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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  listopad)  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.  

V  tomto  čísle  jsou z českých  titulů odborných  časopisů 
podchycena  např.  témata  rozpočtové  určení  daní,  financování 
bytových  potřeb  (daňové  úlevy),  obce  a  změny  v účetnictví  od 
roku  2012,  přístup  k nadnárodním  informacím,  identifikace  a 
kvantifikace  daňových  úlev  v ČR  v roce  2008,  novela  zákona          
o  pojišťovacích  zprostředkovatelích,  laureáti  Nobelovy  ceny  za 
ekonomii  v roce  2011,  rozvojová  spolupráce  České  republiky 
s postsocialistickou  Asií,  kvantitativní  přehled  české  legislativy 
v roce  2010,  návrh  novelizace  zákoníku  práce  a  problematika 
nájemní smlouvy. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  povinnosti  uhrazení 
poplatku za poskytnutí závazné informace v Německu, příspěvku 
k důchodům pro dlouhodobě pojištěné, soukromého připojištění 
k důchodu v Německu a jednorázového odpisu nákladů spojených 
s profesním  vzděláváním  či  pomaturitním  studiem  v prvním 
roce zaměstnání. Z anglicky psaného tisku  jsme vybrali témata:  
změny  týkající se bankovního tajemství ve Švýcarsku, boj proti 
podvodným  obchodům,  návrh  EK  na  směrnici  pro  společný 
konsolidovaný základ korporační daně,   solární energie, přenos 
měnových  šoků  z eurozóny  do  ČR,  Polska  a Maďarska  (údaje 
z modelu FAVAR),   zákonné  sazby korporační daně a  smlouvy   
o dvojím zdanění a přechodně kolísavý státní dluh a inflace.  

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 
 

Z produkce Ministerstva  financí  

upozorňujeme na pravidelný materiál 
Makroekonomická  predikce  České  republiky:  říjen  
2011, v anglické verzi pak Macroeconomic  forecast – 
Czech  Republic.  Elektronická  prezentace  je  na 
adrese:   
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_651
65.html 

Odbor  Finanční  politiky  MF  ČR  rovněž  zpracoval 
listopadový  Fiskální  výhled,  který  zahrnuje predikci 
na  běžný  a  následující  rok,  u některých  ukazatelů 
pak  i výhled  na  další  2  roky.  Nedílnou  součástí 
Fiskálního výhledu ČR je i Metodická příručka,  která 
definuje, upřesňuje a vysvětluje řadu pojmů, metod a 
použitých statistik. Fiskální   výhled   je   k dispozici na 
adrese:  
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhle
dy.html 
 
 

Monitoring 

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma  Slabá koruna 

 
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 (47. týden) 
Zveřejněno 25.11.2011 
 
Konjunkturální průzkum (listopad 2011)  
Zveřejněno 24.11.2011 
 
Předběžný  odhad  čtvrtletního  HDP  (3.  čtvrtletí 
2011) 
Zveřejněno 15.11.2011 
 

 

 

 

Sektorové analýzy 

Na  intranetových stránkách Odborné knihovny 
MF jsou k dispozici  sektorové analýzy od firmy 
ČEKIA (Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 

 
Nová studie   

Investiční strojírenství ‐ říjen 2011 
 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v  rámci  české  ekonomiky  (součástí  je  rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis  podnikatelské  základny  a  vlastnické 
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém odvětví 
působí (nechybí popis aktuálního legislativního 
rámce  a  státní  podpory  týkající  se  odvětví). 
Součástí  je shrnutí vývoje produkce v odvětví a 
nástin  postavení  významných  výrobců  na 
tuzemském  trhu.  Dokument  rovněž  obsahuje 
vývoj finančních poměrových ukazatelů sektoru, 
potažmo  jednotlivých  firem – ukazatele  likvidity, 
aktivity,  rentability  a  zadluženosti,  stejně  jako 
rozložení  podnikatelské  základny  odvětví  dle 
ČEKIA  Stability  Rating  (ratingový  model 
predikující  riziko úpadku  firmy v následujících 
dvanácti měsících).  Studie  je  logicky  uzavřena 
shrnutím  základních  vývojových  trendů              
s identifikací perspektiv dalšího vývoje a SWOT 
analýzou odvětví v podmínkách ČR. 
 
Výběr ze  starších knih, získaných do fondu 
Odborné  knihovny  MF  z darů  jiných 
knihoven.  
 
Odborná knihovna MF je základní knihovnou se 
speciálním  fondem,  z hlediska  svého  zaměření 
jediná  v ČR.  Je  tedy  třeba  doplňovat  její  fond          
i  o  starší  knihy,  aby  byl  knihovní  fond  co 
nejkomplexnější.  
 
18619II 
Jan Koloušek 
Národní  hospodářství:  podnikatelská 
soustava: peníze a měna: o důchodech 
Praha: Česká matice technická, 1920, 262 s. 
 
4142 
Vilém Kloubek 
Obecní  zřízení  všech  zemí  republiky 
Československé  a  volební  řád  se  všemi 
zákony k němu se vztahujícími 
Praha: Československý Kompas, 1923, 296 s. 
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4042 
František Fousek 
Příručka  ku  čtení  bursovních  a  obchodních 
zpráv v denním tisku 
Praha: Praž. akc. tiskárna,  1922, 165 s. 
 

Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili  jsme  pro  Vás    přehled    Úplných  znění 
zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  svého 
knihovního  fondu v lednu 2011. 
 
25620/856 
Ústava  České  republiky.  Listina  základních  práv  a 
svobod.  Parlament,  ministerstva.  Ombudsman. 
Antidiskriminační zákon: podle stavu k 5.9.2011. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Hezké Vánoce 2011 Vám přejí 

pracovníci odd. 303 ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Změna výpůjční doby v Odborné 
knihovně MF  v době vánočních 
svátků 
 
23.12.                          9.00 – 12.00  
27. ‐ 28.12.                 9.00 – 12.00 
 
Ve dnech 29.‐ 30.12.2011  je Odborná 
knihovna MF uzavřena. 
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Daně 
 
Sandra Martinho Fernandes ... [et al.] 
A comprehensive analysis of proposals to amend the Interest and Royalties Directive. Part 1 
Komplexní analýza návrhů na změnu Směrnice pro úroky a licenční poplatky. Část 1 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 9/10, p. 396-417 
V článku jsou komplexně analyzovány otázky vyplývající ze zprávy Evropské komise z r. 2009 o plnění 
Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků, která zčásti vycházela z přehledu 
IBFD. První část článku se zabývá touto problematikou z pohledu zdanění právnických osob. - Pozn. 
 
Vanessa Houlder, Megan Murphy and Jeff Gerth 
A fight worth billions 
Miliardový boj 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37732 (26.9.2011), p. 9 
Ke složitým transakcím, které využívají rozdílů mezi daňovými pravidly na obou stranách Atlantiku a 
jsou příčinou právních bitev mezi americkou vládou a americkými bankami. Úloha britské banky 
Barclays, schéma STARS. 
 
By James Politi 
A return to reform 
Návrat k reformě 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37740 (5.10.2011), p. 9 
Napříč politickým spektrem v Americe narůstá tlak na radikální změnu daňového systému, která by 
podpořila hospodářský růst a získala zpět důvěru investorů. Současný daňový zákoník má 10 000 stran 
a obsahuje řadu výjimek, takže mu málokdo rozumí. Není však jisté, že Kongres schválí reformy ještě 
před prezidentskými volbami v r. 2012, protože obě hlavní strany se nedokážou shodnout na 
jednotlivostech ani na úloze a velikosti státu. 
 
Jan Rambousek 
Aktuální problémy při zdanění cestovních kanceláří 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 14-15 
Aplikace DPH při zdaňování cestovních kanceláří, k nejasnostem při vymezování subjektů s povinností 
používat zvláštní režim zdanění cestovních kanceláří; zdanění průvodců (přidaňování služby 
průvodce). K důvodům a řešení nesouladu českého zákona o DPH a směrnice 2006/112/ES. 
 
Miroslav Petr 
Berních kontrol ubývá, ale doměřené daně rostou 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 203 (18.10.2011), s. 16 
K efektivitě a cílení daňových kontrol finančními úřady v ČR, k vymahatelnosti daňových nedoplatků 
a k doměřeným částkám v letech 2005-2010. 
 
Pavel Fekar 
Czech Supreme Administrative Court on beneficial ownership 
Český Nejvyšší správní soud o skutečném vlastnictví 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 9/10, p. 418-420 
Ve věci sporu ohledně výplaty dividend vydal Nejvyšší správní soud 10. června 2011 rozhodnutí      
sp. zn. 2 Afs 86/2010-141, jež se dotýká konceptu skutečného vlastnictví, tak jak je řešen v daňových 
smlouvách na základě Vzorové daňové smlouvy OECD z r. 1963. - Pozn. 
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Zdeněk Morávek 
Daňová kontrola podle daňového řádu 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 11, s. 19-23 
Podrobný přehled pravidel a zásad vázaných k daňové kontrole. Místo provádění daňové kontroly, 
opakovaná daňová kontrola, vymezení okamžiku zahájení daňové kontroly. Práva a povinnosti 
daňového subjektu při daňové kontrole. Obsah zprávy o daňové kontrole, výsledek kontrolního řízení. 
Odepření podpisu zprávy o daňové kontrole daňovým subjektem. 
 
Jitka Fučíková 
Daňové povinnosti související s úmrtím fyzické osoby v podmínkách daňového řádu 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 22-24 
Přechod daňových povinností ze zůstavitele na dědice (povinnosti stanovené hmotněprávními zákony 
a zákony procesního charakteru). Osoby jednající v daňových záležitostech po zemřelém, k povinnosti 
dědiců podat daňová přiznání za období před úmrtím zůstavitele, řádné daňové tvrzení, dodatečné 
daňové tvrzení. Institut správce dědictví dle zákona č. 554/2004 Sb., subjekty správce dědictví; práva a 
povinnosti správce dědictví. Placení daňových povinností za zůstavitele, možnost posečkání při úhradě 
daní. Zachování místní příslušnosti zůstavitele při přechodu daňových povinností na dědice. 
 
Jiří Táborský 
Daňové úniky má vyřešit e-účetnictví 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 206 (21.10.2011), s. 5 
K projektu Ministerstva financí ČR na zavedení elektronického účetnictví pro obchodníky se zbožím 
zatíženým spotřební daní (alkohol, cigarety, pohonné hmoty), který by výrazně pomohl omezit daňové 
úniky. Krátce k problematice nákladů projektu. 
 
Diving into the rich pool : taxing the wealthy 
Jak se ponořit do bazénu plného peněz : zdanění bohatých 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8752, p. 83-85 
S tím, jak se vyspělé země snaží navýšit rozpočtové příjmy, se stále více ozývá volání po větším 
zdanění bohatých a v některých zemích se již přijímají opatření v tomto duchu. Tato strategie však 
nemusí být nijak efektivní: bohatí patří mezi ty nejvíce mobilní a mohou i se svými daněmi zmizet do 
jiné země. Z historie také vyplývá, že nízké zdanění bohatých stimuluje investice a hospodářský růst. -
- K problematice viz i článek Hunting the rich na s. 11. 
 
Václav Benda 
DPH v oblasti kultury a sportu 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 10, s. 18-22 
Uplatňování DPH v oblasti kultury a sportu; vymezení daňových subjektů a jejich registrace 
(neziskové resp. příspěvkové organizace). Osoby povinné k dani, které nejsou plátcem. Posouzení 
kulturní a sportovní činnosti z hlediska zákona o DPH, stanovení data uskutečnění zdanitelného 
plnění, vystavování daňových dokladů, stanovení základu daně. Kulturní a sportovní činnosti se 
sníženou sazbou daně. 
 
Eva Sedláková 
Druhá novela zákona o daních z příjmů 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 9, s. 40-43 
Zákon č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a další 
související zákony, přinesl v části desáté i druhou letošní novelu zákona o daních z příjmů. Tato 
novela nabyla účinnosti 15. července 2011. Jednotlivá ustanovení se týkají osvobození příjmů od daně 
z příjmů fyzických osb, poplatníků daně z příjmů právnických osob, základu daně a položek 
snižujících základ daně, sazby daně, nedaňových výdajů, daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 
daně aj. 
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Tomáš Tőzsér 
Efektívne zdanenie finančného sektora 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 7, s. 25-30 
Porovnání efektivity a výhod zdanění a kapitálové regulace finančního sektoru; přímé a nepřímé 
náklady na záchranu finančních institucí, obezřetná makroregulace/mikroregulace, prevence 
systémových rizik ve finančním sektoru. Nejednotný přístup ke zdanění finančních institucí v EU, dvě 
kategorie daní navrhované MMF pro země G20 (nápravná daň, daň z finančních aktivit), FSC 
(financial stability contribution), zdanění ex ante, SIFI (systematically important financial institution), 
rozlišování finančních institucí dle systémového rizika, důvody navrhovaného zavedení FAT 
(financial activities tax) a nedoporučovaného zavedení FTT (financial transactions tax), analogie FAT 
s DPH. Podmínky efektivního dodatečného zdanění finančních institucí (např. přísnější boj s agresivní 
daňovou optimalizací). K návrhu slovenského zákona o zvláštním odvodu finančních institucí.           
V tabulce přehled bankovních daní/odvodů ve vybraných evropských zemích vč. data jejich zavedení 
a očekávaného výnosu. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 2010 
Výsledky daňové kontroly podniků v roce 2010 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 9, S. 60-65 
K efektivitě výběru daní v Německu přispívá i podnikový audit, který posiluje záruku rovnosti při 
zdanění a také dává možnost "zrevidovat" poměrně značné pole působnosti podnikové sféry při 
výkladu daňových zákonů (v daňovém přiznání). Příspěvek přináší rekapitulaci k provedeným 
daňovým revizím ve velkých, středních, malých a velmi malých podnicích v roce 2010 a objemu 
dodatečně získaných daňových příjmů z titulu DPH, daně z příjmů, korporační a živnostenské daně 
atd. - jedná se o daně spravované spolkovými zeměmi. V roce 2010 se auditu podnikových daní 
věnovalo 13 210 kontrolorů, kteří docílili celkem 16,8 mld. eur dodatečných daňových příjmů (tj. 1,8 
mil. eur na auditora) - hlavní podíl těchto příjmů připadl na velké podniky, i když v této kategorii 
podniků je proti předchozím letům zaznamenán cca 20procentní pokles. 
 
Daniel Schönwitz 
Familiärer Geldkreislauf 
Rodinný peněžní koloběh 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 37, S. 106-109 
Na základě nových rozhodnutí Spolkového finančního soudního dvora studenti resp. absolventi budou 
moci v prvním roce zaměstnání jednorázově odepsat (i letité) náklady spojené s profesním 
vzděláváním či pomaturitním prvostudiem. Jsou shrnuty administrativní podmínky uplatnění nároku 
na odpis (uplatnění ztrát v daňovém prohlášení) a také zdůrazněn význam uchovávání všech dokladů 
pro potřeby daňové správy - tedy o studijních poplatcích, nájemném (i v rámci rodiny), úrocích za 
studijní úvěr, cestovném, účtech za literaturu, notebook atd. Kvůli nezpochybnitelnému nároku by 
mělo být jednoznačné, že účty platili studenti (ne rodiče či příbuzní). Příklad odpočtu v tabulce. -- 
Problematice se věnuje i příspěvek v čas. Finanz-Rundschau, z 20. září 2011, č. 18, s. 846-852 a         
s. 856-865, který podrobně komentuje oba zásadní rozsudky Spolkového soudního finančního dvora a 
ukazuje situaci z pohledu daňového poplatníka a daňové správy. 
 
Ivan Macháček 
Financování bytových potřeb - daňové úlevy FO 
Daňový TIP, Sv. 2011, č. 21, s. 3-5 
Daňové úlevy fyzických osob při financování bytových potřeb, vymezení bytových potřeb pro daňové 
úlevy. Podmínky pro odpočet úroků ve vazbě na použití úvěrů. Forma uplatnění odpočtu úroků. 
Odpočet úroků u daňového nerezidenta. -- Viz též Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, 2011,   
č. 11, s. 16-20. 
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S. Afhüppe ... [et al.] 
Großjagd auf Steuersünder 
Velký lov na daňové hříšníky 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 200 (17.10.2011), S. 12-13 
Rekapitulace k odhalování daňových hříšníků v Německu na základě zakoupených CD, původ a cena 
CD. -- K tématu viz také HB, 18. října 2011, č. 201, s. 4. 
 
Květa Kubátová, Martin Jareš 
Identifikace a kvantifikace daňových úlev v ČR v roce 2008 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 4, s. 475-489 
Článek identifikuje daňové úlevy u fiskálně nejvýznamnějších daní v ČR v roce 2008 a kvantifikuje je 
metodou ušlých příjmů tzn. dodatečným výpočtem ztráty příjmů vzniklé veřejnému sektoru bez 
zohledění změny chování daňových poplatníků. Autoři nejprve předkládají stručný přehled dosavadní 
literatury na téma daňových úlev a obecně je charakterizují. Následně identifikují a kvantifikují 
daňové úlevy u daní z příjmů a u DPH v ČR v roce 2008 celkem a ve zvolené struktuře. Metodou 
ušlých zisků a odkazu na zákon a v dělení daňových úlev na daňové výdaje a na strukturální daňové 
úlevy bylo zjištěno, že celkový součet daňových úlev, u nichž je cílem podpora jiných politik, činí 
120,2 mld. Kč, těch, jejichž cílem je zvýšení efektivity daňového systému, je 98,1 mld. Kč a těch, 
jejichž cílem je jak podpora jiných veřejných politik, tak zefektivnění daňového systému, je           
178,7 mld. Kč. 
 
Jiří Vychopeň 
Kritérium obratu pro účetní a daňové účely v roce 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 16-21 
Vymezení osob povinných k DPH, definice ekonomických činností dle zákona o DPH. Vymezení 
obratu (platí od 1.1.2009) a plnění, která jeho výši neovlivňují nebo se do něj nezahrnují. Vznik plátce 
při překročení stanoveného limitu. Zjišťování obratu a vznik plátce při účasti osoby povinné k dani ve 
sdružení. Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti při překročení stanoveného obratu. Obrat 
jako kritérium pro určení zdaňovacího období plátce, obrat jako kritérium pro vznik povinnosti 
podnikajících fyzických osob vést účetnictví. Příklady. 
 
P.M. Smit, J. van Strien and J.W. Valkenburg 
Netherlands government bites the bullet: Fiscal Agenda - tax policy and reform announcements 
Nizozemská vláda se odhodlala: Fiskální agenda - oznámení daňové politiky a reforem 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 9, p. 508-513 
Autoři komentují pozadí vzniku a obsah nizozemské Fiskální agendy pro r. 2011 a její důsledky pro 
daň z příjmu právnických osob (DCIT). Podle nich je správné, že se nizozemská vláda spíše než pro 
zvláštní daňové režimy rozhodla pro sníženou sazbu DCIT a stabilní daňové prostředí. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Příjmy z pronájmu - zdanění fyzické osoby a vedení účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 19, s. 19-25 
Zdanění příjmů z pronájmu movitého a nemovitého majetku u poplatníků daně z příjmů fyzických 
osob, zdanění příjmů z pronájmu majetku ve společném jmění manželů, zdanění příjmů z pronájmu 
majetku v podílovém spoluvlastnictví. Daňové výdaje při pronájmu dle § 7-9 ZDP a dle § 10 ZDP, 
možnost vedení účetnictví při pronájmu, příjmy z pronájmu ne/zahrnované do vyměřovacího základu 
pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění. -- K tématu viz též Daně a právo v praxi, 
2011, č. 11, s. 29-30. 
 
Zdeněk Morávek 
Sdružení a daň z přidané hodnoty 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 19, s. 7-11 
Specifická úprava v oblasti DPH týkající se sdružení bez právní subjektivity (upraveno v §§ 829-841 
ObčZ), vymezení tří případů osoby povinné k dani vč. příkladů. 
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Karin Bosche 
Selektive Anwendung des ermäßigten Steuersatzes : Überlegungen zu Konsequenzen für 
Organschaft und Steuerbefreiungen 
Selektivní aplikace snížené daňové sazby : úvahy o důsledcích pro daňovou jednotku a daňové 
úlevy 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 17, S. 641-648 
Předpoklady použití rozdílných sazeb DPH u souvisejících dílčích plnění poskytovaných jedním 
podnikem, kvalifikování a posuzování těchto plnění jako "jednolitého" resp. jednotného plnění            
(s jednotnou daňovou sazbou) nebo jako samostatných oddělených plnění, což má význam pro 
stanovení místa a času plnění, pro aplikaci příp. daňových úlev/osvobození i konkrétní daňové sazby. 
Citovaná judikatura Evropského soudního dvora (6.5.2010) definuje jednotné i členěné plnění a 
odůvodňuje selektivní použití snížené sazby DPH u některých služeb; na konkrétních případech jsou 
přiblíženy předpoklady, které umožňují selektivní aplikaci snížené sazby DPH. - Pozn. 
 
Oliver Holzinger 
Schon der Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft kostet Gebühren 
Už při žádosti o udělení závazné informace vzniká povinnost uhradit poplatek 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 182 (20.9.2011), S. 18 
Krytí dodatečných nákladů daňové správy v Německu. Žádost daňového poplatníka o poskytnutí 
závazné informace daňovou správou podléhá zpoplatnění (v rozmezí 100 - 91 456 eur), povinnost 
uhradit  poplatek je zdůvodňována vzniklými náklady na straně daňové správy a také dosažením určité 
výhody proti ostatním poplatníkům. Podle citovaného rozsudku smí finanční úřad stanovit poplatek      
i v případě, že odmítne žádost vyřídit např. z důvodu formálních nedostatků - povinnost poplatku 
vzniká už při prvotních aktivitách/otevření řízení (např. písemný styk). Dalším důvodem zpoplatnění 
závazné informace je i to, že tyto služby jsou nad rámcem hlavního úkolu daňové správy - tj. 
vyměřování a vybírání daní. 
 
Milan Skála 
Spojení se zemí pevným základem 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 50-54 
Daň z převodu nemovitostí při převodech rozvodů plynu, vody, kanalizace; shrnutí dostupných 
informací k problematice "spojení se zemí pevným základem" (a příp. zdanění převáděných rozvodů 
plynu, vody a kanalizace daní z převodu nemovitostí a daní dědickou/darovací). Právní názor 
Ministerstva financí, judikatura ke "spojení se zemí pevným základem", názory odborných pracovišť. 
Případy spojení se zemí pevným základem. 
 
Peter Egger and Valeria Merlo 
Statutory corporate tax rates and double-taxation treaties as determinants of multinational firm 
activity 
Zákonné sazby korporační daně a smlouvy o dvojím zdanění jako determinanty činnosti 
nadnárodních společností 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 2, p. 145-170 
Autoři se zabývají mikroekonomickou analýzou vlivu zahraniční zákonné sazby korporační daně ze 
zisku a dohod o zamezení dvojího zdanění na činnost nadnárodních společností. Modelovým 
způsobem zkoumají panelová data o zahraniční činnosti německých nadnárodních společností za 
období 1996-2005 na bilaterální úrovni a zjišťují negativní vliv sazby daně z příjmů právnických osob 
na rozsah i intenzitu investic, zatímco dohoda o zamezení dvojího zdanění primárně navozuje 
pozitivní účinek na rozsah investic. - Pozn. 
 
Thiess Buettner, Michael Overesch, and Georg Wamser 
Tax status and tax response heterogeneity of multinationals' debt finance 
Daňový status a heterogennost daňové odezvy na dluhové financování nadnárodních společností 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 2, p. 103-122 
Studie zkoumá volbu kapitálové struktury a vliv zdanění dceřiných společností na finanční 
rozhodování nadnárodních korporací. Autoři berou v úvahu různorodost firem a na základě dat            
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o německých nadnárodních společnostech empiricky dokazují, že rozsah daňových efektů významně 
kolísá v závislosti na daňovém statusu dceřiné společnosti. Analyzují různé nedluhové daňové štíty a 
dokládají míru citlivosti vůči daním dle různých charakteristik těchto společností. - Pozn. 
 
Luca Cerioni 
The Commission's proposal for a CCCTB directive : analysis and comment 
Návrh Evropské komise na směrnici pro společný konsolidovaný základ korporační daně : 
analýza a komentář 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 9, p. 515-530 
Analýza návrhu Evropské komise na směrnici pro společný konsolidovaný základ korporační daně 
(CCCTB) a důsledků, které by návrh měl pro CCCTB, podnikové plátce daně a členské státy 
Evropské unie. - Pozn. 
 
Trouble island : tax havens 
Ostrov potíží : daňové ráje 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8755, p. 55-56 
Největší z daňových rájů, Švýcarsko, dělá pod velkým mezinárodním tlakem ústupek ve věci 
bankovního tajemství - i když např. v případě dohody s Británií bude jen platit tučný poplatek, aby 
ochránilo jména klientů svých bank. Ale už sama skutečnost, že Švýcarsko souhlasilo s uzavřením 
dohody, vyjadřuje změnu klimatu vůči offshore centrům, která vzkvétala padesát let. V článku se 
vysvětluje, na čem vydělávají daňové ráje; mezi možnostmi nápravy se uvádí větší tlak na firmy, aby 
vysvětlovaly původ svých zisků, a větší zapojení zemí do automatické výměny daňových informací    
o nerezidentech. Odpor proti změnám však zůstává silný, např. velká západní finanční centra považují 
pružnost nabízenou daňovými ráji za zásadní součást svých obchodních modelů. 
 
Lothar Bublitz 
Umsatzsteuer (Sales Tax) in Pakistan 
Obratová daň (daň z prodeje) v Pákistánu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 18, S. 685-689 
Daňový systém Islámské republiky Pákistán. K významu General Sales Tax (GST), která je 
nejvýnosnější daní a vztahuje se na konečnou spotřebu. Zákonné úpravy (až do podoby dnešního Sales 
Tax Act), VAT. Definice zboží a služeb podléhajících zdanění, registrace k daňové povinnosti, daňové 
sazby a daňové úlevy. Daňové prohlášení, splatnost daně. Daň od zdroje. Daňové řízení. - Pozn. 
 
Helena Machová 
Úroky a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 19, s. 12-15 
Daňová účinnost úhrady úroků sjednaných k úvěru či půjčce, úrok jako zdanitelný příjem (u věřitele), 
úrok coby daňový výdaj (u dlužníka), časové rozlišení úroků, úrok z úvěru na pořízení dlouhodobého 
majetku. Příklady. 
 
Josef Pravec 
V Česku se rodí "superberňák" 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 41, s. 28-29 
Ke vzniku specializovaného finančního úřadu v ČR, který by se od roku 2012 měl zaměřit zejména na 
velké firmy s obratem nad 2 miliardy Kč, s cílem přispět ke snížení daňových úniků pomocí 
specializovaných kontrol. Stručně k náplni, zaměření a personálnímu zajištění činnosti úřadu. 
 
Brooke Masters, Jeremy Grant and Chris Bryant 
Warning of unintended outcomes with Tobin tax plans 
Varování před nezamýšlenými důsledky plánů na Tobinovu daň 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37741 (6.10.2011), p. 18 
Cílem navrhované daně z finančních transakcí podle předsedy Evropské komise Barrosa je, aby           
i finanční sektor pomohl nést náklady finanční krize. Bankéři, analytici a investoři ale tvrdí, že místo 
bank by daň zasáhla hlavně penzijní fondy a středně velké podniky, které využívají deriváty. Daň by 
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měla postihnout i vysokofrekvenční obchodníky, ale právě ti mají mnoho možností, jak se jí vyhnout. -
- Český překlad článku pod názvem Odpor proti dani z převodu peněz sílí viz Hospodářské noviny ze 
dne 7. 10. 2011, č. 196 na s. 22. 
 
Ivan Brychta 
Zálohová povinnost k dani z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 10-13 
Daň z příjmů fyzických a právnických osob; pravidla pro určení výše a periodicity záloh. Zákonná 
úprava, zálohové období. Poslední známá daňová povinnost resp. poslední známá daň. Postup při 
stanovení výše a periodicity záloh (vč. výjimek), určení poslední známé daňové povinnosti, započtení 
zaplacených záloh na daň. Zálohy u závislé činnosti. Příklady. 
 
Magdaléna Vyškovská 
Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku 
a Polsku 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 41-45 
K povinnostem souvisejícím s realizací zakázek v zahraničí z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele   
z oblasti: pracovněprávní, zdanění příjmů fyzických a právnických osob vč. zamezení dvojího zdanění 
a oblasti sociálního a zdravotního zabezpečení. Minimální garantované pracovní podmínky státu,         
v němž dochází k realizaci zakázky (garantované pracovní podmínky pro dočasně vyslané 
zaměstnance). Ohlašovací povinnosti v rámci kvalifikací. Zdanění zisků českého podnikatele ve státě 
realizace zakázky. Zdanění příjmů vyslaných zaměstnanců ve státě realizace zakázky. Zamezení 
dvojího zdanění příjmů, které již byly zdaněny v zahraničí. Povinnosti odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění z odměn vyslaných zaměstnanců ve státě realizace zakázky. Příklad. 
 
Jiří Pšenčík 
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a 
starožitnostmi 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 2-7 
Zvláštní režimy DPH u vybraných podnikatelských aktivit (obchodníci s použitým zbožím, 
uměleckými díly atd.); povinné a nepovinné režimy. Všeobecné podmínky pro použití zvláštního 
režimu, základ daně, daňové doklady, daňová evidence. Dodání a pořízení zboží v rámci Evropského 
společenství; dovoz a vývoz ze třetích zemí. Nárok na odpočet DPH. Zvláštní režim v případě 
uměleckého díla, sběratelského předmětu či starožitnosti pořízené specifickým způsobem; zvláštní 
režim při prodeji vozidel. Zvláštní režim pro malé obchodníky (bazary). Rozsudky ESD k případům 
zvláštního režimu. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2011  
Darování a daň darovací. Zdaňování ostatních příjmů fyzických osob (2.).  Daňová ztráta jako položka 
snižující základ daně. Financování bytových potřeb - daňové úlevy fyzické osoby. Odpisování DHM 
z hlediska majetkových vztahů. Zálohy na daň. Roční vypořádání po novelizaci zákona o DPH. 
Oprava výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 22/2011  
Uplatňování výdajů stanoveným procentem z dosažených příjmů za rok 2011. Je možné poskytnout 
konečnou fakturu před poskytnutím služby? Daňově uznatelné náklady - zpestření semináře kulturním 
programem. Fakturování pobytů a stravování v hotelu - slevy. Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti 
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s odchodem zaměstnance do starobního důchodu. DPH a fakturace služeb spojených s pořízením 
zboží. Dobrovolná registrace k DPH. 
 
č. 23/2011  
Chystané změny v uplatňování DPH v oblasti zdravotnictví. Zákonné opravné položky. Srážková daň 
u podílu na zisku. Účtování učebnic pro žáky na ZŠ. DPH u elektronických služeb. Povinnosti při 
zaměstnávání občanů z EU. DPH a dovoz zboží ze třetí země (oprava chybně zaúčtované daně, clo). 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Josef Pravec 
Léčba Karlem Marxem 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 40, s. 45-48 
K nedávné renesanci filozofického odkazu Karla Marxe o krizi kapitalistického systému, Marxova 
ekonomická teorie a pojem nadhodnoty, představa o zániku kapitalismu. Aplikace jeho myšlenek na 
současné problémy, protichůdné hodnocení jeho analýz a předpovědí. 
 
Ladislav Unčovský 
Niektorí ekonómi na Slovensku pred rokom 1848 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 1, s. 102-126 
Ekonomické myšlení na území dnešního Slovenska před rokem 1848, jeho představitelé a stručné 
seznámení s jejich pracemi. Ekonomie a kameralistika na Trnavské universitě (Szentiványi, Ehrenfels, 
Ďurkovič); Kolégium politicko-ekonomicko-kamerálnych vied v Senci; kameralistika na královské 
akademii (Beke, Ďurjan); významní ekonomové začátku 19. století (Berzeviczy, Benčík, Škrlec, 
Podmaniczky, Baluďanský, Fándly, Liczey, Tešedík, Feješ, Sponer, Paltauf); díla zpracovávající 
problematiku zemědělství a rolnictví, literatura o obchodě a peněžnictví. 
 
Marek Hudema 
Nobelovy ceny: hospodářská politika a lidská očekávání 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 198 (11.10.2011), s. 30 
K laureátům letošní Nobelovy ceny za ekonomii, americkým akademikům Thomasi J. Sargentovi a 
Christopheru A. Simsovi. Stručné shrnutí jejich přínosu pro ekonomickou vědu (ekonomické 
modelování se vzájemně se ovlivňujícími proměnnými, VAR model, teorie racionálního očekávání). -- 
Viz také příspěvek Nobelovka pro ekonomické disidenty v čas. Ekonom č. 41/2011, s. 34-35. 
 
Realism rewarded 
Cena za realismus 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8755, p. 74 
Nobelova cena za ekonomii byla letos udělena Thomasu Sargentovi z Newyorské univerzity a 
Christopheru Simsovi z Princetonské univerzity, jejichž práce přispěla k revoluci v makroekonomickém 
myšlení v sedmdesátých a osmdesátých letech. Vyvinuli teorii racionálních očekávání a jejich modely 
pomáhají pochopit dopady hospodářských změn či šoků. 
 
Erika Ľapinová 
Vzťahy medzi nerovnosťou dôchodkového rozdelenia, ekonomickým rastom a dôchodkovou 
chudobou : aktuálne poznatky súčasnej ekonómie 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 3-24 
Autorka představuje teoretické, často protichůdné názory a empirické poznatky ekonomů z renomovaných 
mezinárodních a zahraničních institucí o vzájemných souvislostech mezi rozdělováním příjmu, 
hospodářským růstem a příjmovou chudobou s cílem podtrhnout význam rozdělování příjmů               
v ekonomickém systému. Poukazuje na příčiny a důsledky tohoto rozdělení na makroekonomické          
i mikroekonomické úrovni, zjišťuje ekonomické implikace rozdělení důchodů domácnostem i jak 
souvisí příjmová nerovnost a hospodářský růst. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Marjan Petreski 
A Markov switch to inflation targeting in emerging market peggers with a focus on the Czech 
Republic, Poland and Hungary 
Markovův přechod na inflační cílování u rozvíjejících se trhů s vázaným směnným kurzem se 
zaměřením na Českou republiku, Polsko a Maďarsko 
Focus on European economic integration, Vol. 2011, No. 3, p. 48-66 
Autor empiricky zkoumá, zda se poté, co devět transformujících se ekonomik včetně ČR, Polska a 
Maďarska přešlo od cílování měnového kurzu k cílování inflace, podstatně změnilo provádění měnové 
politiky. Změna mezi dvěma režimy měnové politiky je modelována za pomoci Markovova modelu 
stavových přechodů (data z období od devadesátých let do roku 2009), následně jsou analyzovány 
výsledky. V případě ČR a Polska bylo inflační cílování jasně určeno jako samostatný měnověpolitický 
režim. - Pozn. 
 
Božena Chovancová, Viera Malacká 
Akciové trhy verzus reálna ekonomika 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 1, s. 53-64 
Obecně platí, že ekonomika a kapitálové trhy se navzájem ovlivňují, akciové trhy jako významná 
složka kapitálových trhů stimulují rozvoj ekonomiky. Ukazuje se ale, že od 90. let 20. století dochází  
v tomto spojitém vztahu k množství nesrovnalostí. Autorky na příkladu ekonomiky USA analyzují 
vztahy mezi vývojem hrubého domácího produktu a akciového indexu S&P i vývoj finančních služeb 
a HDP v USA. Zamýšlejí se nad tím, zda skutečný hospodářský růst měřený tempem růstu HDP 
vyjadřuje reálný stav ekonomiky. Dokládají, že mnohé výkony, které jsou součástí HDP, byly 
imaginární (zejména se to týká finančního sektoru a služeb, které tento sektor poskytuje), že akciový 
trh je odtržený od reálné ekonomiky a v současnosti je do značné míry ovlivněn hlavně spekulativní 
složkou finančního sektoru. V závěru zkoumají vývoj zadlužení USA v porovnání s růstem ekonomiky 
a očekávaný vývoj fiskálního deficitu a státního dluhu do roku 2014. - Pozn. 
 
Simeon Kerr ... [et al.] 
Arab world : banking & finance 
Arabský svět : bankovnictví a finance 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37729 (22.9.2011), sep. sect. (4 p.) 
Vlna nepokojů v arabských zemích předznamenala začátek nové éry a upozornila na nutnost nových 
základů stability v podobě hospodářské rovnosti a politické svobody. V přehledu se rozebírá 
hospodářská situace arabských zemí, státní fondy, private equity, privátní bankovnictví, projektové 
financování, pojišťovnictví aj. 
 
By Brooke Masters and Tom Braithwaite 
Bankers versus Basel 
Bankéři versus Basilejská dohoda 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37738 (3.10.2011), p. 9 
V listopadu by měla být schválena Basilej III - soubor finančních reforem zaměřený na posílení bank. 
Bankéři však silně lobbují za to, aby se jednání znovu otevřela, a tvrdí, že reforma povede k oslabení 
bankovnictví, zničí pracovní místa a ohrozí hospodářský růst. Jako příklad se uvádí nedávné 
vystoupení významného představitele JPMorgan Chase, Jamie Dimona, který obvinil regulátory           
z toho, že se nespravedlivě zaměřují na velké banky a diskriminují americké instituce. 
 
By Catherine Belton and Neil Buckley 
Collateral damage 
Průvodní škoda 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37730 (23.9.2011), p. 9 
Důsledky záchrany jedné z největších bank v Rusku - Moskevské banky; obavy z propojení politiky a 
podniků kontrolovaných státem; nedostatečný bankovní dohled. 
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Michael Maisch 
Der ganz unhöfliche Reformeifer der Briten 
Docela nezdvořilé reformní úsilí Britů 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 177 (13.9.2011), S. 12 
Ringfencing. Velká Británie je jedinou zemí, kde byla ustavena  nezávislá komise, která má bankám 
zabránit, aby v případě finanční krize přenášely dopady svých chyb na daňové poplatníky. Cílem je 
tedy možnost bankrotu globálně propojených bank bez rizika ohrožení celého finančního systému. 
Banky by měly být povinny oddělit aktivity komerčního a investičního bankovnictví, což by umožnilo 
jejich chod i v případě krize v sekci investičního bankovnictví a zachovalo funkce důležité pro chod 
ekonomiky/soukromého sektoru (platební styk, bezpečnost žirokont, vkladů ap., půjčky podnikům). -- 
Problematice se blíže věnuje další příspěvek na s. 36. 
 
Rober Kramer, Ralf Recknagel 
Die AIFM-Richtlinie - Neuer Rechtsrahmen für die Verwaltung alternativer Investmentfonds 
Směrnice AIFM - nový právní rámec pro správu alternativních investičních fondů 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 37, S. 2077-2084 
AIFM (Alternative Investment Fund Managers); směrnicí EU byl vytvořen právní rámec dozoru pro 
manažery alternativních investičních fondů (směrnice byla zveřejněna 1.7.2011 v úředním věstníku 
EU a měla by být do práva členských zemí implementována do dvou let). Příspěvek definuje formální 
oblast aplikace (formální a materiální pojem AIFM, dále např. "malé" AIFM) a přináší přehled 
hlavních předpisů směrnice (podmínky výkonu činnosti AIFM, požadavky na transparentnost atd.).     
V závěru autoři popírají názor, že směrnice AIFM povede k celkové a harmonizované regulaci odvětví 
fondů v EU. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Euroval proti spekulantům bude třeba "nafouknout" 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 42, s. 54-57 
Problematika navyšování garancí pro tzv. euroval (EFSF - fond European Financial Stability Facility) 
na 780 mld. euro a rozšiřování jeho pravomocí. Postoj Slovenska; výše podílů Německa a Francie; 
hrozba vysokých nákladů spojených s pomocí ekonomikám Španělska a Itálie. Princip pomoci 
předluženým zemím, dluhopisy vydávané eurovalem. Plány na využití prostředků z EFSF na 
rekapitalizaci bank a nákup státních dluhopisů na sekundárních trzích. Jednání o nepřímém navýšení 
EFSF (pojištění proti části ztrát). 
 
Jeremy Grant ... [et al.] 
Exchanges, trading & clearing 
Burzy, obchodování a zúčtování 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37744 (10.10.2011), sep. sect. (4 p.) 
Vývoj struktur finančního trhu, vlna regulací ve vyspělých zemích, nedostatečná harmonizace 
předpisů mezi Evropou a USA, konsolidace burz, vysokofrekvenční obchodování aj. 
 
Martin Wolf 
Fear and loathing in the eurozone 
Strach a nechuť v eurozóně 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37734 (28.9.2011), p. 11 
Světová krize, která začala v květnu 2008, vstupuje do nové a v některých ohledech i nebezpečnější 
fáze. Začíná vycházet najevo, jak výrazně propojeny jsou banky s problémovými státy, což by mohlo 
mít katastrofální důsledky pro eurozónu i globální ekonomiku. Nová zpráva MMF o stabilitě popisuje 
skrytá nebezpečí eurozóny a konstatuje, že problémy se z měnové unie přelily i do místních 
bankovních systémů a institucí jiných zemí. Autor rozebírá sedm kroků, které by mohly pomoci          
v řešení krize, ale současně konstatuje, že žádné dobré řešení neexistuje. Eurozóna však podle něj 
musí přistoupit k záchraně, protože cena, kterou by zaplatila za zhroucení, by byla příliš vysoká. -- 
Český překlad článku pod názvem Strach tlačí eurozónu k ambiciózní akci viz Hospodářské noviny    
č. 191 ze dne 30. 9. 2011, s. 21. 
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Fighting for its life : the euro-zone crisis 
Boj o život : krize eurozóny 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8751, p. 63-64 
Vývoj na finančních trzích, situace v evropském bankovnictví ani stav řeckých veřejných financí 
nepřispívají k uklidnění eurozóny. Veřejně se již rozebírá dřívější tabu - bankrot Řecka či jeho odchod 
z měnové unie. Lídři eurozóny zatím odhodlaně pokračují v dosavadním kurzu a chtějí v národních 
parlamentech prosadit druhý záchranný balík pro Řecko a zvýšit rozsah a kompetence EFSF. Tento 
záchranný mechanismus však může zvládnout menší periferní země, ale tak velké ekonomice jakou je 
Itálie by už nedokázal finančně pomoci. -- K problematice viz i články na s. 9-10 a 64-66. 
 
Frank M. Drost 
Finanzaufsicht nimmt Vermögen von Diktatoren stärker ins Visier 
Finanční dozor se více zaměří na majetek diktátorů 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 180 (16.9.2011), S. 36 
Prevence praní špinavých peněz a financování terorizmu v Německu. Nástrojem Bafin (Spolkový úřad 
dozoru nad finančními službami) při odhalování neoprávněně nabytého majetku, který si vládci a další 
exponované osoby ze zemí Blízkého východu a Afriky uložili v německých bankách, jsou auditoři; ti 
by měli v rámci kontroly roční závěrky pravidelně ověřovat, zda jsou plněny povinnosti stanovené 
předpisy proti praní špinavých peněz. Především velké finanční instituce totiž využívají komerční 
databáze, které obsahují více než 500 000 jmen - jedná se o osoby z oblasti politiky, ekonomiky, 
armády vč. jejich příbuzných a příznivců. V případě konta, které je vedeno např. na některého             
z příbuzných afrického potentáta, je banka povinna prověřit, zda majetek odpovídá životním poměrům 
majitele konta (zmíněny jsou rovněž dvě možnosti, jak vyfiltrovat politicky angažované osoby). Při 
praní peněz hrají značnou roli platby elektronickou formou, které nezanechávají stopy - např. přes 
mobilní telefon, proto spolková vláda naléhá na všeobecnou identifikaci kupců elektronických peněz 
(předplacené karty, mobilní platby). 
 
Karel Machala 
Kryté měny jako cesta z krize? : krize nekrytých měn, budoucnost a drahé kovy 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 8-10 
K diskuzím a argumentaci ve prospěch zabezpečení měn; otázka návratu k tradici krytých měn, 
alternativy zlatého/stříbrného standardu, výhody krytí měny elektřinou. Důsledky zrušení zlatého 
standardu (1971). Zlaté rezervy centrálních bank. Podmínky existence globální měny. -- Na článek 
tematicky navazuje na s. 10-11 rozhovor s W. K. Eichelburgem (investiční odborník), který prorokuje 
brzký zánik nekrytých papírových peněz (mezi prvními euro) a zdůrazňuje význam hodnoty peněz 
jako takových, protože jen to zabrání jejich znehodnocování inflací. 
 
One more such victory : emerging markets 
Ještě jedno takové vítězství : rozvíjející se trhy 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8753, p. 67-68 
Ještě před rokem měny rozvíjejících se zemí posilovaly, od počátku srpna jejich kurzy klesají. V měnové 
válce, kde každá ze stran usiluje o konkurenceschopnost, tak tyto země vítězí, ale takové vítězství je 
označeno za Pyrrhovo. Levnější reál, zlotý či rupie pomohou svým zemím získat větší podíl na 
globálních výdajích, ale to je malá útěcha, jestliže se tyto výdaje snižují - objem vývozu z Latinské 
Ameriky a Asie nedosahuje předkrizové výše. 
 
Tomáš Plhoň 
Pozdě, příliš pozdě : Řecko už není hlavní problém. Schyluje se k bitvě o udržení evropského 
bankovního sektoru 
Euro, Sv. 2011, č. 42, s. 52-55 
Prohlubující se evropská dluhová krize a hrozba pádu Řecka i dalších předlužených zemí eurozóny má 
negativní dopad na evropský bankovní sektor. Autor zmiňuje pád banky Dexia a stabilizační snahu 
Francie a Německa prostřednictvím plánu na rekapitalizaci bank. Shrnuje očekávané prvky záchranné 
akce (navýšení likvidity trhů Evropskou centrální bankou; využití EFSF/eurovalu také k rekapitalizaci 
komerčních bank; navýšení kapitálu samotnými bankami), kriticky se vyjadřuje k zátěžovým testům 
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evropských bank (Dexia měla jeden z nejlepších výsledků), zdůrazňuje nutnost finanční záchrany 
Itálie a Španělska. Tabulka přináší přehled expozic vybraných evropských bank ve státních 
dluhopisech a jejich základní kapitál. -- Viz také komentář M. Zámečníka Pozor na černé pasažéry: 
rekapitalizace bank ano, ale jak a za čí peníze? na s. 56-57. -- K situaci s dluhopisy zemí PIIGS           
v evropských bankách a ke stavu českých bank s ohledem na eurokrizi viz čas. Ekonom č. 43/2011,    
s. 36-37 Evropské banky budou muset zvýšit kapitál. 
 
Prices or jobs? 
Ceny nebo pracovní místa? 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8751, p. 72 
Ke kreativitě americké centrální banky v průběhu krize (snížení krátkodobých úrokových sazeb 
prakticky na nulu, kvantitativní uvolňování) a k otázce možnosti přehodnocení cílů Fed vzhledem ke 
stále vysoké nezaměstnanosti v USA. 
 
Tomáš Plhoň 
Příběh plný peněz : za současnou podobou novodobých českých bankovek stojí spousta práce, 
nasazení a snahy o navázání na státní tradici 
Euro, Sv. 2011, č. 39, s. 70-73 
Česká státnost a novodobá česká měna. Pohled na peněžní bankovky jako na umělecké dílo s významnou 
symbolickou hodnotou; československé bankovky; moderní česká platidla po roce 1990; výtvarní 
autoři bankovek. -- Viz také rozhovor s autorem moderních českých bankovek Oldřichem Kulhánkem 
na s. 74. 
 
Tomáš Sedláček ; [rozhovor vedla] Jana Chuchvalcová 
Příliš nebezpečný úrok : úrok umožňuje optickou iluzi bohatství, kterou všichni trpíme 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 12-14 
Charakteristika, klady a zápory úroku v tržní demokracii; nutnost omezovat moc úroku resp. jej 
"osedlat". -- Doplněno historickým vývojem pohledu na úrok prezentovaný M. Hamplem 
(viceguvernérem ČNB). 
 
Annina Reimann, Matthias Kamp, Anne Kunz 
Reif für die Rettungsinsel : Währungen 
Dozrálé do role záchranného ostrova : měny 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 35, S. 78-84 
Dluhová krize zasáhla staré tvrdé měny a změnila libru, dolar, jen i euro v nové měkké a ohrožené 
měny. To už mají soukromí investoři na paměti, a tak i ze strachu z devalvace hledají nové alternativy. 
Únikovou měnou č. 1 se stal švýcarský frank, jehož kurz z důvodu poptávky enormně roste tak, že 
poškozuje odbyt švýcarského zboží v eurozóně; další záchrannou měnou je australský, kanadský a 
singapurský dolar (nazývaný švýcarský frank Asie), čínský jüan nebo švédská koruna. Příspěvek 
posuzuje atraktivitu a výhody investic do uvedených měn, upozorňuje na jejich rizika a možné výkyvy 
a porovnává i výnosnost státních obligací. 
 
Roman Šitner 
Studie OSN radí, jak odhalit praní peněz : korupce 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 208 (25.10.2011), s. 20 
Stručně ke studii Světové banky a OSN "Puppet Masters", která mapuje celosvětové toky peněz 
pocházející z korupce a radí vládám zemí, jak nejefektivněji čelit praní špinavých peněz a jak korupci 
nejlépe odhalovat. Stopování a krytí nelegálně získaných peněz; volání po transparentnosti podnikání. 
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Konstantins Benkovskis ... [et al.] 
The transmission of euro area monetary shocks to the Czech Republic, Poland and Hungary : 
evidence from a FAVAR model 
Přenos měnových šoků z eurozóny do České republiky, Polska a Maďarska : údaje z modelu 
FAVAR 
Focus on European economic integration, Vol. 2011, No. 3, p. 8-27 
Studie zkoumá přeshraniční efekt přelévání měnové politiky Evropské centrální banky v kontrakčním 
období. Autoři modelovým způsobem za využití factor-augmented VAR (FAVAR) modelu otevřené 
ekonomiky zkoumají dopady měnové politiky eurozóny (za období 1999-2010) na ekonomiky třech 
členů EU vně eurozóny - ČR, Polska a Maďarska a analyzují přenos šoků měnové politiky v rámci 
eurozóny i v těchto vybraných zemích. Výsledky ukazují, že monetární politika ECB je významným 
faktorem podobně ovlivňujícím hospodářskou činnost ve všech třech analyzovaných malých 
otevřených ekonomikách. - Pozn. 
 
Tipping the scales : insider trading 
Jak zvrátit poměr sil : insider obchody 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8755, p. 69-70 
V různých zemích světa nabírá na tempu boj proti podvodným obchodům. Nejaktivněji se snaží 
zabránit insider obchodům Amerika, která také ukládá nejtvrdší tresty. I jiné země přitvrzují, ale 
rozdíly mezi jednotlivými jurisdikcemi přitom zůstávají značné. Insider obchody se těžko prokazují a 
někdy trvá roky, než se shromáždí dost důkazů na vznesení obvinění. Regulátoři tak musí 
zdokonalovat své kontrolní systémy k vyhledávání podezřelých obchodních aktivit v podnicích. 
 
To rip asunder : bank reform 
Roztrhnout na dva kusy : bankovní reforma 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8751, p. 31-32 
Odvětví, které charakterizuje Británii, projde radikální změnou. Jasnější kontury změny přinesla 
zpráva nezávislé komise pro bankovnictví, která požaduje oddělení retailových a investičních operací 
v britských bankách. Komise vedená ekonomem Johnem Vickersem rovněž vyzvala k velkému 
navýšení kapitálu. V článku se rozebírá, jaký bude dopad těchto opatření. -- Viz i článek na s. 11-12 
pod názvem Good fences: banking reform. 
 
Joseph Stiglitz ; [rozhovor vedl] Marek Hudema 
Vývozci by neměli doplácet na nálady trhů 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 192 (3.10.2011), s. 16-17 
V rozhovoru se profesor Stiglitz věnuje tématům krize eurozóny a možnému pádu eura, 
restrukturalizace řeckého dluhu a problematice řízeného bankrotu státu, dále upozorňuje, že úsporná 
opatření vlád v současné době vedou k ekonomickému propadu a nižším příjmům státu, a je skeptický 
k budoucímu vývoji světové ekonomiky. Vyjadřuje se k nezávislosti centrálních bank a k významu 
řízení směnných kurzů, u ČR spatřuje výhodu ve flexibilním směnném kurzu koruny. -- Viz také 
článek Stiglitz radí Česku: manipulujte s kurzem na s. 1. 
 
Hernando de Soto ; [rozhovor vedl] Marek Hudema 
Za finanční krizi může nedostatek informací. Bez nich trh nefunguje 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 202 (17.10.2011), s. 25 
Rozhovor s jedním z nejuznávanějších ekonomů zabývajícím se teorií ekonomického rozvoje 
Hernandem de Soto se věnuje příčinám finanční krize, problémovým oblastem, které je potřeba ve 
finančním systému řešit, a dotýká se jeho názoru na současnou krizi kapitalismu. 
 
Michael Detering 
Zusatzrente aus dem Eigenheim 
Dodatkový důchod z vlastního domu 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 185 (23.9.2011), S. 38 
Reverse mortgage; k tzv. obrácené hypotéce v Německu (v USA a Velké Británii je již více rozšířená), 
která umožňuje přilepšení k malému důchodu lidem vlastnícím dražší nemovitosti. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
John O'Sullivan 
A game of catch-up : special report on the world economy 
Hra na dohánění : zvláštní zpráva o světové ekonomice 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8752, centr. sect. (28 p.) 
Přesun hospodářské moci ze západu na východ se urychluje a bohatý svět zřejmě přijde o některé své 
výhody. Přehled o světové ekonomice a obchodu se zaměřuje na rostoucí hospodářskou moc Číny a 
dalších velkých rozvíjejících se zemí, dále na rezervní měny, komodity, vývoz pracovních příležitostí, 
změnu směru zahraničních přímých investic aj. -- Viz i článek Catching up is so very hard to do: the 
world economy na s. 12. 
 
Norbert Häring 
Die Statistik misst den Wohlstand falsch 
Statistika měří blahobyt nesprávně 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 194 (7.10.2011), S. 69 
Odpůrci západního kapitalistického modelu ekonomiky tvrdí, že HDP, který je vyjádřením 
hospodářské výkonnosti a blahobytu, zohledňuje pouze kritéria, v nichž je kapitalismus dobrý.            
V dobách, kdy v západních zemích vznikalo a rozvíjelo se národohospodářské účetnictví (jehož 
nejznámější veličinou je HDP), panovala konkurence mezi socialistickým a kapitalistickým modelem - 
i proto tedy kapitalismus vše, co dobře nezvládá, nechce zohledňovat (např. snahu o určité 
rovnoměrné rozdělení příjmů). Američan S. Kuznets, který HDP vynalezl, tvrdil, že jeho objev neměl 
být chápán jako měřítko blahobytu - jeho varování však politici, tisk ani veřejnost nebrali vážně a 
HDP začal vyjadřovat míru hospodářského úspěchu a blahobytu země. Jedním z příkladů jeho slabin 
je absence "ekologického opotřebení" v propočtu HDP, zmíněno je i selhání cenového mechanismu 
coby koordinačního mechanismu. -- Příspěvek je součástí monotematického bloku nazvaného Frisst 
Gier Zukunft? (Vyžere nám chtivost budoucnost?) na s. 64-69, který je věnován nové kritice 
kapitalismu (nositelé Nobelovy ceny, zástupci předních průmyslových podniků) a skutečné efektivitě 
současného hospodářského systému. 
 
Václav Žďárek 
Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 4, s. 454-474 
K problematice cenové konvergence a stupně harmonizace cenových úrovní v měnové unii. Autor 
nejprve shrnuje poznatky literatury zaměřené na nominální konvergenci v nových členských zemích 
EU, dále se věnuje dvěma teoretickým konceptům měření cenové konvergence (beta a sigma 
konvergence) a dalším navazujícím ukazatelům, které lze v analýze využít. V následné části textu je za 
pomoci různých metod na makroekonomických datech za léta 1995-2008 empiricky ověřována 
platnost hypotéz beta a sigma konvergence pro nové členské státy EU. V závěru je diskutována 
současná situace a možné vlivy na proces konvergence. - Pozn. 
 
Neil Buckley, Jan Cienski, Kester Eddy 
Investing in Central & Eastern Europe 
Investování ve střední a východní Evropě 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37742 (7.10.2011), sep. sect. (4 p.) 
Rozbor hospodářské situace vyznívá příznivě pro většinu zemí střední a východní Evropy, zmíněno je 
navýšení ratingu v některých státech. Jednotlivé články přehledu se dále zabývají průmyslem, 
energetikou, finančními službami či vinařstvím v České republice. 
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Charles Clover ... [et al.] 
Investing in Russia 
Investování v Rusku 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37739 (4.10.2011), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářská a politická situace v Rusku, zahraniční přímé investice, privatizace, burzovní obchody, 
privátní kapitál, doprava, soukromá spotřeba aj. 
 
Victor Mallet, Miles Johnson, Peter Wise 
Investing in Spain 
Investování ve Španělsku 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37740 (5.10.2011), sep. sect. (6 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Španělsku přináší informace o finančním systému, prvních emisích 
akcií, Madridské burze, investicích, nezaměstnanosti, obnovitelných energiích, nemovitostech aj. 
 
By Ralph Atkins 
Marked by a miracle : Germany and the eurozone 
Poznamenáni zázrakem : Německo a eurozóna 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37728 (21.9.2011), p. 7 
Německo se stále řídí pravidly, která byla zavedena po druhé světové válce a na jejichž základě vznikl 
"hospodářský zázrak": žádné krátkodobé intervence, žádné svévolné kroky vlády. S eskalací krize 
měnové unie Německo i nadále tvrdě tlačí na Řecko, aby zaplatilo za porušení pravidel. Proto němečtí 
představitelé odsuzují mimořádná opatření ECB proti finančním zmatkům i výzvy, aby Berlín přijal 
fiskální stimuly, které by podpořily růst na celém kontinentu. 
 
By James Mackintosh 
More bounce per ounce 
Více houpání za unci 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37737 (1.10.2011), p. 7 
Zlato a světová ekonomika: největší výkyvy v ceně drahých kovů od pádu Lehman Brothers, otázka 
bezpečné investice. 
 
Pavel Pravda 
Novela energetického zákona 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 39-40 
Novelou energetického zákona byla realizována implementace tzv. třetího energetického balíčku 
(směrnice EU upravující pravidla pro vnitřní trh s plynem a elektrickou energií - 2009/72/ES, 
2009/73/ES), představeny jsou změny z titulu novely: (další) oddělení provozovatelů přepravních 
soustav, oddělení provozovatelů zásobníků plynu. Postavení a pravomoci ERÚ (Energetický regulační 
úřad), posílení postavení zákazníka. 
 
Anton Stručeněvskij 
Realita je lepší než představy 
Euro, Sv. 2011, č. 41, Příloha Rusko s. 14-15 
Změny ruské ekonomiky k lepšímu jsou v článku ilustrovány údaji o její větší diverzifikaci, zvýšení 
produktivity, o úspěších potravinářského průmyslu, zemědělství, pokroku v oblasti telekomunikací a 
vzestupných tendencích automobilového průmyslu. Jako problematická se naopak jeví struktura 
ruského exportu (dominují v ní paliva a kovy), rozpočtová politika a značná závislost ekonomiky na 
cenách ropy. 
 
Jan Němec 
Sociální stát jen pro někoho : krize Evropy 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 39, s. 36-39 
Pohled na evropský model sociálního státu a jeho budoucnost. Inspirace silným sociálním státem ve 
skandinávských zemích a reformami, které tam byly provedeny. 
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Thou orb aloft full-dazzling : solar power 
Tisíce zářivých sluncí : solární energie 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8755, p. 16 
Spěch, s nímž jsou během posledního desetiletí poskytovány dotace na výrobu solární energie, s sebou 
přinesl obrovské plýtvání a politikaření. Dokazuje to případ kalifornského výrobce unikátních 
trubicových panelů Solyndra. Také Německo promrhalo za solární panely miliardy eur. Výroba solární 
energie, na niž se vlády upnuly, je pořád ještě dražší než ostatní technologie, ale snížení emisí 
nepřinesla. -- Český překlad článku pod názvem Marnotratné dotace do slunečního svitu viz Ekonom 
č. 42/2011, s. 40-41. -- K problematice viz i článek A painful eclipse: solar power na s. 61-62. 
 
Tinker, tailor 
Drátovat, letovat 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8753, p. 72 
Ekonomové dlouho odmítali průmyslovou politiku jako něco, co plodí neefektivnost, omezuje soutěž, 
podporuje lobbing a zamořuje země továrnami, které vyrábějí produkty, jež nikdo nechce. V důsledku 
krize si však průmyslová politika opět získala některé zastánce, zejména pokud jde o její prosazování 
v rozvojových zemích. Žádná z nových studií nicméně neodpovídá na otázku, jak zabránit tomu, aby 
zpočátku dobré úmysly časem nezdegenerovaly na ziskuchtivost, lobbování a pohodlné dohody mezi 
firmami a byrokraty. 
 
B.G. Fedotov 
Vlijanije kon`junktury vnešnego rynka, nalogov i tamoženno-tarifnogo regulirovanija tovarov 
na cenoobrazovanije v RF 
Vliv konjuntury zahraničního trhu, daní a celní regulace zboží na tvorbu cen v RF 
Finansy, Sv. 2011, No. 6, s. 29-34 
Faktory ovlivňující tvorbu cen ropy a ropných produktů; celní regulace dovozu zboží a tvorba cen; cla, 
rozpočet a devizová politika v Rusku. 
 
Chris Giles ... [et al.] 
World economy 
Světové hospodářství 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37730 (23.9.2011), sep. sect. (6 p.) 
Hospodářská situace ve světě, ekonomické nerovnováhy v eurozóně i jinde, úloha finančních institucí, 
hrozba bankrotu Řecka, veřejné finance, reformy, centrální banky, makroprudenční politika, globální 
růst aj. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Artan Qineti ... [et al.] 
Looking for evidence of socio-economic convergence within the European Union 
Hledání důkazů socio-ekonomické konvergence v rámci Evropské unie 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 8, p. 384-393 
Autoři empiricky zjišťují dopad evropské integrace v letech 1999-2009 na regionální hospodářský růst 
a socio-ekonomickou konvergenci v EU. Analýza regionální konvergence v příspěvku slouží ke 
zkoumání toho, zda je dosaženo cíle celkové konvergence v rámci EU. Teoretickým rámcem studie 
jsou hlavní teorie růstu a teorie konvergence, v empirické části jsou testovány předpoklady beta a 
sigma konvergence prostřednictvím makroekonomických dat 27 členských států na úrovni zemí           
i regionů (NUTS 1 resp. NUTS 3). Pro srovnání a lepší pochopení hospodářského prostředí v EU je 
analyzována také konvergence u dvou socio-ekonomických ukazatelů - nezaměstnanosti a nerovnosti 
(Giniho koeficient). V závěru jsou shrnuty výsledky zkoumání. 
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The blizzard from Brussels : Tobin taxes and audit reform 
Blizard z Bruselu : Tobinovy daně a reforma auditu 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8753, p. 70-71 
Ke dvěma významným iniciativám Evropské komise - návrhu na zlepšení auditorské profese a na 
zdanění finančních transakcí. Zatímco návrhy na zdokonalení auditu, i když mohou ještě doznat změn, 
jsou hodnoceny pozitivně, návrh na zavedení Tobinovy daně má řadu nedostatků. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
By Alan Beattie 
Into the fire 
Do ohně 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37729 (22.9.2011), p. 7 
K dosavadnímu působení Christine Lagardeové ve funkci šéfky Mezinárodního měnového fondu; 
otázka udržitelnosti pomoci MMF zadluženému Řecku. 
 
Josef Bejček 
Praktické problémy distribučních dohod 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 18, s. 643-652 
Vertikální distribuční dohody a jejich význam pro fungování obchodních vztahů, negativa a pozitiva 
vertikálních omezení, podstata "vertikální" blokové výjimky, další prodej zboží - cenové a necenové 
podmínky, vertikální distribuce a internetové obchody. - Pozn. 
 
Timothy Goodspeed, Jorge Martinez-Vazquez, and Li Zhang 
Public policies and FDI location : differences between developing and developed countries 
Veřejné politiky a umisťování přímých zahraničních investic : odlišnosti mezi rozvojovými a 
rozvinutými zeměmi 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 2, p. 171-191 
K problematice efektivních opatření veřejných politik pro přilákání zahraničních investic do 
rozvojových a rozvinutých ekonomik. Studie empiricky zkoumá působení vládních politik v oblasti 
zdanění, good governance a kvality infrastruktury cílových zemí na objem přímých zahraničních 
investic proudících do země. Autoři se zaměřují na odlišnost míry vlivu těchto faktorů v závislosti na 
úrovni rozvoje cílové země. Výsledky naznačují citlivost objemu PZI na daňový režim cílové 
rozvinuté ekonomiky, ale ne na zdanění v rozvojovém státě. - Pozn. 
 
Petr Kment, Lucie Kocmánková 
Rozvojová spolupráce České republiky s postsocialistickou Asií 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 29-41 
Studie analyzuje rozvojovou spolupráci mezi ČR a 19 asijskými zeměmi a poukazuje na její trendy      
v posledních letech, kdy v hospodářské oblasti těchto zemí dochází k rychlému přechodu k tržní 
ekonomice, přestože v politické oblasti jsou stále socialistické. Nejprve krátce k vývoji oficiální 
rozvojové pomoci (ODA) ČR po roce 1995, následně k rozvojové spolupráci s postsocialistickou Asií 
od r. 1998. V závěru se autoři zamýšlí nad současnými alternativami k rozvojové spolupráci, 
konkrétně na využití rozvojových potenciálů migrace spojené se zasíláním remitencí. - Pozn. 
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Podnik a podnikání 
 
Haig Simonian, Eric Frey, Ed Hammond 
Doing business in Austria 
Podnikání v Rakousku 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37734 (28.9.2011), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu se upozorňuje na dobrý stav rakouské ekonomiky navzdory sporům ve vládní koalici, dále 
se rozebírá situace v bankovnictví, podnikatelské klima, infrastruktura, průmysl aj. 
 
Jeffrey Avina 
Public-private partnerships in the fight against crime : an emerging frontier in corporate social 
responsibility 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru v boji proti zločinu : nové pole působnosti v rámci 
sociální odpovědnosti podniků 
Journal of financial crime, Vol. 18, (2011) No. 3, p. 282-291 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru, sociální odpovědnost podniků a prevence trestných činů; 
příklady partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi průmyslem informačních technologií a 
orgány pro prevenci zločinu (online podvody, kybernetické zločiny, bezpečnost internetu). 
 
Max Liebig, Peter Witt 
Unternehmenssanierung: vor oder nach der Insolvenz? 
Sanace podniku: před nebo po insolvenci? 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 35, S. 1929-1935 
Příspěvek popisuje podmínky a průběh volné sanace (žádoucí opatření, nevýhody pro podnik) a sanace 
podle insolvenčního plánu v Německu a porovnává oba postupy z hlediska efektu a nákladů; 
prepackaged plan. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Anke Rezmer 
Der Fiskus fördert und fordert 
Stát podporuje i vyžaduje 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 187 (27.9.2011), S. 38-39 
Soukromé připojištění k důchodu v Německu, přehled podmínek u jednotlivých typů dodatkového 
důchodového zabezpečení s podporou státu (podnikové důchody, Riesterův důchod, životní pojištění, 
Rürupův důchod). Rozsah daňových úlev, výše státní podpory. 
 
Anke Rezmer 
Neuer Blick auf Staatsanleihen 
Nový pohled na státní půjčky 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 181 (19.9.2011), S. 32 
Podnikové důchody v Německu; zpochybněná bonita států jako je např. Itálie způsobuje starosti 
manažerům, kteří spravují majetek v penzijních podnikových fondech. Nynější finanční krize totiž 
přispívá k podfinancování penzijních plánů (a to podstatně více než pokles akcií "v době po 
Lehmanovi"), protože v portfoliích těchto fondů jsou ve značné míře zastoupeny státní bondy. Výplata 
podnikových důchodů by sice neměla být v důsledku zmenšování podnikového majetku ve fondech 
ohrožena, kvůli splnění příslibu podnikových penzí však může dojít i k zatížení vlastního kapitálu 
podniku (podniky jsou ze zákona povinny určité důchody či příspěvky zčásti zhodnotit minimálním 
úrokem). Právě bondy nyní představují dilema, protože do státních půjček vysoce zadlužených zemí 
už penzijní manažeři nemohou investovat a relativně bezpečné bondy zase nepřinášejí dostatečné 
výnosy. Itálie je emitentem velkého množství  oblíbených půjček chráněných proti inflaci - v typickém 
portfoliu bývají italské bondy zastoupeny ze 30-40 procent, důvěru investorů ale ohrožuje opakované 
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avízo snížení ratingu. V grafu porovnání vývoje výnosu desetiletých státních půjček Itálie a Německa 
v období září 2009 - září 2011. 
 
Jan Urbanec 
Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích posílí ochranu spotřebitele 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 3, s. 4-5 
K návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 
pojistných událostí, kterou připravilo MF ve spolupráci s ČNB. Navrhovaná opatření reagují na vývoj 
na trhu distribuce pojištění v posledních letech a na zkušenosti ČNB s výkonem dohledu v tomto 
sektoru finančního trhu; nově definují pouze dvě kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů - 
samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce. Dále k nové úpravě registrační procedury;         
k novým pravidlům jednání distributora se zákazníkem s cílem zajistit odpovídající úroveň 
spotřebitelské ochrany; k posílení informovanosti klienta a k požadavkům na formální stránku 
poskytování informací; regulaci způsobu, jakým mohou být pojišťovnou na klientovi uplatňovány 
náklady související se sjednávanou smlouvou o rezervotvorném životním pojištění. -- Tématu novely 
zákona č. 38/2004 Sb. se z pohledu České asociace pojišťoven věnuje také příspěvek na s. 6-9. 
 
Irena Kubátová 
Penzijní reforma: návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 3, s. 11-12 
Informace k návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření, který upravuje jak nové nastavení 
penzijního připojištění - nazvané doplňkové penzijní spoření, tak reformu stávajících penzijních fondů 
na penzijní společnosti. Rozbor odlišností nové zákonné úpravy oproti stávajícímu zákonu o penzijním 
připojištění v oblasti investičních strategií, strategie spoření, dávek, státního příspěvku aj. Dále            
k návrhu tzv. změnového zákona v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona         
o doplňkovém penzijním spoření. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Pojištění a návrh zákona o důchodovém spoření 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 3, s. 12-14 
Charakteristika návrhu zákona o důchodovém spoření, který upravuje tzv. druhý fondový pilíř 
důchodového systému v ČR dle vládou schválených principů důchodové reformy. Autor se nejprve 
stručně věnuje rozboru základních prvků navrženého systému a dále seznamuje s právní úpravou 
pojištění důchodu (dle § 17 až § 24 návrhu zákona). 
 
Václav Vilhelm 
Srovnání zemědělského pojištění v ČR se světovými trendy 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 3, s. 30-32 
K eliminaci dopadů obchodovatelných rizik ohrožujících zemědělské podnikání prostřednictvím 
zemědělského pojištění. Autor nejprve shrnuje různé přístupy v pojištění rostlinné produkce, dále 
seznamuje se zemědělským pojištěním v USA a charakterizuje odlišnosti systémů zemědělského 
pojištění v jednotlivých státech EU. Následně analyzuje situaci v ČR od roku 1991, státní podporu 
zemědělského pojištění, růst objemu pojistného a rozvoj trhu se zemědělským pojištěním v důsledku 
dotačního programu na pojistné. - Pozn. 
 
Jiří Janata 
Světové pojistné trhy opět rostou 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 3, s. 38-39 
Autor rozebírá publikované údaje o celosvětově přijatém pojistném u životního i neživotního pojištění 
a jeho momentální růstový trend, blíže se zabývá dynamikou pojistných trhů v EU, USA, Číně a 
Česku. Tabulky přinášejí přehled celosvětově největších pojistných trhů v roce 2010 a srovnání výše 
přijatého pojistného na osobu u 13 největších trhů. 
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Peter Thelen 
Von der Leyen plant Zuschuss zur Rente für langjährig Versicherte 
Spolková ministryně práce plánuje příspěvek k důchodům pro dlouhodobě pojištěné 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 174 (8.9.2011), S. 5 
Doplňkový důchod v Německu (Zuschussrente). Stručně k podmínkám plánovaného zavedení 
důchodového příspěvku pro mnohaleté plátce zákonného důchodového pojištění; základní minimální 
důchod, předpokládané navýšení důchodu. Kritika tvrdosti předpokladů dodatkového důchodu. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Reiner Reichel 
Das Eigenheim als attraktive Anlage 
Vlastní dům jako atraktivní investice 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 189 (29.9.2011), S. 40-41 
Cenová mapa rodinných domů v Německu, k dostupnosti tohoto bydlení ve vybraných větších 
městech resp. zátěži disponibilního průměrného příjmu při financování koupě domu. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Manfred Engeser, Ruth Lemmer 
Alter ist kein Verdienst 
Věk není zásluhou 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 38, S. 96-100 
V době rostoucího průměrného věku osazenstva v německých podnicích se platy a odměňování 
zaměstnanců stále méně řídí podle odpracovaných let, ale spíše jsou nastavovány podle odvedeného 
výkonu - zaměstnavatelé se tak odklánějí od odměňování na principu zohledňovaných let praxe 
(Senioritätsprinzip), který porušuje zákon o rovném postavení (nemá nikoho znevýhodňovat kvůli jeho 
pohlaví, původu, vyznání - a ani věku). Problémy objektivního posuzování pracovního výkonu. 
 
Božena Kadeřábková, Emílie Jašová 
Analýza ukazatele NAIRU na sektorové úrovni 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 4, s. 508-525 
Sektorová desagregace ukazatele NAIRU s cílem zmapovat vývoj míry nezaměstnanosti v primárním, 
sekundárním a terciárním sektoru národního hospodářství ČR. Nejdříve teoretický pohled na koncept 
NAIRU, problematika regionální a sektorové diferenciace. Dále autorky s využitím Hodrick-
Prescottova filtru odhadují sektorové NAIRU, tyto hodnoty jsou dále využity k odhadům vývoje 
hospodářského cyklu z pohledu trhu práce v těchto sektorech. Výsledek analýzy na úrovni sektorů byl 
porovnán s vývojem v celém národním hospodářství (míra nezaměstnanosti, NAIRU, gap                    
v nezaměstnanosti, inflace měřená dle CPI, gap CPI). - Pozn. 
 
Miroslav Bělina, Jan Pichrt 
Nad návrhem novelizace zákoníku práce (včetně vazby na návrh nového občanského zákoníku) 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 605-616 
Autoři se zamýšlejí nad některými aspekty navrhovaných změn pracovního kodexu i ve světle 
některých ustanovení navrhovaného kodexu občanského a hledají odpověď na otázku, zda navrhovaná 
úprava naplní očekávání. Jednotlivé probírané body se týkají vztahu občanského zákoníku a zákoníku 
práce, způsobilosti zaměstnanců k právům a povinnostem a k právním úkonům, základních zásad 
pracovněprávních vztahů, úpravy definice závislé práce, zákazu použití některých smluvních institutů 
občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy, neplatnosti právního úkonu, vzniku pracovního 
poměru aj. - Pozn. 
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Eva Dandová 
Přístup k nadnárodním informacím : novela zákoníku práce 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 10, s. 3-7 
Pracovní právo, implementace směrnice Rady č. 94/45/EC. K (euro)novele zákoníku práce, která 
zpřesňuje právo zaměstnanců pracujících u zaměstnavatelů, skupin zaměstnavatelů a organizačních 
jednotek se sídlem v ČR na přístup k nadnárodním informacím a projednávání; paragrafové znění 
jednotlivých změn. Evropská rada zaměstnanců, adaptační ustanovení, nezbytné komunikační nástroje 
využívané vyjednávacím výborem. 
 
Ladislav Jouza 
Termínovaný pracovní poměr - od 1. ledna 2012 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 10, s. 24-27 
(Důvody a podmínky) sjednávání termínovaného pracovního poměru; příklady a judikatura k termínovanému 
pracovnímu poměru. Časové omezení pracovního poměru na dobu určitou, výjimky u ÚSC. 
 
Martin Štefko 
The Posted Workers Directive as the end of national welfare policy : a case study in Central 
Europe 
Směrnice o vysílání zaměstnanců jako konec národní sociální politiky : případová studie střední 
Evropy 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 9, příloha The Lawyer Quarterly 2/2011 s. 73-84 
I v dnešní době zůstává sociální politika jednou z mála oblastí, které zákony EU ovlivňují jen 
minimálně. Každý evropský stát si zachovává své vlastní sociální zákony včetně pracovního práva, 
jako důležitou součást národního systému ochrany proti sociálním rizikům. Odlišnosti v pracovním 
právu ohrožují nejpodstatnější cíl EU - vytvořit volný vnitřní trh. V příspěvku se rozebírá Směrnice    
č. 96/71/ES o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb a problémy spojené s jejím 
uplatňováním. - Pozn. 
 
Bernd Schiefer, Ernst-Peter Brasse 
Verfallbarkeit wegen Krankheit nicht genommenen Urlaubs - Richtungswechsel? 
Propadnutí dovolené nečerpané kvůli nemoci - změna směru? 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 35, S. 1976-1979 
Pracovní právo v Německu, k otázce (ne)omezené kumulace nároku na (minimální) dovolenou           
v případě dlouhodobé nemoci; pohled na problematiku z hlediska evropské a německé judikatury. - 
Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Zaměstnanecké benefity v roce 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 10, s. 25-30 
Režim daňového řešení zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnance a zaměstnavatele; 
vzdělávání zaměstnanců, poskytování občerstvení v ne/peněžní formě, poskytování nealkoholických 
nápojů v ne/peněžní formě, doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání. Příklady. 
 
Růžena Klímová 
Zaměstnavatelé se zajímají o připravovanou novelu zákoníku práce. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 19, s. 28-32 
Velká novela zákoníku práce, přehled avizovaných hlavních a zásadních změn od 1.1.2012: podpůrná 
působnost občanského zákoníku, neplatnost právních úkonů, zkušební doba, pracovní poměr na dobu 
určitou, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, délka výpovědní doby a výpovědní 
důvody, náhrada mzdy při okamžitém zrušení pracovního poměru, odstupné, právo zaměstnavatele při 
neplatném rozvázání pracovního poměru, rozvrhování pracovní doby atd. 
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Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2011  
Zdravotní pojištění - novela zákona. Zaměstnanecké půjčky. Kdo nemůže dostat výpověď 
z pracovního poměru? Agenturní zaměstnávání - připravované změny. Zaměstnávání mladistvých. 
Skončení pracovního poměru při porušení léčebného režimu. Rozhodování zdravotních pojišťoven. 
Pojištění a připojištění zaměstnance - příspěvek zaměstnavatele. Dědictví a daň dědická (1.).  Sociální 
pojištění zahraničního zaměstnance. Osoby bez zdanitelných příjmů a Evropská unie.  
 

Právo 
 
František Novák 
Legislativa ČR v roce 2010 : kvantitativní přehled 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 10, s. 970-986 
Článek přináší výsledky pravidelného monitoringu české legislativy, resp. produkce legislativy v ČR 
za uplynulý rok 2010. Je založen na kvantitativním zpracování základních údajů z oficiálních sbírek 
legislativních dokumentů ČR, tedy Sbírky zákonů ČR a Sbírky mezinárodních smluv ČR. - Pozn. 
 
[Vladimír Hruška] 
Nájemní smlouva 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 9, s. 26-35 
Nájemní smlouvu obecně vymezuje občanský zákoník. V příspěvku se rozebírají obecná ustanovení    
k nájemní smlouvě a nájemné, skončení nájmu, zvláštní ustanovení o nájmu bytu, nájem obytných 
místností v zařízeních určených k trvalému bydlení, podnájem bytu (nebo části bytu), nájem a 
podnájem nebytových prostor a zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých. Připojen 
je nezávazný vzor smlouvy o nájmu nebytových prostor. 
 
Martin Sládek, Zdeněk Klouček 
Počítat s nejhorším : trestní odpovědnost právnické osoby ještě neplatí, povinnost řádného 
hospodaření ale zavazuje k přípravě 
Euro, Sv. 2011, č. 43, s. 71 
Požadavek postupu statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a návrh zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob. Rady ke snižování potenciálních rizik trestní odpovědnosti 
firem, krátce k účinné lítosti. 
 
Anton Radaikin 
Promlčení a dobré mravy 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 55-65 
Příspěvek zkoumá právní úpravu tradičních institutů občanského práva - promlčení a prekluze - v ČR, 
věnuje se pojmu dobré mravy a charakterizuje předpoklady, za kterých je námitka promlčení způsobilá 
založit výkon práva v rozporu s dobrými mravy. - Pozn. 
 
Pavel Šturma, Vladimír Balaš 
Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezů 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 9, s. 833-848 
Institut prozatímního provádění mezinárodních smluv, vznik a obsah Dohody k energetické chartě, 
řešení sporů z investic podle Dohody, prozatímní provádění Dohody. - Pozn. 
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The tents of the righteous : the OECD and corruption 
Příbytky spravedlivých : OECD a korupce 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8751, p. 55-56 
OECD slaví 50. výročí. Bývá nazývána klubem bohatých zemí, ale např. země BRIC mezi její členy 
ještě nepatří. Téměř všechny nečlenské velké státy s OECD nějakým způsobem spolupracují, ale jen 
Rusko formálně požádalo o přijetí. Tím se zavázalo k plnění protikorupčních regulí - úmluva OECD    
o boji s úplatkářstvím požaduje po členech, aby změnili svůj právní systém a zpřístupnili systémy 
prosazování práva intenzivnímu vnějšímu dohledu. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 10 

Přímý marketing a nezávislost účetních expertů – absolutní zákaz aktivního získávání zákazníků : 
rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesla Státní rada (Francie). Société fiduciaire nationale 
expertise comptable v. Ministre du Budget, des Comptes public et de la Fonction publique. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 5. 4. 2011                                                             C-119/09 
 
Správní právo, 2011. roč. 44, č. 7 

Odepření přístupu k dokumentům – výjimky týkající se ochrany soudního řízení, právního poradenství 
a rozhodovacího procesu – převažující veřejný zájem na zpřístupnění dokumentů : „My Travel“ 
Švédské království v. Komise EU – opravný prostředek na zrušení rozsudku Tribunálu EU. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 21. 7. 2011    C-506/08 
 
Jurisprudence, 2011, roč. 20, č. 6 

Ochrana spotřebitele – náklady na instalaci vyměněného zboží v záruční době : rozhodnutí                  
o předběžných otázkách, které vznesl Spolkový soudní dvůr (SRN). Gebr. Weber GmbH v. Jürgen 
Wittmer, a Ingrid Putz v. Medianess Electronics GMbH. 
Rozsudek ESD ze dne 16. 6. 2011                                                  Spojené věci C-65/09 a C-87/09 
 
Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 11 

Omezení herních příležitostí : rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesla Conseil d’État 
(Francie) (čl. 49 SES). Zeturf Ltd v. Premier ministre.  
Rozsudek ESD (osmý senát) ze dne 30. 6. 2011                                                          C-212/08 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                          
 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Robert Břešťan 
Evropa kouzlí s čísly : falšování statistik 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 41, s. 58-60 
Výsledky německé studie ověřující možnou manipulaci s makroekonomickými daty ze strany států EU 
za posledních 10 let (na základě zkoumání odchylky souborů statistických dat dle matematického 
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Benfordova zákona) naznačují, že zeměmi nejpodezřelejšími z falšování hospodářské statistiky jsou 
Řecko, Belgie a Rumunsko. Nicméně studie dokládá evidentní snahu i dalších jednotlivých zemí 
vyhovět před vstupem do eurozóny maastrichtským kritériím či o manipulaci s daty před vstupem do 
EU. -- Viz také krátký rozhovor o Benfordově zákonu s rektorem VŠE Richardem Hindlsem na s. 60. 
 

Účetnictví 
 
Karlheinz Küting, Peter Lauer 
Die Jahresabschlusszwecke nach HGB und IFRS - Polarität oder Konvergenz? : zugleich eine 
Würdigung von Wolfgang Stützel 
Účely ročních závěrek podle obchodního zákoníku a IFRS - polarita nebo konvergence? : včetně 
hodnocení Wolfganga Stützela 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 36, S. 1985-1991 
Příspěvek zkoumá účely ročních závěrek obsažené v účetních předpisech německého obchodního 
zákoníku a IFRS (např. pro potřeby různých adresátů) a dále také, zda jsou tyto předpisy natolik 
kompatibilní, aby se dalo předpokládat další sblížení či nahrazení závěrky dle předpisů obchodního 
zákoníku závěrkou dle IFRS (a je-li vůbec takový vývoj žádoucí). Popsány jsou cíle závěrky dle 
německého obchodního zákoníku a dle IFRS, shrnuty poznatky a alternativy (např. účel závěrky         
z hlediska německého zákona o modernizaci účetních předpisů); připomenuty jsou hlavní myšlenky 
profesora W. Stützela, jednoho z nejznámějších ekonomických odborníků, který se věnoval i účetnímu 
právu - zmíněn je jeho pohled na mono/multifunkčnost účetnictví. - Pozn. 
 
Jaroslava Kypetová 
Jste připraveni na změny v účetnictví? Obec v účetní ztrátě nebude výjimkou 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 34-35 
Účtování o hospodaření obcí, posilování významu účetních výkazů, odpisy obecního investičního 
majetku od roku 2012 (předpokladem je "dooprávkování" do 31.12.2011). Aplikace DPH resp. 
reverse-charge. -- K tématu viz i příspěvek v čas. Moderní obec, 2011, č. 10, s. 16. 
 
Tomáš Lechner 
Účetní odpisy majetku 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 76-77 
(Účetní) reforma veřejných financí, odpisování majetku prováděné rozpočtovými organizacemi 
(hospodařícími s majetkem státu nebo majetkem ÚSC). Metodiky dle účetního standardu č. 708. 
Odpisování a informační systém Munis; kategorizace majetku. 
 
Ivana Pilařová 
Účtování v cizích měnách a problémy s tím spojené. [Zač.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 19, s. 33-39 
Okruhy problémů při účtování cizích měn; legislativní úprava účtování v cizích měnách, okamžik 
ocenění a druhy kurzových rozdílů, druhy používaných kurzů (aktuální kurz, pevný kurz, "skutečný" 
kurz), datum uskutečnění účetního případu. Příklady (variant) účtování. 
 
 
Daně a účetnictví  bez chby, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2011  
Účtování o zásobách způsobem A nebo B. Syntetické a analytické účty pro správné sestavení přílohy. 
Vklady do obchodních společností z pohledu účetnictví. K otázce zaúčtování nedokončené výroby. 
Účtování franchisingu. Daňová evidence a dary. Závěr roku v daňové evidenci. 
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Účetní TIP  
 
č. 21/2011  
Aktuální informace - Změny zákoníku práce od 1.1.2012. Daňový řád - Místní šetření a daňová 
kontrola. Zkušenosti z kontrol - Vykázání nezúčtovaných, chybných a nejasných plateb. Převod a 
prodej vlastních akcií. Spoluúčast při škodě na cizím majetku [účtování škody způsobené firmou na 
nebytových prostorách jiné osoby]. Montáž zboží na Slovensku a DPH.  
 
č. 22/2011  
Aktuální informace - Očekávané změny v DPH v letech 2012-2013. Smlouva o tichém společenství. 
Úrokový diskont, alikvotní úrokový výnos, současná hodnota, budoucí hodnota.  
 

Veřejná správa 
 
Jan Břeň 
Dispozice s nemovitým majetkem obce. (2) 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 54-55 
Postup obce při nakládání s nemovitým  majetkem, náležitosti záměru, způsob a doba zveřejnění 
záměru. Rozhodnutí orgánu obce o právním úkonu. Úplatný převod nemovitostí. Osvědčení - doložka 
o splnění zákonných podmínek pro uzavření smlouvy. 
 
Karel Janda 
Veřejné zakázky - novela zákona 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 11, s. 7-15 
Přehled změn z titulu novely zákona o veřejných zakázkách s bližším zaměřením pro 
uchazeče/zadavatele veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti; legislativa. Důvody novelizace 
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES). Dopad novely v nevojenské oblasti. Definice 
veřejné zakázky, veřejná zakázka v oblasti obrany či bezpečnosti, vymezení vojenského materiálu. 
Definice veřejného zadavatele, nové vymezení veřejných zakázek, zadávací řízení, jednací řízení 
uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění. Soutěžní dialog. Zjednodušené podlimitní řízení, rozšířený 
povinný obsah zadávací dokumentace. Využití subdodávek. Bezpečnost utajovaných informací. 
Zpřísnění kvalifikačních předpokladů pro uchazeče o veřejnou zakázku. Zpružnění zadávání zakázek 
na základě rámcové smlouvy. Rozšíření písemné zprávy o nadlimitní veřejné zakázce. Citlivá činnost. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Tomáš Plhoň 
Brzděný Ikarův pád : evropští státníci se rozhodli pro další oddalování konce. Happy end už 
nelze čekat 
Euro, Sv. 2011, č. 40, s. 48-49 
Eskalace řecké dluhové krize a aktuální vývoj snahy o záchranu zadlužené ekonomiky země. 
 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Sommer 2011 : Öffentliche Finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace Německa v létě 2011 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 8, S. 64-85 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 8, p. 59-79 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa ve druhém čtvrtletí roku 2011 
s výhledem do budoucna na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. Tendence snižování míry 
deficitu v roce 2011 i 2012, analýza nárůstu daňových příjmů. Rozpočet spolkového státu, fiskální 
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bilance, návrh spolkového rozpočtu na rok 2012. Finanční plán do roku 2015, snižování strukturálního 
deficitu a identifikace rizik. Finanční situace spolkových zemí, zavádění nových pravidel pro státní 
dluh. Vývoj zákonného penzijního pojištění, hospodaření Spolkové agentury práce. - Pozn. 
 
By Peter Spiegel 
Europe thinks the unthinkable to solve debt crisis 
Evropa si myslí nemyslitelné, jen aby vyřešila dluhovou krizi 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37733 (27.9.2011), p. 4 
Harmonogram jednání evropských představitelů o navýšení pravomocí záchranného fondu EFSF a      
o budoucnosti Řecka; klíčová hlasování (Německo, Slovensko); otázka větší ekonomické a fiskální 
integrace EMU. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny č. 190 ze dne 29. 9. 2011, s. 16 pod 
názvem Dluhovou krizi musí Evropa řešit rychlostí, na jakou není zvyklá. 
 
Dietrich Creutzburg 
Haushaltsrisiko Mindestlohn 
Rozpočtové riziko minimální mzdy 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 188 (28.9.2011), S. 16 
Krátce k propočtům fiskálních dopadů v případě zavedení všeobecné minimální mzdy v Německu ve 
výši 8,50 resp. 12 eur/hod. 
 
Věra Kameníčková 
Hospodaření obcí podle velikostních skupin (příjmová část rozpočtu) 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 36-39 
Komentář k vývoji rozpočtů resp. příjmům obcí v období let 2006-2010. Příjmy na obyvatele. Podíl 
daňových příjmů, význam dotací, průběžný nárůst nedaňových příjmů, vývoj kapitálových příjmů. 
 
Antonín Eliáš 
Rozpočtové určení daní - novelizace zákona se stává předmětem polemiky 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 20-22 
Porovnání současné a navrhované právní úpravy daňových příjmů obcí; principy navrhované úpravy. 
Sdílené daně, výlučné příjmy obcí. Modelové propočty sdílených daní. Stanoviska k navrhované 
novele (Svaz měst a obcí - životní minimum obce, Sdružení místních samospráv). Zvýšení podílu obcí 
na sdílených daních, přepočítávací koeficienty, zvýšení váhy kritéria prostého počtu obyvatel. --         
K tématu viz i další příspěvek autora na s. 25-27 zaměřený především na dosavadní efekt dotačních 
programů na finance obcí a měst. 
 
Václav Lavička 
Rusko musí více dbát na rozpočet : Moskevské mezinárodní finanční fórum 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 205 (20.10.2011), s. 20 
K diskusím na Moskevském mezinárodním finančním fóru (Mosinterfin); vystoupení bývalého 
ministra financí Alexeje Kudrina o stavu ruské ekonomiky, veřejných financích a zvyšování výdajů na 
armádu. Pohled účastníků na dluhovou krizi eurozóny. 
 
Marek Legéň 
Samospráva pod finančným tlakom 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 39, s. 14 
Příjmy obecních rozpočtů v SR od roku 2012; úprava výpočtu podílových daní pro obce a kraje 
(daňový mix z přímých a nepřímých daní). 
 
Troy Davig and Eric M. Leeper 
Temporarily unstable government debt and inflation 
Přechodně kolísavý státní dluh a inflace 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 2, p. 233-270 
Studie modelovým způsobem zkoumá období fiskálního napětí a s ním spojené nejistoty a dopad na 
inflaci a na schopnost měnové politiky řídit inflaci a ovlivňovat ekonomiku běžným způsobem. 
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Financování nárůstu veřejných transferů je zajišťováno prostřednictvím postupného nárůstu dluhu a 
přináší s sebou budoucí vyšší zdanění příjmů. Jak narůstá státní dluh i daňové sazby, snášenlivost daní 
ze strany obyvatelstva se snižuje a narůstá pravděpodobnost dosažení fiskálního limitu. V případě 
dosažení tohoto omezení přestává úprava daňového systému stabilizovat dluh a přechodně dochází      
k překotnému růstu státního dluhu. Tato explozivní dluhová dynamika může mít silný dopad na 
inflaci, která je závislá na očekáváních o budoucí měnové a fiskální politice. - Pozn. 
 
Miroslav Zámečník 
Truchlivý bůh českých financí 
Euro, Sv. 2011, č. 41, s. 20-25 
Pohled ekonomického analytika na to, do jaké míry strukturální reformy prosazované vládou skutečně 
přispějí ke stabilitě veřejných financí v Česku do budoucna, a o úloze a postojích současného ministra 
financí M. Kalouska v jejich politickém prosazování. Naznačeno mocenské pnutí a informační 
asymetrie mezi premiérem a ministrem financí a promítnutí tohoto vztahu do výsledné podoby 
reforem. Hodnocení dopadu daňové reformy, fiskální devalvace, flexikurity, důchodové reformy a 
změn ve financování zdravotnictví na potenciální konkurenceschopnost naší republiky. 
 

Zdravotnictví 
 
Fat-trimming needed : health spending in Spain 
Je třeba zbavit se tuku : výdaje na zdravotnictví ve Španělsku 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8751, p. 24, 26 
Náklady na výdaje na zdravotní péči ve Španělsku rostou a dostávají se mimo kontrolu. Španělé jsou 
pyšní na bezplatné zdravotnictví, ale rostoucí ceny léků, stárnoucí obyvatelstvo, chabá kontrola výdajů 
a nižší daňové příjmy napínají systém až k prasknutí. Odhaduje se, že do r. 2018 se výdaje na 
zdravotnictví zdvojnásobí. Podle evropských standardů jsou lékaři a sestry špatně placeni, ale přesto 
mzdy zdravotního personálu představují polovinu výdajů. Hodně zaměstnanců je přitom státních, 
takže je nelze propustit. Některá dílčí opatření jsou přijímána, ale to nestačí. 
 

Životní prostředí 
 
Alba Departe, Timothée Ollivier 
A prospective study of second-generation biofuels : an analysis of their economic and 
environmental efficiency 
Prospektivní studie biopaliv druhé generace : analýza jejich ekonomické a environmentální 
efektivity 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 89, p. 1-7 
Nejprve krátce k problematice první a druhé generace biopaliv a jejich výrobních procesů a nákladů. 
Dále studie na základě údajů z roku 2009 odhaduje potenciální ekonomickou efektivnost tří výrobních 
technologií biodieselu druhé generace, jejich budoucí výrobní náklady i související náklady na 
snižování produkce skleníkových plynů. Výsledky ukazují, že environmentální bilance technologií 
druhé generace biopaliv je výrazně lepší, než jejich předchůdců ve vztahu k vlivům na skleníkový 
efekt a k dalším dopadům na životní prostředí. Nicméně výrobní náklady u biopaliv druhé generace 
jsou nápadně vyšší. - Pozn. 
 
Susanne Donner 
Unsterbliche Strumpfhose 
Nesmrtelné punčocháče 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 39, S. 92-94, 96 
Ceny přírodních materiálů a surovin již léta enormně rostou, rozdíl mezi produkcí přírodních a 
umělých vláken je stále větší. Nekonečná recyklace starých oděvů a obuvi z umělých vláken se stává 
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trendem v textilním a obuvnickém průmyslu (Nike, Reno, C&A). Filozofie a ekologická, ekonomická 
a technická koncepce cradle to cradle. 
 

Životní úroveň 
 
Vieroslava Holková 
Európske dimenzie spotreby a kvality života 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 1, s. 39-52 
Pojem "kvalita života", teoretická východiska kvality života. Problematika kvality života z pohledu 
spotřeby (se zaměřením na situaci v SR), porovnání spotřeby ve vybraných zemích EU a analýza její 
struktury; analýza a porovnání struktury výdajů domácností v ČR, SR, Polsku a Maďarsku. Hodnocení 
úrovně kvality života v EU na základě dosažené spotřeby, její velikosti a struktury; index HDI (index 
lidského rozvoje - ukazatel kvality života v širších souvislostech), jeho hodnoty v letech 1990-2007 
pro EU-27; index IHDI; International Living's Quality of Life Index. Hodnocení subjektivní stránky 
kvality života a průzkum Eurobarometer. Sociální agenda EU a snižování rozdílů v kvalitě života, 
které integrační proces zvýraznil a zviditelnil, zejména mezi původními a novými členskými státy. 
 

Ostatní 
 
Marcela Alföldi Šperkerová, Kristýna Balajová 
Amos by zaplakal 
Euro, Sv. 2011, č. 39, s. 20-25 
Kritický pohled na stav a pedagogické výsledky základního a středního školství v Česku. Pokles 
výsledků vzdělávání dle mezinárodních srovnání žáků a jeho ekonomické dopady, rozbor negativních 
trendů základního školství, problematika testování kvality škol, ministerský plán na plošné testování 
škol. Index ESCS (index sociálního, ekonomického a kulturního statusu) a jeho hodnoty pro země 
OECD, ze srovnání vyplývá, že u nás již v raném věku nastává selekce dětí podle jejich dispozic a 
rodinného zázemí a vzdělávací systém je poměrně nespravedlivý k znevýhodněným studentům. 
 
Alastair Muriel and Jeffrey Smith 
On educational performance measures 
Měření výkonnosti vzdělávání 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 2, p. 187-206 
Ke kvantitativnímu měření výkonnosti (QPMs) škol a přínosům jeho užití ve vzdělávacím systému 
USA a Anglie. Autoři rozebírají důvody, proč používat QPMs ve školách, zvažují míru možné 
pozitivní reakce ředitelů a učitelů na QPM a potenciální nevýhody z hlediska ekonometrie a různých 
strategických odezev. Obhajují názor, že i přes několik významných problémů spojených s jejich 
používáním, má kvantitativní měření výkonnosti pozitivní vliv na zlepšení kvality vzdělávání. - Pozn. -- 
Viz také další příspěvky v monotematickém čísle časopisu Schools, market and league tables, např. na 
s. 279-295 a s. 263-278. 
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Daně 
 
26162 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.4.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 479 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Komentář je doplněn informacemi, stanovisky a sděleními MF  k problematice uplatňování DPH po 
novele zákona k 1.4.2011. - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-676-1 (váz.) 
 
26102 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu daňového řádu 
Praha : Linde Praha, 2011, 151 s. 
Práva, povinnosti a možnosti při řešení různých úkonů v jednotlivých fázích daňové kontroly. 
Odlišnosti v souvislosti s novou právní normou, zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, s platností od 
1.1.2011. Výklad je rozdělen do částí: obecná problematika daňových kontrol, zahájení a úkony 
prováděné po zahájení kontroly, lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu, opakovaná 
kontrola, práva a povinnosti správce daně a daňového subjektu v průběhu daňové kontroly, vlastní 
průběh kontroly, výslech svědků jako důkazní prostředek, stanovení daně dokazováním nebo podle 
pomůcek, ukončení kontroly, řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky a dozorčí 
prostředky. - 10 příloh se vzory rozhodnutí. - ISBN: 978-80-7201-856-7 (brož.) 
 
26084 
John Creedy, Norman Gemmell 
Modelling corporation tax revenue 
Modelování příjmů z korporačních daní 
Cheltenham : Edward Elgar, 2010, xiii, 267 s. : grafy, tab., vzorce 
Ekonomická analýza zdanění příjmů právnických osob a reakcí podniků na změny v této daňové 
oblasti. Elasticita příjmů, asymetrie daňových ztrát, daně a přesun příjmů. Důležitost modelování 
příjmů z korporačních daní (pro jejich značnou volatilitu) v rámci odhadů daňových příjmů. Simulační 
model rozložení korporačních zisků ve Velké Británii, simulace elasticity příjmů, simulace odezev ze 
strany podniku na zdanění zisku a možného přesunu zisku nebo ekonomické činnosti do jiné daňové 
jurisdikce. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-84844-765-3 (váz.) 
 
26139 
Václav Benda, Růžena Hrůšová 
Odpočet DPH od 1.4.2011 
Praha : POLYGON, 2011, 166 s. 
Přehled o platných zásadách a pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně (vznik a rozsah 
nároku, oprava odpočtu daně, změny v nároku na odpočet daně apod.). Příklady, na kterých jsou 
vysvětlena novelizovaná pravidla. Přehled ustanovení směrnice o DPH a některých základních 
rozhodnutí Soudního dvora EU a přehled judikátů souvisejících s odpočty daně. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7273-165-7 (váz.) 
 
26124 
Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková 
Orientační průvodce novým daňovým řádem po technické novele přijaté v roce 2011 
Praha : 1.VOX, 2011, 187 s. : tab. 
Právní úprava daňového procesu po přijetí zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a technické novely 
zák. č. 30/2011 Sb., kterým se daňový řád mění. Další související zákony s účinností od 1.3.2011. 
Základní orientace v konstrukci správy daní. Komparace daňového řádu a zákona o správě daní a 
poplatků v přehledné tabulce. Znění zákonů. - 2., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-86324-93-7 (brož.) 
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26090 
Klaus Tipke ... [et al.] 
Steuerrecht 
Daňové právo 
Köln : Otto Schmidt, 2010, lviii, 1262 s. 
20. vydání obsáhlého komplexního přehledu německého daňového práva. - 20. völlig überarb. Aufl. - 
Pozn. - ISBN: 978-3-504-20144-9 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26085 
David G. Mayes and Matti Virén 
Asymmetry and aggregation in the EU 
Asymetrie a agregace v EU 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011, xiii, 238 s.: grafy, tab., vzorce 
Autoři studují odlišnosti ekonomického chování mezi členskými státy Evropské unie v návaznosti na 
fáze hospodářského cyklu. Komplexně analyzují asymetrie v EU, jejich rozsah a důsledky                    
v posledních čtyřiceti letech a ukazují, že problémy spojené s globální finanční krizí byly snadno 
předpověditelné. Prostřednictvím empirického výzkumu a panelových dat zkoumají, nakolik se 
chování ekonomik změnilo v konjunkturní fázi i fázi poklesu a jaké potíže to přineslo měnové a 
fiskální politice i politice zaměstnanosti. Agregace a makroekonomické chování eurozóny je 
objasňováno prostřednictvím IS křivky, Phillipsovy křivky a Okunovy křivky. Dále k problematice 
řízení zaměstnanosti v asymetrickém trhu práce a k asymetrii a úloze veřejného sektoru v ekonomice. - 
Pozn. - ISBN: 978-0-230-53808-5 (brož.) 
 
26086 
Oscar Bajo-Rubio, Carmen Díaz-Roldán 
Macroeconomic analysis of monetary unions : a general framework based on the Mundell-
Fleming model 
Makroekonomická analýza měnových unií : obecný rámec založený na Mundellově-Flemingově 
modelu 
Heidelberg : Springer, c2011, vii, 49 s. : grafy, vzorce, tab. 
Teoretická analýza měnové unie, obecný rámec makroekonomického modelování měnové unie (ve 
stylu Mundellova-Flemingova modelu). Model malé měnové unie; model velké měnové unie; 
krátkodobé i dlouhodobé multiplikátory měnových, výdajových, nabídkových a externích šoků; 
rozlišení mezi symetrickými a asymetrickými šoky. - Pozn., příl. - ISBN: 978-3-642-19444-3 (brož.) 
 
26089 
Jean-Paul Bénassy 
Macroeconomic theory 
Makroekonomická teorie 
New York : Oxford University Press, 2011, xviii, 584 s. : vzorce, grafy 
Učebnice makroekonomické teorie. Zaměřuje se na pojetí a nástroje makroekonomické analýzy, 
přináší komplexní shrnutí ústředních pojmů moderní makroekonomie doplněných o modely s jasnými 
a přesnými mikroekonomickými základy. Teorie růstu a Solowův-Swanův model; tradiční modely 
produkce, zaměstnanosti a inflace - IS-LM model, AD-AS model, Phillipsova křivka; koncept 
racionálních očekávání; dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy; modely nonclearing 
trhů a nedokonalé konkurence; nejistota a finanční majetek; Ramseyho model růstu; OLG model růstu, 
Diamondův model; endogenní růst a jeho modely; DSGE model, model fluktuace; peněžní výměna; 
nominální rigidita a fluktuace; spotřeba, investice, úvěr; základní a dynamické modely 
nezaměstnanosti; problematika měnové a fiskální politiky, koncept veřejných financí, Friedmanovo 
pravidlo a tax smoothing; stabilizační politiky; vztah makroekonomie k politické ekonomii, Arrowův 
paradox. - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-19-538771-1 (váz.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26083 
Ruth Wandhöfer; series editor Philip Molyneux 
EU payments integration : the tale of SEPA, PSD and other milestones along the road 
Integrace plateb v rámci EU : příběh SEPA, směrnice o platebních službách a další milníky na 
cestě 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, xviii, 288 s. : tab., schémata 
Expertní pohled na vývoj evropské scény platebního styku a na její roli v budování jednotného trhu 
EU. Kniha přináší popisnou analýzu formování SEPA (Single Euro Payment Area - integrovaný trh 
služeb platebního styku) a utváření i zavádění harmonizačního regulačního rámce na poli finančních 
služeb prostřednictvím Payment Services Directive (směrnice o platebních službách). Úvaha nad 
strategickými, právními i praktickými důsledky harmonizační agendy a zhodnocení současné situace   
v evropské agendě integrace plateb. - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-230-24347-7 (váz.) 
 
E-9432 
edited by Pam Kaur 
Global banking and financial policy review 2011/2012 
Přehled globálního bankovnictví a finanční politiky v letech 2011/2012 
Colchester : Euromoney Yearbooks, [2011], 192 s. : tab., grafy, fot. 
Série úvodních článků komentuje současné problémy globálního bankovnictví (věnují se tematice 
ekonomického řízení a zadlužení eurozóny, reformy světového finančního systému a činnosti FSB, 
globalizace finančních služeb a zranitelnosti systémově významných institucí, technologických 
inovací v bankovnictví, bancassurance aj.). Dále publikace představuje 99 prohlášení ministrů financí 
a/nebo guvernérů centrálních bank jednotlivých států k makroekonomické, finanční a fiskální situaci 
dané země. Závěrem adresář centrálních bank. - ISBN: 978-184374-822-9 (brož.) 
 
26140 
Macroeconomic challenges: the decade ahead :a symposium sponsored by The Federal Reserve 
Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 26-28, 2010 
Makroekonomické výzvy pro dekádu, která nás čeká : sympozium sponzorované Federální 
rezervní bankou v Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 26.-28. srpna 2010 
[S.l.] : Federal Reserve Bank of Kansas City, c2011, xxx, 508 s. : tab., grafy, vzorce 
Sborník příspěvků účastníků sympozia v americkém Jackson Hole z řad akademické sféry, finančníků 
i představitelů centrálních bank z celého světa. V roce 2010 se ústředním tématem konference staly 
vyhlídky a příležitosti měnové a fiskální politiky, které se v důsledku dopadů finanční a hospodářské 
krize z let 2007-2009 a změn ekonomického prostředí otvírají pro mezinárodní finanční systém. 
Jednotlivé příspěvky se zabývají problematikou interakce měnové politiky a volatility cen aktiv, 
empirickým zkoumáním makroekonomických ukazatelů v období hospodářských šoků a krizí po        
2. světové válce, modelováním inflace v pokrizovém období, novým posouzením úlohy centrálních 
bank v reakcích na ekonomické nerovnováhy, pokrizovou měnovou politikou, problematikou vztahu 
měnové a fiskální politiky a fiskální alchymií a posílením mezinárodního měnového systému. - Pozn. - 
(brož.) 
 
26104 
Jitka Koderová, Milan Sojka, Jan Havel 
Teorie peněz 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 283 s. : obr. 
Stručný vývoj názorů na peníze "od počátku" rozvíjení ekonomie jako samostatné vědní disciplíny. 
Teorie peněz klasických ekonomů a jejich předchůdců. Teorie peněz Karla Marxe. Neoklasikové a 
další rozvíjení kvantitativní teorie peněz. Peníze v teorii rakouské školy. Základy keynesovské 
monetární teorie. Neokeynesovství. Friedmanovský monetarismus. Nová klasická makroekonomie. 
Postkeynesovská teorie peněz. Teorie peněz nové keynesovské ekonomie - "nový konsenzus" jako 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

39 

teoretický základ cílování inflace. Názory na peníze a měnovou politiku v českém ekonomickém 
myšlení mezi dvěma světovými válkami. - 2. rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-640-0 (brož.) 
 
26087 
Kathleen C. Engel, Patricia A. McCoy 
The subprime virus : reckless credit, regulatory failure, and next steps 
Virus rizikových hypoték : neukázněné úvěrování, selhání dohledu a další kroky 
New York : Oxford University Press, 2011, xi, 355 s. : tab., grafy, fotky 
Publikace detailně zpracovává problematiku krize rizikových hypoték v USA, zvažuje politická a 
finanční selhání a kroky, které vyvolaly největší hospodářský kolaps od doby Velké hospodářské 
krize. Autorky dokumentují vzestup trhů s rizikovými hypotékami, "predatory lending", šíření 
"nákazy" (od konce roku 2006) a komplexně analyzují regulační selhání a nezdary vlády v době 
hypoteční krize. Analyzují úlohu opomíjení ochrany spotřebitelů na finančních trzích a systémového 
rizika a hodnotí změny finanční legislativy z roku 2010 (Doddův-Frankův zákon) z pohledu dosažení 
cílů zásadních z hlediska ochrany spotřebitele. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-538882-4 (váz.) 
 
E-9444 
Výroční zpráva 2010 [Evropská centrální banka] 
Frankfurt am Main : European Central Bank, c2011, 274 s. : 14 tab., 53 grafy, boxy, fot. 
Výroční zpráva popisuje měnovou politiku ECB, hospodářský vývoj v roce 2010 a zabývá se činností 
Eurosystému v různých oblastech jeho působení. Kapitoly: Hospodářský vývoj a měnová politika; 
Operace a aktivity centrální banky; Vstup Estonska do eurozóny; Finanční stabilita a integrace; 
Evropské otázky; Úkoly týkající se fungování Evropské rady pro systémová rizika (ESRB); 
Mezinárodní otázky; Odpovědnost; Vnější komunikace; Institucionální rámec, organizace a roční 
účetní závěrka. - Přílohy. - (brož.) 
 
26121 
Vlastimil Pihera, Aleš Smutný, Pavel Sýkora 
Zákon o bankách : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xviii, 499 s. 
Znění zák. o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (poslední zaznamenaná změna zák. 
č. 188/2011 Sb.). Komentář, související ustanovení a předpisy. V příloze znění Úředních sdělení ČNB 
a odpovědi na dotazy z internetových stránek určených bankám. - 1. vyd. - 2 přílohy. - ISBN: 978-80-
7400-389-9 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26044 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
2011 Economic and Fiscal Programmes of potential candidate countries : EU Commission's 
assessments 
Hospodářské a fiskální programy potenciálních kandidátských zemí v roce 2011 : zhodnocení 
Evropské komise 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2011, iv, 53 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Přehled a zhodnocení Hospodářských a fiskálních programů (Economic and Fiscal Programme - EFP) 
pro rok 2011 možných kandidátských zemí na členství v EU Generálním ředitelstvím pro hospodářské 
a finanční záležitosti. Programy obsahují přehledy střednědobých plánů hospodářské politiky a věnují 
se problematice hospodářského výhledu státu, střednědobého makroekonomického scénáře a jeho 
rizik, veřejných financí a rozpočtové strategie, veřejného dluhu a strukturálních reforem a celkovému 
zhodnocení formálních požadavků. Publikace zpracovává EFP Albánie, Bosny a Hercegoviny a 
Srbska. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-19335-4 (brož.) 
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26046 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
2011 Pre-accession Economic Programmes of candidate countries : EU Commission's 
assessments 
Předvstupní hospodářské programy kandidátských zemí z roku 2011 : zhodnocení EK 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, June 2011, v, 89 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Publikace přináší přehled a zhodnocení předvstupních hospodářských programů (PEP) kandidátských 
zemí na členství v EU - Chorvatska, Islandu, Černé Hory, Turecka a Republiky Makedonie na léta 
2011-2013. U každé země je analyzován současný hospodářský rozvoj a střednědobý scénář zahrnující 
oblast veřejných financí a priority strukturálních reforem nutných pro vstup do EU. - Pozn. - ISBN: 
978-92-79-19333-0 (brož.) 
 
26156 
Konkurenční schopnost České republiky 2010 : vývoj hlavních indikátorů 
Praha : Linde Praha, 2010, 160 s. : tab., diagramy +1 CD 
Široké spektrum statistických ukazatelů umožňujících posoudit makroekonomický vývoj ČR a jeho 
srovnání s vývojem v ostatních zemích EU: růstová výkonnost, práce, mzdy a ceny, poptávka a 
stabilita, vnější vztahy. Hodnocení a měření institucionálního prostředí: kvalita života, kvalita správy, 
podmínky podnikání a kvalita životního prostředí. Odvětvová a regionální konkurenceschopnost. 
Zdroje inovační výkonnosti - výzkum a vývoj, analýza inovujících podniků, informační systémy a 
technologie pro jednotlivce, podniky a veřejnou správu. Kvalita lidských zdrojů: kvalifikace a 
dovednosti, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání, lidské zdroje pro rozvoj technologicky a 
znalostně náročných odvětví. - Na obálce nad názvem: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti 
české ekonomiky. - ISBN: 978-80-7201-826-0 (brož.) 
 
26107 
Dan Senor & Saul Singer ; [přeložila Hana Škapová] 
Start-up nation : příběh izraelského hospodářského zázraku 
Praha : Aligier, 2011, xviii, 321 s. : obr. mapy 
Na příkladech a příbězích předních izraelských podnikatelů a investorů autoři popisují příčiny 
izraelského hospodářského růstu. Na geopolitické úrovni objasňují, proč lze za klíčové faktory 
hospodářského vzestupu Izraele označit imigrační politiku, strategie v oblasti výzkumu a vývoje a 
povinnou vojenskou službu. Názvy kapitol: Malý národ, který dokázal velké věci; Z čeho pramení 
kultura inovací; Počátky (vládní hospodářské politiky); Země, která má motivaci; Farmáři nových 
technologií. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-904895-0-9 (váz.) 
 
26047 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
The economic adjustment programme for Greece : fourth review - spring 2011 
Program hospodářského přizpůsobování Řecka : čtvrté hodnocení - jaro 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2011, 162 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu řecké ekonomiky na základě 
čtvrtého čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu z července 2011. Přehled nejnovějšího makroekonomického vývoje 
řecké ekonomiky, stav finančního sektoru a finančních trhů. Realizace programu v oblasti fiskální 
politiky v roce 2010 a v prvním čtvrtletí roku 2011, střednědobá fiskální strategie 2011-15; změny v 
oblasti správy finančních aktiv a privatizace, penzí, zdravotnictví a veřejné správy; prorůstové 
strukturální reformy; financování rozpočtu. Stav realizace kroků požadovaných po vládě; 
makroekonomická prognóza do roku 2015; aktualizované programové dokumenty. - Pozn., 4 příl. - 
ISBN: 978-92-79-19337-8 (brož.) 
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26235 
Ministerstvo financí České republiky, odbor Finanční politika 
Makroekonomická predikce České republiky : říjen 2011 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2011, 65 s. : tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a 
následující rok a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky. Od červencové predikce 2011 došlo ke 
zhoršení globální ekonomické situace, což se odráží i v nových odhadech vývoje. Přehled obsahuje 
úvodní shrnutí a rizika predikce, komentáře k východiskům predikce, ekonomickému cyklu, k predikci 
vývoje makroekonomických indikátorů a k monitoringu predikcí ostatních institucí. Dále komentář      
k nejpodstatnějším změnám v mimořádné a běžné revizi ročních národních účtů, kterou publikoval 
ČSÚ. Tabulky a grafy zachycují: ekonomický výkon, ceny, trh práce, vztahy k zahraničí a 
mezinárodní srovnání. Uzávěrka datových zdrojů byla k 12.10.2011. - Tab. příl. - (brož.) 
 
E-9431 
prepared by Turkish News Agency for Office of the Prime Minister [of the Republic of Turkey], 
Directorate General of Press and Information 
Turkey 
Turecko 
[Ankara] : Turkish News Agency, 2010, 492 s. : fotky 
Referenční příručka propagačního charakteru, poskytuje informace o právním řádu, politických a 
demokratických strukturách moderního Turecka a reformách v těchto oblastech; dále údaje ze 
zahraničněpolitické, hospodářské, sociální, kulturní i celospolečenské oblasti i nástin turecké historie 
do roku 1923 a dějin Turecké republiky. - ISBN: 978-975-19-4959-2 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9446 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
Česká republika pomáhá : zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2010 
Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2011, 72 s. : fot., tab., grafy 
Hlavní principy, legislativní a koncepční změny, organizační uspořádání a zaměření rozvojové 
spolupráce ČR v roce 2010. Dvoustranná a mnohostranná rozvojová pomoc ČR dle zeměpisného 
zaměření, dle sektorů a modalit pomoci, v rámci OSN, EU, OECD, mezinárodních finančních a 
dalších institucí. Transparentnost této spolupráce. - ISBN: 978-80-7441-004-8 (brož.) 
 
26127 
Lukáš Klee 
Smluvní podmínky FIDIC 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xvi, 438 s. 
Cílem knihy je analyzovat vliv podmínek FIDIC na domácí stavební zakázky a posouzení jejich vlivu 
v oblasti mezinárodního obchodu. Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils, dále jen zkratka FIDIC) a česká účast v ní. Místní vzorové 
dokumenty výstavbových projektů. Vzorové dokumenty FIDIC. Smluvní podmínky FIDIC v ČR. 
Vzorové dokumenty FIDIC v mezinárodním právu soukromém. Alokace rizik. Cena díla. Lhůta pro 
dokončení. Claim - specifický požadavek jedné ze smluvních stran. Řešení sporů. Claimový 
management. - Vyd. 1. - Slovník. - ISBN: 978-80-7357-620-2 (váz.) 
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Podnik a podnikání 
 
26117 
Karel Janoušek ... [et al.] 
Automobil v podnikání 
Olomouc : ANAG, 2011, 439 s. : tab. 
Základní předpisy, normy a povinnosti některých osob (vlastník, provozovatel, pronajímatel, řidič 
apod.), Pořízení vozidla k použití. Údržba, opravy a technické zhodnocení. Pronájem vozidla 
(operativní). Finanční leasing vozidel. Pohonné hmoty a některé další výdaje. Paušální výdaj na 
dopravu. Revize na opravy. Škody na vozidle. Daň silniční. V příloze vybrané právní předpisy, 
kategorie vozidel, podrobné členění vozidel, registrační značky a správní poplatky za vybrané úkony. - 
1. vyd. - 5 příloh. - ISBN: 978-80-7263-668-6 (brož.) 
 
26138 
Milan Zelený ; [překlad Michal Kurfürst] 
Hledání vlastní cesty : listy a reporty o moderním managementu : executive summary 
Brno : Computer Press, 2011, 319 s. : obr. 
Kniha určená manažerům je sestavená z přednášek, článků, listů a reportů prof. Zeleného. Klíčem       
k úspěchu v podnikání je podle něj vytvoření nástrojů, které dokáží vytvářet a generovat konkurenční 
výhody. Nejlepším takovým nástrojem je vlastní podniková soustava řízení a prvořadým cílem 
podnikatele by měla být přeměna firmy na systém. Názvy kapitol: Hledání soustavy řízení podniku 
(model typu ZIPF, soustava řízení Baťa, podnikatelské autonomní týmy). Jak řídit, rozhodovat a 
optimalizovat. Znalosti nejsou informace (znalostní cyklus, měření znalostí). Technologie a inovační 
cyklus. Podniková strategie v globálním světě. Podnik jako živý organismus a jeho evoluce. Sítě, 
aliance a triáda spolupráce. Doporučení pro české a slovenské manažery. Svět v krizi a po krizi. 
Soustava řízení Castanea a její principy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-251-1611-1 (váz.) 
 
26106 
Josef Basl a kolektiv 
Inovace podnikových informačních systémů : podpora konkurenceschopnosti podniků 
Praha : Professional Publishing, 2011, 150 s. : obr. 
Ucelené shrnutí poznatků souvisejících s rolí informačních a komunikačních technologií (ICT)            
v podnicích, s jejich inovací a kategorizací. Z obsahu: inovační role ICT,  typologie inovací v podnicích, 
vnější vlivy na ICT a vlivy moderních metod řízení na inovaci podnikových informačních systémů, 
diagnostika inovačních procesů, Enterprise Architecture, metodické principy podpory inovace ICT       
v podnicích, lidské zdroje - inovační potenciál. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-045-4 (váz.) 
 
26159 
Marek Vochozka 
Metody komplexního hodnocení podniku 
Praha : Grada, 2011, 246 s. : 131 tab., 10grafů, 19 obr., vzorce 
Nejčastěji používané metody komplexního hodnocení podniku nejen v prostředí ČR. Informace          
o jejich konstrukci a vzniku, důvody k hodnocení. Přehled základních metod. Nástroje hodnocení 
podniku. Bonitní a bankrotní modely. EVA - Ekonomická přidaná hodnota (economic value added). 
Hodnocení životaschopnosti podniku - metoda Harryho Pollaka. Vypovídací hodnota vybraných 
bankrotních modelů. V přílohách jsou uvedeny příklady z praxe. - 1. vyd. - Přílohy. - ISBN: 978-80-
247-3647-1 (váz.) 
 
26108 
Jiří Cienciala a kolektiv 
Procesně řízená organizace : tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů 
[Praha] : Professional Publishing, 2011, 204 s. : obr., fot. 
Systém a strategie řízení na příkladu Třineckých železáren a.s. Procesní řízení, strategické řízení 
společnosti, vybrané metody a nástroje pro procesní řízení, měření výkonnosti procesů a jejich 
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zlepšování, procesní řízení v systémech managementu organizací, řízení lidských zdrojů v procesech, 
důsledky finanční krize pro management podniků. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-
7431-044-7 (brož.) 
 
26118 
Pavel Běhounek 
Společnost s ručením omezeným : řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe 
2011/2012 
Olomouc : ANAG, 2011, 359 s. 
Praktická řešení běžných i občasných situací ve společnosti s ručením omezeným. Právní úprava, 
založení a vznik, rozdělování zisku, odměňování, převody majetku a poskytování služeb mezi 
spojenými osobami, půjčky poskytované společnosti jejími společníky, účetnictví, ukončení účasti 
společníka a změny výše obchodního podílu, vybraná ustanovení obchodního zákoníku s poznámkami, 
změny účetní a daňové legislativy. - 10. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-659-4 (brož.) 
 
26137 
Josef Holejšovský 
Valné hromady společností s ručením omezeným 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxiii, 526 s. : vzory formulářů 
Publikace komplexně rozebírá problematiku valných hromad společností s ručením omezeným. 
Popisuje povahu a pravomoci, rozhodnutí valné hromady, procedurální otázky, práva a povinnosti 
společníků, neplatnost usnesení, možnosti přezkoumávání platnosti usnesení, řízení o vyslovení 
neplatnosti aj. Výklad je doplněn příklady a judikaturou soudů. Zařazeny jsou i vzory vnitřních 
dokumentů a podání k soudu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-391-2 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26154 
Jana Zárybnická, Karel Schelle 
Pojištění odpovědnosti za škodu : (historie a současnost) 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 220 s. 
Vývoj právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu od počátků do současnosti. Členění pojištění, 
právní odpovědnost a právní úprava, časový a územní rozsah pojistné a zajistné ochrany, věcný rozsah 
pojistné ochrany. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7418-061-3 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26155 
Jiří Kocourek, Jaroslav Čermák, Jaroslav Peštuka 
Kodex bytového práva 2011 : byty a nebytové prostory, revize technických zařízení, bezpečnost 
práce a požární ochrana, účetnictví, daňové povinnosti, komentář, související předpisy 
Praha : EUROUNION, 2011, 655 s. 
Základní právní předpisy upravující problematiku bytů a bydlení z pohledu bytových družstev. Znění 
stěžejních předpisů s komentářem je rozděleno do těchto částí: byty a nebytové prostory, bezpečnost 
práce v bytových družstvech, účetnictví bytových družstev. Právní úprava publikace je zpracována     
k 27.4.2011. - ISBN: 978-80-7317-090-5 (brož.) 
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26134 
Jiří Čáp 
Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 232 s. 
Odpovědi na nejčastěji řešené otázky. Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a 
správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto 
problematikou souvisí. Právní úprava převodů bytů či nebytových prostor z družstev do osobního 
vlastnictví. Právní stav publikace je k 30.6.2011. - Na obálce nad názvem: 134 otázek & odpovědí      
z praxe. - ISBN: 978-80-7357-669-1 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26158 
Michael J. Marquardt 
Action Learning : účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro 
vedení a rozvoj týmů 
Praha : Management Press, 2011, 227 s. : obr., rámečky 
Metoda Action Learning (AL) se prosazuje jako jeden z nejúčinnějších a nejúspornějších nástrojů při 
řešení problémů, rozvoje vůdčích osobností, budování týmů a transformování organizací. Kniha 
popisuje hlavní složky, zásady AL a pravidla pro zavedení, realizaci a udržování této metody              
v organizaci. Výklad je doplněn příklady. Na konci kapitol jsou uvedeny kontrolní otázky. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7261-229-1 (brož.) 
 
26128 
Adam Tošovský 
Agenturní zaměstnávání v praxi 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 158 s. 
Platná právní úprava agenturního zaměstnávání a návod k řešení praktických problémů. Historie 
agenturního zaměstnávání. Právní prameny. Vymezení pojmů. Agentura práce. Uživatel. Vztah mezi 
agenturou práce a uživatelem, zaměstnancem a zaměstnancem agentury práce. Délka trvání dočasného 
přidělení. Rovné pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance. Pracovněprávní podmínky. 
Mzdová agenda zaměstnanců agentury práce. Odpovědnost za škodu při agenturním zaměstnávání. 
Zakázané práce. Kontrola agentur práce. Agenturní zaměstnávání s přeshraničním prvkem. Právní stav 
publikace je k 1.6.2011. - Vyd. 1. - 8 příloh se vzory dohod a zněním vyhlášky Min. zdravotnictví       
č. 288/2003 Sb. - ISBN: 978-80-7357-652-3 (brož.) 
 
26105     Pouze prezenčně 
Vít Mareček, Anna Janáková 
První pomoc - kniha úrazů / : praktická příručka první pomoci na pracovišti 
Praha : Dashöfer, c2011, 92, XX s. : obr. 
První pomoc - praktické postupy při jednotlivých typech nehod a úrazů. Základní podpora života, 
krvácení, bolesti, křeče, otravy, zlomeniny aj. Minimální vybavení lékárničky na pracovišti. Přehled    
o povinnostech o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Vzory knihy úrazů, 
záznamu o úrazu a hlášení změn. Právní platnost od 1.1.2011, podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - 
2. přeprac. a rozš. vyd. - Kniha je tištěna oboustranně. - ISBN: 978-80-86897-37-0 (kroužková vazba) 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

45 

Právo 
 
26122 
František Emmert 
Česká republika a dvojí občanství 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiii, 116 s. 
Obecně o státním občanství a o dvojím občanství. Vývoj právní úpravy v českých zemích v letech 
1811 až 2010 se zvláštním zřetelem na přípustnost vícenásobné státní příslušnosti. Mezinárodní 
smouvy o zamezení vzniku dvojího občanství. Nejčastější příklady dvojího občanství českých občanů. 
- Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-383-7 (brož.) 
 
26114 
Ignác Antonín Hrdina, Zdeněk Masopust 
Chrestomatie ke studiu filosofie práva 
Praha : Leges, 2011, 432 s. 
Antologie právně filosofických textů obsahuje překlady textů významných právních filosofů od antiky 
po současnost. Řecká klasická filosofie, přínos Římanů k právní filosofii, bible, patristika, scholastika, 
pozdně středověké teorie suverenity, ideální stát: utopie, teorie společenské smlouvy a jusnaturalismus 
17. a 18. století, romantismus v právu: historickoprávní škola, právní pozitivismus 19. století, klasický 
liberalismus, německá klasická filosofie, marxistická právní doktrína, klasické sociologické přístupy    
k právu, ryzí nauka právní a novopozitivistické směry 20. století, renesance jusnaturalismu ve 20. 
století, neoliberalismus, americký právní realismus, skandinávský právní realismus, postmoderna. 
Jednotlivé příspěvky jsou opatřeny stručným vysvětlujícím úvodem. - ISBN: 978-80-87212-71-4 
(brož.) 
 
26103 
Eva Janečková, Václav Bartík 
Kamerové systémy v praxi : právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany 
osobnosti 
Praha : Linde Praha, 2011, 240 s. 
Právní režim provozování kamerových systémů z hlediska práva veřejného i soukromého. Kamerové 
systémy jako zpracování osobních údajů. Kamerové systémy bez záznamu i se záznamem na 
pracovišti, v bytových domech, ve zdravotnických zařízeních, ve školství, na veřejně přístupných 
místech. Kamery provozované obcemi. Výklad legislativy. - V příloze znění předpisů. - ISBN: 978-
80-7201-850-5 (brož.) 
 
26132 
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta Frízlová 
Monitoring evropské legislativy 2009/2010 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 398 s. 
Knižní vydání pravidelných měsíčních monitoringů evropské legislativy z druhého pololetí roku 2009 
a roku 2010. Jednotlivé měsíce zachycují události v těchto částech: důležité události, daně, doprava, 
energetika, informační společnost, institucionální záležitosti, justice a vnitro, rozšiřování, spotřebitelé, 
vnější vztahy, vnitřní trh, zaměstnanost a sociální věci, životní prostředí, přehled klíčových hlasování 
pléna EP a zemědělství. Přehled interpelací a projevů H. Fajmona, poslance Evropského parlamentu    
v tomto období. - 1. vyd. - Slovníček. - ISBN: 978-80-7325-242-7 (brož.) 
 
26123 
[uspořádali Marie Vanduchová, Jaromír Hořák] 
Na křižovatkách práva : pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxxi, 537 s. 
Sborník 40 příspěvků vydaných u příležitosti životního jubilea prof. J. Musila, významného 
představitele vědy trestního práva a kriminalistiky. Mezi jinými tématy lze uvést tzv. subsidiaritu 
trestní represe, trestní odpovědnost právnických osob, kriminalitu mládeže, problematiku ochrany 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

46 

obětí trestných činů, rostoucí vliv médií na průběh trestního řízení apod. Další část příspěvků 
zohledňuje působení JUDr. Musila ve funkci soudce Ústavního soudu ČR a je věnována otázkám 
ústavněprávním. Publikaci doplňují práce i z jiných právních odvětví, zejména práva správního, 
medicínského, pracovního a právních dějin. - ISBN: 978-80-7400-388-2 (váz.) 
 
26160 
Josef Šilhán 
Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xi, 159 s. 
Právní odpovědnost za škodu v obchodním a občanském právu. Smluvní limitace náhrady škody a její 
přípustnost: kategorizace smluvních úprav, přípustnost smluvní licence, přípustnost smluvní limitace 
náhrady škody v českém právu, komparativní exkurz problematiky v USA, Velké Británii, Německu a 
Slovensku. Jednotlivé způsoby limitace náhrady škody v praxi. Smluvní limitace náhrady škody de 
lege ferenda a návrh úpravy v novém občanském zákoníku. - 2., dopl. a přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-393-6 (brož.) 
 
26119 
Pavel Vetešník, Luboš Jemelka 
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xvi, 332 s. : 3 obr. v příloze 
Komentář k zákonu č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a k zákonu             
č. 167/1988 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. - Vyd. 1. - Přílohy           
s přehledem souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-399-8 (váz.) 
 
26088 
edited by Michel Tison ... [et al.] 
Perspectives in company law and financial regulation : essays in honour of Eddy Wymeersch 
Vyhlídky obchodního práva a finanční regulace : pojednání na počest Eddyho Wymeersche 
New York : Cambridge University Press, 2009, xxix, 625 s. : schémata, tab. 
Soubor studií autorů z mezinárodní akademické sféry vychází u příležitosti odchodu profesora 
obchodního práva E. Wymeersche do penze. V prostředí hospodářské globalizace, prohlubování 
evropské finanční integrace a transatlantického dialogu o finanční regulaci jsou analyzována témata 
vývoje obchodního práva a finanční regulace v Evropě a USA. Detailněji k budoucnosti evropského 
obchodního práva, k Societas Privata Europaea, k mobilitě kapitálu, corporate governance, právům 
akcionářů, právu a nabídkám převzetí, vymáhání práva, MiFID, finančnímu dohledu a k nástrojům 
kooperace mezi regulátory. - Pozn. - ISBN: 978-0-521-51570-2 (váz.) 
 
26125 
sestavil Karel Svoboda 
Přehled judikatury : žaloba, její náležitosti a vady 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 259 s. 
Přehled 206 judikátů rozdělených do kapitol: obecně k žalobě, označení účastníků, vylíčení skutku, 
žalobní petit, součinnost soudu při odstraňování vad žaloby, změna žaloby - totožnost skutku při 
změně žaloby. Právní stav citované judikatury je ke dni 1.1.2011. Součástí je i výběr z ustanovení 
právních předpisů citovaných v textu a přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-7357-649-3 (brož.) 
 
26163 
sestavila Věra Korecká 
Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 847 s. 
Judikatura je rozčleněna do těchto oddílů: nájem bytu, vznik nájmu bytu, práva a povinnosti z nájmu, 
podnájem a výměna bytu, přechod práva nájmu bytu, zánik nájmu bytu, výpověď pronajímatele           
z nájmu, vyklizení bytu a bytová náhrada, společný nájem bytu a společný nájem bytu manžely (jiné 
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právní důvody bydlení manželů), výkon rozhodnutí vyklizením bytu, některé otázky řízení ve věcech 
bytových. Vybraná ustanovení právních předpisů. Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 
30.10.2010. - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-637-0 (váz.) 
 
26131 
sestavila Petra Polišenská 
Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 253 s. 
Rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a  občanského soudního řádu, která jsou využívána                 
v každodenní praxi na soudech všech stupňů. 143 judikátů v částech: druhy, placení, náhrada nákladů 
řízení a rozhodnutí o nákladech řízení. Právní stav judikatury je ke dni 31.12.2010. - ISBN: 978-80-
7357-653-0 (brož.) 
 
26126 
sestavila Dana Ondrejová 
Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 302 s. 
Výběr 210 judikátů je rozčleněn do těchto částí: Obecné otázky nekalosoutěžního jednání; Generální 
klauzule nekalé soutěže; Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži; Skutkové podstaty 
nekalé soutěže podle generální klauzule nekalé soutěže (tzv. nepojmenované či soudcovské skutkové 
podstaty nekalé soutěže); Vztah generální klauzule nekalé soutěže a jednotlivých zvláštních 
(zákonných) skutkových podstat nekalé soutěže; Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 
obsažené v obchodním zákoníku a v občanském soudním řádu; Procesní specifika ve věcech nekalé 
soutěže; Přeshraniční přesahy nekalosoutěžního jednání. Součástí publikace je i přehled vybraných 
ustanovení právních předpisů. Právní stav citované judikatury je ke dni 1.3.2011. - Obsahuje rejstříky. 
- ISBN: 978-80-7357-670-7 (brož.) 
 
26129 
sestavil Luděk Lisse 
Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 429 s. 
Rozhodnutí soudů v judikátech rozčleněných do následujících částí: Působnost zákona o rozhodčím 
řízení a dalších pramenů práva; Rozhodčí smlouva a způsob určení rozhodce; Zásady rozhodčího 
řízení; Subjekty rozhodčího řízení; Stálé rozhodčí soudy a jiné rozhodčí orgány; Rozhodnutí v rozhodčím 
řízení; Doručování v rozhodčím řízení; Posuzování vybraných meritorních otázek v rozhodčím řízení; 
Přezkum rozhodčích nálezů; Úschova rozhodčích nálezů; Řízení o zrušení rozhodčího nálezu; Výkon 
rozhodnutí; Evropský soudní dvůr a jeho judikatura v oblasti rozhodčího řízení. - ISBN: 978-80-7357-
645-5 (brož.) 
 
26109 
Miloš Večeřa, Martina Urbanová 
Sociologie práva 
Plzeň : Čeněk, 2011, 313 s. 
Sociologie práva je vedle teorie práva jednou ze základních obecných disciplín právní vědy. Výklad    
v kapitolách: Vymezení a předmět sociologie práva, přínos pro právní vědu a praxi; Hlavní 
představitelé a jejich díla; Čeští představitelé (Masaryk, Chalupný, Bláha, Kubeš); Vybrané směry 
sociologie práva; Sociologický přístup k právu; Sociokulturní systém a právo; Deviace a normalita      
v postmoderní době; Právo a sociální realita; Základy sociologicko-právního výzkumu. - 2. upr. vyd. - 
ISBN: 978-80-7380-321-6 (brož.) 
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26130 
Tomáš Hulva 
Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xvii, 245 s. 
Komplexní pohled na vady právních úkonů a jejich důsledky. Výklad pojmů. Interpretace práva          
v teorii a praxi a právní argumentace. Vady a následky vad právních úkonů v soukromoprávních 
vztazích, dle občanského zákoníku, v obchodněprávních, v rodinněprávních a v pracovněprávních 
vztazích. Odpovědnost za následky vad právních úkonů. Zamýšlená právní úprava. Výklad je doplněn 
judikáty. Právní stav publikace je k 1.2.2011. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-633-2 (brož.) 
 
26120 
Vladimír Sládeček 
Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xviii, 193 s. 
Klasifikace instituce, její vznik a vývoj, obecná charakteristika významných rysů instituce. 
Komentované znění zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv včetně důvodové zprávy, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o Veřejném ochránci práv. - 2. podstat. přeprac. a rozš. vyd. - 3 přílohy se zněním právních 
předpisů. - ISBN: 978-80-7400-158-1 (váz.) 
 
26135 
Daniela Kovalčíková, Jan Štandera 
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xii, 223 s. : vzory formulářů 
Komentované znění zákona č. 139/2006 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů. Zákon zajišťuje adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady        
z roku 1969 a 1970. Příloha se standardy kvality a bezpečnosti. Znění dalších souvisejících předpisů. 
Právní stav publikace je k 31.5.2011. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-662-2 (váz.) 
 
26166 
Alexander J. Bělohlávek, Renáta Hótová 
Znalci v mezinárodním prostředí : v soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a       
v investičních sporech 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxxiii, 555 s. 
Publikace rozebírá úlohu a činnost znalců na národní úrovni (včetně exkurzu do některých zemí), 
stejně jako v řízeních před mezinárodními fóry. Pozornost je věnována jak řízením před soudy, tak 
rozhodčímu řízení. Zohledněno je řízení civilní, trestní, zvláštní druhy sporů a také ochrana investic. 
Jsou popsány podmínky pro přibírání znalců, jejich postavení a předpoklady pro výkon činnosti, 
provádění znaleckých posudků (také z oblasti ekonomie), techniky jejich zpracování, výslechy znalců, 
mezinárodně uznávané přístupy, metody a postupy. Kniha také obsahuje překlady originálních 
předpisů o činnosti soudních znalců v některých zemích, překlady Pravidel ICC o znalecké činnosti, 
Pravidel IBA o dokazování, výběr ustanovení ohledně znalců ze smluv o právní pomoci mezi ČR a 
SR. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-395-0 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26115 
Statistická ročenka školství 2010 :[zpracoval autorský kolektiv pracovníků ÚIV] 
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011, 71 s. : 26 tab., schéma +1 CD 
Ročenka školství obsahuje základní tabulky z oblasti výkonů školství, statistik zaměstnanců, 
mzdových prostředků a financování školství. Každá kapitola kromě tabulek obsahuje úvodní popis a 
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základní metodické poznámky. - CD příloha obsahuje ročenku v elektronické podobě. - ISBN: 978-
80-211-0616-1 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
26116 
Petr Beránek 
Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném účetnictví : výklad a řešené příklady 
Olomouc : ANAG, 2011, 295 s. : 130 tab. příkladů 
Problematika účtování v cizích měnách. Výklad a řešené příklady: přepočet cizí měny na měnu českou 
a kursové rozdíly, pokladna a banka, pohledávky a závazky, cestovní náhrady při zahraničních 
služebních cestách, půjčky a úvěry, další operace s pohledávkami a závazky, cenné papíry a podíly na 
společnostech, dotace a granty přijaté v cizí měně, ostatní položky účetnictví a další případy použití 
cizí měny, cizí měny a kurzové rozdíly v účetnictví neziskových a příspěvkových organizací, důsledky 
použití chybného kursu. Přehled změn v jednotlivých obdobích od roku 2002. Všechny zákony a 
předpisy jsou ve znění platném k 1. 4.2011. - 6. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7263-681-5 
(brož.) 
 

Veřejná správa 
 
26164 
Viktor Porada, Květoň Holcr a kolektiv 
Policejní vědy 
Plzeň : Čeněk, 2011, 345 s. : 10 obr., 9 tab., 290 schémat 
Publikace pojednává o základních teoretických a metodologických přístupech ke korektnímu 
zkoumání policejní profese, cílů a úkolů policie, bezpečnostních situací a policejních činností.            
Z obsahu: základní pojmy teorie bezpečnostních (policejních) věd, policejní jednání, profesní činnost 
policisty, společenské determinanty policejních věd aj. - ISBN: 978-80-7380-314-8 (váz.) 
 
26165 
René Wokoun, Pavel Mates, Jaroslava Kadeřábková a kolektiv 
Základy regionálních věd a veřejné správy 
Plzeň : Čeněk, 2011, 474 s. ; 
Publikace se věnuje základním odborným a praktickým přístupům regionálních a správních věd. 
Vymezuje pojem regionalistiky v jeho historické genezi i v současnosti a zabývá se osídlením, 
urbanizačními procesy, vymezením regionů z hlediska teoretického, metodologického i v rovině 
stávajících struktur ČR, dále proměnami regionální politiky v ČR a EU, konceptem místního rozvoje, 
financováním územní samosprávy, rozpočty a dalšími peněžními fondy či mechanismy kontroly 
veřejné správy. - ISBN: 978-80-7380-304-9 (váz.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26157 
Jitka Peková 
Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 587 s. : tab., schémata, grafy 
Postavení územní samosprávy, její funkce a financování jejích činností. Výklad v kapitolách: Teorie a 
praxe postavení a funkce územní samosprávy; Teorie fiskálního federalismu a její vliv na postavení a 
hospodaření územní samosprávy; Zajišťování veřejných statků - ekonomická funkce územní 
samosprávy; Finanční systém územní samosprávy, rozpočet a mimorozpočtové fondy; Příjmy a výdaje 
územních rozpočtů; Postavení územní samosprávy na našem území - historie a současnost; Rozpočty 
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územních samosprávných celků v rozpočtové soustavě v ČR, rozpočty dobrovolných svazků obcí 
(DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti (RRRS); Příjmy a výdaje rozpočtů obcí a krajů v ČR; 
Majetek obcí a krajů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-614-1 (váz.) 
 
26091 
by Jason Manolopoulos. 
Greece's 'odious' debt : the looting of the Hellenic Republic by the euro, the political elite and 
the investment community 
'Odporný' řecký dluh : drancování Helénské republiky eurem, politickou elitou a investiční 
komunitou 
London : Anthem Press, c2011., xv, 287 s. : tab., grafy 
Řecký finančník rozkrývá hospodářské, politické a mezinárodní souvislosti současné situace, kdy je 
Řecko těžce postiženo dluhovou krizí, a ukazuje, jak jeden z nejmenších států eurozóny hraje 
katalytickou úlohu v krizi, která ohrožuje budoucnost eura a možná i samotné Evropské unie. Když 
Řecko v roce 2001 zavádělo jednotnou měnu, nemělo diverzifikované hospodářství. Ekonomika 
spoléhala na cestovní ruch, lodní dopravu a zemědělství. Řecko se tehdy podobalo Argentině počátku 
90. let, kdy vláda prezidenta Carlose Menema navázala argentinské peso na dolar. Ukazuje se, že euro 
představuje pro Řeky neudržitelné zafixování kurzu. Nejprve vytvořilo zdání bohatství - umožnilo 
zemi půjčovat si tvrdou měnu, kterou mohla jen stěží vrátit. Spotřeba podporovaná zadlužováním 
zakrývala nedostatečný růst. Autor ukazuje, že politické a investiční chyby jsou nápadně podobné 
důvodům předchozích finančních krizí (zejména argentinské dluhové krizi). Poukazuje také na úlohu 
socio-politické kultury řecké společnosti, kleptokratické politické elity se skandály, korupcí a 
nákladným veřejným sektorem jako původců současné krize. - Pozn. - ISBN: 978-0-85728-771-7 
(brož.) 
 
26113 
Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív 
Verejné financie 
Bratislava : Sprint dva, 2011, 640 s. : 176 tab., 51 obr., 54 grafů 
Učebnice slovensko-českého autorského kolektivu obsahuje výklad v následujících částech: Úvod do 
veřejných financí (funkce, rozsah, alokační a (re)distribuční funkce, teorie veřejné volby, fiskální 
federalismus); Veřejné příjmy (struktura a vývoj, daňová teorie, ekonomická analýza daňových úniků 
a stínové ekonomiky); Veřejné výdaje (státní rozpočet, rozpočtování a finanční management, 
efektivnost veřejných výdajů, veřejné projekty a zakázky); Regulační funkce veřejných financí a její 
vybrané souvislosti (makroekonomická regulace a veřejné finance, veřejný dluh, státní pokladna); 
Vybrané problémy evropských veřejných financí (daně a daňová harmonizace v EU, společný 
rozpočet EU). - ISBN: 978-80-89393-46-6 (váz.) 
 

Životní prostředí 
 
26110 
Thomas L. Friedman ; [přeložila Olga Kovářová] 
Horký, zploštělý a přelidněný : proč potřebujeme zelenou revoluci 
Praha : Academia, 2010, 474 s. 
Pohled na světovou krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále 
větším soupeřením o zdroje energie. Podle autora je zelená strategie potřebná nejen k záchraně planety 
před globálním oteplováním a drancováním přírodních zdrojů, ale i k tomu, aby byla Amerika 
zdravější, bohatší, produktivnější a bezpečnější. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-1881-6 (váz.) 
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Životní úroveň 
 
E-9425 
compiled by Department of Analyses and Statistics, Ministry of Labour and Social Affairs Czech 
Republic 
Development of the basic living standard indicators in the Czech Republic 1993-2010 
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993-2010 
Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2011, 87 s. : tab. 
Základní data vývoje vybraných atributů životní úrovně (zejména příjmů a výdajů) domácností za 
dobu trvání samostatné ČR (1993-2010): nominální čisté peněžní příjmy domácností, příjmy a výdaje 
v sektoru domácností, průměrná nominální a reálná mzda a její vývoj, nominální a reálný starobní 
důchod, nominální čisté peněžní výdaje jednotlivých typů domácností, růst spotřebitelských cen, vývoj 
celkových vkladů domácností, vývoj úvěrů, částky životního minima, vývoj minimální mzdy, 
populace žijící pod hranicí chudoby v EU. - K dispozici také v češtině, sign. E-9442. - ISBN: 978-80-
7421-031-0 (brož.) 
 

Ostatní 
 
E-9443 
[redakce Tomáš Urban, Silvie Dumalasová] 
Člověk v tísni, o.p.s. 2010 : [výroční zpráva] 
Praha : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2011, 77 s. ; 
Úvodní slovo ředitele Š. Pánka. Mapa působnosti v letech 1992-2011. Výroční zpráva za rok 2010 
shrnuje výsledky činnosti v oblasti humanitární a rozvojové pomoci v konkrétních státech a oblastech 
světa, vyjmenovává druhy poskytované pomoci v oblasti lidských práv, popisuje a hodnotí informační 
a vzdělávací programy a programy sociální integrace v ČR a SR. Přibližuje činnost Klubu přátel 
Člověka v tísni, včetně jmenného seznamu pracovníků. Součástí je i finanční zpráva se zprávou 
nezávislého auditora. - (brož.) 
 
26111 
Viatcheslav V. Vinogradov 
Mathematics for economists made simple 
Matematika pro ekonomy jednoduše 
Prague : Karolinum, 2010, 364 s. 
Praktický učební  text vysvětluje, jak aplikovat matematické algoritmy, postupy a metody                     
v ekonomické analýze, zaměřuje se na nejdůležitější oblasti ekonomie, v nichž jsou matematické 
schopnosti nezbytným předpokladem. Předností textu je soustředění nejnutnějších informací do 
přehledné podoby, velký prostor je věnován modelovým problémům a jejich řešením. - 1st ed. - ISBN: 
978-80-246-1657-5 (brož.) 
 
26112 
Stanislav Balík ... [et al.] 
Politický systém českých zemí 1848-1989 
Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011, 178 s. 
Vývoj moderní české politiky z politologického úhlu pohledu. Jednotlivé modely politického 
uspořádání v uvedených letech. Základní terminologie. - 3. vyd. - Chronologické přehledy. - ISBN: 
978-80-210-5438-7 (brož.) 
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26161 
Jiří Přibáň, Pavel Holländer et al. ; [sestavil a k vydání připravil Jiří Přibáň] 
Právo a dobro v ústavní demokracii : polemické a kritické úvahy 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 270 s. 
Sborník je sestaven do částí Polemika; Kontext; Jazyk; Stát; Pozitivismus; Argumentace; 
Transcedence. Jednotlivé příspěvky sborníku přinášejí teoretické, filozofické, sociologické, 
politologické, ale i jazykovědní pohledy na pozitivní a přirozené právo, obecné dobro v ústavnědemokratické 
společnosti, fungování právního státu, tvorbu práva nebo soudcovskou argumentaci. Přítomny jsou 
názory liberální i konzervativní, radikální i umírněné, individualistické i komunitaristické. Své 
příspěvky poskytli filozofové (V. Bělohradský, J. Sokol, M. Znoj), sociologové a politologové           
(J. Kabele, J. Pehe), novináři (K. Hvížďala), zákonodárci (P. Pithart, A. Bröstl, E. Wagnerová) a také 
nejmladší generace právních teoretiků a filozofů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-045-2 (brož.) 
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