nothing yet: deleveraging. 
 
Věra Kameníčková 
Hospodaření obcí a krajů v roce 2010 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 14-15 
Hospodaření ÚSC v roce 2010, výdaje, příjmová struktura, dluh, finanční prostředky obcí na 
bankovních účtech, výnosy daně z nemovitostí, transfery. -- Podrobněji k hospodaření ÚSC v roce 
2010 viz příspěvky na s. 20-22 a 25-27. 
 
Clemens Fuest ; [rozhovor vedl] Václav Lavička 
Jediná šance pro Řecko je ořezání jeho dluhu 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 139 (19.7.2011), s. 14-15 
Rozhovor s profesorem veřejných financí Oxfordské univerzity je věnován problematice dluhové krize 
eurozóny, možnému oddlužení Řecka za účasti soukromých investorů či řeckého státního bankrotu, 
charakteristice hlavních hospodářských rozdílů mezi periferními zeměmi eurozóny, veřejnému dluhu 
Itálie a možnému zachování eurozóny v současné podobě. 
 
Návrh novely rozpočtového určení daní - nový model sdílených daní 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 6-7 
Financování komunální sféry; principy novely zákona o rozpočtovém určení daní, dopady návrhu na 
rozdělování výnosů daní. "Rekonstrukce" intervalů ve velikostních kategoriích obcí, změny 
průměrných výnosů sdílených daní na obyvatele. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedl] Jakub Kalenský 
Pro příští rok chci schodek ještě o deset miliard nižší, tím by se smazal i deficit u důchodů 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 139 (19.7.2011), s. 2-3 
V rozhovoru ministr financí krátce komentuje svůj plán na snížení schodku státního rozpočtu pro rok 
2012 a likvidaci deficitu na důchodovém účtu prostřednictvím rychlejšího zvyšování DPH. -- Viz také 
příspěvek na s. 1 Nový Kalouskův plán: vyšší daně, nižší dluh. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Session s Tomem Cruisem : tři sta milionů korun filmových pobídek zmizelo během pár týdnů. 
Do rozpočtu se přitom vracejí i s nádavkem 
Euro, Sv. 2011, č. 27-28, s. 34-35 
Zhodnocení ročního fungování programu podpory filmového průmyslu, v němž se producentům vrací 
dvacet procent nákladů vynaložených v Česku na natáčení, a ekonomických přínosů podpory 
filmového průmyslu. Riziko přesunu zahraničních i domácích produkcí do jiných zemí. V tabulce 
přehled filmů podpořených ze státního rozpočtu za rok 2010. -- Viz také příspěvky Filmové pobídky 
nejsou nevratnou dotací, ale zdrojem zisku (a další) v HN č. 150 (3.8.2011), s. 13-15. 
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Jesús Crespo Cuaresma, Markus Eller, Aaron Mehrotra 
The economic transmission of fiscal policy shocks from Western to Eastern Europe 
Hospodářský přenos šoků fiskální politiky ze západní do východní Evropy 
Focus on European economic integration, Vol. 2011, No. 2, p. 44-68 
Studie modelovým způsobem zkoumá přenos šoků fiskální politiky z Německa do pěti středo- a 
východoevropských ekonomik (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) prostřednictvím změn 
klíčových makroekonomických proměnných. Autoři rozvíjejí SVAR model otevřené ekonomiky (na 
základě čtvrtletních údajů z období 1995-2009), který kromě zjišťování dopadu domácích fiskálních 
šoků na makroekonomické proměnné prověřuje odezvu domácích dat na šoky fiskálních proměnných 
významného zahraničního hospodářského partnera. Pozitivní i negativní efekty přelévání fiskálních 
šoků ze zahraničí poukazují na význam přeshraniční koordinace fiskálních politik v EU. - Pozn. 
 
The great repression 
Velká represe 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8738, p. 80 
V souvislosti s tím, jak v důsledku hospodářské krize narůstá státní dluh mnoha vyspělých zemí, se     
v příspěvku připomíná obdobná situace po druhé světové válce. Tehdy se podařilo výrazně snížit dluh 
v průběhu několika let, k čemuž pomohla inflace. V článku se zmiňuje studie Petersonova ústavu pro 
mezinárodní ekonomii, vydaná v dubnu 2011 a zabývající se formou restrukturalizace dluhu 
označovanou jako "finanční represe". 
 
The seven-yearly war 
Sedmiletá válka 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8740, p. 28 
Země EU se připravují na velkou bitvu o rozpočet unie. Na jedné straně jsou velcí přispěvatelé, kteří 
chtějí, aby rozpočet v letech 2014-2020 rostl pomaleji než inflace, proti nim se houfují velcí příjemci, 
kteří se obávají snížení přílivu peněz. Velký a v konečném součtu marný boj proběhne o "vlastní 
zdroje" - Evropská komise navrhuje zavedení daně z finančních transakcí a evropské DPH. Nakonec 
se ale v podobě rozpočtu změní jen málo. 
 
Edita Šilerová, Lucie Severová, Stanislav Bendl 
To the issue of economic efficiency of public projects in agriculture 
K problematice ekonomické efektivity veřejných projektů v zemědělství 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 5, p. 232-239 
K otázce hodnocení návratnosti a ekonomické efektivity investic do veřejných projektů. Příspěvek 
ukazuje možnost uplatnění několika ekonomicko-matematických metod v hodnocení ekonomické 
efektivity veřejných projektů v zemědělství na příkladu Moodle e-learningového systému. Online 
vzdělávací prostředí Moodle je používáno k výuce a testování znalostí studentů ekonomických 
předmětů na ČZU v Praze za využití informačních a komunikačních technologií. 
 
Vratislav Izák 
Vliv vládních výdajů a daní na ekonomický růst : (empirická analýza) 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 2, s. 147-163 
Autor zkoumá dopad různých typů vládních výdajů a daní na ekonomický růst se zaměřením na 
situaci vládních rozpočtových omezení. Po stručném přehledu relevantní literatury a rozboru vztahu 
vládních výdajů a daní při rozpočtovém omezení vlády autor následně modelovým způsobem 
analyzuje vztah mezi HDP, daněmi a výdaji (nejprve dle ekonomického členění výdajů, následně dle 
funkční klasifikace vládních výdajů COFOG se zaměřením na položku Sociální věci). - Pozn. 
 
Jaroslava Kypetová 
Změny DPH přinesou obcím nižší příjmy a vyšší výdaje 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 32-33 
Odhadované dopady zvyšování sazeb DPH na rozpočty resp. daňové příjmy samospráv. -- K tématu 
také příspěvek viz Moderní obec, 2011, č. 7, s. 6-7. 
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Životní úroveň 
 
Urszula Sikorski, Birgit Kuchler 
Wer muss worauf verzichten? Einschätzungen zur Wohn- und Lebenssituation der privaten 
Haushalte : Ergebnisse aus der Erhebung LEBEN IN EUROPA 2009 
Čeho se kdo musí zříci? Hodnocení bytové situace a životní úrovně soukromých domácností : 
výsledky šetření Život v Evropě v roce 2009 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 5, S. 484-492 
Zjišťování osobní životní situace, měření a rozsah materiální a značné materiální deprivace v EU 
(výsledky Německa v evropském porovnání). Indikátory materiální deprivace; vyhodnocení deprivace 
osob v domácnostech s (různým) rozsahem nezaměstnanosti. Míra naplnění základních potřeb, rozsah 
nenaplněných základních potřeb z finančních důvodů. Hodnocení životní situace dětí, naplnění jejich 
základních potřeb. Hodnocení bytové situace. EU-SILC. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Tinkering with the ivories : paying for university 
Neodborné fušování : poplatky za vysokou školu 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8740, p. 29-30 
V loňském roce britská vláda ve snaze přenést většinu rostoucích nákladů na vysokoškolské vzdělání 
ze státu na studenty zvýšila maximální výši školného, které mohou vysoké školy účtovat, a radikálně 
snížila příspěvek státu na výuku. Cílem bylo ulevit státní pokladně od nákladů způsobených rostoucím 
počtem studentů a také vytvořit konkurenční trh pro vysoké školy. V obou ohledech plán selhal. Teď 
přichází koaliční vláda s novými návrhy, jejichž podstata se v článku vysvětluje. 
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Daně 
 
25821I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives.Volume 1., Introduction to European VAT 2011 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 1., Úvod do evropské daně z přidané hodnoty 2011 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, xxii, 1294 s. 
Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a 
pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Obecná 
témata - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a nástroje, soudní opatření, přímý 
účinek a metody výkladu práva Společenství. DPH jako rozpočtový fenomén. Evropská DPH - 
důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osvobození od daně, finanční závazky, 
srážky, nemovitý majetek atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice         
o DPH (2006/112/ES), která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH. Problematiku DPH objasňují 
výňatky z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-091-4 (brož.) 
 
25821II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives.Volume 2., Integrated texts of the recast VAT directive 
and the former Sixth VAT directive 2011 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 2., Plné znění přepracované směrnice o DPH a 
někdejší Šesté směrnice o DPH 2011 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, lxviii, 265 s., lxvi, 158 s. : tab. 
Publikace obsahuje text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění 
směrnice 2010/88/EU s přílohami a ucelený text Šesté směrnice o DPH 77/388/EHS platné před          
1. lednem 2007. - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-092-1 (brož.) 
 
25615VII 
Václav Benda a kolektiv autorů 
DPH u vícestranných obchodů 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Uplatnění DPH u složitějších obchodních transakcí za účasti tří nebo i více subjektů: místo plnění, 
vícestranné obchody v tuzemsku, vícestranné obchody jako intrakomunitární dodávky zboží, 
zjednodušený postup v třístranném obchodu, vícestranné obchody při dovozu a vývozu zboží. V druhé 
části jsou uveřejněna stanoviska k dotazům z praxe (např. zahájení podnikání, poplatek za platbu 
kartou, přeúčtování mýtného a DPH, příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, souhrnný 
výdajový doklad, nárok na odpočet DPH aj.). - ISBN: 978-80-87367-19-3 (brož.) 
 
25890 
International Bureau of Fiscal Documentation ; Ola van Boeijen-Ostaszewska, editor Europe 
European tax handbook 2011 
Evropská daňová příručka 2011 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, 930 s. : tab. 
Základy daňových systémů evropských zemí a výběr nejdůležitějších daňových aspektů každé 
jurisdikce. Popis je založen na informacích dostupných k 1. dubnu 2011 u 49 států a jurisdikcí. První 
kapitola je věnována zdanění v Evropské unii - základní charakteristika daní a výše sazeb. Následující 
kapitoly přinášejí podrobnější informace o zdanění fyzických a právnických osob v jednotlivých 
zemích Evropy (abecedně uspořádaných). - 22nd annual ed. - ISBN: 978-90-8722-093-8 (brož.) 
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25874 
Helena Stuchlíková, Sofia Komrsková 
Zdaňování neziskových organizací : zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských 
sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně 
prospěšných společností : s příklady z praxe 
Olomouc : ANAG, 2011, 247 s. 
Popis legislativy a s ní souvisejících povinností neziskových subjektů od jejich založení, vzniku až po 
jejich zrušení nebo zánik. Postup od výsledků hospodaření po jeho úpravu na základ daně, položky 
zvyšující a snižující základ daně, odečet daňové ztráty a slevy na dani. Příjmy, které se do základu 
daně nezahrnují, a to u všech typů neziskových organizací. Výklad je doprovázen komentovanými 
příklady. - ISBN: 978-80-7263-658-7 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25872 
Milan Sojka, Božena Kadeřábková 
Stručné dějiny ekonomických teorií 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004, 95 s. : grafy 
Stručný přehled vývoje hlavních teoretických koncepcí ekonomických škol a směrů a jejich hlavních 
představitelů. - Vyd. 1. - 8. dotisk z roku 2010. - ISBN: 80-86754-15-4 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
E-9423 
National Bank of Belgium 
Financial stability review 2011 
Přehled o finanční stabilitě z roku 2011 
Brussels : National Bank of Belgium, June 2011, 132 s. : tab., grafy, rámečky 
Přehled o finanční stabilitě v Belgii v roce 2010. Analýza stavu belgického bankovního a 
pojišťovacího sektoru, systémová rizika, porovnání statistických údajů z let 2003 až 2010 týkajících se 
belgických úvěrových institucí, pojišťoven a finančního trhu. Přehled dozorové činnosti belgické 
centrální banky v roce 2010. Tematické články o modelování rizik v zátěžovém testování a o aplikaci 
proticyklického kapitálového polštáře (CCB) v rámci belgické makroprudenční regulace. - Pozn. - 
(brož.) 
 
25863 
FOREX - jak zbohatnout a nekrást : obchodování na měnových trzích 
Praha : Grada, 2011, 185 s. : obr., grafy 
Základní pojmy a informace o devizovém trhu. Rozdíl mezi Forexem a jinými trhy.  Nástroje důležité 
při analýze trhu. Obchodní plán. Trading profesionálů. Psychologie obchodování a zásady 
neurolingvistického programování. Nejrozšířenější softwary pro analýzu a obchodování na Forexu. 
Detailní přehled brokerů pohybujících se na českém trhu a další zdroje informací o Forexu. - 1. vyd. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-3739-3 (brož.) 
 
25873 
Miroslav Hrnčíř 
Měnová teorie a politika 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2010, 79 s. : boxy, grafy, tab. 
Vývoj teorie i praxe měnové politiky. Z obsahu: cenová stabilita, základní proudy moderního 
ekonomického myšlení, etapy ve vývoji měnové politiky, cílování peněžní zásoby, měnového kurzu a 
inflace (též v české ekonomice). V příloze charakteristika standardního monetárního modelu nové 
keynesovské ekonomie. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7408-033-3 (brož.) 
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25886 
Jan Černohorský, Petr Teplý 
Základy financí 
Praha : Grada, 2011, 304 s. : 50 tab., 76 obr. 
Přehledný výklad základů financí a jejich oblastí, doplněný přehlednými tabulkami a grafy. Souhrnné 
pojetí financí a jejich charakteristik, vymezení specifik a zároveň společných rysů jednotlivých oblastí 
financí v kapitolách: Finance; Měna a peníze; Měnová politika a teorie; Inflace; Úroková míra; 
Finanční trh; Řízení finančních rizik; Mezinárodní finance; Bankovnictví; Pojišťovnictví; Podnikové 
finance; Veřejné finance. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3669-3 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25814 
Christopher Taylor 
A macroeconomic regime for the 21st century : towards a new economic order 
Systém makroekonomického řízení ve 21. století : k novému hospodářskému uspořádání 
New York : Routledge, 2011, xv, 254 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace zprostředkuje neekonomům chápání toho, jak funguje makroekonomická politika a jakým 
problémům čelí v současných ekonomikách. V první části autor sleduje historický sled od oslabení a 
pádu keynesovské vize řízení hospodářské politiky v 70. letech 20. století, přes neúspěch 
monetaristického experimentu až po syntézu makroekonomické politiky v 90. letech ("1990s 
synthesis", nový makroekonomický konsensus) - sloučení nejlepších prvků předchozích 
makroekonomických přístupů do proveditelného řešení, které ale mělo i vážné nedostatky, jak ukázala 
celosvětová finanční krize z let 2007-08. Druhá část se zabývá návrhy změn v syntéze 
makroekonomické politiky 90. let v oblasti měnové, fiskální a kurzové politiky s cílem ustanovit 
odolný systém makroekonomické politiky pro 21. století. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-59898-9 (brož.) 
 
25818 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Australia : OECD economic surveys 2010 
Austrálie : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2010, 161 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Austrálie - hodnocení a doporučení. Současná výkonnost australského 
hospodářství a hlavní zdroje jeho odolnosti vůči celosvětové finanční a hospodářské krizi, hospodářský 
výhled je v krátkodobém i střednědobém horizontu příznivý; analýza makroekonomických výzev, 
měnová a fiskální politika. Fiskální opatření ke zvýšení efektivity v důsledku fiskální exit strategie; 
řízení výnosů z neobnovitelných přírodních zdrojů; návrhy na změny v daňovém systému ve 
střednědobém horizontu. Stav infrastruktury a vládní akční plán k infrastrukturální politice; politika 
zaměstnanosti; výzvy ve vzdělávání a v sociální oblasti. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-09071-2 
(brož.) 
 
25819 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Euro area : OECD economic surveys 2010 
Eurozóna : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2010, 162 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace eurozóny - hodnocení a doporučení. Dopad hospodářské a finanční krize na 
eurozónu; fiskální, finanční a strukturální politiky k posílení jejího celkového fungování. Analýza 
mechanismů vedoucích k neudržitelným nerovnováhám na úrovni eurozóny a politik ke snižování 
pravděpodobnosti výskytu těchto problémů v budoucnu; veřejné finance a potřeba fiskální 
konsolidace, posílení fiskální disciplíny a změn ve fiskální politice; opatření k posílení 
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mikroprudenčního i makroprudenčního dohledu v bankovnictví. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
09000-2 (brož.) 
 
25891 
Organisation for Economic Co-operation and Development ; Annabelle Mourougane ... [et al.] 
Indonesia : OECD economic surveys 2010 
Indonésie : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2010, 165 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Indonésie - hodnocení a doporučení. Analýza nedávné hospodářské výkonnosti, 
příznivý výhled růstu. Blíže k makroekonomické politice, finančním trhům, trhu práce, energetickým 
dotacím, financování investic do infrastruktury, dále ke stavu rámcové právní úpravy v oblasti 
infrastruktury, k účinnosti sociálních programů ve vzdělávání, zdravotnictví a sociální ochraně. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-08340-0 (brož.) 
 
25813 
Yuko Aoyama, James T. Murphy, Susan Hanson 
Key concepts in economic geography 
Hlavní koncepty ekonomické geografie 
Los Angeles : Sage, 2011, viii, 278 s. : grafy, schémata 
Učebnice pro pokročilé nebo postgraduální studenty přináší přehled současného vývoje v oboru 
hospodářské geografie a prostřednictvím dvaceti krátkých esejí zkoumá klíčové problémy současnosti 
a hlavní koncepty ekonomické geografie aplikované ve spojitosti s nimi. Poskytuje přehled klíčových 
oblastí zájmu oboru, jejich změn, vnitřních souvislostí a případného vývoje problematiky. - 1st ed. - 
Pozn. - ISBN: 978-1-84787-895-3 (brož.) 
 
25815 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Portugal : OECD economic surveys 2010 
Portugalsko : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, September 2010, 139 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Portugalska - hodnocení a doporučení. Značné postižení globální krizí zhoršilo 
nerovnováhu ekonomiky, její konkurenceschopnost a zahraniční zadlužení. Nutnost konsolidace 
veřejných financí, aktivní politiky trhu práce a politiky udržitelnosti růstu. Detailní doporučení ke 
změnám daňového systému, posun od zdanění práce ke zdanění spotřeby a majetku. Priority obnovení 
růstu produktivity a konkurenceschopnosti: zlepšení podnikatelského prostředí, vzdělávání, 
modernizace dopravní infrastruktury. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-08332-5 (brož.) 
 
25816 
OECD 
Slovak Republic : OECD economic surveys 2010 
Slovenská republika : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2010, 105 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Slovenské republiky - hodnocení a doporučení. Ozdravování ekonomiky po 
překonání krize, ale nárůst nezaměstnanosti a deficitu státního rozpočtu, nutnost obnovit udržitelnost 
veřejných financí. Výkonnost veřejného sektoru v oblasti vybírání daní, sjednocení výběru daní a 
sociálního pojištění, snaha o zvýšení efektivity ve výdajích na zdravotnictví. Zlepšení environmentální 
politiky a vytvoření efektivního rámce pro "zelený růst", externality v oblasti životního prostředí, 
snižování emisí CO2, ekologické daně. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09224-2 (brož.) 
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25817 
OECD 
Spain : OECD economic surveys 2010 
Španělsko : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2010, 147 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Španělska  - hodnocení a doporučení. Nejnovější makroekonomický vývoj, 
hledání rovnováhy španělské ekonomiky, problémy bankovního sektoru, zadluženost podniků a 
domácností. Zavedení konsolidačních opatření v důsledku dopadu krize na veřejné finance, fiskální 
konsolidace a veřejné výdaje, daňové reformy. Změny trhu práce, stav trhu práce v době krize, 
reforma systému kolektivního vyjednávání, podpora zaměstnávání mladých a nekvalifikovaných 
pracovníků, problematika španělského vodního hospodářství. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-08996-
9 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
25859 
Vlasta Svatá 
Audit informačního systému 
Praha : Professional Publishing, 2011, 219 s. : 37 obr., 41 tab. 
Vývoj, druhy a obsah auditu IS. Vývoj ve světě a v ČR. Standardy. Metodiky auditu IS/IT (dokumenty 
INTOSAI, COBIT, IT Assurance Guide, Val IT a Risk IT), jejich využití v praxi a vzájemné 
porovnání. Obecný postup provádění auditu a popis vybraných činností, typické nástroje a techniky. 
Praktická část publikace obsahuje výklad vybraných druhů auditu IS - audit útvaru IT, audit databáze, 
audit procesu řízení změn, audit projektu implementace ERP systému. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-
034-8 (váz.) 
 
25905 
Vojtěch Bednář 
Marketing na sociálních sítích : prosaďte se na Facebooku a Twitteru 
Brno : Computer Press, 2011, 197 s. : obr. 
Mechanismy fungování sociálních sítí. Sociální sítě pro marketingovou komunikaci. Plánování, 
příprava, udržení i ukončení marketingové kampaně. Metody udržení a optimalizace komunikace. 
Budování "dobrého jména". Kombinace neplacené prezentace a inzerce. Opuštění sociálních sítí. - 
Vyd. 1. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-251-3320-0 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
25868 
Vojtěch Belling, Jan Malíř, Lenka Pítrová 
Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům 
Plzeň : Čeněk, 2010, 193 s. 
Vývoj a současné pojetí v systému základních smluv (původní architektura ES a EU, od Maastrichtu 
ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu, lisabonské řešení). Kontrola pravomocí z hlediska ústavních 
systémů a právněpolitické debaty v členských státech EU - příklad Francie a Spolkové republiky 
Německo. Stávající mechanismus  kontroly pravomocí, vývoj evropské diskuse o posílení 
mechanismu kontroly dělby pravomocí mezi EU a členskými státy a možné alternativy této kontroly. - 
ISBN: 978-80-87439-01-2 (Ústav státu a práva AV ČR : brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25857 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : durable financial stability, getting there from here.  April 2011 
Zpráva o globální finanční stabilitě : odolná finanční stabilita a jak k ní dospět.  Duben 2011 
Washington : International Monetary Fund, 2011, xii, 170 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tento přehled se soustřeďuje na 
naléhavý problém z hlediska finanční stability - financování bank a dluhů států - zejména v některých 
ekonomicky zranitelných zemích eurozóny. Dále se podrobněji věnuje problematice měření a 
zmírňování systémového rizika likvidity, zkoumá úlohu zavedení pravidel Basel III pro požadavky na 
likviditu, kapitálové polštáře a doplňkové makroprudenční nástroje k zmírňování tohoto rizika.           
V závěru analyzuje spojení mezi finančním systémem zajišťujícím financování bydlení a finanční 
stabilitou a všímá si, že struktura systému financování bydlení v některých zemích vede k nestabilitě a 
krizi tohoto systému. Doporučuje nejlepší postupy hypotečního financování bydlení, také s ohledem 
na problematiku USA. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-1-61635-060-4 (brož.) 
 
25864 
Jitka Vysekalová a kolektiv 
Chování zákazníka : jak odkrýt tajemství "černé skříňky" 
Praha : Grada, 2011, 356 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa, faksim. 
Co a jak ovlivňuje rozhodování zákazníka. Jaký je vztah zákazníka k produktu, značce, obalu, ceně 
zboží a co dalšího na zákazníka působí. Typy spotřebitelů a jejich chování. Neuromarketing a 
možnosti jeho využití při analýze nákupního chování. Sebeobrana spotřebitele. Výklad je doplněn 
prakticky zaměřenými poznatky  a příklady z české i zahraniční praxe. Příloha mapuje chování 
českého spotřebitele od 90. let 20. stol. do roku 2009. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3528-3 (váz.) 
 
25902 
Alexander J. Bělohlávek 
Ochrana přímých zahraničních investic v energetice 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxii, 425 s. 
Analýza ochrany zahraničních investic do energetiky v jejím nejširším rozsahu. Evropská energetická 
charta. Výklad Dohody k energetické chartě (ECT). Specifika ochrany investic podle ECT. Výklad 
instrumentů mezinárodního práva. Návaznosti na jiné instrumenty ochrany investic, na předpisy 
národního, mezinárodního i unijního původu. Vztah ke Světové obchodní organizaci, právu EU apod. 
Přehled vybraných ustanovení Dohody k energetické chartě a přehled předpisů v energetické oblasti    
v ČR a v EU. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-392-9 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
25881 
Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Petra Halfarová 
Benchmarking : mýty a skutečnost : model efektivního učení se a zlepšování 
Praha : Management Press, 2011, 265 s. : tab., obr. 
Vysoce efektivní forma učení se z "lepší praxe", která pomáhá organizacím dosahovat trvalé 
konkurenceschopnosti. Pojetí a význam. Fáze a etapy benchmarkingu a jejich řízení. Iniciační, 
plánovací, analytická, integrační a realizační fáze benchmarkingu. Etické zásady. Reprezentativní 
zkušenosti s ním. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7261-224-6 (brož.) 
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25901 
Ondřej Matyáš, Jakub Stránský 
Controlling nevládních neziskových organizací 
Praha : Oeconomica, 2010, 182 s. : 18 tab., 7 schémat, příklady 
Využití controllingu v nevládním neziskovém sektoru. Specifika a klíčové finanční a administrativní 
parametry controllingu projektů. Controlling organizace: rozpočet, controlling vlastní činnosti, řízení 
finančních rizik, transparentnost a efektivnost vynakládání prostředků, měření výkonnosti nevládních 
neziskových organizací. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1726-1 (brož.) 
 
25869 
Jiří Kruliš 
Jak vítězit nad riziky : aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem 
Praha : Linde Praha, 2011, 568 s. : obr. 
Komplexní a v podnikové praxi využitelný rozbor problematiky managementu se zaměřením na 
problematiku zjišťování, prevence a zvládání rizik. Časté chyby při řízení podnikových procesů. 
Obecné schéma podnikového managementu a příslušných procesů. Lidské zdroje, postoje, 
kompetence a vnější podmínky. Management rizik. Metody používané pro analýzu rizik. Metoda IPR - 
praktický nástroj pro hodnocení a řízení na základě identifikace procesů a rizik.  Popis jednotlivých 
oblastí (segmentů) podnikových managementů. - ISBN: 978-80-7201-835-2 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
25884 
Hana d'Ambrosová ... [et al.] 
Abeceda personalisty 2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 415 s. 
Po výkladu podstaty, smyslu a základních principů personální práce následuje popis praktických 
personálních činností: řízení lidských zdrojů, plánování a optimalizace pracovníků ve firmě, řízení 
pracovního výkonu a firemní výkonnosti, odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zdravotní péče, vedení personálních agend, ochrana údajů, 
vztahy k orgánům a institucím, zaměstnavatel a odborová organizace, rada zaměstnanců a zástupce 
pro oblast BOZP, odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféře. Každá kapitola má na začátku 
uveden výkladový slovníček pojmů a přehled související legislativy. Právní stav uváděných předpisů 
je k 1.1.2011. - 4. vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7263-646-4 (kroužková vazba) 
 
25885 
Timothy Ferriss ; [přeložil Aleš Lisa] 
Čtyřhodinový pracovní týden : nemarněte celé dny v práci, žijte kdekoli a staňte se "novým 
bohatým" 
Brno : Jan Melvil, 2010, 416 s. 
Autor vysvětluje své představy o efektivní pracovní době. Jak s pomocí Paretova principu a několika 
dalších triků eliminovat práci. Jak ocenit výkonnost a ne přítomnost  na pracovišti. Jak si vybudovat 
kariéru, která by potřebovala jen krátké pracovní nasazení. Proč je důležitá selektivní ignorace, co je to 
relativní příjem, řízení v nepřítomnosti apod. Kniha skrývá spousty nekonvenčních myšlenek, které by 
čtenáři po jejich aplikování měly umožnit stát se tzv. „novým bohatým“. To jsou lidé, kteří netráví 
celé dny v práci, ale dopřávají si dostatek volného času průběžně, kdy třeba pár měsíců v roce cestují, 
nebo se věnují svým koníčkům. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87270-02-8 (váz.) 
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25900 
Josef Vodák, Alžběta Kucharčíková 
Efektivní vzdělávání zaměstnanců 
Praha : Grada, 2011, 237 s. : tab., obr. 
Efektivní vzdělávání zaměstnanců a přístupy k vyhodnocování efektivity vzdělávacích programů.        
Z obsahu: intelektuální kapitál a jeho měření, lidský kapitál a lidské zdroje, metodika Balanced 
Scorecard, charakteristiky podnikového vzdělávání, vyhodnocování investic do vzdělávání, 
posuzování efektivnosti vzdělávacích programů apod. - 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. - 18 příloh. - ISBN: 
978-80-247-3651-8 (brož.) 
 
25861 
Vladimír Bureš 
Systémové myšlení pro manažery 
Praha : Professional Publishing, 2011, 264 s. : 113 obr., 12 tab. 
Systémové myšlení jako nástroj či technika, které může pomoci při řešení nebo prevenci některých 
problémů podnikového managementu. Základní principy. Systémové vědy v manažerské praxi: 
obecná teorie, systémové inženýrství, systémová analýza a syntéza, kybernetika, operační výzkum, 
systémová dynamika. Přehled vybraných systémových metod, technik a nástrojů, které je možné         
v podnikové praxi využít. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-037-9 (váz.) 
 

Právo 
 
25865 
Alena Winterová a kolektiv 
Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice 
Praha : Linde Praha, 2011, 711 s. 
Základní teoretické poznatky a principy civilního procesu. Úplný výklad civilního práva procesního    
v částech: obecné výklady, základní principy soudnictví a civilního práva, subjekty civilního práva, 
základy civilního procesu (instituty civilního procesního práva), jednotlivé druhy řízení v prvním 
stupni, opravná řízení, výkon rozhodnutí a exekuce, insolvenční řízení, alternativní řešení sporů. -      
6. aktualiz. vyd., doplň. o předpisy evropského práva - ISBN: 978-80-7201-842-0 (váz.) 
 
25904 
Karel Petrovský 
Korupce po česku, aneb, Korupce očima průměrného Čecha 
Praha : Eurolex Bohemia, 2007, 192 s. 
Charakteristika korupce, její kriminologické aspekty. Výskyt. Společenské důsledky. Patologické 
projevy korupce. Právní úprava. Korupce a jiná trestná činnost. Prevence výskytu korupce a boj proti 
ní. Korupce v mezinárodním kontextu. Návrhy některých protikorupčních opatření. - Vyd. 1. - ISBN: 
80-86861-94-5 (brož.) 
 
25906 
Jaromír Šavelka ... [et al.] 
Právní informační systémy 
Brno : Tribun EU, 2011, 259 s. : obr. 
Základy práce s právními informačními systémy jsou zaměřeny na informační systémy ASPI, Beck-
online a CODEXIS. V úvodu zamyšlení nad povahou právnické profese z pohledu práce s informacemi 
a nad problémem současného informačního přetížení. Vyhledávání informací jako součást právní 
informatiky. Informační technologie a práce s právními informacemi. Koncepce, obsah, struktura, 
základní ovládání v systému ASPI, Beck-online a CODEXIS. Další online zdroje právních informací. - 
Vyd. 1. v Tribun EU - ISBN: 978-80-7399-248-4 (brož.) 
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25858     Pouze prezenčně 
Zdeněk Červený, Václav Šlauf, Milan Tauber 
Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textů souvisejících předpisů 
Praha : Linde Praha, 2011, 457 s. 
Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů a s podrobným 
komentářem. Znění všech dalších zákonů (nebo jejich výňatků), která obsahují ustanovení o přestupcích. 
Publikace je připravena podle právního stavu k 1.1.2011. - 17. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7201-
830-7 (brož.) 
 
25882 
František Púry, Pavel Šámal, Jindřich Urbánek 
Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech 
Praha : Linde Praha, 2011, 767 s. 
Celkem 427 vzorů různých podání a rozhodnutí v trestních věcech. Právní stav publikace je                 
k 31.10.2010. - 3., přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7201-829-1 (váz.) 
 
25880 
Martin Maisner a kol. 
Základy softwarového práva 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xv, 339 s. 
Právní ochrana softwaru. Správa Internetu. Smlouvy na dodávky ICT služeb včetně různých forem 
outsourcingu. Ochrana dat a informací. Formy řešení právních sporů, které vzniknou při porušení 
smlouvy. E-commerce. Nové trendy v softwarovém právu. Kriminalita v kyberprostoru. Metodologie 
a systematika softwarového práva. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-638-7 (váz.) 
 
25883 
Pavel Mates a kolektiv 
Základy správního práva trestního 
v Praze : C.H. Beck, 2011, xxii, 226 s. 
Obecné otázky právní úpravy správního práva trestního (vývoj, klasifikace správních deliktů, evropské 
správní právo trestní). Objasnění základních institutů a pojmů a principy odpovědnostních vztahů        
v oblasti veřejné správy. Výklad jednotlivých institutů: přestupky, tzv. jiné správní delikty fyzických 
osob, veřejné disciplinární delikty, tzv. pořádkové delikty, správní delikty právnických osob a správní 
delikty smíšené povahy. - 5. vyd. - 23 příloh se zněním právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-357-8 
(brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25888 
Marie Hůlová, Eva Jarošová 
Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 
Praha : Oeconomica, 2011, 119 s. : obr. 
Statistické metody jsou zaměřeny na sběr, analýzu a interpretaci dat pro zlepšování procesů a 
produktů: statistická regulace procesu, statistická přejímka, navrhování experimentů a spolehlivost. - 
4. vyd. - Tab. příloha. - ISBN: 978-80-245-1748-3 (brož.) 
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Účetnictví 
 
25871 
Pavel Schránil, Josef Tvrdoň 
Externí a interní auditing 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2010, 67 s. : 7 tab., schémata 
Skripta vysvětlují základní charakteristiky, pojmy a právní předpisy, které jsou společné oblasti 
auditingu. Popisují používané nástroje, metody a postupy externího i interního auditu a další oblasti 
auditingu včetně vymezení základních pojmů v oblasti řízení rizik. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7408-
042-5 (brož.) 
 
25879 
Alena Čechová 
Manažerské účetnictví 
Brno : Computer Press, 2011, vi, 194 s. : tab., schémata 
Charakteristika a úkoly manažerského účetnictví. Požadavky manažerů na informace z účetnictví 
(sledování hospodaření organizace, struktura nákladů a jejich vazby na výnosy, posouzení efektivnosti 
činnosti). Rozhodování podložené ekonomickými informacemi. Návody na tvorbu kalkulací. Postupy 
při vytváření plánů a rozpočtů. Informace potřebné pro finanční analýzu a její metody. - 2., aktualiz. a 
rozš. vyd. - Přílohy obsahují příklady sestavení plánu, komplexní analýzy podniku a dvouokruhového 
účetnictví formou rozpuštění režií. - ISBN: 978-80-251-2831-2 (brož.) 
 
25876 
Josef Drbohlav, Tomáš Pohl 
Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 241 s. 
Výklad přechází od obecné charakteristiky pohledávek k opravným položkám, jednorázovému a 
postupnému odpisu pohledávek, podrobně rozebírá jejich postoupení, dotýká se problematiky jejich 
vkladu a neopomíjí ani zajišťování pohledávek. Výklad je doplněn vzory a příklady z praxe a v úvodu 
jsou zmíněny změny a doplnění k 1.1.2011. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7357-599-1 
(brož.) 
 
25875 
Jaroslav Sedláček ... [et al.] 
Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech 
Plzeň : Čeněk, 2011, 157 s. 
Obsahem publikace jsou neřešené a částečně i vyřešené příklady z oblasti finančního účetnictví           
v podnikatelské sféře.  Hlavním cílem je osvojení si znalosti účetních principů, základních 
souvztažností účtů a postupů v jednotlivých tematických okruzích, členěných podle charakteru 
účtových tříd. - Příloha obsahuje vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvahu a výkaz zisku a 
ztráty, vše v plném rozsahu. - ISBN: 978-80-7380-305-6 (brož.) 
 
25866 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky : 130 postupů 
účtování 
Olomouc : ANAG, 2011, 527 s. 
Komentované  znění vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, včetně příloh. 
Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011. Vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická 
vyhláška o účetních záznamech). České účetní standardy č. 701 - 708. Názorné příklady účtování 
územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
- Pokračování podnázvu na deskách: pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 
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regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových 
pravidel, organizační složky státu, Pozemkový fond ČR. - ISBN: 978-80-7263-657-0 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
25862 
Rudolf Horák ... [et al.] 
Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu : [prevence řešení mimořádných krizových 
situací] 
Praha : Linde Praha, 2011, 456 s. 
Ucelený pohled na řešení krizového plánování v ČR. Popis vybraných zásad hodnocení rizik a přehled 
nejnovějších poznatků obranného plánování, civilního nouzového plánování a havarijního plánování     
v ČR. Ochrana obyvatelstva, poskytování pomoci a sebeochrana. Způsoby informování při 
mimořádných událostech. Podrobný popis evakuace. Úloha lidského faktoru při zvládání 
mimořádných událostí. Srovnání se zásadami krizového plánování na Slovensku. - Podnázev na 
deskách. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
25887 
Ministerstvo financí České republiky, odbor Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : květen 2011 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2011, 31 s. : tab., grafy 
Hospodářský vývoj a fiskální politika. Vývoj veřejných financí. Květnový výhled je pojímán jako 
komplement konvergenčního programu ČR. Obsahuje doplňující informace zejména o běžném a 
minulém roce, a to jak v metodice akruální, tak v metodice peněžních toků. Dále obsahuje 
mezinárodní srovnání a statistickou přílohu s přehledem o vývoji veřejného sektoru v ČR. 
Makroekonomické datové zdroje jsou k datu  28.3.2011, fiskální data k datu 11.4.2011, resp. 
zahraniční fiskální údaje k 26.4.2011. - Obsahuje tab. příl. metodika GFS 2001 a metodika ESA 95. - 
(brož.) 
 
25820 
Anderson Caputo Silva, Lena Oliveira de Carvalho, Otavio Ladeira de Medeiros (editors) 
Public debt : the Brazilian experience 
Veřejný dluh : zkušenosti Brazílie 
Brasilia : [Brazilian] National Treasury, 2010, 449 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Detailní informace o veřejném dluhu Brazílie. Historický pohled na veřejné zadlužení, problematika 
udržitelnosti veřejného dluhu; řízení a správa veřejného dluhu, strategické plánování, brazilský 
rozpočet jako základní nástroj finančního řízení veřejných zdrojů, institucionální struktura rozpočtové 
správy, pohled na rozpočet z hlediska veřejné zadluženosti a transparentnosti, regulační rámec a 
kontrolní proces veřejného dluhu; federální trh veřejného dluhu/státních obligací, cenotvorba, primární 
a sekundární trh, internetový prodejní systém Treasury Direct. - Dívida Pública: A experiencie 
brasileira (portugalský orig.). - ISBN: 978-85-87841-34-6 (brož.) 
 
25867 
editor Květa Kubátová 
Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 159 s. : tab., obr. 
Sborník je reakcí vybraných členů akademické obce v Česku (jeden příspěvek je ze Slovenska) na 
příčiny a projevy hospodářské krize, která zasáhla svět v roce 2008. Zabývá se nejdůležitějšími 
oblastmi veřejných financí, na něž krize dopadla, nebo oblastmi, kde se veřejné rozpočty mohou 
zapojit do řešení krize či do zmírňování jejích dopadů na ekonomiku a společnost. Obsahuje 
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následující příspěvky: Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla (M. Jílek); Výdaje na stát 
blahobytu a ekonomický růst - staré a nové postsocialistické země EU (V. Izák); Reflexe daňové 
politiky České republiky na projevy ekonomické krize (V. Vybíhal); Zkreslené předpovědi příjmu        
z korporátní daně v době krize - konsekvence modelu omezené kontroly (S. Klazar, J. Mach); 
Rozpočtový proces krajů a ekonomická recese, příklad ČR (R. Jahoda, P. Dvořáková); Daň                 
z nemovitostí a finanční stabilita obcí v případě recese (L. Sedmihradská); Dopady finanční krize na 
výnosy ze státních dluhopisů a dluhovou službu ČR (V. Roženský); Implicitný dlh penzijného systému 
SR (A. Čambalová, P. Ochotnický); Financování zdravotnictví ve stínu ekonomické krize (J. Mertl); 
Působení fiskálních nástrojů politiky životního prostředí v období ekonomické krize (M. Hájek); 
Úloha spotřebních daní při ovlivňování finančních a dalších dopadů současné krize - 
mikroekonomický a ekonometrický přístup k odhadování změn poptávky (K. Janda, J. Mikolášek,    
M. Netuka). - Vyd. 1. - Abstrakt. - ISBN: 978-80-7357-609-7 (brož.) 
 

Zdravotnictví 
 
E-9422 
World Health Organization 
World health statistics 2011 
Světová zdravotnická statistika z roku 2011 
Geneva : World Health Organization, 2011, 170 s. : tab., grafy, mapy 
Statistika Světové zdravotnické organizace o stavu zdraví a zdravotnictví ve světě v roce 2011. 
Komplexní shrnutí údajů týkajících se zdraví ve 193 členských státech a přehled pokroku v dosahování 
Rozvojových cílů tisíciletí ve zdravotnictví. Přináší tabulky jednotlivých zemí s údaji o globálních 
zdravotních ukazatelích: průměrná délka života a úmrtnost, chorobnost a úmrtnost dle stanovených 
příčin, přehled infekčních chorob, přístup ke zdravotním službám, rizikové faktory, zdravotnický 
personál a infrastruktura, výdaje na zdravotnictví, obyvatelstvo a socioekonomická statistika. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-4-156419-9 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
25903 
William F. Ruddiman ; [přeložila Jaroslava Kočová ; doslov k českému vydání napsal Václav Cílek] 
Pluhy, nemoci a ropa : jak lidé ovlivnili klima 
Praha : Academia, 2011, 294 s. : obr., mapy 
Autor se snaží objasnit otázku kriticky vzrůstajících trendů koncentrací skleníkových plynů a uvádí je 
do spojitosti s lidskou činností, jmenovitě se zemědělstvím. V souvislosti s tím uvádí, že klima  
přestala utvářet příroda a začal je utvářet člověk již několik tisíc let nazpátek a stalo se to v důsledku 
inovací souvisejících se zemědělstvím. Zajímavé jsou rovněž autorovy hypotézy o možném 
klimatickém dopadu pandemií při osidlování Ameriky. V doslovu píše V Cílek "Ruddiman k problému 
přistupuje z archeologické perspektivy a ukazuje historii skleníkových jevů za posledních zhruba 8000 
let, což je doba, po kterou člověk dlouhodobým a kumulativním způsobem ovlivňuje zemské klima". - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-1860-1 (váz.) 
 

Ostatní 
 
25889 
Pavel Faus 
Autoškola : nové testové otázky 
Praha : Grada, 2011, 152 s. : barev. il. 
Testové otázky podle tematických celků pro skupinu A, B a C, D, E, T. Vzorové zkušební testy. 
Aktualizace k 2.4.2011. - Související předpisy. - ISBN: 978-80-247-3867-3 (brož.) 
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25878 
Jack Nasher ; [překlad Natalie Vrajová] 
Jak prokouknout lež a odhalit pravdu 
Praha : Grada, 2011, 194 s. 
Uznávaný psycholog popisuje pět principů úspěšného odhalení lži: změna chování, tři emoce, 
disharmonie, příznaky stresu a kontrolované chování.  Vychází z nejnovějších poznatků 
psychologického výzkumu a na velkém množství příkladů ukazuje, jakým způsobem lze vycvičit 
pozorovací schopnosti tak, aby byly lži odhaleny. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3712-6 (brož.) 
 
25860 
Vojtěch Bednář 
Mediální komunikace pro management 
Praha : Grada, 2011, 153 s. : obr. 
Kniha seznamuje s tím, jak fungují sdělovací prostředky a jak s nimi komunikovat. Popisuje vlastnosti 
masových médií, postupy a cíle novinářů, jejich pracovní nástroje, jak média zpracovávají informace. 
Přibližuje základy komunikace s médii - přípravu na rozhovor a jeho realizaci, tiskové zprávy, 
udržování vztahu s médii. Základy krizové komunikace - procesy, prostředky. Řešení nejčastějších 
mediálních problémů a konfliktů s médii. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-247-3629-7 (brož.) 
 
25870 
Robert W. McChesney ; přeložila Barbora Holubová 
Problém médií : jak uvažovat o dnešních médiích 
Všeň : Grimmus, 2009, 140 s. 
Kniha obsahuje dvě autorovy eseje "Problém žurnalistiky" a "Jak přemýšlet o žurnalistice". Autor        
v nich zkoumá téma politické ekonomie médií, mezi něž patří např. vztah žurnalistiky k demokratické 
praxi, porozumění propagandě (vládní i komerční), souvislosti mezi komerčními médii a depolitizací 
společnosti, zvláštní role inzerce ve formování mediálního trhu i obsahu, vztah médií ke globálnímu 
kapitalismu, vliv komercializace na kulturu, veřejnoprávní vysílání atd.  Jeho argumenty přinášejí 
kritiku probíhajícího procesu degradace žurnalistiky. - 1. české vyd. - ISBN: 978-80-902831-2-1 
(brož.) 
 
19480IX 
Pavel Bělina ... [et al.] 
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek IX., 1918-1929 
Praha : Paseka, 2011, 825 s. : il., fot. 
Tento svazek je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky 
projevovaly na našem území pouze zprostředkovaně. To byl jeden z vážných důvodů mimořádného 
rozmachu barokní kultury (zejména výtvarné a hudební) a odrazilo se to v nejrůznějších vnějších 
projevech i sociálně psychologických a ideových souvislostech převládajícího životního stylu doby. - 
Vyd. 1. - Poznámky. - ISBN: 978-80-7432-105-4 (váz.) 
 
25877 
Tomáš Němeček 
Vojtěch Cepl : život právníka ve 20. století 
Praha : Leges, 2010, 165 s. : fot. 
Životopis jednoho z  výrazných českých právníků Vojtěcha Cepla, bývalého soudce Ústavního soudu. 
Kniha obsahuje rozhovory s ním a jeho nejvýznamnější texty. - ISBN: 978-80-87212-58-5 (brož.) 
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