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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 prosinec) a nové knihy. Vzhledem k různým 
opožděným  dodávkám,  darům  a  různé  periodicitě  se mohou  
v bulletinu vyskytnout i starší čísla časopisů.    

Bulletin je pro Vás dostupný v elektronické podobě včetně 
archivu  na  intranetových  a  internetových  stránkách Odborné 
knihovny MF.  

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena  např.  témata  vývoj  strukturálního  salda  státního 
rozpočtu  v ČR  po  vstupu  do  EU,  směrnice  o  správcích 
alternativních  investičních  fondů,  spotřebitelské  úvěry  (nově 
v pravomoci finančního arbitra), místo vedení společnosti v rámci 
mezinárodní  struktury,  evropská  společnost  v ČR,  DPH              
ve  zdravotnictví  a  sociálních  službách,  deformace  trhu  práce 
prostřednictvím systému zdaňování fyzických osob, pojistný trh 
ČR  1991‐2010,  nová  regulace  finančních  institucí  FATCA, 
(Foreign  account  tax  compliance  Act),  poskytování  informací     
o platech  zaměstnanců obcí  a Švarc  systém. V angličtině  vyšly 
články vztahující se k vlivu šrotovného na chování spotřebitele a 
na agregátní spotřebu a dále k měření spokojenosti se životem 
napříč ČR.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající se změn německého investičního 
práva,  elektronických  mzdových  karet,  nového  německého 
indexu konjunktury, plánu zpoplatnění vodních cest v Německu 
a novelizace institutu sebeudání. Z anglicky psaného tisku jsme 
vybrali  témata:  optimální  daňový  systém, měnové  a  finanční 
krize  v období  1990  –  2010,  studentské  půjčky  v Americe,  vliv 
krize  eurozóny  na  východoevropské měny,  efektivnost  režimu 
DPH pro charity v EU a odezvy fiskální politiky zemí eurozóny 
na hospodářskou krizi. Neméně zajímavý je článek ze slovenského 
tisku  k regulaci  nelegálního  online  hazardu  podle  návrhu 
slovenského MF.  

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 

mailto:knihovna@mfcr.cz�
mailto:knihovna@mfcr.cz�
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php�
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_aktual.html�
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_aktual.html�
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AKTUALITY        
 
 

Monitoring 
 

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma  Půjčka České republiky pro  MMF 

 
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 

 
 
 
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.  
 
 
4126 
Jiří Hoetzel 
Strany  v rakouském řízení správním: příspěvky 
k poznání správního procesu 
Praha: Správní obzor, 1911, 230 s. 
 
4131 
Josef Kašpar 
Pražské bursovní papíry: příručka pro kapitalisty 
a bursovní interesenty: 1926‐1927 
Praha: Kašpar, 1926, 347 s. 
 
4139 
Vilém Pospíšil 
Půlstoletí  Městské  spořitelny  pražské  (1875‐
1925) 
Praha: Městská spořitelna pražská, 1925, 157 s.,  
/41/ l. obr. příl.  
 
 

Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili jsme pro Vás přehled Úplných znění zákonů, 
které  knihovna  zařadila  do  svého  knihovního  
fondu v lednu 2011. 
 

 
25620/858 
Poplatky: poplatky správní, soudní, místní, z prodlení 
v občanském právu, ostatní: podle stavu k 26.9.2011  

  
25620/857 
Veřejné  zakázky.  Koncesní  předpisy:  podle 
stavu k 26.9.2011 
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Daně 
 
Louis Kaplow 
An optimal tax system 
Optimální daňový systém 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 3, p. 415-435 
Autor ve své studii vychází ze systémově uceleného pohledu na různé prvky daňového systému, 
zdanění a transfery prezentovaného v knize Tax by design (Mirrlees a kol.) a za použití metodologie 
distribučně neutrálního zdanění rozpracovává, osvětluje a rozšiřuje obecný přístup této knihy v oblasti 
DPH, ekologických daní, zdanění převodu majetku a podpory příjmů a jeho transferů. - Pozn. -- Viz      
i další příspěvky v tematicky zaměřeném čísle časopisu - Mirrlees Review. 
 
Karel Machala 
Daň z finančních transakcí na obzoru? 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 10, s. 8-10 
Financial transaction tax, FTT. Vývoj v akceptaci plánu na zavedení daně z finančních transakcí, 
základní parametry návrhu Evropské komise (produkty, sazby), rizika zavedení daně pouze v eurozóně 
(negativní dopady na země eurozóny). Předpokládané výnosy z FTT, dopad FTT na výběr jiných daní. 
Švédské zkušenosti s typem daně FTT. V tabulce různé podoby FTT ve Švédsku. Brazílii, Velké 
Británii, Peru a Kolumbii. -- Další pohledy na FTT přinášejí příspěvky na s. 10-14. 
 
Stefan Königer, Steffen Ziegler 
Das Familiensplitting nach dem StVereinfG 2011 : eine schenkung- und ertragsteuerliche 
Vorteilhaftigkeitsanalyse verschiedener Vermögensarten 
Rodinný splitting dle zákona o daňovém zjednodušení z roku 2011 : analýza výhodnosti zdanění 
daní z výnosů a daní darovací u různých druhů majetku 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 20, S. 937-947 
Německý zákon StVereinfG 2011 přináší mj. i změny ve zdanění rodiny; dítě bude moci v neomezené 
výši docilovat příjmů z živností, pronájmů či kapitálového majetku, aniž by tato úleva vedla u rodičů 
ke ztrátě. Rodinný splitting tak z pohledu zdanění příjmů nabývá na významu - především v případě 
vysokých příjmů rodičů může dojít ke značným daňovým úsporám, které umožňuje přenos 
příjmových zdrojů na dítě. Příspěvek představuje rozsah daňových úlev v závislosti na druhu 
převáděného majetku. Shrnuty jsou právní předpoklady převodu majetku na dítě a také důsledky 
těchto převodů z pohledu daně darovací a daně z výnosů (doplněno praktickými příklady). - Pozn. 
 
Lenka Sojková 
Deformace trhu práce prostřednictvím systému zdaňování fyzických osob 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 14, (2011) č. 3, s. 6-15 
Autorka analyzuje způsoby a míru zdanění jednotlivých základních druhů příjmů fyzických osob v roce 
2010 v ČR a jejich porovnáním odvozuje závěry o motivaci jednotlivců při jejich volbě způsobu 
ekonomické angažovanosti. Údaje ukazují, že přinejmenším část daňového systému je konstruována 
způsobem, který vede k volbě organizačně a ekonomicky nelogických řešení jen proto, že se tím sníží 
disharmonicky nastavené daňové a odvodové zatížení mezi zdaňováním zaměstnanců, osob 
samostatně výdělečně činných a zdaněním kapitálových výnosů fyzických osob. Pro řadu OSVČ je 
mimořádně výhodné uplatňovat namísto skutečných výdajů výdaje stanovené určitým procentem z příjmů 
(tzv. paušální výdaje). V závěru jsou shrnuty související anomálie deformující trh práce. 
 
Laila Mintas 
Die Novellierung der strafbefreienden Selbstanzeige 
Novelizace sebeudání, které daňovému hříšníkovi umožňuje dosažení beztrestnosti 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 42, S. 2344-2347 
Prevence daňového úniku v Německu; novelizace institutu osvobozujícího sebeudání. Změny resp. 
zpřísnění předpokladů osvobození (zákon vychází z rozhodnutí Spolkového soudního dvora, které 
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např. zrušilo platnost dílčího sebeudání) - tj. zveřejnění doposud zatajených daňových zdrojů 
daňového hříšníka a předání "kompletních" opravných údajů daňové správě. Nové znění § 371 
odvodového řádu; nepromlčené trestné daňové činy, k otázce přípustných odchylek v opravném 
prohlášení atd. - Pozn. 
 
By Vanessa Houlder 
Differences at the margins 
Jak zdanit bohaté 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37756 (24.10.2011), p. 7 
S tím, jak stále naléhavěji vyvstává potřeba řešit zadlužení států, stále větší počet vlád přistupuje k zavádění 
vyšších daní pro bohaté. Navzdory veškeré rétorice však ekonomové upozorňují, že vyšší sazby 
znamenají nižší výběr daní a ohrožení konkurenceschopnosti. K tomuto názoru se přiklání i poslední 
analýza Evropské komise. 
 
Václav Benda 
DPH u oprav movitých věcí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 21, s. 1-6 
Práce na movité věci aneb opravy movitých věcí (motorových vozidel, strojů, přístrojů) pro účely 
uplatňování DPH. Místo plnění u oprav movitých věcí; opravy movitých věcí prováděné v tuzemsku, 
poskytnutí opravy movité věci osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční 
osobou s místem plnění v tuzemsku, poskytování oprav movitých věcí plátcem daně s místem plnění 
mimo tuzemsko. Registrace osob povinných k dani jako plátců daně při provedení opravy. Příklady. 
 
Václav Benda 
DPH u seminářů a vzdělávacích akcí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 22, s. 14-19 
K režimu DPH u seminářů a vzdělávacích služeb (pro příjemce/poskytovatele těchto služeb), pravidla 
pro stanovení místa plnění u služeb v oblasti vzdělávání. Uplatňování daně u vzdělávacích akcí           
v tuzemsku. Použití zvláštního režimu pro cestovní službu. Osvobození od daně bez nároku na 
odpočet daně. Uplatňování daně u zakázkových vzdělávacích akcí. Plátce jako příjemce vzdělávací 
služby. Příklady a postupy. 
 
Kateřina Bencová, Martina Hrdličková, Zdeňka Hušáková 
DPH ve zdravotnictví a v sociálních službách 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 22, s. 1-4 
Uplatňování DPH v rezortu zdravotnictví a sociálních služeb. Definice zdravotnických a sociálních 
služeb, registrace k DPH u subjektů poskytujících zdravotnické a sociální služby, předmět daně, 
stanovení místa plnění, služby bez možnosti uplatnění osvobození od DPH, uplatnění snížení sazby 
DPH, CZ-CPA. Doplněno příkladem. 
 
Sigrid Hemels 
Effectiveness of EU VAT treatment of charities 
Efektivnost režimu DPH pro charity v EU 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 5, p. 302-309 
Charity jako takové nejsou ve směrnici o DPH zmíněny. Směrnice však obsahuje "výjimky pro určité 
činnosti ve veřejném zájmu", přičemž většina těchto činností je v mnoha členských zemích 
považována za charitativní (zdravotní a sociální péče, vzdělávání aj.). Autorka podává přehled o právní 
historii výjimek z DPH v EU a rozebírá postavení charit, na něž se DPH může nebo nemusí vztahovat. 
Vzhledem k neefektivnosti a neúčinnosti těchto výjimek zmiňuje alternativní postupy a také to, co by 
mohlo ovlivnit režim DPH pro charity v budoucnu. - Pozn. -- Článek je součástí zvláštního vydání 
věnovaného problematice osvobození od DPH. 
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Bundesministerium der Finanzen 
ELStAM - die elektronische Lohnsteuerkarte : beim Lohnsteuerabzug bricht eine neue Zeit an 
ELStAM - elektronická mzdová karta : ve srážce daně ze mzdy nastává nová éra 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 10, S. 48-52 
Modernizace srážky daně ze mzdy v Německu, náhrada papírové mzdové karty elektronickou 
metodou ELStAM od roku 2012. Postup zaměstnavatele při metodě ELStAM, přístupové kompetence 
daňové správy k atributům (srážky) daně ze mzdy. Ochrana dat. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
European Court of Justice - recent judgments and pending cases 
Evropský soudní dvůr - nové rozsudky a projednávané případy 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 5, p. 340-357 
Seznam rozsudků Soudního dvora EU (ESD) a posudků generálních advokátů ESD v případech 
týkajících se DPH v uplynulých 12 měsících; seznam zbývajících případů projednávaných před ESD  
k 31. srpnu 2011; seznam případů, které byly v minulém roce vyřazeny z rejstříku ESD; souhrny 
rozsudků, posudků a předběžných otázek, které ještě nebyly zveřejněny. - Pozn. 
 
Aleksandra Bal 
Extraterritorial enforcement of tax claims 
Extrateritoriální vymáhání daňových pohledávek 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 10, p. 598-602 
Možnosti přeshraničního vymáhání daňových pohledávek na národní a nadnárodní úrovni (model 
OECD, právo EU); mechanismy efektivní výměny daňových informací. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes 
Maut auf deutschen Flüssen 
Mýto na německých tocích 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 217 (9.11.2011), S. 16 
K plánu zpoplatnění vodních cest v Německu; plánované příjmy z mýtného. K historii bezplatné říční 
dopravy (Mannheimer Akte). 
 
V.I. Goliševskij, A.S. Kizimov 
Meždunarodnyje principy nalogovogo regulirovanija transfertnogo cenoobrazovanija 
Mezinárodní principy daňové regulace tvorby převodních cen 
Finansy, Sv. 2011, No. 7, s. 32-36 
Otázky daňové regulace tvorby vnitropodnikových cen ve světě a v Rusku, princip tržního odstupu 
(arm's length principle), analýza srovnatelnosti obchodních operací a  podniků, metody určování 
transferových cen, předběžné dohody o tvorbě cen ve světové praxi. - Pozn. 
 
Tomáš Chrobák 
Místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 11, s. 31-37 
Ochrana daňových příjmů evropských států, prevence daňového úniku (škodlivé daňové 
optimalizace), význam uplatňování principu řízení a kontroly nebo místa vedení společnosti. Pravidla 
pro řízené zahraniční společnosti, CFC rules (controlled foreign company). Princip řízení a kontroly, 
faktor CMC (central management and control) při určování daňové rezidence. Dvojí rezidence a 
opatření smluv o zamezení dvojímu zdanění (klíčové judikáty týkající se principu řízení a kontroly). 
CFC legislativa a požadavky na ekonomickou podstatu (případ Cadbury Schweppes), implementace 
testování ekonomické podstaty. Postoj členských států EU využívaných k daňovému plánování 
(offshore země); doporučené rysy mezinárodní korporátní struktury. Faktory prokazující přítomnost 
řízení a kontroly společnosti v zemi založení. 
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Danuše Nerudová 
Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české 
společnosti mimo hru? 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 5, s. 10-14 
Harmonizace nepřímého zdanění v rámci EU, harmonizace zdanění korporací (tři oblasti harmonizace 
doporučované na základě Neumarkovy zprávy); k návrhu směrnice Evropské komise na společný 
konsolidovaný korporátní základ daně, CCCTB, common consolidated corporate tax base. 
Uplatňování směrnice na způsobilé společnosti, upozornění na chybějící definici pojmu náklad a 
odchylky české a anglické jazykové verze, definice stálé provozovny, možnost volby národního 
daňového systému, výpočet základu daně. - Pozn. 
 
Jiří Klumpar, Vincent Santamaria, Petra Hadámek-Jakubcová 
Nová regulace finančních institucí FATCA - jste připraveni? 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 10, s. 15-17 
Foreign account tax compliance Act, FATCA; identifikace amerických účtů v zahraničí. K implementačnímu 
procesu amerických předpisů FATCA, které mají bránit daňovým únikům amerických občanů. 
Termíny a povinnosti zahraničních (a tedy i českých) finančních institucí - bank, investičních 
společností, soukromých kapitálových fondů atd. Plán srážkové daně FATCA na americké příjmy od 
roku 2014 resp. 2015. Pět kategorií povinné součinnosti zahraničních finančních institucí 
vyplývajících z FATCA. HIRE, IRS, FTI 
 
Martin Děrgel 
Obchodní majetek v právu, daních z příjmů a DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 11, s. 23-28 
K různým pohledům na obchodní majetek, vymezení obchodního majetku ve dvou definicích ObchZ - 
tj. pro fyzické a právnické osoby; obchodní jmění, čistý obchodní majetek, vlastní kapitál. Obchodní 
majetek v daních z příjmů, obchodní majetek v DPH. Příklady (vznik obchodního majetku, obchodně-
právní nákup versus daňový výdaj atd.). 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Postup správce daně a odvolacího orgánu v odvolacím řízení podle daňového řádu 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 11, s. 14-18 
Postup a podmínky odvolacího řízení; zákonné předpoklady podání odvolání, zahájení odvolacího 
řízení. Postup správce daně při vyřizování odvolání, k obsahu odvolání podávaného daňovým 
subjektem, přípustnost odvolání. Postup odvolacího orgánu při vyřizování odvolání, lhůty pro vyřízení 
odvolání. 
 
Ivan Macháček 
Použití majetku podnikatele pro soukromé účely 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 11, s. 19-22 
Daňové souvislosti institutu obchodního majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, daňová 
řešení použití majetku zařazeného do obchodního majetku k soukromým účelům poplatníka. 
Vymezení obchodního majetku, zařazení majetku do obchodního majetku a jeho vstupní cena. 
Vyřazení majetku z obchodního majetku. Použití majetku zařazeného v obchodním majetku 
podnikatele k soukromým účelům, krácení daňových odpisů, nemožnost použití nižších sazeb             
u rovnoměrného odpisování hmotného majetku, paušál na dopravu a použití vozidla k soukromým 
účelům. Příklady. 
 
Ivana Pilařová 
Rozdělení účetního výsledku hospodaření z právního, daňového a účetního pohledu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 21, s. 6-14 
Právní, daňový a účetní pohled na rozdělení zisku. Právní stránka výplaty (podílů na) zisku, schválení 
valné hromady, specifické podmínky výplaty podílů na zisku. Daňová stránka rozdělení zisku 
(osvobození dividend a podílů na zisku, zdanění dividend a podílů na zisku fyzickou/právnickou 
osobou). Účetní stránka rozdělení zisku (účet 431 - účetní výsledek ve schvalovacím řízení 
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hospodaření, komplikace při schvalování účetní závěrky a následné účtování, možnosti zaúčtování 
vykázané účetní ztráty, podíl tichého společníka na ztrátě společnosti). 
 
Jiří Kroupa 
Specifická řešení instančních otázek : Generální finanční ředitelství 
Veřejná správa, Sv. 2011, č. 23, s. 21-22 
Vytvoření čtyřstupňového uspořádání daňové správy ČR; k úkolům a kompetencím GFŘ, které 
vyplývají ze zákona o územních finančních orgánech a správního řádu. Současná pozice GFŘ             
v systému instančnosti ČR, předpoklad výhledového odstranění anomálního uspořádání instančnosti 
navrhovaným zákonem o Finanční správě ČR. 
 
Axel Schrinner 
Steuerschätzung: Bürger und Betriebe zahlen so viel wie nie zuvor 
Odhad daňových příjmů: občané i podniky platí jako ještě nikdy předtím 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 215 (7.11.2011), S. 14 
Odhad daňových příjmů Německa v roce 2011 resp. očekávaný vývoj příjmů z jednotlivých daní na 
úrovni státu (energetická daň, příspěvek solidarity, daň z elektřiny, testovací daň z palivových článků), 
zemských (daň z nemovitostí a daň dědická), obecních (živnostenská daň) a v rámci sdílených daní 
(daň ze mzdy, korporační daň, DPH) v letech 2011-2016. -- Článek je součástí příspěvku věnovaného 
ne/reálnosti plánovaného snížení daní v Německu. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 
Zákon o daňovém zjednodušení z roku 2011 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 10, S. 42-47 
Německý zákon o daňovém zjednodušení je důležitým krokem k větší přehlednosti a transparentnosti 
daňového práva, měl by omezit zbytečnou administrativu a podpořit modernizaci daňového řízení. Je 
patrné, že hlavní pozornost vlády se zaměřila na předpisy o dani z příjmů - opatření ke zjednodušení 
jsou namířena především do oblasti s největším potenciálem zjednodušení (náklady spojené s přiznáním 
k dani z příjmů). Zvyšuje se např. zaměstnanecký paušál (zpětně i za rok 2011 z 920 eur na 1000 eur), 
zlepšuje se daňové zohlednění nákladů spojených s péčí o dítě atd., vyjmenovány jsou případy 
zjednodušené daňové praxe (společné zdanění manželů, vdovský splitting, omezení poplatkové 
povinnosti za poskytnutí závazné informace v bagatelních případech). Ke snížení daňové byrokracie 
má rovněž přispět zjednodušení elektronické fakturace. Uvedena jsou rovněž opatření, která cíle 
zákona o daňovém zjednodušení podporují a prohlubují a také plány na další zjednodušování 
německého daňového práva (harmonizace předpisů daně ze mzdy a sociálního pojištění). -- Zákonu se 
věnují i příspěvky v časopise Betrieb, 2011, č. 41, s. 2282-2290 a v časopise FR-Ertragsteuerrecht, 
2011, č. 20, s. 929-937. 
 
Christian Keuschnigg 
The design of capital income taxation : reflections on the Mirrlees Review 
Návrh na zdanění kapitálových příjmů : poznámky k Mirrleesově zprávě 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 3, p. 437-452 
Příspěvek zvažuje a komentuje doporučení Mirrleesovy zprávy o daňové reformě v oblasti zdanění 
kapitálových příjmů na úrovni fyzických i právnických osob. Diskutuje přednosti výběru systému 
ACE (allowance for corporate equity) oproti zdanění cash-flow na úrovni podniku a různé alternativní 
návrhy na zdanění kapitálových příjmů fyzických osob. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v tematicky 
zaměřeném čísle časopisu - Mirrlees Review. 
 
James Mirrlees ... [et al.] 
The Mirrlees Review : conclusions and recommendations for reform 
Mirrleesova zpráva : reformní závěry a doporučení 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 3, p. 331-359 
Příspěvek shrnuje závěry a doporučení Mirrleesovy zprávy o daňovém systému Velké Británie. Popis 
charakteristik, které by měl mít dobrý daňový systém, je aplikován při hodnocení současného 
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britského systému a autoři dále předkládají soubor reforem, jež by daňový systém mohly přiblížit 
ideálnímu stavu. V závěru diskutují problematiku praktické realizace reformních návrhů. - Pozn. -- 
Viz i další příspěvky v tematicky zaměřeném čísle časopisu - Mirrlees Review, např. na s. 375-393 a   
s. 395-414. 
 
Elena Variychuk 
The new Russian transfer pricing law 
Nový ruský zákon o převodních cenách 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 11, p. 640-646 
Nový ruský zákon o transferových (vnitropodnikových) cenách byl konečně schválen dne 18. července 
2011 a nabude účinnosti dne 1. ledna 2012. V příspěvku jsou rozebírána nejvýznamnější ustanovení 
nového zákona včetně těch, která platí v přechodném období. - Pozn. 
 
Ad van Doesum and Gert-Jan van Norden 
The right to deduct under EU VAT 
Právo odpočtu DPH v EU 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 5, p. 323-329 
Příspěvek je zaměřen na právo odpočtu DPH na vstupu u zdaňovaných, osvobozených od daně a/nebo 
nezdanitelných transakcí v EU. Analýza vychází z hypotézy, že podle legislativy EU platí právo 
odpočtu DPH na vstupu obecně v těch případech, kdy osoby povinné k dani využívají zboží a služby 
pro výrobní účely. - Pozn. -- Článek je součástí zvláštního vydání věnovaného problematice 
osvobození od DPH. -- Ke článku je na s. 330-331 připojen komentář od prof. Petera Melze. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Úroky z úvěru a půjček sjednané mezi spojenými osobami 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 10, s. 13-18 
Daňové dopady související s úroky sjednanými mezi spojenými osobami: stručná charakteristika 
půjček a úvěrů, daňové dopady na věřitele a dlužníky, spojené osoby podle zákona o daních z příjmů, 
obvyklá cena, půjčky poskytnuté společníkem, půjčky poskytnuté společníkům a jednatelům, obvyklé 
úroky ve vztahu k zahraničí, výjimka z cen obvyklých, překlasifikace na dividendy, zdanění úroků 
přijatých ze zahraničí. Řada příkladů. 
 
Pavel Matějka 
Základní zásady správy daní z pohledu daňové kontroly 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 21, s. 23-27 
Přehled základních zásad správy daní, jak vyplývají z daňového řádu, ustanovení Listiny základních 
práv a svobod Ústavy ČR. Zásada zákonnosti, zásada pravomoci (zásada legální licence či zásada 
enumerativnosti státních pretenzí) a zásada přiměřenosti. Zásada procesní rovnosti. Zásada 
součinnosti, zásada poučovací a zásada vstřícnosti a slušnosti úředních osob. Zásada rychlého řízení. 
Zásada procesní ekonomie. Zásada volného hodnocení důkazů. Zásada legitimního očekávání. Zásada 
materiální pravdy. Zásada neveřejnosti. Zásada oficiality. Zásada dispoziční. 
 
Michal Dušek, Radek Novotný 
Závaznost soudních rozhodnutí v (nejen) daňových sporech 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 5, s. 15-22 
Zamyšlení nad mírou závaznosti soudních rozhodnutí (daňové judikatury) a možnosti zobecnění 
soudního rozhodnutí nebo jeho aplikace pouze pro posuzovaný případ. Příklad vývoje daňové 
judikatury (lhůta pro vyměření daně, namátková daňová kontrola). Aktuální daňová judikatura 
(dohadné položky na bonusy, sleva z ceny jako dar). Posuzování daňové judikatury v praxi, užitečnost 
iracionální judikatury (přínosnost pro daňový subjekt). - Pozn. 
 
Zavede Kalousek uhlíkovou daň? : regulace, daně, ekologie 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 47, příl. Energetika, s. 28-29 
V dubnu 2011 navrhla Evropská komise zavedení emisní složky již existující daně z energetických 
produktů, tzv. uhlíkové daně, která by měla doplnit systém emisního obchodování. Zavedení uhlíkové 
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daně připravuje také vláda ČR, příspěvek shrnuje postoje různých dotčených stran k tomuto kroku 
ekologické daňové reformy a jeho očekávané dopady. 
 
Roman Pecháček 
Zdaňování licenčních poplatků do zahraničí a možnost jejich osvobození od daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 20, s. 1-7 
Daňový režim u plateb licenčních poplatků hrazených zahraničním subjektům. Vymezení licenčních 
poplatků, zdanění licenčních poplatků (předmět srážkové daně, sazba daně, srážka a odvod daně, 
hlášení a vyúčtování, postup příjemce licenčních poplatků). Osvobození od srážkové daně z licenčních 
poplatků (podmínky pro přiznání osvobození, žádost o přiznání osvobození, náležitosti žádosti, vydání 
rozhodnutí o přiznání osvobození). V tabulce orientační sazby licenčních poplatků ve vybraných 
smlouvách o dvojím zdanění uzavřených ČR. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Zdaňování příjmů zahraničních zaměstnanců v České republice 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 11, s. 46-50 
Vybrané aspekty zdaňování nerezidentů ze zdrojů na území ČR (z titulu pracovněprávního poměru), 
související ustanovení zákona o daních z příjmů. Definice a stanovení základu daně, veřejnoprávní 
pojištění a uplatňování daňové fikce. Nerezidenti zaměstnaní jako umělci či sportovci (příklad SR), 
zdanění v režimu srážkové daně, možnosti uplatnění slevy na dani. Právo na zdanění příjmů ze závislé 
činnosti, příklad smlouvy s Ukrajinou. Mezinárodní doprava a závislá činnost. Slevy na dani a daňové 
zvýhodnění nerezidentů (v rámci daňového přiznání v ČR) či prostřednictvím zaměstnavatele (plátce 
daně). Otázka daňového rezidentství, daňový domicil. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2011  
Daň stanovená paušálem. Výdaje na pracovní cesty. Odpisování technického zhodnocení dlouhodobého 
majetku. Vzdělávání budoucího zaměstnance. Změna sazby DPH u bytové výstavby. DPH a 
nemovitosti. Daň z převodu nemovitostí. Přenos úhrady daně z převodu nemovitostí z prodávajícího 
na kupujícího. 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 24/2011  
Opravné položky v účetnictví. Daně jako daňový a nedaňový výdaj poplatníka. Paušální výdaje           
u příjmů ze sdružení. Vyúčtování stravného v případě nedodání podkladů zaměstnancem. Daňový 
odpis pohledávky. DPH a zpětná úprava odpočtu při pronájmu nemovitostí. 
 
č. 25-26/2011  
Legislativní změny roku 2012 (změny v DPH, v daních z příjmů atd.). K velké důchodové reformě. 
Malá důchodová reforma. Možnost odepsání závazků do výnosů. Zdanění důchodu z Anglie. Možnost 
odpisu pohledávky, když chybějí doklady o ukončení konkurzu. Přijaté doklady z EU a dodatečné 
daňové přiznání. Výplata odstupného ve více částkách. Úprava odpočtu DPH u technického 
zhodnocení nemovitostí. Daňová uznatelnost nákladů na výzdobu kanceláře. DPH a spotřeba vlastních 
výrobků v rámci závodního stravování. Účtování o nákupu pohledávek. Zdravotní pojištění u ženy na 
rodičovské dovolené. Příspěvek na školku pro zaměstnance firmy. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Ludwig Erhard; Gabor Steingart 
"Frechheit und Dummheit sind immer gepaart" 
"Drzost a hloupost jdou vždy pospolu" 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 190 (30.9.2011), S. 10-11 
Sociolog a ekonom Ludwig Erhard působil v SRN nejprve jako ministr hospodářství (1949-1963), 
později byl kancléřem (1963-1966). Byl spolutvůrcem koncepce sociální tržní ekonomiky a je 
považován za představitele ordoliberalismu; v době jeho vlády nemělo západní Německo dluhy. 
Politik ve fiktivním rozhovoru reaguje na krizi eura, inflační rizika a vyjadřuje se i k zodpovědnosti 
podniků. Jako odpovědi na otázky k současné tíživé ekonomické situaci byly mj. použity originální 
citace z jeho vládních prohlášení, proslovů a také z jeho knihy "Blahobyt pro všechny", které 
připomínají význam zodpovědného hospodaření na úrovni podniku i státu. Varuje před inflační 
mentalitou a prezentací inflace coby neodvratného osudu světa, odsuzuje jako "hloupé a drzé" tvrzení 
současných centrálních bankéřů, že nadměrné množství peněz bez reálného krytí bude možné později 
"sterilizovat" pomocí peněžní politiky. Odmítá státní zadlužení kvůli blahobytu lidu, zdůrazňuje 
význam pořádku a mnohdy zdravější pohled obyčejných lidí na problémy. 
 
Jan Brůha 
An empirical small labor market model for the Czech economy 
Empirický model malého trhu práce pro českou ekonomiku 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 5, p. 434-449 
Problematika dynamiky klíčových proměnných českého trhu práce v systému strukturálních 
vícerozměrných časových řad. Autor pro tyto účely navrhuje stavový model malého trhu práce 
zahrnující data o pracovní síle, výstupech, zaměstnanosti, nominálních mzdách, odpracované době a 
inflaci z let 1996-2010. Model může být využit jako nástroj krátkodobého prognózování a v rámci 
vícerozměrného filtrování. - Pozn. 
 
Robert Břešťan 
Česká spojka nobelisty Simse 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 44, s. 28 
K teorii racionální nepozornosti, kterou rozvíjí český akademický ekonom Filip Matějka ve spolupráci 
s letošním nositelem Nobelovy ceny za ekonomii Christopherem Simsem. Krátce k jejich spolupráci, 
dále Matějkovo hodnocení Simsova vědeckého přínosu (zejména v oblasti spojení matematických a 
statistických metod s reálnou ekonomií a fiskální teorie cenové hladiny). -- Rozhovor s F. Matějkou 
viz HN č. 231, 29.11.2011, s. 22. 
 
Fuhmei Wang 
Who bears the burden of voluntary export restraints? 
Kdo nese břímě dobrovolných exportních omezení? 
Prague economic papers, Vol. 20, (2011) No. 3, p. 216-231 
Příspěvek předkládá originální způsob modelového zkoumání dobrovolných exportních omezení 
(VER) v makroekonomickém rámci prostřednictvím modelu strnulých cen (sticky-price model). Autor 
vytváří numerické simulace pro hodnocení dopadů na blahobyt a analyzuje krátkodobé i dlouhodobé 
makroekonomické vedlejší efekty VER. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
By Kate Burgess, Jeremy Grant and Telis Demos 
A market less efficient 
Méně efektivní trh 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37774 (14.11.2011), p. 10 
Počet nových emisí akcií klesá a burzy se zaměřují na lukrativnější zdroje příjmu. Vyvolává to obavy, 
že burzy ve vyspělých zemích přestávají plnit svou klasickou úlohu dodávání kapitálu rostoucím 
společnostem. 
 
Jozef Glova, Tomáš Sabol 
Analýza dlhopisov s vloženými opciami 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 14, (2011) č. 3, s. 77-85 
Autoři seznamují se způsobem měření cenové citlivosti teoretické ceny dluhopisů, které obsahují 
vložená opční práva, se zaměřením na efektivní duraci a konvexitu. Pracují s modifikovaným 
modelem efektivní durace. 
 
Tomáš Plhoň, Blahoslav Hruška 
Bankovní mnichovská dohoda 
Euro, Sv. 2011, č. 44, s. 48-51 
Autoři zvažují dopady záchranného plánu eurozóny, připravované restrukturalizace řeckého dluhu a 
povinnosti navýšit kapitálový polštář některých bank na evropský bankovní systém. Obavy z odsávání 
peněz a stahování zisků v podobě dividend z dceřiných společností západoevropských mateřských 
bank ve střední a východní Evropě a z vytvoření "železné opony" v rámci globalizovaného finančního 
trhu. Problémy pojišťovacích ústavů plynoucí z jejich investiční angažovanosti v bankách a ve státních 
dluhopisech. -- O vysávání kapitálu z tuzemských bank prostřednictvím jejich mateřských finančních 
ústavů v západní Evropě a jeho důsledcích také článek v čas. Euro č. 45/2011, s. 22-25. 
 
By Alex Barker 
Barnier vs the Brits 
Barnier versus Britové 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37770 (9.11.2011), p. 7 
Britský boj s evropským komisařem pro vnitřní trh Michelem Barnierem nabývá na intenzitě. Britové 
se obávají, že reformy z Bruselu budou mít zásadní dopad na jejich životně důležité odvětví finančních 
služeb, a to ve prospěch rivalů z eurozóny. V připojeném článku jsou uvedeny jednotlivé body návrhů 
finanční regulace, které tolik znepokojily Londýn obávající se o své výsadní postavení. 
 
Broke broker : MF Global's bankruptcy 
Obchodník na mizině : krach MF Global 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8758, p. 85 
Krize eurozóny si vyžádala svou první americkou oběť - 31. října 2011 zkrachovala americká 
makléřská firma MF Global. V článku se připomíná její transformace na investiční banku v čele s Jonem 
Corzinem, rozebírají se příčiny bankrotu (především sázka na evropské dluhopisy) a možná poučení. 
 
Johanna Grohová 
Bruselská křížová výprava : nová evropská regulace má zmírnit závislost EU na posudcích 
amerických ratingových agentur 
Euro, Sv. 2011, č. 47, s. 52-53 
Tažení eurokomisaře pro vnitřní trh M. Barniera za změny v regulaci ratingových agentur. Seznámení 
s přelomovými omezeními, které mají přinést transparentnost, kontrolu a zdravou konkurenci ratingu; 
kritický pohled na zmiňované návrhy; dosažení zmírnění některých omezení (nevznikne Evropská 
ratingová agentura, neprošel ani zákaz fúzí malých agentur s velkými a pozastavení ratingu zemí ve 
finančních potížích). Krátce k historii ratingu a tří hlavních amerických ratingových agentur. 
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Petr Schummer 
Cash control 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 10, s. 9 
Prevence legalizace výnosů trestné činnosti; oznamovací povinnost o převážených finančních 
prostředcích při cestách mimo území EU, rozšíření deklarace o vysoce hodnotné komodity. 
Efektivnost kontrol zaměřených na plnění oznamovací povinnosti, pokuty. 
 
Assaf Razin and Steven Rosefielde 
Currency and financial crises of the 1990s and 2000s 
Měnové a finanční krize v období 1990-2010 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 3, p. 499-530 
Autoři analyzují širší kontext, příčiny, průběh a klíčové momenty tří odlišných typů finančních krizí, 
které se odehrály v období 1990-2010: japonskou úvěrovou implozi vedoucí k těžké bankovní krizi; 
měnovou a finanční krizi, která vypukla v roce 1997 ve státech jihovýchodní Asie; finanční krizi         
z roku 2008 s původem v USA s celosvětovým rozšířením a následnou Velkou recesi. V závěru 
porovnávají jejich podstatu a význačné rysy. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Čas dluhů už vypršel 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 47, s. 9-14 
Úvaha nad vlivem dluhových závazků domácností, firem, samospráv i států na současnou 
ekonomickou situaci vyspělých zemí. Hrozba bankrotu předlužených zemí; trend žití na dluh               
v posledních dvaceti letech; porovnání situace ČR a západních ekonomik v objemu a růstu bankovních 
úvěrů soukromému sektoru; dynamika vývoje dluhů českých domácností a nárůst počtu osobních 
bankrotů; firemní dluhy a úvěrová bublina v Irsku a Španělsku; zadluženost českých obcí a samospráv 
v USA; rozlišování mezi dluhem drženým zahraničními a domácími investory z pohledu spekulací. 
 
Petra Pelantová 
Dohled nad všemi a nad vším : centrální banka se pouští do stále ostřejší kritiky unijních 
nařízení, která mají sešněrovat bankovní sektor 
Euro, Sv. 2011, č. 45, s. 26-27 
Kritika připravovaných legislativních opatření k regulaci finančního sektoru v EU ze strany vysokých 
představitelů České národní banky. Nesouhlas s Evropským rámcem pro krizové řízení, který mimo 
jiné omezuje pravomoci národního regulátora ve prospěch regulátora té země, kde má finanční 
instituce mateřskou společnost. Článek upozorňuje i na další rizika evropské regulace, ke kterým ČNB 
vyjádřila negativní stanovisko (odstranění limitu převodu aktiv v rámci finanční skupiny, návrh 
směrnice o hypotečních úvěrech aj.). 
 
Alice Ross 
Eastern Europe's currencies take a eurozone beating 
Na východoevropské měny dopadá krize eurozóny 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37776 (16.11.2011), p. 26 
Pozice české koruny i dalších měn zemí střední a východní Evropy se změnila. Kvůli krizi a zásahům 
okolních centrálních bank již není česká měna tak atraktivní a lze očekávat, že bude nadále oslabovat 
vůči euru i dolaru. Měnoví analytici ještě nedávno tvrdili, že koruna je bezpečným útočištěm mezi 
měnami rozvíjejících se trhů, avšak nyní mnozí prohlašují, že oslabení mělo přijít už dávno. -- Český 
překlad článku pod názvem Koruna už není atraktivním přístavem jistoty a bezpečí viz Hospodářské 
noviny č. 224 ze dne 18.-20. 11. 2011, s. 22. 
 
Rüdiger Scheidges 
Geldwäsche-Paradies Deutschland 
Německo je rájem pro praní špinavých peněz 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 215 (7.11.2011), S. 16-17 
Kritický článek o nedostatečné systémové prevenci a potírání praní špinavých peněz v Německu, které 
v této oblasti neuspokojivě prosazuje minimální mezinárodní standardy. Praní peněz je považováno za 
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hlavní páku organizovaného zločinu a právě Německo ve značné míře vykazuje faktory, které 
nahrávají šedé ekonomice a lákají místní občany i cizince k praní špinavých peněz: extrémně vysoký 
tok hotovosti, likvidní finanční trhy, jistota právního systému i nízká korupce. Německo sice plánuje 
nový zákon o praní peněz, který by měl po bankách stanovit přísnější kontrolu pro všechna 
nebankovní odvětví, kde lze praní peněz předpokládat - návrh zákona však je považován spíše jen za 
úlitbu a snahu uniknout sankcím EU a vlastní problém praní peněz údajně razantně neřeší (chybí 
pravidla pro sázkové haly i online hazard a ohrožen je i požadavek Spolkového finančního dozoru a 
Spolkového kriminálního úřadu na zákaz anonymních plateb  prostřednictvím internetu). 
 
John Authers 
Hope springs eternal on the eurozone rescue trail 
Nezničitelné naděje na záchranu eurozóny 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37755 (22.10.2011), p. 24 
Žádný ze summitů problémy eurozóny nevyřešil, ale každý z nich byl provázen velkými pohyby na 
akciových trzích. Zdá se tak, že naděje investorů na zdárné vyřešení krize jsou nezničitelné. I světové 
akcie jsou ovlivněny pohybem výnosů dluhopisů zemí na periferii eurozóny.  Analýza chování trhů a 
problémů eurozóny končí konstatováním, že se nevyhneme dlouhodobé ekonomické stagnaci. -- 
Český překlad pod názvem Dlouhotrvající stagnace ekonomiky je nevyhnutelná viz Hospodářské 
noviny č. 207 ze dne 24.10.2011, s. 19. 
 
Finn Mayer-Kuckuk 
Chinas Schattenbanken: Vom Staat bekämpft, beim Volk akzeptiert 
Čínské stínové banky: státem potírané, lidmi vítané 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 208 (27.10.2011), S. 36 
Čínské obchodní banky jsou stále méně ochotné poskytovat úvěry (především malým) podnikům, ty si 
proto stále častěji obstarávají peníze na šedém finančním trhu. Podle odhadu dosahuje objem půjček 
poskytnutých nelegálními institucemi cca 1000 mld. eur, což odpovídá pětině celého úvěrového 
sektoru Číny. Narůstají rizika prasknutí bubliny nelegálních úvěrů (část je směrována do obchodů        
s nemovitostmi) a vzhledem ke značnému objemu těchto úvěrů vzniká pro oficiální kapitálový trh 
systémové riziko. Splácení nelegálně poskytovaných úvěrů je pro podniky velmi obtížné, protože jsou 
zatíženy lichvářskými úroky (20-100 %). I když vláda bere situaci vážně a snaží se černý trh půjček 
sledovat, stínoví finančníci nadále prosperují a někteří ekonomové dokonce považují jejich existenci 
za oprávněnou. 
 
Aleš Králík 
K působnosti nové směrnice o správcích alternativních investičních fondů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 10, s. 303-305 
Směrnice č. 2011/61/EU ze dne 8. června 2011, o správcích alternativních investičních fondů 
(AIFMD), harmonizuje regulaci správců fondů kolektivního investování, které nesplňují požadavky 
směrnice UCITS IV. Směrnice má být transponována do českého práva do 22. července 2013. AIFMD 
obsahuje několik významných přechodných ustanovení zejména ve vztahu k tzv. evropskému pasu 
správců alternativních fondů a ve vztahu ke třetím zemích a řadu zmocnění pro vydání prováděcích 
opatření Evropskou komisí. - Pozn. 
 
Joachim Hofer 
Lotto-Block stellt sich dem Wettbewerb 
Lotto seskupení čelí soutěži 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 207 (26.10.2011), S. 29 
K založení státní firmy, která by pomohla udržet krok státem provozovaným společnostem na 
liberalizovaném trhu sázek a loterií v Německu. Otevřené otázky koncesí a výše daní (ze sázek), státní 
smlouva o sázkách a loteriích (Glückspielstaatsvertrag), oblíbení ale nelegální internetoví 
provozovatelé s výhodnými výherními kvótami. 
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Tomáš Plhoň 
Malé české déja vu : propad koruny a nedůvěra investorů v Česko přišly náhle, zcela překvapivé 
ale nejsou 
Euro, Sv. 2011, č. 47, s. 28-29 
Hledání příčin a souvislostí propadu kurzu koruny a současné obecné nedůvěry trhů vůči české 
ekonomice. Situace dalších středoevropských měn a negativní vnímání celého regionu dle vývoje na 
dluhopisovém trhu. -- Viz také článek na s. 16 Kam se poděl bezpečný přístav?. 
 
Peter Bujotzek, Jens Steinmüller 
Neuerungen im Investmentrecht durch das OGAW-IV-Umsetzungsgesetz. (Teil 1) 
Novinky v investičním právu v důsledku realizačního zákona o subjektech kolektivního 
investování do cenných papírů. (1. část) 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 40, S. 2246-2252 
Německý zákon OGAW implementuje do německého práva směrnici Evropského společenství 
2009/65/ES (odbourává dosavadní překážky konsolidace trhu investičních fondů - sloučení majetku 
fondů umožní snížit náklady), hlavní změny provedené realizačním zákonem OGAW se dotýkají 
investičního zákona a  zákona o zdanění investic. První část (příspěvku) se věnuje hlavně úpravě 
spojení investičního majetku a regulaci struktur master-feeder. Přiblíženy jsou dosavadní německé 
předpisy o spojení majetku fondů, dále oblast aplikace nových předpisů o sloučení majetku fondů vč. 
předpokladů sloučení, povolovacího řízení atd. Připomenut je předchozí zákaz struktury master-feeder 
(vč. výjimky); definovány a popsány jsou struktury master-feeder resp. feeder fondy a master fondy a 
také povolování a dohled BaFin (Spolkový úřad dozoru nad finančními službami) nad investicemi 
feeder fondu do master fondu. - Pozn. 
 
Peter Bujotzek, Jens Steinmüller 
Neuerungen im Investmentrecht durch das OGAW-IV-Umsetzungsgesetz.(Teil 2) 
Novinky v investičním právu v důsledku realizačního zákona o subjektech kolektivního 
investování do cenných papírů. (2. část) 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 41, S. 2305-2309 
Druhá část příspěvku o změnách v důsledku realizačního německého zákona o subjektech 
kolektivního investování do cenných papírů (OGAW) je zaměřena na: možnost přeshraniční 
kolektivní správy portfolia na základě rozšíření evropského pasu pro správcovské společnosti, 
notifikační řízení ke zjednodušení přeshraničního prodeje podílů na OGAW, požadavkům na zásadní 
informace pro investora (key investor information) a zlepšení rámcových podmínek pro finanční 
mikrofondy (mikrofondy regulované a neregulované). - Pozn. 
 
No big bazooka : the euro deal 
Žádná velká pancéřovka : dohoda o euru 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8757, p. 27-29 
K dohodě lídrů eurozóny z 27. října o záchraně eura; hodnocení dosavadních snah v tomto roce a 
"trvanlivosti" nejnovějšího, v pořadí již třetího řešení. -- Viz i článek Europe's rescue plan na s. 13. 
 
Nope, just debt : student loans in America 
Maličkost, jen dluh : studentské půjčky v Americe 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8757, p. 73-75 
Téměř půl století poté, co prezident Lyndon Johnson zavedl v USA studentské půjčky, metastázovaly 
původně skromné kroky do obrovského průmyslu podporovaného z federální úrovně. Studenti si 
vybírají z řady programů a také možností, jak dluh splatit, takže systému rozumí jen málo 
zasvěcených. Řada studentů má se splácením půjček problémy a celková výše dluhu je zarážející. 
Někteří kritici varují před další úvěrovou bublinou. -- Viz i článek The indebted ones: student loans na 
s. 17-18. 
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Je.I. Kulikova 
O gosudarstvennom regulirovanii rossijskogo rynka cennych bumag 
O státní regulaci ruského trhu cenných papírů 
Finansy, Sv. 2011, No. 7, s. 72-75 
Neefektivnost mechanismu regulace ruského trhu cenných papírů a potřeba vytvoření nového modelu; 
kvazitržní struktura ruské ekonomiky; chybějící koncepce rozvoje tržních institucí a nedostatečná 
ochrana práv soukromého vlastnictví; rozdělení kompetencí mezi jednotlivými orgány finančního 
dozoru, otázka vzniku jediného megaúřadu; konkurenční postavení ruského trhu cenných papírů. 
 
Sharlene Goff ... [et al.] 
Private banking 
Privátní bankovnictví 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37780 (21.11.2011), sep. sect. (6 p.) 
Situace v eurozóně a tvrdší regulace nutí banky poohlížet se po trzích, které jsou méně postiženy krizí, 
a po nejbohatších klientech.  Jednotlivé články jsou zaměřeny na snahu bank získat zpět důvěru 
klientů, zajištěné fondy, prodej investičních produktů v Británii, Asii jako nový zdroj příležitostí pro 
růst velkých privátních bank, Švýcarsko, londýnský trh nemovitostí, nové strategie aj. 
 
Pulling for the home team 
Podporovat domácí tým 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8758, p. 88 
V článku se uvádějí různé příklady toho, jak centrální banky sloužily a slouží svým vládám, a také, 
které banky smějí či nesmějí kupovat dluhopisy svých zemí. Otázkou je, co by mohlo přimět ECB, 
aby se stala věřitelem poslední záchrany. 
 
Ready for the ruck? : the European Central Bank 
Připraven k boji? : Evropská centrální banka 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8756, p. 85-87 
K výměně na postu prezidenta Evropské centrální banky - osm let Jeana-Clauda Tricheta ve funkci; 
dosavadní kariéra nového prezidenta Maria Draghiho; spoluúčast ECB na neschopnosti politických 
lídrů najít funkční východisko z eurokrize. -- Viz i článek na s. 16 a 18 pod názvem Time for Super 
Mario: the euro crisis. 
 
Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Jarmila Radová 
Řízení rizik v pojišťovnách v návaznosti na změny podmínek na finančních trzích a na 
pokračování implementace regulatorního projektu Solvency II 
Pojistné rozpravy, Sv. 2011, č. 27, s. 49-55 
Autoři nejprve stručně objasňují pohled ekonomické teorie na měnící se podmínky na finančních 
trzích, dále charakterizují finanční krizi a její důsledky, změny v přístupech k řízení podnikatelských 
rizik na finančních trzích a kriticky pohlížejí na rozhodnutí o širším regulačním rámci pro pojistný trh 
- model Solvency II. V závěru krátce hodnotí dopad krize na české pojišťovnictví, zdůrazňují 
převažující negativní dopad důrazu kladeného na klientskou bezpečnost, ochranu spotřebitele a 
prevenci morálního hazardu ve vztahu k budoucí efektivitě pojišťovnictví. -- K tématu Solventnost II 
viz také články na s. 35-43 a na s. 44-48. 
 
Jan Slanina 
Spotřebitelské úvěry - novinka v pravomoci finančního arbitra 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 20, s. 723-727 
Pravomoc finančního arbitra je novelou zákona o finančním arbitrovi č. 180/2011 Sb. rozšířena o oblast 
sporů mezi věřiteli a zprostředkovateli ze spotřebitelských úvěrů. Může se přitom jednat i o spory 
týkající se zajištění spotřebitelských úvěrů a spory spotřebitele s osobami, které na sebe převedly 
pohledávku ze spotřebitelského úvěru. - Pozn. 
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Edward Carr 
Staring into the abyss : special report on Europe and its currency 
Pohled do propasti : zvláštní zpráva o Evropě a její měně 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8759, centr. sect. (16 p.) 
Eurokrize by mohla Evropu probudit. Podle autora však spíš povede ke kompromisům a úpadku. 
Jednotlivé články přehledu jsou věnovány historii krize, strukturálním reformám, odporu proti EU, 
kombinaci francouzských návrhů a německé moci, ohrožení nečlenských zemí, budoucnosti Evropy 
aj. 
 
The crocodiles are coming : hedge funds in Asia 
Krokodýli přicházejí : zajištěné fondy v Asii 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8757, p. 71-72 
Hedžové fondy vidí v Asii nové centrum svého podnikání. Od doby finanční krize však zde fondy 
nejsou vítány, v čínštině mají přezdívku "velcí krokodýli". Pokud uspějí, mohly by podpořit rozvoj a 
větší univerzálnost asijských kapitálových trhů. V článku se rozebírá, s jakými problémy se investoři 
mohou setkat. 
 
By Robin Wigglesworth 
Vultures in view 
Supi na dohled 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37765 (3.11.2011), p. 7 
Investoři zaměřující se na nucené prodeje útočí na krizí postižený evropský kontinent. Jsou často 
proklínáni, ale mohli by pomoci oživení, protože podnikový sektor je zatížen dluhem v odhadované 
výši 4 000 mld. USD, splatným v příštích čtyřech letech. Některé podniky by nemusely dostát svým 
závazkům a mohly by je převzít "fondy příležitosti", doslova "supí fondy" (vulture funds). Ne všichni 
jsou však přesvědčeni o tom, že Evropa bude zlatým dolem. 
 
Jozef Andacký 
Web › dane › cenzúra : hazardné hry s internetom 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 41, s. 28-31 
Komentář k regulaci nelegálního online hazardu podle návrhu slovenského Ministerstva financí; 
obcházení slovenských daňových zákonů zahraničními sázkovými kancelářemi, blokování online 
gamblingu. 
 
Miroslav Prchal 
Ze superhvězdy zkrachovalcem : Jon Corzine 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 46, s. 44-45 
O bankrotu americké makléřské společnosti MF Global (její krach zavinily objemné investice do 
státních dluhopisů zemí eurozóny postižených dluhovou krizí) a o bankéři a politikovi Jonu Corzinovi, 
který stál v jejím čele. -- K tématu také příspěvek v HN č. 227, 23.11.2011, s. 22. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Clause and effect 
Klauzule a účinek 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8757, p. 78 
Američtí národohospodáři využívají všechny páky k oživení ekonomiky, od fiskálních stimulů ke 
kvantitativnímu uvolnění. Výjimkou je regulatorní politika - v různých oborech od ochrany životního 
prostředí po bankovní dohled přibývá pravidel. V článku čerpajícím z různých studií se rozebírají 
přínosy a náklady nových regulačních předpisů a konstatuje se, že do nákladů by měly být zahrnuty     
i škody způsobené ztrátou pracovních míst. Závěr zní, že stejně jako fiskální a měnová politika by se    
i regulatorní politika měla řídit vývojem hospodářského cyklu, čili měla by být volnější v době vysoké 
nezaměstnanosti a tvrdší tehdy, když nezaměstnanost klesá. 
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Richard Hindls, Stanislava Hronová, Adam Čabla 
Conjunctural evolution of the Czech economy 
Konjunkturální vývoj českého hospodářství 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 3, p. 4-17 
Analytický popis konjunkturálního vývoje národního hospodářství ČR od roku 1995 do současnosti 
prostřednictvím testování krátkodobých časových řad (čtvrtletní data o hospodářském vývoji). Autoři 
pro analýzu použili metodu "saddles and peaks" ("sedel a vrcholů") a Koyckův dynamický model         
s časovým zpožděním. - Pozn. 
 
Tomáš Holub 
Český HDP potáhne jen domácí poptávka : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 45, s. 30-31 
Souhrn informací z nejnovější prognózy ČNB k nejbližšímu vývoji české ekonomiky (výhled do roku 
2013). V úvodu ke snižování prognóz hospodářského růstu v eurozóně, zpomalení růstu bude 
kopírovat i česká ekonomika. Dále k vývoji nezaměstnanosti, inflace, úrokových sazeb a předpokládánému 
poklesu cen na světových komoditních trzích. Alternativní scénář prognózy. Doplněno grafickým 
znázorněním nové prognózy ČNB (inflace, úrokové sazby, kurz CZK/EU, HDP). 
 
Christian Beer ; Harald Badinger 
Die ökonomischen Effekte des Euro auf Österreich : ein Überblick über die wissenschaftliche 
Literatur 
Ekonomické efekty eura na Rakousko : přehled vědecké literatury 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2011, Nr. 3 Q., S. 23-37 
Ze studie zaměřené na odbornou literaturu věnovanou efektům eura na Rakousko je patrné, že se 
hlavní pozornost obrací na inflaci, zahraniční obchod, hospodářský růst a nezaměstnanost. Ukazuje se, 
že kvantifikace (specifických) efektů eura je obtížná a odborná literatura přináší o účincích eura jen 
málo konkrétních informací. Čistě ekonomické vlivy společné měny se z pohledu odborné literatury 
nezdají být zvlášť velké - naopak jiné evropské integrační projekty, které s měnovou unií souvisejí 
částečně, mohou mít na rakouskou ekonomiku výraznější vliv. - Pozn. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Dohody soutěžitelů a evropské právo 
Pojistné rozpravy, Sv. 2011, č. 27, s. 109-115 
Autor komplexně informuje o komunitárním právu v oblasti dohod uzavíraných mezi soutěžiteli 
včetně klíčových pravidel hospodářské soutěže vymezených ve Smlouvě o fungování EU, klíčových 
ustanovení nařízení ES č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže a nařízení 267/2010 EK - 
bloková výjimka v pojišťovnictví. Pokyny k dohodám o horizontální spolupráci, upozornění na 
vybraná rozhodnutí EK a judikáty. - Pozn. 
 
Klaus Stratmann 
Energiewende zu teuer erkauft 
Draze vykoupený obrat v energetice 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 196 (11.10.2011), S. 12-13 
K nákladům spojeným s přechodem na obnovitelné zdroje energií v Německu; odkaz na studii, která 
mj. kritizuje výši úhrad resp. sazeb za solární a větrnou energii. Zpochybnění výše pevných úhrad za 
napájení sítí solárním proudem stanovených EEG (zákon o napájení). 
 
Václav Lavička 
Evropa klouže do recese. Německo by jí mělo odolat 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 223 (16.11.2011), s. 2-3 
Rozbor hospodářského vývoje eurozóny ve třetím čtvrtletí roku 2011 a jeho krátkodobá prognóza ve 
vybraných členských zemích. Očekávaná recese; dopady dluhové krize na Itálii a Francii; dynamika 
hospodářského růstu v Německu a v ČR. -- Viz také příspěvek Ekonomika neroste, výhled je chmurný  
na s. 1. 
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By Daniel Dombey 
Fundamentals in focus 
Zaměřeno na základy 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37751 (18.10.2011), p. 9 
Vliv Turecka roste a země je pro mnoho svých sousedů příkladem demokracie a prosperity. Volební 
úspěch vládnoucí středopravicové strany Právo a rozvoj (AK) má kořeny v rostoucí životní úrovni 
obyvatelstva - za devět let se příjmy na hlavu v dolarech zvýšily třikrát. Prosperující ekonomika 
přitahuje zahraniční investory, obavy však vyvolává rostoucí schodek běžného účtu a oslabující lira. 
MMF předpovídá Turecku pro příští rok zpomalení růstu na 2,5 %. 
 
Pavel Neumann 
Globální ekonomická governance : její formy, projevy a vývoj v EU a hlavních centrech světové 
ekonomiky 
Současná Evropa, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 93-113 
Autoři nejprve charakterizují globalizační tendence a hlavní rysy globalizovaného prostředí ve světové 
ekonomice včetně dopadů na EU a další hlavní světová centra. Dále k termínu ekonomická 
governance, k vývoji a specifikům systému governance v různých typech tržních ekonomik (USA, 
Japonsko, ES/EU) a k popisu příčin a podstaty transformace ekonomické governance vlivem 
globalizace. Potenciál evropských a světových institucí k transformaci governance na globální úroveň 
(EU, MMF, skupina G20). Úloha EU v rámci globálního působení, funkce regionální stabilizace se 
postupně rozšiřuje do globální dimenze. - Pozn. 
 
Lukáš Mohelský 
Impact of the car scrapping scheme on consumer behaviour and aggregate consumption 
Vliv šrotovného na chování spotřebitele a na agregátní spotřebu 
Prague economic papers, Vol. 20, (2011) No. 3, p. 268-287 
Nedávná hospodářská krize přinesla nový ekonomický nástroj zacílený na stimulaci agregátní 
poptávky v době hospodářského poklesu prostřednictvím krátkodobé spotřeby - šrotovné (car 
scrapping scheme). Příspěvek charakterizuje a kvantifikuje spotřebitelské chování tří skupin 
spotřebitelů (rozlišených dle jejich chování v době hospodářské krize) na začátku i ke konci 
hospodářského poklesu a následně analyzuje mikroekonomický efekt tohoto programu stimulujícího 
nákup nového automobilu u tří skupin spotřebitelů i vliv na vývoj agregátní poptávky. - Pozn. 
 
Jan Cienski ... [et al.] 
Investing in Poland 
Investování v Polsku 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37764 (2.11.2011), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu o hospodářské a politické situaci v Polsku se jednotlivé články zaměřují na energetiku, 
bankovnictví, reformu veřejných financí, nemovitosti, zemědělství, rostoucí spotřebu luxusního zboží 
a také na ekonomické aspekty přípravy Eura 2012. 
 
Konrad Fischer 
Maut als Maßstab 
Mýto měřítkem 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 41, S. 44 
Krátce k novému indexu konjunktury (Maut-Index resp. Toll-Index), který měří hospodářskou 
výkonnost německé ekonomiky pomocí kamionové dopravy; poměrně bezprostřední schopnost 
výpovědi údajů o výběru mýta prokazuje studie vědců z Univerzity v Bonnu (Nowcasting business 
cycles using toll data). Toll Collect. 
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N.V. Jeremina, A.V. Čonka 
Mechanizmy platy za pol'zovanije avtomobil'nymi dorogami : meždunarodnyj opyt 
Mechanismy zpoplatnění užívání pozemních komunikací : mezinárodní zkušenosti 
Finansy, Sv. 2011, No. 7, s. 37-40 
Modely zpoplatnění užívání silnic ve vyspělých zemích: princip "uživatel platí"; silniční daně, 
spotřební daně, mýtné, dálniční známky aj. 
 
Martina Krčová 
Nájmy plynárenských zařízení obcí čeká nový způsob výpočtu 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 11, s. 10-11 
K problematice pronájmů plynárenských zařízení v majetku obcí, k návrhu vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu. Postup stanovení nájemného v majetku třetí strany, zásady výpočtu výše 
nájemného za užívání plynárenského zařízení. Příklad výpočtu výše nájemného. 
 
Branislav Karmažin 
Vplyv zavedenia eura na vývoj spotrebiteľských cien 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 8, s. 4-14 
Hodnocení vlivu zavedení eura v SR na cenový vývoj, changeover effect v období od prosince 2008 
do prosince 2009. Vstupní databáze, transparentnost použitých údajů, vývoj resp. pokles podílu 
atraktivních cen po zavedení eura, atraktivní ceny vyššího řádu, výpočet možného dopadu 
zaokrouhlování směrem k nejbližší atraktivní ceně na celkovou inflaci (best/worst case scenario). 
Changeover efekt v důsledku matematického zaokrouhlení, pravidlo 3 sigma (pozorování spárovaných 
individuálních cen), 5 variant výpočtu changeover efektu; postup výpočtu changeover efektu ("cup of 
coffee" - typický příklad výrazného vlivu zavedení nové měny na zvýšení cenové úrovně). - Pozn. 
 
What do you do when you reach the top? : South Korea's economy 
Co uděláte, až se dostanete na vrchol? : jihokorejská ekonomika 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8759, p. 67-69 
Pro většinu chudých zemí je Jižní Korea vzorem hospodářského růstu. Země navíc spojila růst             
s demokracií a ke svým úspěchům může připočítat i odolnost - z globální finanční krize se dostala 
rychleji než kterákoliv jiná země. V článku se popisuje jihokorejský model, založený na vzdělanosti a 
pracovitosti obyvatel a síle konglomerátů, a zdůrazňuje se nutnost nového přístupu v době, kdy Korea 
téměř dohnala vyspělý svět. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
By Joshua Chaffin 
A hard puzzle to solve 
Obtížná skládačka 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37772 (11.11.2011), p. 7 
Odchod Řecka z měnové unie již není tabu a politici o něm nahlas veřejně spekulují. Článek se 
zaměřuje na otázku, co by se stalo, kdyby se Řecko skutečně vrátilo k drachmě, a upozorňuje na téměř 
nepřekonatelné právní a praktické překážky. -- Český překlad pod názvem Jak opustit eurozónu: 
složitá hádanka k rozřešení viz Hospodářské noviny č. 221 ze dne 14. 11. 2011, s. 16-17. 
 
Michaela Staníčková, Eva Poledníková, Karel Skokan 
Konkurenceschopnost a soudržnost v zemích V4 po Lisabonské strategii 
Současná Evropa, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 115-137 
Článek přináší analýzu a porovnání vývoje zemí Visegrádské skupiny z pohledu cílů Lisabonské 
strategie s využitím strukturálních ukazatelů stanovených pro její hodnocení a vyhodnocuje 
perspektivu těchto zemí při plnění nové růstové strategie EU do roku 2020. Nejprve obecný pohled na 
vývoj konkurenceschopnosti a soudržnosti v ČR, Polsku, Maďarsku a Slovensku, dále k evaluaci 
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Lisabonské strategie EU a jejích výsledků na úrovni EU i jednotlivých zemí, následně k cílům nové 
růstové strategie - Evropa 2020 a k výchozí situaci v zemích V4. - Pozn. 
 
Jan Váška 
Reforma Rady EU podle Lisabonské smlouvy 
Současná Evropa, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 139-160 
Autor příspěvku shrnuje a stručně hodnotí hlavní změny, kterými prošla Rada Evropské unie od přijetí 
Niceské smlouvy a které ovlivnily její vnitřní fungování i postavení v institucionální architektuře 
Unie. Zaměřuje se na dvě základní reformy s cílem zefektivnění činnosti Rady: plánované zavedení 
nové definice kvalifikované většiny a reformu systému předsednictví. Podrobněji rozebírá a hodnotí 
reformu Rady EU obsaženou v Lisabonské smlouvě. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Exports to Mars 
Vývoz na Mars 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8759, p. 74 
Podle Světového hospodářského výhledu MMF činily celkové vývozy ve světě v r. 2010 o 331 mld. 
USD více, než dovozy. Takže se buď vyváží do mimozemských civilizací, nebo globální přebytek 
běžného účtu odráží statistické chyby. V příspěvku se rozebírá, jaké mohou být příčiny nesrovnalostí 
(např. otázka měření služeb, vertikálně integrované podniky, nárůst čínského obchodu, větší 
spolehlivost statistik vyspělých zemí než rozvojových). 
 

Podnik a podnikání 
 
Carsten Meinert 
Neuere Entwicklungen in der Unternehmensbewertung. (Teil I) 
Aktuální vývoj v oceňování podniku. (1. část) 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 43, S. 2397-2403 
Obsáhlý pohled na problematiku oceňování podniku v Německu; metodické zásady oceňování 
podniku, komentovaný přehled soudních rozhodnutí zaměřených na zjišťování budoucího výnosu        
v rámci metodiky ocenění výnosu, výhled daňové zátěže podniku. - Pozn. 
 
Carsten Meinert 
Neuere Entwicklungen in der Unternehmensbewertung. (Teil II) 
Aktuální vývoj v oceňování podniku. (2. část) 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 44, S. 2455-2460 
Druhá část přehledu o rozhodovací praxi soudů v oblasti oceňování podniku v Německu se zabývá 
kapitalizací budoucího výnosu, likvidační hodnotou coby dolní hranicí hodnoty podniku a problémy, 
které vznikají při aplikaci burzovní hodnoty. CAPM. - Pozn. 
 
Michal Vrajík, Ondřej Huml 
Péče řádného hospodáře a povinnosti s tím spojené 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 20, s. 18-25 
K povinnostem vázaným na péči řádného hospodáře, která je stanovena obchodním zákoníkem pro 
členy představenstva a.s. Obsah pojmu péče řádného hospodáře, subjektivní a objektivní pojetí péče 
řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře ve vztahu: k vedení účetnictví, k uzavírání smluvních 
závazků, po dobu existence smlouvy a vymáhání smluvních závazků. Následky porušení povinnosti 
jednat s péčí řádného hospodáře. - Pozn. 
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Jan Lasák ... [et al.] 
Závod do země nikoho: 7 let evropské společnosti v České republice 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 11, s. 313-319 
Pracovníci Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnili výzkum, jehož cílem bylo zjistit 
motivy volby evropské společnosti coby korporační podoby podnikatelského úsilí. Výzkum byl 
zasazen do kontextu debaty založené na konceptu regulatorní arbitráže. Autoři shrnuli dosavadní 
zahraniční výzkumy zaměřené na vývojové tendence v oblasti zakládání evropských společností a 
nabídli vlastní pozorování a domněnky ohledně důvodů volby této právní formy. Na základě vlastních 
vstupních hypotéz uskutečnili prakticky orientovaný výzkum, jehož struktura a celkový design jsou 
rovněž v příspěvku vykresleny. Závěrečná část příspěvku shrnuje zjištěná data a nabízí určitou cestu, 
jak je interpretovat i ve světle probíhající rekodifikace soukromého práva v ČR. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Hans-Michael Besig; Juli Zeh, Lothar Späth, Wolfgang Gründinger 
"Wir haben ein Luxusproblem" 
"Máme luxusní problém" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 41, S. 138-140 
Polemická diskuze o možnostech Německa, jak zvládnout generační konflikt vyvolaný 
demografickými změnami. Vnímání generační smlouvy, pozitiva celkově starší společnosti, význam 
pomoci jedince (v případě zachování civilní služby či formou povinné roční služby v sociální oblasti 
pro ženy i muže), nebezpečná tendence starších lidí neakceptovat systémovou podporu studentů a 
rodin s dětmi, význam pomoci státu rodinám pečujícím o staré lidi (domácí resp. rodinná péče 
představuje značný úsporný potenciál), pečovatelské dobropisy, doporučení flexibilizace věku 
odchodu do důchodu (v době nárůstu nezaměstnanosti mladých lidí), nutnost omezit "stavovství"         
v pojistném systému (výjimky pro úředníky, OSVČ atd.), podpora porodnosti tj. rodin s dětmi 
(školky). 
 
Josef Pravec 
Co přináší české reformní tsunami 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 45, s. 58-61 
Shrnutí opatření vládní reformy v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotnictví a DPH, které byly 
přijaty Poslaneckou sněmovnou. Detailněji k druhému pilíři důchodového pojištění, výnosům 
penzijních fondů a kritickému pohledu na ně; k zavedení nadstandardů ve zdravotnictví a dalším 
opatřením sociální reformy. Úvaha nad případným odkladem účinnosti změn. 
 
Jaroslav Mesršmíd, Josef Keller 
Pojistný trh České republiky 1991-2010 
Pojistné rozpravy, Sv. 2011, č. 27, s. 16-25 
Analýza vývoje pojistného trhu v ČR za posledních dvacet let a vyhodnocení stěžejních trendů na 
základě statistických údajů České asociace pojišťoven. Podrobněji k vývoji počtu pojišťoven, 
předepsanému pojistnému, k podílu životního a neživotního pojištění na celkovém pojistném,              
k pojištěným škodám z povodní 1997 a 2002 apod. - Pozn. 
 
By Hal Weitzman, Dan McCrum and Nicole Bullock 
Regions of rancour 
Regiony zloby 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37759 (27.10.2011), p. 7 
Snaha zkrotit rostoucí deficit státních rozpočtů vede jednotlivé americké státy k omezování sociálních 
výhod pro pracovníky veřejného sektoru a současně polarizuje veřejné mínění. Nejvýraznějším 
příkladem je Ohio, kde mají voliči hlasovat o budoucnosti návrhu na zvýšení příspěvku státních 
zaměstnanců na zdravotní a důchodové pojištění, zrušení automatického zvyšování platů, omezení 
kolektivního vyjednávání a krácení dovolených a nemocenské. Podle pracovníků veřejného sektoru 
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jsou tak státní zaměstnanci tlačeni k tomu, aby na své výhody přispěli víc, i když jejich mzdy stagnují, 
zatímco podle pracovníků soukromého sektoru jsou tyto benefity příkladem nesprávného užívání daní. 
Spory vznikají i v otázce velikosti deficitu penzijního účtu. 
 
Niklas Hoyer 
Stattliche Rente oder stattliche Ente? : Riester-Rente 
Pořádný důchod nebo pořádná kachna? : Riesterův důchod 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 42, S. 102-111 
I když se státem podporovaný Riesterův důchod jeví jako velmi atraktivní, většině spořilů přinese 
pouze malé výnosy - skutečné výhody má tento důchod až po dovršení 90 let (v tabulkách efekt 
Riesterova důchodu u zaměstnanců podle výše příjmu a věku); ve vloženém boxu jsou vyvráceny 
tradované omyly o: vysokých daňových úlevách, zvýhodnění přispěvatelů na Riesterův důchod po 
narození potomka, absenci možných finančních ztrát pro střadatele. 
 
Vladimír Přikryl, Jana Čechová 
Význam zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, pro vznik a další vývoj soukromého pojištění   
v České republice 
Pojistné rozpravy, Sv. 2011, č. 27, s. 5-15 
Rekapitulace k dvacetiletému výročí ustanovení právního základu pro demonopolizaci soukromého 
pojišťovnictví v ČR zákonem o pojišťovnictví č. 185/1991 Sb. Charakteristika významu zákona pro 
vznik věcně i legislativně stabilního konkurenčního prostředí v českém pojišťovnictví, detailněji ke 
vzniku a principům zákona a ke státnímu dozoru nad pojišťovnami. Podrobný rozbor a výklad 
jednotlivých částí zákona. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Ivan Ryšavý 
Prostupné bydlení: zpod mostu až do slušného nájemního bytu 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 11, s. 6-7 
Komunální sociální/bytová politika, k systému prostupného bydlení. 
 
Lawrence Summers 
Why the housing burden stalls America's economic recovery 
Proč bytové břemeno brzdí americké hospodářské oživení 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37756 (24.10.2011), p. 9 
Z rozboru situace na americkém bytovém trhu a jeho významu pro ekonomiku země vyplývá nutnost 
změn ve vládní politice. Autor v pěti bodech vysvětluje pět kroků, které by podle něj zásadním 
způsobem přispěly k hospodářskému oživení USA. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Peter Knief 
Kalkulatorische Steuerberaterlöhne in Abhängigkeit zur Betriebsgröße : Praxisbewertung: ein 
Murmelspiel oder eine anspruchsvolle Aufgabe? 
Kalkulační plat daňového poradce v závislosti na velikosti podniku : porovnání praxí 
[Německého svazu daňových poradců]: cvrnkaná nebo náročný úkol? 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 41, S. 2277-2281 
Pohled na problematiku zjišťování/stanovení přiměřeného platu daňového poradce v závislosti na 
velikosti podniku (daňové poradenské kanceláře). V tabulkách platy daňových poradců činných v rámci 
obcí do 100 tis. obyvatel, vývoj platů v letech 2009-2011, zjišťování přibližné hodnoty podnikového 
výnosu resp. výnosu kanceláře. - Pozn. 
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Veronika Plešková, Petra Sochorová 
Na půli cesty : od novely zákoníku práce se čekalo víc, přesto je krokem správným směrem 
Euro, Sv. 2011, č. 45, s. 75 
Přehledné shrnutí a zhodnocení změn, které přináší navrhovaná novela zákoníku práce s účinností od 
1. ledna 2012. Nová úprava pracovního poměru na dobu určitou, zkušební doby, mzdy s přihlédnutím 
k práci přesčas, konkurenční doložky, výpovědního důvodu pro porušení režimu dočasně práce 
neschopného zaměstnance, odstupného podle odpracované doby a opětovné zavedení dočasného 
přidělení k jinému zaměstnavateli. 
 
Ladislav Jouza 
Nová pravidla pro odstupné 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 11, s. 34-37 
Podmínky (a důvody) výplaty odstupného. Vyšší (smluvní) odstupné. Případy vracení odstupného. 
Odstupné po velké novele zákoníku práce. Zvláštní "odstupné". Odstupné ve veřejné správě. -- 
Konkrétním případům z praxe je věnován další příspěvek autora na s. 38-41. 
 
Richard W. Fetter 
Švarc systém - uplatňování 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 11, s. 77-80 
Vymezení zákonného a nezákonného uplatňování švarc systému. Zastírání skutečného stavu vztahu 
závislé práce, znaky závislé práce. Závislá práce v definici nového zákoníku práce. Závislá práce 
prostřednictvím agenturního zaměstnávání. Případ ze soudní praxe, judikatura. 
 
David Kocourek, Filip Pertold 
The impact of early retirement incentives on labor market participation : evidence from a 
parametric change in the Czech Republic 
Vliv pobídek k předčasnému odchodu do důchodu na účast na trhu práce : údaje o parametrických 
změnách v ČR 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 5, p. 467-483 
Autoři zkoumají dopady změn v systému předčasných důchodů v ČR na participaci starších mužů na 
pracovním trhu. Metoda rozdílu v rozdílech (difference-in-differences) je aplikována na data z let 
1998-2005 a výsledky ukazují vysokou pružnost míry participace této skupiny pracovníků na trhu 
práce. Snížení dávek při odchodu do předčasného důchodu dle změn v systému v roce 2001 zesílilo 
účast na trhu práce sledované skupiny. - Pozn. 
 
Růžena Klímová 
Zaměstnavatelé se zajímají o připravovanou novelu zákoníku práce. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 20, s. 25-27 
Velká novela zákoníku práce; přehled hlavních avizovaných změn. Dovolená (podmínky čerpání), 
konkurenční doložka, zápočtový list i u dohody o provedení práce, přechod práv a povinností              
z pracovněprávních vztahů, změny v právní úpravě zástupců zaměstnavatelů a kolektivních smluv. - 
Dokončení z předchozího čísla. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2011   
K čemu a jak využít sociální fond zaměstnanců? Cizinci na trhu práce v ČR. Svátky z pohledu 
zaměstnance. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. 
Plnění poskytovaná zaměstnancům z fondů zaměstnavatele.  
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Právo 
 
Robert Zbíral 
Analýza míry vlivu EU na vnitrostátní legislativu : srovnání situace v ČR s jinými členskými 
státy 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 11, s. 1049-1076 
Příspěvek, zabývající se rozsahem přenesených pravomocí na Evropskou unii, je rozdělen do pěti 
částí. V první z nich je představeno často zastávané tvrzení, že akty EU ovlivňují kolem 80 % 
vnitrostátní legislativy. Další část podrobně rozebírá silná a slabá místa různých přístupů, jak odborně 
míru legislativního vlivu EU měřit. Třetí oddíl poskytuje a analyzuje výstupy výzkumů, které byly již 
provedeny v jiných členských zemích. Další kapitola zpracovává data z ČR a vykresluje vnitrostátní 
situaci. Závěr shrnuje a zobecňuje dosažené výsledky a diskutuje jejich problémové aspekty. - Pozn. 
 
Hana Boulová 
Ke změně zákona o soudních poplatcích 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 22, s. 21-24 
Novelizace zákona o soudních poplatcích, související a zrušená legislativa. Konkrétní změny soudních 
poplatků, výše a limity poplatků, osvobození od placení soudních poplatků. - Pozn. 
 
Jana Novotná 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský příkaz k obstavení 
účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 11, s. 333-335 
Dne 25. července 2011 předložila Evropská komise ke schválení Radě nový návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský příkaz k obstavení účtů k usnadnění 
vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech ("evropský příkaz"). Jedná 
se o iniciativu Komise, která má za úkol zlepšit účinnost výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii 
týkajících se bankovních účtů a aktiv dlužníka, a tím zajistit podporu hospodářské činnosti v rámci 
jednotného trhu. Příspěvek podrobně informuje o důvodech zavedení evropského příkazu a o možných 
úskalích návrhu. - Pozn. 
 
Tomáš Břicháček 
Notáři ve víru vnitřního trhu 
Jurisprudence, Sv. 20, (2011) č. 6, s. 3-10 
Dne 24. května 2011 vynesl Soudní dvůr EU sérii rozsudků proti sedmi členským státům, které 
žalovala Komise v rámci řízení o nesplnění povinnosti kvůli jejich vnitrostátní úpravě notářské 
profese. Žalované státy vyhradily přístup k notářské profesi svým státním příslušníkům a neuplatnily 
na ně ustanovení o svobodě usazování a volném pohybu služeb. Dlouho očekávané rozsudky jsou 
přelomové nejen ve vztahu k notářskému povolání; autor ve svém komentáři hodnotí rozhodnutí 
Soudního dvora negativně. - Pozn. 
 
Miroslav Dubovský 
Pružnější arbitráž v Paříži : ambiciózní úprava pravidel ICC zavádí rychlé a ekonomické vedení 
sporu 
Euro, Sv. 2011, č. 44, s. 69 
Informace o změnách rozhodčích pravidel rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře          
v Paříži (ICC), které nabudou účinnosti 1. ledna 2012. Jejich hlavním cílem je zefektivnění vedení 
sporu, zkrácení délky a snížení celkových nákladů rozhodčího řízení. Zavedení institutu tzv. 
dočasného rozhodce (emergency arbitrator); detailní úprava komplexních (vícestranných) arbitráží; 
povinnost rychlého a nákladově efektivního arbitrážního řízení; nepodjatost rozhodců. 
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Peter Mišúr 
Směrnice Evropské unie stanovila novou dobu ochrany autorských práv 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 11, s. 335-337 
Dne 11. října 2011 byla v Úředním věstníku EU vyhlášena směrnice č. 2011/77/ES, která nově stanoví 
dobu ochrany autorských práv. Jedná se o nevelkou, ale svým významem důležitou úpravu                  
s dalekosáhlým dopadem. Do českého práva musí být směrnice transponována tak, aby nabyla 
účinnosti nejpozději 1. 11. 2013. - Pozn. 
 
Vlastimil Pršal, Vít Peštuka 
Trestný čin pojistného podvodu v novém trestním zákoníku 
Pojistné rozpravy, Sv. 2011, č. 27, s. 68-72 
Pojistné podvody jako zvláštní kategorie podvodných jednání dle § 210 nového trestního zákoníku 
(zákon č. 40/2009 Sb). Porovnání odlišností nové právní úpravy se zákonem č. 140/1961 Sb., 
judikatura NS ČR. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2011, roč. 8, č. 4-5 

Ochrana spotřebitele - nekalé obchodní praktiky – klamavá opomenutí : řízení o předběžné otázce, 
kterou vznesl Marknadsdomstolen (Švédsko) (čl. 267 SFEU). Konsumentombudsmannen proti Ving 
Sverige AB. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 12. května 2011      C-122/10 
 
 
Soudní rozhledy, 2011, roč. 17, č. 11 

Ochranné známky – reklama na internetu prostřednictvím klíčových slov : rozhodnutí o předběžné 
otázce, kterou vznesl High Court of Justice. Interflora a další. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 22. září 2011                                                    C-323/09 
 
 
Obchodněprávní revue, roč. 3, č. 12 

Monopol na provozování on-line kasin : rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl 
Bezirksgericht Linz (Rakousko) (čl. 49 SEU, resp. čl. 56 SFEU). 
Trestní řízení proti Jochenu Dickingerovi a Franzi Ömerovi. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 15. září 2011       C-347/09 
 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                          
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Vítězslav Ondruš 
Compilation of non-financial balances in the Czech Republic 
Sestavování nefinančních bilancí v České republice 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 3, p. 18-34 
Podrobněji k bilanci nefinančních aktiv a jejímu významu jako integrální části Systému národních 
účtů (SNA) v ČR. Od roku 1995 ČSÚ každoročně sestavuje a zveřejňuje pro každé odvětví                  
i pododvětví čtyři bilance nefinančních aktiv - bilanci fixních aktiv, bilanci zásob, bilanci cenností a 
bilanci nevyráběných aktiv - které zaznamenávají zásoby a změny stavu zásob v jednotlivých 
skupinách aktiv. Tyto čtyři bilance jsou v příspěvku detailně popsány a ilustrovány na datech z roku 
2008, dále je zkoumán analytický a statistický přínos těchto bilancí pro SNA a krátce je 
charakterizován jejich další vývoj. 
 

Účetnictví 
 
Libuše Müllerová 
Dotace v účetnictví. [Zač.] 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 5, s. 29-31 
Specifika účtování dotací. Příklady, právní úprava, použité účty. 
 
Helena Machová 
Účetní závěrka poprvé? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 22, s. 31-33 
Stručné shrnutí účetních operací, které předcházejí vyhotovení (řádné) účetní závěrky za rok 2011; 
inventarizace majetku a závazků, rezervy, opravné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů, 
dohadné položky. 
 
Martin Děrgel 
Účtování o softwaru 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 21, s. 31-38 
Hodnota softwaru v účetnictví, jednotlivé majetkové kategorie zaúčtování softwaru. Definice 
softwaru, který je dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM), aktivace DNM. Metodika účetních 
odpisů; účetní pohled na update a upgrade. 
 
Ivana Pilařová 
Účtování v cizích měnách a problémy s tím spojené. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 20, s. 28-34 
K problémům účtování v cizích měnách; zápočty pohledávek v cizí měně, kurzové rozdíly                   
k rozvahovému dni, použití kurzů v DPH a jejich zaúčtování. 
 
Ladislav Jouza 
Změny v důchodovém pojištění - povinnosti mzdové účetní 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 10, s. 34-37 
K novele zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 220/2011 Sb.), která přináší řadu změn s účinností 
od 30. září 2011 nebo od 1. ledna 2012: co se započítává, redukční hranice, předčasný důchod, 
zvyšování důchodů, povinnosti zaměstnavatelů, záznamy o zaměstnancích, kdo plní povinnosti            
v důchodovém pojištění, vedení a předkládání záznamů, evidence u osob samostatně výdělečně 
činných, důchodce v zaměstnání, povinnosti zaměstnanců aj. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2011  
Inventarizace (praktické postupy). Účtování vratných obalů. Správné sestavení přílohy (2) - syntetické 
a analytické účty. Vklady do obchodních společností (2.).  
 
 
Účetní TIP  
 
č. 24/2011  
Jak přežít účetní závěrku a uzávěrku - Příprava na účetní závěrku. Interpretace NÚR - I-11 
Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů. 
Zkušenosti z kontrol - Nesrovnatelné údaje v účetní závěrce za minulé účetní období. Lze stanovit 
nárok na stravné dle evidence docházky? DPH a úprava odpočtu při prodeji  nemovitosti.  
 

Veřejná správa 
 
Lenka Mindová 
Inovatívne nástroje riadenia v praxi slovenských samospráv : programové rozpočtovanie a 
benchmarking 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 14, (2011) č. 3, s. 167-173 
Příspěvek prezentuje strukturu prvních programových rozpočtů vybraných samospráv na Slovensku a 
zdůrazňuje přínos takto sestaveného rozpočtu v kontextu jeho potenciálního využití v oblasti 
vzájemného porovnávání efektivity poskytování veřejných služeb. První část je věnována 
programovému rozpočtování v praxi slovenských samospráv v letech 2009-2011 a porovnání jejich 
rozpočtů z hlediska struktury rozpočtových programů a objemu rozpočtových zdrojů vynakládaných 
na jednotlivé oblasti financování. Další část seznamuje s manažerskou metodou benchmarkingu pro 
měření a hodnocení výkonů veřejných služeb poskytovaných místní samosprávou a následně 
představuje praktickou implementaci metody benchmarkingových indikátorů na reálných 
programových rozpočtech vybraných okresních měst. 
 
Matz Dahlberg and Eva Mörk 
Is there an election cycle in public employment? : separating time effects from election year 
effects 
Odráží se volební cyklus ve veřejné zaměstnanosti? : odlišení efektu času od efektu volebního 
roku 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 3, p. 480-498 
Problematika navyšování veřejné zaměstnanosti ze strany místní správy ve Skandinávii ve volebních 
letech. Autoři prostřednictvím modelového zkoumání dat o počtu pracovních míst vytvářených 
obecními úřady ve Švédsku a Finsku v období 1985-2002 zkoumají a kvantifikují dopad 
nadcházejících obecních voleb (efekt volebního roku) a oddělují tento dopad od dalších časových 
dopadů. - Pozn. 
 
Adam Furek 
Poskytování informací o platech zaměstnanců obcí 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 10, s. 56-57 
Střet práva na informace a práva na ochranu osobnosti, podmínky zpřístupnění informace o výši platu 
úředníka/zaměstnance veřejné správy/obce. Vyžádání informace konkrétní osobou, zpřístupnění 
informace o výši platu bez souhlasu/se souhlasem zaměstnance. Zákon o svobodném přístupu             
k informacím a podávání informací o osobě, které povinný subjekt poskytl veřejné prostředky. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Marek Legéň 
Dlhy ešte majú kam rásť : zadlženie samospráv prudšie stúplo, môže za to najmä kríza a 
eurofondy 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 41, střed. příl. (s. 8) 
Hodnocení zadluženosti slovenských měst a obcí (jejich dluhy se započítávají do celkového dluhu 
veřejné správy); nastavené mantinely obecního zadlužování, povinná kritéria při splácení komunálních 
dluhů. V grafu města s nejvyšší zadlužeností. 
 
Helvi Kinnunen, Maritta Paloviita 
Fiscal policy responses of euro area countries to the economic crisis 
Odezvy fiskální politiky zemí eurozóny na hospodářskou krizi 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 85, (2011) No. 4, p. 27-36 
K možnostem a rizikům aktivního užití opatření fiskální politiky k provádění proticyklické politiky. 
Po teoretickém úvodu týkajícím se problematiky užití fiskální politiky k omezení důsledků výkyvů 
hospodářského cyklu a vlivu nejistoty a chyb v prognózách se studie dále zaměřuje na odhad reakční 
funkce fiskální politiky deseti států eurozóny na základě panelových dat v reálném čase z období 
1999-2010. Výsledky ukazují, že odhady stavu hospodářského cyklu v rámci rozpočtového roku 
ovlivnily rozpočtové plánování a že v době existence eurozóny její členské státy používaly diskreční 
opatření ke snižování fluktuace hospodářského cyklu. Dále studie hodnotí význam fiskální politiky a 
změnu postoje k ní v době nedávné recese v zemích eurozóny. - Pozn. 
 
Pavla Bednářová 
Fiskální pozice zemí eurozóny pod vlivem světové hospodářské krize 
Současná Evropa, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 17-31 
Článek analyzuje vymezení a funkčnost kritérií fiskální disciplíny v Evropské měnové unii, které jsou 
představovány Maastrichtskými konvergenčními kritérii před vstupem země do eurozóny a existencí a 
fungováním Paktu stability a růstu pro země již participující na projektu EMU; dále vyhodnocuje 
fiskální pozici zemí eurozóny v období probíhající světové hospodářské krize. V tabulce je 
prostřednictvím poměru dluhu a salda státního rozpočtu k HDP znázorněna fiskální disciplína             
v zemích eurozóny v letech 2006-2009; v grafu pak fiskální pozice EU v období 1970-2010. - Pozn. 
 
Gauchos and gadflies : Argentina's debt default 
Gaučové a ovádi : argentinská platební neschopnost 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8756, p. 82-83 
Zkušenosti věřitelů s Argentinou mohou být věcnou připomínkou toho, jaký zmatek může následovat 
po státním bankrotu. Uplynulo již deset let, ale věřitelé se stále domáhají svých peněz. Většina 
přistoupila na nebývale nízkou nabídku 35 centů za dolar v r. 2005 a další v r. 2010, ale stále ještě 
zbývá dluh v hodnotě 6 mld. USD, jehož držitelé trvají na lepším vyrovnání. Spor brání plánovanému 
návratu Argentiny na mezinárodní kapitálové trhy. 
 
Kateřina Eliášová 
Města nemají na rozvoj. Prodávají proto majetek za miliardy 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 225 (21.11.2011), s. 16-17 
K současné napjaté rozpočtové situaci a zadluženosti obcí v ČR. Praxe rozprodeje obecního 
(nemovitého) majetku a hledání investic pro projekty spolufinancované evropskými dotacemi. V grafu 
znázorněna zadluženost obcí, krajů a státu v období 2001-2010. -- Další informace o novém návrhu na 
rozpočtové určení daní, zadluženosti obcí a rozprodávání obecního majetku viz ostatní příspěvky na    
s. 16-17 a 1. 
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Luděk Niedermayer 
Rozpočet v čase očekávané recese 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 225 (21.11.2011), s. 9 
Úvaha nad českou fiskální politikou, zejména v souvislosti tvorby státního rozpočtu na rok 2012 a 
možných reakcí na zhoršující se hospodářské vyhlídky pro příští rok. Autor zvažuje možná fiskální 
opatření v situaci nižších růstových předpokladů, volá po kvalitních fiskálních pravidlech, vyšší 
transparenci tvorby státního rozpočtu a hodnotí plán daňové reformy vládní koalice z hlediska přínosu 
pro státní rozpočet. 
 
Zuzana Machová 
Vývoj strukturálního salda státního rozpočtu v České republice po vstupu do EU 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 14, (2011) č. 3, s. 227-233 
Ke stabilizační funkci fiskální politiky v ČR. Autorka empiricky zjišťuje, zda jsou v ČR od vstupu do 
EU po současnost prováděna diskreční opatření fiskální politiky v souladu s hospodářským cyklem, či 
nikoliv. Nejprve se věnuje problematice diskrečních opatření, dále metodice odhadu strukturálního 
salda, kterou používá ministerstvo financí. V závěru analyzuje samotný vývoj strukturálního salda       
v období let 2004-2010. Zjišťuje, že fiskální úsilí, tedy meziroční změna strukturálního salda lépe 
vypovídající o charakteru fiskální politiky, ukazuje, že v ČR byla diskreční opatření až do roku 2010 
uplatňována spíše v souladu s cyklem. Výjimkou byly roky 2005-2006, kdy došlo k prohloubení 
strukturálního deficitu i přes vysoká tempa růstu HDP, což může do značné míry souviset s politickým 
cyklem. - Pozn. 
 
Peter Spiegel 
What happens next: the scenarios for Italy 
Co bude příště: scénáře pro Itálii 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37771 (10.11.2011), p. 3 
Rozhodnutí Bruselu počkat na další kroky Itálie signalizuje, že EU má jen omezené možnosti. V článku 
se rozebírají čtyři scénáře dalšího možného vývoje v Itálii od snížení dluhu a podpoření růstu přes 
poskytnutí úvěru v omezené výši až po úplnou záchranu či převzetí dluhu Evropskou centrální 
bankou. -- Problematikou italské krize a jejího dopadu na eurozónu se zabývají i články v The 
Economist, č. 8759 na s. 13 a 27-30. 
 

Zemědělství 
 
Marie Putićová, Josef Mezera 
Competitiveness of the Czech food industry 
Konkurenceschopnost českého potravinářského průmyslu 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 9, p. 413-421 
Příspěvek se věnuje problematice konkurenceschopnosti a výkonnosti českého potravinářství, zejména 
v nových podmínkách jednotného trhu po vstupu do EU. Problematika je nahlížena a hodnocena          
v rámci domácí výrobního sektoru a domácího trhu a také z pohledu zahraničního obchodu, tzn.          
v kontextu evropského a světových trhů. Prostřednictvím modelového zkoumání vybraných dat           
z období 2000-2008 jsou vyhodnoceny a porovnány vývojové trendy potravinářství z pohledu 
konkurenceschopnosti. V závěru SWOT analýza českého potravinářského průmyslu. 
 
A.R. Kulov, T.B. Dzgojeva 
Finansirovanije razvitija sel'skich rajonov v stranach JeS 
Financování rozvoje venkovských oblastí v zemích EU 
Finansy, Sv. 2011, No. 7, s. 76-78 
Stručná informace o jednotné politice EU pro venkov a strategii rozvoje zemědělských oblastí. 
Programy a fondy. 
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Životní prostředí 
 
Raymond Van der Putten 
Climate change policy after Cancún 
Politika ochrany proti klimatickým změnám po Cancúnu 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 9, p. 12-22 
Problematika mezinárodního úsilí o snižování množství skleníkových plynů s cílem zamezit 
klimatickým změnám na základě Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Platnost první právně 
závazné dohody o redukci emisí (Kjótský protokol) končí na konci roku 2012, další jednání o nové 
mezinárodní klimatické smlouvě ale neuspěla. Autor ve studii navrhuje a analyzuje dvě možná rešení, 
která by mohla přinést pokrok v jednáních. - Pozn. 
 
He who pays the paupers ... : climate finance 
Kdo dává peníze chudobným ... : financování ochrany klimatu 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8758, p. 87 
Podle dohody z jednání na nejvyšší úrovni o změně klimatu v Kodani v r. 2009 by bohaté země měly 
do r. 2020 dávat rozvojovým státům ročně 100 mld. USD na zmírnění globálního oteplování. Otázkou 
však je, jak budou vyspělé země plnit svůj slib. Podle první velké studie k této problematice nicméně 
do rozvojových zemí již proudí překvapivě velký příliv peněz, převážně od soukromých věřitelů. 
Celková částka by tak mohla být získána s relativně malým přispěním západních daňových poplatníků. 
 

Životní úroveň 
 
Sally Gainsbury and Kerin Hope 
Greek austerity plans test citizens' pain limit 
Řecké úsporné plány prověří práh bolesti občanů 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37751 (18.10.2011), p. 3 
Z analýzy Financial Times vyplývá, že plánované zvýšení daní a výdajové škrty, které Řecko chystá    
v tomto roce, připraví průměrnou řeckou domácnost o 5600 eur ročně. Úsporná opatření tak 
odpovídají 14 % průměrného příjmu řecké domácnosti. Tento dopad je dvojnásobně horší než v Irsku 
a Portugalsku a oproti Španělsku je to dokonce trojnásobek. Drastické reformy tak mohou udusit 
domácí poptávku. -- Český překlad článku pod názvem Řekům škrty ukrojí třikrát víc než Španělům 
viz Hospodářské noviny č. 204 ze dne 19. října 2011, s. 20. 
 
Julie Poláčková, Andrea Jindrová 
Measurement of life satisfaction across the Czech Republic 
Měření spokojenosti se životem napříč Českou republikou 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 3, p. 35-45 
Příspěvek vyhodnocuje a porovnává subjektivní vnímání kvality života v různých regionech ČR. 
Autorky prostřednictvím vícerozměrné lineární regresní analýzy zkoumají a kvantifikují vztah mezi 
spokojeností se životem a vybranými proměnnými, zaměřují se na úlohu různých faktorů v osvětlení 
zaznamenaných regionálních rozdílů. Soustředí se na význam korelace osobních finančních a 
pracovních poměrů, nákladů na bydlení, finanční situace domácnosti a zdravotní péči se spokojeností 
se životem. 
 
Barbara Bublíková 
Němečtí důchodci: dnes zlatá generace, zítra chudáci 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 220 (11.11.2011), s. 16-17 
Současná generace německých penzistů je pokládána za nejzámožnější v historii SRN. Autorka 
porovnává její situaci s nastupující generací penzistů, kterým se zejména z hlediska demografické 
proměny společnosti, různých aspektů vládních reforem a vývoje ekonomiky i trhu práce, výrazně 
zvyšuje riziko chudoby. V grafech je znázorněn průměrný důchod v nových a starých spolkových 
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zemích, průměrná doba setrvání v důchodu ve vybraných vyspělých ekonomikách a vývoj počtu 
důchodců v Německu. 
 
Jan Němec 
Skandinávie: zemský ráj to napohled : životní úroveň 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 45, s. 34-35 
Londýnský institut Legatum zařadil dle svého indexu prosperity na první místo v kvalitě života 
Norsko, které figuruje na předních pozicích i v dalších žebříčcích. Příspěvek rozebírá úvahy nad 
vícekritériovým věrohodným měřením životní úrovně a kvality života v jednotlivých zemích, dle 
mnohých totiž není samotný ukazatel HDP pro takové hodnocení vhodný. Stručně k výsledkům práce 
Stiglitzovy komise. 
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Daně 
 
26196 
Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová 
Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák.     
č. 30/2011 Sb. 
Praha : Leges, 2011, 926 s. 
Ucelený výklad jednotlivých ustanovení daňového řádu (zák. č. 280/2009 Sb.) s důrazem na jejich 
praktické uplatnění. Nová úprava některých institutů a možné dopady jejich aplikace. - ISBN: 978-80-
87212-70-7 (váz.) 
 
25615IX 
Jaroslav Kobík, Pavel Kyselák 
Daňový řád v praxi, zajištění daně 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
První zkušenosti s uplatňováním daňového řádu. Zajištění daně z příjmů nerezidentů: právní úprava, 
sazby, aplikace smluv, judikáty. Aktuálně z koordinačního výboru: závěr z jednání Koordinačního 
výboru s Komorou daňových poradců ČR - sjednocení výkladu ohledně povinností poskytovatele 
nepřímých bonusů. Stanoviska k dotazům z praxe (pohledávky za zaměstnanci, převzetí dluhu - 
účtování u původního dlužníka, dohoda o odvodech na veřejně prospěšnou činnost, sazby DPH, 
daňové odpisy apod.). - ISBN: 978-80-87367-21-6 (brož.) 
 
26146 
editor Luis Nouel ; OECD, IBFD 
OECD model tax convention on income and on capital (condensed version - 2010) ; Key tax 
features of member countries 2011 
Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu (zkrácená verze - 2010) ; 
Hlavní daňové charakteristiky členských států z roku 2011 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, 864 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do dvou částí, část A obsahuje znění Vzorové smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu aktualizované ke dni 22.7.2010 s detailním komentářem. Část B přináší 
přehled systému přímých daní (daně z příjmů právnických a fyzických osob a zdanění kapitálových 
příjmů) v jednotlivých členských státech OECD s přihlédnutím k mezinárodním aspektům 
problematiky. Údaje v části B jsou aktualizovány ke dni 1. srpna 2011. - [2011] - Pozn., příl. - ISBN: 
978-90-8722-109-6 (brož.) 
 
26145 
editors Kamesh Susarla and Antoine Glaize ; OECD, IBFD 
OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations; 
Transfer pricing features of selected countries 2011 
Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy; 
Charakteristiky převodních cen vybraných států v roce 2011 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, iv, 742 s. : schémata, tab. 
Referenční příručka obsahuje v první části oficiální text Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy platný k 22. červenci 2010, ve druhé části detailně analyzuje 
problematiku převodních cen u nadnárodních společností ve vybraných 35 státech v kontextu 
domácího a mezinárodního práva i praxe pro rok 2011. - Pozn., příl., slovníček pojmů. - ISBN: 978-
90-8722-104-1 (brož.) 
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26149 
OECD 
Taxing wages 2009-2010 : special feature: wage income tax reforms and changes in tax burdens 
Zdanění mezd v letech 2009-2010 : zvláštní část: změny ve zdanění mezd a v daňovém zatížení 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, 585 s. : tab., grafy 
Každoroční publikace přináší srovnávací analýzu dat o daních placených z mezd a daňového zatížení 
zaměstnanců ve všech 34 členských zemích OECD. Zpráva pokrývá daň z příjmu fyzických osob, 
příspěvky na sociální pojištění placené zaměstnanci i jejich zaměstnavateli a peněžité dávky, které 
pobírají rodiny s dětmi. Výsledky zahrnují daňové břemeno pro rodinu s jednou a dvěma výdělečně 
činnými osobami a mzdové náklady zaměstnavatelů. Mezinárodní srovnání daňového zatížení v roce 
2009 a odhady pro rok 2010, historický vývoj - trendy daňového zatížení v letech 2000-2010. V části 
sdružující údaje za jednotlivé země (nejnověji také Chile, Estonsko, Izrael a Slovinsko) je popsán 
daňově-dávkový systém každé země a prostřednictvím osmi typů domácností je ilustrována mzdová 
úroveň a její daňové zatížení. Speciálním tématem vydání je vývoj daňového zatížení práce a změny 
daňového klínu v období 2000-2009. - 2010 ed. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-09753-7 (brož.) 
 
25615VIII 
Pavel Novotný a kolektiv autorů 
Účtování DPH a dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. : tab. 
Konkrétní příklady účtování v případě opravy výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení a uplatnění 
chybné sazby daně či reklamace. Problematika uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné nebo 
krácené výši, přiznání daně příjemcem přeshraniční služby a tuzemský reverse charge. Informace 
Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 44 zák. o DPH - oprava výše daně u pohledávek za 
dlužníky v insolvenčním řízení. Stanoviska k dotazům z praxe, v tomto čísle např. rozdělení zisku, 
finanční prostředky přijaté od fyzických osob, sazby DPH, problematika "švarc systému", vystavení 
účetního a daňového dokladu, daňová uznatelnost leasingových splátek nebo úroků z úvěru a další. 
 
E-9447 
Česká daňová správa 
Výroční zpráva české daňové správy 2010 = The annual report of the Czech tax administration 
2010 
Praha : Generální finanční ředitelství, 2011, 67 s. : tab., grafy, obr. 
Daňové subjekty a povinnosti. Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní. Daňová 
kontrola. Mezinárodní daňové vztahy. Mezinárodní spolupráce daňových správ. Péče o vztahy             
s veřejností. Hospodaření české daňové správy. Představitelé české daňové správy v roce 2011 a 
kontakty na ně. - 3 příl. - ISBN: 978-80-85045-38-3 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26144 
Nouriel Roubini and Stephen Mihm 
Crisis economics : a crash course in the future of finance 
Krizová ekonomie : rychlokurz o budoucnosti finančnictví 
New York : Penguin, 2011, viii, 359 s. 
Autoři vyvracejí koncept vnímání krizí jakožto "černých labutí" neboli událostí, jejichž výskyt je za 
hranicemi obvyklého očekávání a které nemají žádnou návaznost na minulost. Nesouhlasí s tím, že 
finanční krize byla neočekávatelnou událostí, tvrdí, že pád hypotečního trhu v USA nebyl ničím 
překvapivým z pohledu ekonoma správně interpretujícího ekonomické fundamenty (což odpovídá 
Roubiniho přesným predikcím, které vycházely z pochopení základních signálů vysílaných 
ekonomikou). Obecný pohled na původ krizí, krize jako základ ekonomického zkoumání i jako situace 
obvyklá v rozvíjejících se i rozvinutých ekonomikách. Autoři se zabývají krizemi z minulosti a 
ekonomy, kteří je analyzovali, dále pojmenovávají strukturální původ a příčiny nedávné krize, 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

39 

srovnávají ji s předchozími krizemi a věnují se problému morálního hazardu, celosvětovému šíření 
krize, následným pokrizovým otřesům a jejich trvání, fiskální politice s cílem potlačit šíření krize a 
také nové finanční architektuře a reformám, které přinesou transparentnost a stabilitu finančnímu 
systému a budou preventivním opatřením proti budoucím krizím v národním i mezinárodním měřítku. 
- Pozn. - ISBN: 978-0-141-04593-1 (brož.) 
 
26147 
Steven Kates 
Free market economics : an introduction for the general reader 
Ekonomika volného trhu : uvedení do problematiky pro běžného čtenáře 
Cheltenham : Edward Elgar, c2011, v, 347 s. : grafy, tab., vzorce 
Autor se zaměřuje na teoretické základy tržní ekonomiky, osvětluje fungování a význam tržních 
procesů, úlohu jedince-podnikatele a soukromého podnikání. Další témata: přidaná hodnota; vlády a 
trh; faktor výroby, financí a role podnikatele; poptávka a nabídka; marginální analýza; 
makroekonomické měření hospodářství - HDP, index spotřebitelských cen, míra nezaměstnanosti, 
platební bilance. V dalších kapitolách nahlíží na ekonomickou teorii, dějiny ekonomického myšlení 
(klasická ekonomie, Smith, Ricardo, Say, Malthus, Mill; nástup keynesiánské revoluce), analyzuje 
keynesiánskou revoluci a Sayův zákon trhu, keynesiánský makroekonomický model; věnuje se teorii 
agregátní poptávky a agregátní nabídky, klasické teorii hospodářského cyklu a významu vládních 
politik, podstatě měnového trhu, předkeynesovské formě analýzy inflačního procesu aj. - ISBN: 978-
0-85793-244-0 (brož.) 
 
26143 
Greg Ip ; foreword by Mohamed El-Erian 
The little book of economics : how the economy works in the real world 
Malá kniha o ekonomii : jak ekonomika funguje ve skutečném životě 
Hoboken : Wiley & Sons, 2010, xxii, 250 s. 
Populárně-naučné pojednání o základních tématech ekonomie s přesahem na praktickou problematiku 
ekonomiky USA. Hledání odpovědi na otázky: Jak psychologie a Fed pohání hospodářský cyklus? Jak 
může finanční krize přeměnit recesi v depresi? Překvapivost vlivu porodnosti, právníků a myšlenek na 
hospodářský růst? Čelí USA "ztracenému desetiletí" jak to bylo v případě Japonska v 90. letech? 
Příčiny inflace, jak destabilizuje společnost a proč je deflace ještě horší? Jak někdy může státní dluh 
pomoci ukončit recesi, ale v jiném případě přinést pohromu? Jaké jsou symptomy finanční krize a proč 
se často projeví ve volebních letech? Co se děje v zákulisí Fedu a jeho moc při "tištění" peněz. -  
ISBN: 978-0-470-62166-0 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26142 
John E. Silvia 
Dynamic economic decision making : strategies for financial risk, capital markets, and monetary 
policy 
Dynamické ekonomické rozhodování : strategie pro finanční riziko, kapitálové trhy a měnovou 
politiku 
Hoboken : Wiley, c2011, xvii, 381 s. : tab., grafy 
Autor detailně seznamuje s rámcem pro rozhodování v oblasti financí a ekonomiky, analyzuje, jak 
rozhodovací proces reaguje na aktuální změny hospodářského prostředí, hospodářské dynamiky, 
fiskální politiky i kapitálových trhů. Zabývá se inovacemi a jejich rolí v dynamickém rozhodování; 
globálními kapitálovými toky a jejich riziky i příležitostmi; vztahem mezi poměrovými ukazateli a 
rozhodováním; strategickým myšlením; riziky, nejistotou a úlohou informací; modelováním a 
zjišťováním rizik aj. - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-470-92051-0 (váz.) 
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26226 
Ivana Pečinková (ed.) 
Euro versus koruna : kdy to praskne? 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 327 s. : tab., grafy, 1 mapa, portréty 
Sborník zachycuje spektrum názorů předních ekonomů, politiků, politologů a novinářů na podstatu, 
důsledky a možnosti řešení krize eurozóny v různých etapách jejího vývoje. Autorské texty vznikaly    
v období od prosince 2010 do září 2011 a reagují na situaci poté, co bylo Řecko kvůli svému 
hrozícímu bankrotu nuceno požádat o pomoc a co se poté příznaky finanční, ekonomické a zčásti          
i politické krize začaly projevovat i v dalších částech eurozóny. Názvy jednotlivých příspěvků: Kdy 
zkrachuje eurozóna? (V. Klaus); Čtyři možná řešení krize, zvítězí ale přerozdělování (S. Janáčková a 
K. Janáček); Předpokladem fungující společné měny je zodpovědnost, ta se však vytratila (P. Kysilka); 
Jak bude pod vlivem krize eurozóny za 10 let vypadat mapa Evropy? (M. Cvrček); Fiskální unie v EU 
existuje od poloviny roku 2010, nerozhodli o ní ale voliči (P. Páral); Budoucí koexistence s ECB bude 
pro ČNB znamenat tanec mezi vejci (M. Singer); Krize eurozóny coby příležitost pro legislativní 
smršť a rozpínání moci Bruselu (O. Krutílek); Inflace 4 až 7 % bude tou nejmenší cenou za chtivost 
politiků sjednocovat (P. Kohout); Hospodářská a dluhová krize Západu 2008-2011 a její dopad na ČR 
(H. Fajmon); Jak by měla vypadat efektivní evropská politika ČR (P. Nečas); Jižní země eurozóny 
nemají předpoklady k dostatečnému růstu (R. Novák). - 3., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7325-254-0 
(brož.) : 
 
26182 
Raghee Horner ; [překlad Josef Košťál] 
Forex tradingem k maximálním ziskům : tajemství, které se na Wall Street rozhodně nemají 
dozvědět 
Brno : Computer Press, 2011, 232 s. : grafy, obr. 
Zvláštnosti a způsoby v obchodování forexového trhu. Osvědčené nástroje a metody zahrnující 
klasické techniky, cenové pohyby a psychologii na trzích. Z obsahu: hlavní hráči, hlavní obchodní 
časy, nástroje pro obchodování, trendové čáry, měření trendu, rozdíly mezi skalpingem, momentovým, 
swingovým a pozičním obchodováním, tři klasické nástroje k vytvoření tříkrokového nastavení, 
sestavení obchodu, pět fází ztráty, mapování amerického dolaru vůči jiným měnám atd. - 1. vyd. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-251-2921-0 (váz.) 
 
26175 
Pavel Juřík 
Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě 
Praha : Libri, 2011, 190 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. 
Čtivý a výpravný text přináší výklad dějin bankovnictví na našem území. Úvodní kapitola popisuje 
obecně historii peněz a bankovnictví. Následující kapitoly popisují vznik první zastavárny v Praze 
(tzv. Schwarzenberské banky), vznik prvních spořitelen a akciových či zemských bank a rozvoj 
peněžnictví v habsburské monarchii, Československu a ČR, a to až do roku 2011. Publikace zmiňuje 
např. měnovou reformu 1919 a vznik koruny československé, osobnosti A. Rašína a K. Engliše, zlatý 
poklad republiky a jeho osud, měnové  reformy v roce 1945 a 1953 a další události. Vedle historie 
bankovnictví přináší informace o tom, jak se vyvíjely hlavní bankovní služby a technologie (mj. 
trezory, platební karty). Text provází na 200 vesměs barevných fotografií, z části unikátních (bankéři, 
interiéry a exteriéry bank u nás i v Rakousku). - 1. vyd. - Kniha vychází k 260. výročí založení 
Moravské královské privilegované úvěrní banky v Brně. - ISBN: 978-80-7277-488-3 (váz.) 
 
26188 
Jakub Dohnal 
Spotřebitelský úvěr : praktická příručka s příklady a judikaturou 
Praha : Leges, 2011, 128 s. 
Historický vývoj spotřebitelských úvěrů, základní pojmy a právní úprava. Výklad zákona č. 145/2010 
Sb., o spotřebitelském úvěru. Praktický pohled na danou problematiku: přínosy a nedostatky zákona, 
právně problematické aspekty spotřebitelských úvěrů, chystaná úprava občanského zákoníku a jeho 
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vliv na spotřebitelské úvěry, komparace se zahraniční právní úpravou, úvahy de lege ferenda. Součástí 
práce jsou i příklady a judikatura. - ISBN: 978-80-87212-76-9 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26150 
African Development Bank, Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development, United Nations Development Programme, United Nations Economic Commission for 
Africa 
African economic outlook 2011 
Hospodářské vyhlídky Afriky 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, 303 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace přináší každoroční zhodnocení současné hospodářské situace a krátkodobou prognózu 
makroekonomického vývoje v zemích afrického kontinentu. Analyzuje nárůst přílivu přímých 
zahraničních investic, obchodní politiku a regionální integraci, politickou scénu i míru snižování 
chudoby. Zvláštním tématem tohoto vydání je narůstající prospěch z obchodní, investiční a obecné 
hospodářské spolupráce afrických zemí s rozvojovými ekonomikami (zejména Brazílie, Čína, Indie, 
Jižní Korea a Turecko). Další část shrnuje makroekonomické analýzy jednotlivých zemí včetně 
sociálního a politického kontextu. Závěrem je připojena obsáhlá statistická příloha. - [10th ed.] - 
Pozn., statistická příl. - ISBN: 978-92-64-11175-2 (brož.) 
 
26148 
OECD 
Economic policy reforms 2011 : going for growth 
Reformy hospodářské politiky v roce 2011 : cesta růstu 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 237 s. : tab., grafy, 
rámečky, vzorce 
Hloubková analýza strukturálních politik a jejich výsledků na základě mezinárodně srovnatelných 
ukazatelů zemí OECD. Toto vydání zprávy "Cesta růstu" stanoví pro každou ze zemí OECD a také pro 
několik rozvíjejících se ekonomik s klíčovým významem (země skupiny BRIICS) pět reformních 
priorit, které nejúčinněji napomohou trvalému růstu v příštích deseti letech. První kapitola shrnuje 
hlavní závěry v oblasti nastavení priorit, kapitola druhá je rozebírá podrobněji pro každou zemi. 
Ukazuje se, že řada těchto reforem by napomohla fiskální konsolidaci a přispěla ke snížení 
nerovnováhy globální obchodní bilance. Připojené tři analytické studie zpracovávají tematiku bytové 
politiky, propojení mezi strukturální politikou a schodkem obchodní bilance a efektivnosti a typologie 
systémů zdravotnictví. - [7th ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-09257-0 (brož.) 
 
26201 
Drahomír Jančík, Eduard Kubů (eds.) 
Nacionalismus zvaný hospodářský : střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých 
zemích (1859-1945) 
Praha : Dokořán, 2011, 735 s. : il., mapa, portréty, faksim. 
Autoři si kladou za cíl vysvětlit obsah, podoby a výsledky nacionálního soupeření ve sféře ekonomiky 
mezi dvěma nejpočetnějšími národními společenstvími českých zemí - Čechy a Němci. Jejich 
nacionální soupeření druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století mělo celou řadu podob - 
jazykovou, kulturní, politickou a hospodářskou. Publikace vysvětluje obsah a podstatu hospodářského 
nacionalismu i způsob jeho uplatňování v multietnickém prostředí českých zemí. Názvy některých 
příspěvků: Peněžnictví - směrodatný činitel ekonomické emancipace (E. Kubů, J. Šouša); Pozemková 
reforma - nástroj nacionálního přerozdělení půdního fondu (D. Jančík); Hra o rakousko-uherské cenné 
papíry (J. Novotný, J. Šouša); Nacionální identita a loajalita ke státu - faktor sanace bank (J. Novotný, 
J. Šouša); Státní zakázky mezi státním zájmem a nacionální nevolí (D. Jančík) aj. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7363-351-6 (váz.) 
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26151 
OECD 
Towards green growth 
Na cestě k zelenému růstu 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 142 s. : tab., rámečky, 
grafy, schémata 
Zelený růst se zaměřuje na vzájemně se posilující aspekty hospodářské a ekologické politiky. Strategie 
zeleného růstu v sobě skrývá potenciál řešení ekonomických a ekologických problémů a 
prostřednictvím produktivity, inovací, vytváření nových trhů, podpory důvěry investorů a stability 
otevírá nové zdroje růstu. Publikace shrnuje potřebu zavedení strategie zeleného růstu; rámec politiky 
zeleného růstu (fiskální a regulatorní prostředí, politika inovací, podpora účinného využívání 
přírodních zdrojů a "zdražování" znečišťování kombinací cenových a dalších nástrojů) společně          
s analýzou nákladů a přínosů jednotlivých nástrojů politik; zajištění hladkého přechodu na trhu práce; 
řešení otázek redistribuce; mezinárodní spolupráci na zeleném růstu; sledování postupu a další kroky 
strategie zeleného růstu. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-09497-0 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
E-9449 
Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států : 
souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře realizovaného v rámci projektu 
Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128) ... : 
NEWTON College, Brno, 6. května 2011 
Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2011, 161 s. : tab., obr. 
Souhrnná publikace přináší ve své první části výkladový text, který je úvodem k tématu probíranému 
na semináři: Od Lisabonské strategie ke strategii Evropa 2020: podobnosti a rozdíly, očekávání a 
skutečnost (J. Malý); Role výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání ve strategiích konkurenceschopnosti 
EU (K. Mráček). Druhá část práce obsahuje záznam přednášek a diskuse ze semináře. Dopolední blok 
se věnoval porovnání priorit, cílů a opatření Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020, hodnocení  
účinků a výsledků Lisabonské strategie, podpoře vzdělávání, výzkumu, vývoji a inovacím v evropských 
strategiích konkurenceschopnosti. Odpolední blok probral makro i mikroekonomické důsledky těchto 
strategií, Pakt euro plus, rozpočtový a makroekonomický dohled a koodinaci hospodářských politik. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-904281-6-4 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26203 
[přeložil Jaroslav Matějka] 
Svět byznysu : průřez světem ekonomiky a obchodu 
Praha : Mladá fronta, 2011, 283 s. 
Průřez světem ekonomiky a obchodu představuje, vedle různých přehledů a žebříčků, základní 
myšlenky předních ekonomů a ekonomických teorií, slavné reklamní slogany nebo přelomové 
okamžiky na burzách. Jedna část je věnována právnickým termínům, které se používají také ve světě 
byznysu. Žebříčky zachycují např. nejstarší firmy, nejstarší dosud vycházející noviny a ekonomický 
tisk, největší světové a americké společnosti, největší bankroty v USA, největší zisky a ztráty 
světových společností, jména jejich představitelů, srovnání platů manažerů apod. Představuje styly 
řízení, nejhodnotnější světové značky, nejobdivovanější světové společnosti, nejlépe placené 
manažery, nejbohatší lidi světa a mnoho dalších zajímavostí. Kniha je průřezem všech aspektů 
ekonomie a obchodu a byla připravena kolektivem autorů z  prestižního týdeníku The Economist. -     
1. vyd. - Chronologické přehledy. - ISBN: 978-80-204-2361-0 (váz.) 
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Podnik a podnikání 
 
26223 
Petra Růčková 
Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi 
Praha : Grada, 2011, 143 s. : 20 grafů, 23 tab., 27 schémat 
Definice pojmu finanční analýza. Zdroje informací pro její sestavení (rozvaha, aktiva, pasiva, 
kapitálová struktura, výkaz zisku a ztráty, výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků). Metody 
finanční analýzy. Analýza poměrovými ukazateli. Souhrnné indexy hodnocení. Plánování jako 
nezbytná součást finančního řízení. Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku 
na příkladu fiktivní společnosti. - 4., aktualiz. vyd. - 5 příloh. - ISBN: 978-80-247-3916-8 (brož.) 
 
26178 
Jaroslav Sedláček 
Finanční analýza podniku 
Brno : Computer Press, 2011, iii, 152 s. : schémata, tabulky, rámečky 
Ucelený proces finanční analýzy. Předmět, cíl a metody finanční analýzy. Metody horizontální a 
vertikální analýzy, indexové analýzy, analýzy rozdílových ukazatelů a analýzy cash flow. Poměrové 
ukazatele a analýza jejich soustav. Bonitní a bankrotní modely včetně celkového vyhodnocení 
výkonnosti a důvěryhodnosti podniku. Rating a scoring podniku. Teoretický výklad je doplněn 
praktickými příklady. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-251-3386-6 (brož.) 
 
26225 
Josef Valach 
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 
Praha : Ekopress, 2010, 513 s. : obr., tab. 
Teorie, principy a praktické postupy dlouhodobého finančního managementu, tak jak vznikly a 
uplatňují se ve vyspělých průmyslových zemích i v podmínkách investování a financování 
podnikatelských subjektů v ČR. Názvy kapitol: Investice, investiční rozhodování a cíle podnikání; 
Investiční projekty a předinvestiční příprava; Plánování peněžních toků z investičních projektů a 
principy jejich vymezení; Ekonomické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů, 
nákladová kritéria výběru projektů; Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento; Tradiční 
finanční metody hodnocení investičních projektů; Požadovaná výnosnost, daně a inflace v investičním 
rozhodování; Základy analýzy rizika a jeho měření; Aplikace rizika; Finanční investice podniku; 
Kolektivní investování investičních a podílových fondů; Zdroje dlouhodobého financování a náklady 
kapitálu; Optimální kapitálová struktura; Interní a externí zdroje financování podnikových investic; 
Leasingové financování investic; Financování investic pomocí zahraničního kapitálu; Financování 
vývozu investičních celků; Financování podnikového výzkumu a vývoje. Každá kapitola obsahuje 
shrnutí, kontrolní otázky a příklady. - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Obsahuje tabulky složeného úrokování. 
- ISBN: 978-80-86929-71-2 (váz.) 
 
26221 
Lance Secretan 
Probuď sebe, nadchni druhé, změň svět! : nový model rozvoje vůdčích osobností a inspirujícího 
vedení 
Praha : Management Press, 2011, 207 s. 
Principy systematického rozvoje "inspirovaného a inspirujícího" vedení lidí v organizaci. Ve třech 
částech tato motivační příručka rozebírá a odpovídá na otázky: Proč jste zde? Jak budete inspirovat a 
vést? Jaký odkaz po sobě zanechat a jak se podělit o svou moudrost s druhými? - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7261-228-4 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26220 
Igor Tomeš 
Obory sociální politiky 
Praha : Portál, 2011, 366 s. 
Vybrané okruhy, v nichž se sociální politika realizuje a které dohromady představují moderní a 
demokratickou sociální ochranu občanů. Jednotlivé oblasti jsou vykládány v dějinné perspektivě i ve 
vzájemných souvislostech. Patří mezi ně oblasti úsilí o zdraví, o vzdělávání, o výdělečnou práci a 
zdroje obživy, o sociální bezpečnost, úsilí proti zanedbanosti, podpora národnostním menšinám a 
migrantům. U každé oblasti jsou popsány cíle a cílové skupiny, mezinárodní a národní právní rámec, 
organizace a nástroje realizace, systémové problémy a vzájemné souvislosti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7367-868-5 (váz.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26186 
Stanislav Křeček 
Právní změny nájemního bydlení od 1.11.2011 
Praha : Leges, 2011, 80 s. 
Komentář k novelizovaným ustanovením občanského zákoníku o nájmu bytu (§ 685-719), tzv. "malé" 
novely. Srovnání původní a nové právní úpravy. Judikatura. - ISBN: 978-80-87212-81-3 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26190 
Petr Bukovjan ... [et al.] 
Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2008-2011 : základní dílo 
Praha : Dashöfer, 2011, 196 s. 
Legislativní změny v letech 2008 - 2011 v oblasti pracovního práva (zákoník práce a doprovodné 
předpisy k němu). Sociální pojištění, důchodové, nemocenské pojištění, zákon o pojistném na sociální 
zabezpečení, organizace a provádění sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění a daň z příjmů. 
Přehledné tabulky pro rychlou orientaci - každá změna je doplněna komentářem, příkladem a odkazem 
na jednotlivá hesla zabývající se stejnou či obdobnou problematikou. - On-line aktualizace dostupné 
pro předplatitele na Zákaznickém portálu 24 nakl. Dashöfer. - ISBN: 978-80-86897-42-4 (kroužková 
vazba) 
 
E-9433 
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion ; [Mike 
Campbell] 
Social Europe guide.Vol. 1., Employment policy 
Základy sociální Evropy. 1. díl, Politika zaměstnanosti 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, 76 s. : schémata, 
grafy, rámečky 
Agenda politiky zaměstnanosti Evropské unie, její strategie, úloha a priority. Výzvy států EU v oblasti 
boje s nezaměstnaností, tvorby pracovních míst a rozvíjení pracovních dovedností. Agenda evropské 
politiky zaměstnanosti v rámci Strategie Evropa 2020. - Slovníček pojmů. - ISBN: 978-92-79-20604-7 
(brož.) 
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Právo 
 
26141 
edited by Nigel G. Foster 
Blackstone's EU treaties & legislation : 2011-2012 
Smlouvy a právo EU : 2011-2012 
Oxford : Oxford University Press, 2011, xxxiii, 632 s. : tab. 
Sbírka aktuálního znění smluv, směrnic, nařízení a dalších dokumentů primárního a sekundárního 
komunitárního práva. Reflektuje změny evropských smluv v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy. 
Obsahuje konsolidované znění Smlouvy o EU, konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské 
unie, vybrané protokoly Lisabonské smlouvy a další legislativu ovlivňující činnost evropských 
institucí. Sekundární hmotné právo je členěno dle tematických oblastí: volný pohyb zboží a osob, 
sociální politika, soutěž a konkurence, ochrana spotřebitele (novinkou tohoto vydání je směrnice         
o vysílání zaměstnanců 96/71/ES, směrnice o rovném zacházení 2004/113/ES, směrnice o nekalých 
obchodních praktikách vůči spotřebitelům 2005/29/ES a nařízení EU č. 330/2010 o vertikálních 
dohodách a jednání ve vzájemné shodě). - 22nd ed. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-969252-1 (brož.) 
 
26187 
Jiří Mikeš, Ladislav Muzikář 
Dědické právo v teorii a praxi 
Praha : Leges, 2011, 432 s. 
Komplexně zpracovaná problematika. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností 
odmítnutí dědictví, přechodem dluhů na dědice, děděním ze zákona v jednotlivých dědických 
skupinách, děděním ze závěti, správou dědictví, potvrzením dědictví a vypořádáním dědictví. 
Pozornost je věnována právním úkonům zůstavitele pro případ smrti - závěti a vydědění. V části 
procesněprávní je pojednáno o dědickém řízení, jeho funkcích a zásadách, o úloze a postavení notářů 
jako soudních komisařů, o průběhu řízení a jeho účastnících, neodkladných opatřeních, o zjišťování 
dědiců, majetku a dluhů, o různých typech rozhodnutí. Samostatné kapitoly se týkají předlužených 
dědictví a zvláštních postupů s tím spojených, dodatečného projednání dědictví a dědictví                     
s mezinárodním prvkem. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-79-0 (brož.) 
 
26177 
Jolana Maršíková 
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : příručka zejména pro neprávníky 
Praha : Linde Praha, 2011, 440 s. 
Výklad insolvenčního práva určený především osobám, které jsou nuceny bez předchozích zkušeností 
insolvenční právo v praxi aplikovat - podávat insolvenční návrh, účastnit se jednání u insolvenčního 
soudu, uplatňovat v insolvenčním řízení svou pohledávku, vykonávat v průběhu insolvenčního řízení 
práva s pohledávkou spojená nebo jinak reagovat na nejrůznější situace. Součástí publikace je i výkladový 
slovníček pojmů, vzory vybraných návrhů a žalob v insolvenčním řízení, rychlé rady, orientační 
výpočet zabavitelné částky pro oddlužení splátkovým kalendářem a přehled předpisů. - 2. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7201-862-8 (brož.) 
 
26191 
Jolana Maršíková a kolektiv 
Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími 
předpisy : ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011 Sb. 
Praha : Leges, 2011, 793 s. 
Znění zákona po poslední novelizaci s účinností od 31.3.2011 je opatřeno podrobnými poznámkami a 
výběrem z judikatury. Související předpisy: nařízení Rady ES 1346/2000, o úpadkovém řízení, 
vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení, zákon o insolvenčních správcích a vyhlášky s tím 
spojené. - ISBN: 978-80-87212-75-2 (váz.) 
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26193 
Miroslav Potočný, Jan Ondřej 
Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část 
Praha : C.H. Beck, 2011, xxiii, 533 s. 
Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy. Mezinárodněprávní postavení států. 
Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva, jednotlivců a ochrana lidských práv. Mezinárodněprávní 
režimy státního území, moře, Antarktidy, kosmu a životního prostředí. Mezinárodněprávní postavení 
státních orgánů pro mezinárodní styky. Smluvní právo. Právo mezinárodních orgánů a organizací. 
Právo mírového urovnávání mezinárodních sporů. Právo odzbrojení. Právo ozbrojených konfliktů a 
neutrality. Toto šesté vydání reaguje na vývoj v oblasti mezinárodního práva v posledních pěti letech a 
zaznamenává nově zpracovanou kapitolu o EU v souvislosti s účinností Lisabonské smlouvy, smlouvu 
Nový START, reaguje na vývoj v Kosovu a události v Libyi. - 6. dopl. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-398-1 (váz.) 
 
26181 
Zdeňka Králíčková ... [et al.] 
Právo proti domácímu násilí 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiii, 139 s. : grafy 
Vymezení základních pojmů, příčin, následků a možných řešení domácího násilí. Stručný vývoj právní 
úpravy. Soukromoprávní ochrana před domácím násilím. Ohrožené nezletilé děti. Procesněprávní, 
správněprávní a trestněprávní ochrana před domácím násilím. Úvahy de lege ferenda. Exkurz do 
vybraných zahraničních úprav. Kapitoly jsou zakončeny shrnutím, úkoly a příklady. - Vyd. 1. - 
Přílohy obsahují bezpečnostní plán pro oběti domácího násilí, adresář intervenčních center v ČR a 
přehled neziskových organizací, které se věnují této problematice. - ISBN: 978-80-7400-381-3 (brož.) 
 
26174 
Věra Štangová 
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu 
Plzeň : Čeněk, 2010, 230 s. 
Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, a to nejen z pohledu práva českého, ale i mezinárodního a práva 
EU. Základní zásady pracovního práva. Legislativní proces týkající se přípravy a přijetí tzv. 
antidiskriminačního zákona, jeho klady i zápory. - ISBN: 978-80-7380-277-6 (brož.) 
 
26195 
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd 
Sbírka klauzurních prací a zadání žalob, jiných podání a odvolání z civilního práva procesního 
Praha : Leges, 2011, 220 s. 
Řešení klauzurních prací z let 2008 až 2011 v rámci výuky předmětu Civilní proces. Práce na téma 
žaloby popř. jiná procesní podání a odvolání jsou opatřeny  řešením. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-
78-3 (brož.) 
 
26198     Pouze prezenčně 
Luboš Jemelka, Klára Pondělníčková, David Bohadlo 
Správní řád : komentář 
v Praze : C.H. Beck, 2011, xxvi, 690 s. 
Znění zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších zákonů. Vedle komentáře 
jednotlivých ustanovení správního řádu obsahuje publikace i komentář k jeho prováděcí vyhlášce        
č. 520/2005 Sb.Součástí je i přehled souvisejících ustanovení, předpisů a judikatury. - 3. vyd. - 
Související předpisy. - ISBN: 978-80-7400-401-8 (váz.) 
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26176 
Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma 
Srovnávací ústavní právo 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 523 s. 
Kniha je rozvržena do tří částí. První se zabývá teorií srovnávacího ústavního práva, část druhá 
srovnáváním ústavních institucí, v části třetí jsou řešeny vybrané otázky mezinárodního práva. Jsou to 
otázky ústavního řešení poměru mezinárodního práva a práva ústavního a analýza základních institucí 
EU včetně otázek vztahu těchto institucí k ústavním institucím členských států. Je provedena 
komparace ústavních institucí některých ostatních států, jako jsou Španělsko, Portugalsko, Belgie, 
Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Řecko a Polsko. - 4., přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-
7357-629-5 (váz.) 
 
26179 
Lucie Wachtlová, Jan Slanina 
Zákon o spotřebitelském úvěru : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xviii, 328 s. 
Komentované znění zák. č. 145/2010 S., zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, 
včetně souvisejících ustanovení, předpisů a judikatury. Znění zák. č. 229/2002 Sb., zákona o finančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších zákonů. Znění souvisejících předpisů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-
118-5 (váz.) 
 
26189 
Jiří Záruba 
Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti 
Praha : Leges, 2011, 256 s. 
Znění legislativy z oblasti zbraní a střeliva: zákony č. 119/2002 Sb. a 156/2000 Sb., ve znění 
pozdějších přepisů, nařízení vlády, vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. 
Bezpečnostní opatření na střelnici. Soubory testovacích otázek za účelem získání zbrojního průkazu 
včetně správných řešení. Všechny právní předpisy jsou uvedeny podle stavu ke dni 1.5.2011. - 2. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-87212-73-8 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26202 
Marshall McLuhan ; přeložil Miloš Calda ; doslov Jan Jirák 
Jak rozumět médiím : extenze člověka 
Praha : Mladá fronta, 2011, 399 s. 
Marshall McLuhan (1911–1980) byl významným teoretikem masových médií a sociologem kultury. 
Patří k představitelům tzv. "torontské školy", směru uvažování o roli komunikace v životě člověka a 
společnosti, který vychází z předpokladu, že způsob komunikace formuje psychologické a společenské 
podmínky života. Zajímal se o lidskou společnost a její proměny skrze proměny komunikačních 
možností, jež má člověk k dispozici. Tato kniha esejí je stále citována a některé jeho termíny 
zdomácněly i mezi laiky – pojmy „globální vesnice“, "poselstvím je médium“, "horká a chladná 
média" a další jsou stále připomínány. - 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. - ISBN: 978-80-204-2409-9 
(váz.) 
 
26183 
Ulrich Beck ; přeložil Otakar Vochoč 
Riziková společnost : na cestě k jiné moderně 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 431 s. 
U. Beck se stal zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Jeho práce reflektují existencí 
mezí růstu a snaží se ukázat, jak se tato skutečnost promítá do charakteru moderní společnosti, jak je 
zároveň tímto charakterem spolupodmiňována a stále znovu reprodukována. Beckova koncepce 
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rizikové společnosti je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze 
modernity a o celkovém smyslu procesu modernizace. Jako doslov je v knize uveřejněn český překlad 
autorovy přednášky "Světová riziková společnost ještě jednou: hrozba terorismu", z února 2002. - 2. vyd. 
- ISBN: 978-80-7419-047-6 (brož.) 
 
E-9448 
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2010 / : [zpracoval odbor analýz a statistiky 
Ministerstva práce a sociálních věcí] 
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2011, 149 s. : tab. 
Ročenka je sestavena z 14 oddílů. Datovou základnu tvoří výstupy z resortních statistických zjišťování 
doplněné o vybrané ukazatele z evidence úřadů práce, důchodové statistiky, statistiky mezd, 
nemocenského pojištění a demografie. Ročenka dále obsahuje údaje, které charakterizují situaci          
v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Sledované 
údaje jsou k datu 1.1.2010. - Vyd. 1. - Účelová neperiodická publikace. - ISBN: 978-80-7421-027-3 
(brož.) 
 

Účetnictví 
 
26204I 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards: as issued at 1 July 2011. Part A., 
The consolidated text of the Conceptual Framework, IFRSs including IASs and interpretations, 
and the Preface to IFRSs as issued at 1 July 2011, with extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2011. Část A., 
Konsolidovaný text Koncepčního rámce, IFRS včetně IAS a výkladů a úvodu do IFRS 
uveřejněnému 1. července 2011 s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2011, vii, 1432 s. : rámečky 
Texty aktualizovaného úvodu k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS), Koncepčního 
rámce pro sestavování a předkládání účetní závěrky (IASB Framework), úplné znění Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS 1-13) a Mezinárodních účetních standardů (IAS 1-41); výkladů 
IFRIC a SIC; stav aktualizován k červenci 2011. - [2011 ed.] - V rámci předplatného služby IASB. - 
ISBN: 978-1-907877-32-2 (brož.) 
 
26204II 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards :as issued at 1 July 2011. Part B., 
The consolidated text of the document accompanying IFRSs including IASs and Interpretations, 
as published at 1 July 2011, and other relevant material, with extensive cross-references and 
other annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2011. Část B., 
Konsolidovaný text doprovodných dokumentů k IFRS, IAS a výkladů uveřejněný 1. července 
2011 a další příslušné materiály s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2011, vii, 2090 s. : rámečky, tab., schémata 
Druhý díl Příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví obsahuje doprovodné dokumenty 
vydané IASB k IFRS (nově také IFRS 10 - IFRS 13), IAS, výkladům IFRIC a SIC, dále dokumenty     
o nelikvidních trzích a výkladový slovníček vybraných termínů účetního výkaznictví. - [2011 ed.] -     
V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-907877-33-9 (brož.) 
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Veřejná správa 
 
26185 
Michal Lalík 
Jak jednat se stavebním úřadem 
Praha : Grada, 2011, 112 s. 
Základní fakta a informace o stavebním zákonu, přehled legislativy. Jednání na stavebním úřadě. 
Možnosti odvolání v případě nesouhlasu s názorem stavebního úřadu. Povinnosti dle stavebního 
zákona. Přestupkové řízení. Shrnutí základních pravidel pro efektivní jednání se stavebním úřadem. - 
1. vyd. - Obsahuje odkazy na související právní předpisy. - ISBN: 978-80-247-3970-0 (brož.) 
 
26180 
Zdeněk Vaníček ... [et al.] 
Právní aspekty eGovernmentu v ČR 
Praha : Linde Praha, 2011, 200 s. : obr. 
Popis základní struktury a postupů elektronizace veřejné správy. Základní pojmy. Legislativa (ISVS). 
Vývoj eGovernmentu v ČR a statistické údaje z oblasti počítačové gramotnosti. Definice a typologie 
komunikačních kanálů ISVS. Analýza komunikačních kanálů veřejné správy. Bezpečná komunikace. 
Příklady elektronických aplikací. Elektronická spisová služba a připomínkování dokumentů. Datové 
schránky. Projekt Czech POINT. Předpisové rámce elektronické komunikace. Tvorba právních 
předpisů a eGovernment. Ochrana osobních údajů. - Podnázev na deskách: terminologický slovník, 
legislativa, elektronické aplikace ve státní správě, Czech POINT. - ISBN: 978-80-7201-855-0 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26167     Pouze prezenčně 
Ministerstvo financí ; předkládá Petr Nečas 
Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 : pro jednání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2011 (září), 12 částí : tab. 
Materiál obsahuje tyto části: Návrh střednědobého výdajového rámce na léta 2013 a 2014; Vládní 
návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012; Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 
2013 a 2014; Část A: Makroekonomický rámec na rok 2012; Část B: Zpráva k návrhu zákona              
o státním rozpočtu ČR na rok 2012; Část C: Tabulková část; Část D: Struktura příjmů a výdajů kapitol 
státního rozpočtu podle druhů a odvětví; Část E: Struktura výdajů vedených v informačním systému 
programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního rozpočtu část 1 a část 2; Část F: Zpráva 
o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv; Část G: Rozpočty územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti; Část H: Hospodaření 
veřejných rozpočtů. - Čj.: 11/54682/2011-114. - (brož.) 
 
26257 
Ministerstvo financí České republiky, odbor Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : listopad 2011 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2011, 56 s. : tab., grafy 
Úvodní shrnutí fiskálního výhledu. Hospodářský vývoj a fiskální politika. Predikovaný vývoj 
veřejných financí v roce 2011. Střednědobý fiskální výhled hospodaření sektoru vlády na léta 2012-
2014. Detailnější popis jednotlivých diskrečních opatření. Speciální téma v tomto vydání - příčiny 
evropské dluhové krize a její důsledky pro české veřejné finance. Součástí výhledu je i statistická 
příloha. Makroekonomické datové zdroje se vztahují k datu  12.10.2011, fiskální data k 26.10.2011. - 
Obsahuje tabulkové přílohy s metodikou GFS 2001 a metodikou ESA 95. - (brož.) 
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Ostatní 
 
26194 
Jiří Olšovský 
Angličtina : věty a fráze pro každou situaci 
Praha : Fragment, 2011, 252 s. 
Abecedně uspořádané základní fráze a ustálená spojení anglické i britské angličtiny. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-253-1161-5 (brož.) 
 
26224 
Ondřej Horký 
Česká rozvojová spolupráce : diskursy, praktiky, rozpory 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, 165 s. 
Zahraniční rozvojová spolupráci ČR, jejímž cílem je přispívat ke snižování chudoby zejména v Africe, 
Asii a Latinské Americe a naplňovat program OSN "Rozvojové cíle tisíciletí". Kapitoly: 
Interdisciplinární a kritický přístup k rozvojové spolupráci; Historický kontext, konceptuální a právní 
vymezení, politické a společenské zakotvení a nová koncepce; Praktiky rozvojové spolupráce: obsah, 
aktéři a procesy; Ženy, muži a gender v diskursu mezinárodních organizací včetně případové studie; 
Nekoherence ostatních vládních politik s cíli rozvojové spolupráce. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-
040-7 (brož.) 
 
26192 
Jan Rataj, Přemysl Houda 
Československo v proměnách komunistického režimu 
V Praze : Oeconomica, 2010, 455 s. : il., mapy, portréty, faksim. 
Politický, státoprávní, ústavní, ekonomický, sociální, národnostní a kulturní vývoj Československa      
v letech 1945-1989. Ve výkladu nejsou pominuty ani mezinárodně politické souvislosti a místo 
Československa v sovětské zahraniční a vojenské politice. Analytické zmapování života celé 
společnosti i opozice. Základní informace o aktivitách a formách protikomunistického odporu, 
biografické medailonky dobových osobností a ukázky tehdejšího politického myšlení. Součástí je          
i zajímavá obrazová dokumentace tehdejších reálií a propagandy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1696-7 
(váz.) 
 
26171 
[sestavila Eva Žáková] 
Knihovny současnosti : sborník z 19. konference, konané ve dnech 13.-15. září 2011 v Českých 
Budějovicích 
Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2011, 154 s. ; 
Konference byla sestavená z následujících bloků: trendy rozvoje veřejných knihoven, centralizované 
knihovní služby, vzdělávání uživatelů knihoven, on-line služby knihoven a digitální svět. Sborník 
obsahuje příspěvky přednesené v rámci těchto bloků. - Nad názvem: Ministerstvo kultury ČR, 
Sdružení knihoven ČR, Svaz knihovníků informačních pracovníků ČR, Ústřední knihovnická rada. - 
ISBN: 978-80-86249-62-9 (brož.) 
 
26173 
Giovanni Sartori ; [přeložila Karolina Křížová] 
Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci : esej o multietnické společnosti 
Praha : Dokořán, 2011, 146 s. 
Teorie pluralitní společnosti a teorie dobrého soužití ve společnosti. Do jaké míry může pluralitní 
společnost přijímat přistěhovalce, kteří odmítají její principy, aniž by se sama dezintegrovala? Jak lze 
integrovat přistěhovalce, lišícího se etnickým původem, kulturou i vyznáním? Autor v knize vyvrací 
argumenty politiků, kteří ubezpečují, že k integraci imigranta postačí přidělení státního občanství, a 
zdůrazňují jejich užitečnost z ekonomického hlediska. Podle něj se jedná o problém společenský, 
etický a politický. - 2. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-380-6 (váz.) 
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26200 
[Jiří Martínek] 
Rumunsko : turistický průvodce do zahraničí 
Praha : Olympia, 2011, 179 s., [8] s. obr. příl. : barev. il., 1 mapa 
Charakteristika země. Dějiny v datech. Praktické informace pro turisty. Stručný popis přírodních a 
turistických zajímavostí. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7376-266-7 (brož.) 
 
26197 
k vydání připravili Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán 
Sto českých vědců v exilu : encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé 
akademie věd v emigraci 
Praha : Academia, 2011, 607 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. 
Medailony významných českých vědců ze všech vědních oborů, především pracovníků 
Československé akademie věd (existovala v letech 1952-1992), kteří odešli do exilu a pokračovali ve 
své odborné práci na významných zahraničních pracovištích. Kniha je uvedena rozsáhlou úvodní statí 
A. Kostlána, v níž je popsána problematika útěku intelektuálních a vědeckých osobností                       
z komunistického Československa v letech 1948-1989. Součástí medailonů jsou i fotografie a další 
zajímavé dokumenty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-1915-8 (váz.) 
 
26199 
[Jiří Martínek] 
Ukrajina a Moldavsko : turistický průvodce do zahraničí 
Praha : Olympia, 2011, 222 s., [8] s. obr. příl. : barev. il., 1 mapa 
Základní charakteristika zemí včetně stručné historie. Praktické informace pro turisty. Místopisná část 
s informacemi o přírodních a turistických zajímavostech. - 1. vyd. - Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-
80-7376-267-4 (brož.) 
 
26184 
Matthias Schranner ; [překlad Daniel Helekal] 
Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích : strategie a taktiky pro složité případy 
Praha : Grada, 2011, 203 s. : obr., rámečky 
Přehled zásad úspěšného jednání: analýza komunikačního partnera, jasná strategie, argumenty, vůdčí 
role při vyjednávání, vědomí si moci, zlomení odporu a dodržení dohody. Příručka je doplněna 
příklady z praxe (vyjednávání o platu, obchodní jednání, vyjednávání s osobami arogantními, 
iracionálními, skupinami atd.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3609-9 (brož.) 
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