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Vážení čtenáři, 
 

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

V aktuálním přehledu jsou zpracovány odborné články za 
poslední období (měsíc leden) a nové knihy. Vzhledem k různým 
opožděným  dodávkám,  darům  a  různé  periodicitě  se mohou  
v bulletinu vyskytnout i starší čísla časopisů.    

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

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena  např.  témata  změny  v cestovních  náhradách, 
v předčasném starobním důchodu, daně z kapitálových příjmů, 
odborný konzultant v daňovém řízení, retroaktivita při stanovení 
daňové  povinnosti,  vyměřování  daní,  základ  daně  pro  DPH, 
novelizace  zákona  o  přeměnách  obchodních  společností  a 
družstev, zdanění příjmů profesionálních sportovců ze sportovní 
činnosti,  evropské  systémy  pojištění  vkladů  a  odhad  nákladů 
nezaměstnanosti z pohledu veřejných rozpočtů. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající se změn v nařízení o zdanění 
energií a elektřiny a plánovaných změn od roku 2013, zdražení 
ekologické elektřiny, ústavnosti příspěvku solidarity  a  obratové 
daně (DPH) v roce 2009 v Německu. 

Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: úvěrový trh, 
návrh zákona proti pirátství na internetu (SOPA) v USA,  reforma 
veřejných  financí  a  fiskální  konsolidace  v jednotlivých  zemích 
eurozóny, hospodářské důsledky zvyšujícího  se  státního dluhu  
USA a  změny v průběžném důchodovém systému.  

Neméně  zajímavé  jsou  články  ze  slovenského  tisku 
k elektronickým  aukcím  a  k přeshraniční  spolupráci  dohledů 
nad bankami.  

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 

Monitoring 
 

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma  Církevní restituce. 
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.  
 
4143 
Antonín Hajna  
Ročenka Československé republiky 1924 
Praha: s.n., 1924, 448 s. 
 
4152 
Antonín Hajna  
Ročenka Československé republiky 1928 
Praha: s.n., 1928, 416 s. 
 
4153 
Bohumil  Vančura 
Ročenka České samosprávy na rok  1933 
Praha:  České zemské  ústředí obcí měst a okresů, 
1933, 158 s. 
 
4135 
František  Weyr, Vladimír Vybral 
Sborník prací k padesátým narozeninám Karla 
Engliše 
Praha: Orbis, 1930, 560 s. 

 
Sektorové analýzy 

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

Nové studie   

Hutnictví a slévárenství   
 
Dokument  hodnotí  postavení  daného  segmentu      
v  rámci  české  ekonomiky  (zahrnuje  rozbor  vývoje 
základních  ekonomických  charakteristik,  popis 

podnikatelské základny a vlastnické struktury), 
stejně  jako prostředí, ve kterém odvětví působí 
(součástí je popis aktuálního legislativního rámce, 
přehled  základních  podpůrných  prostředků      
ze strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví 
využívat).  Nechybí  zde  také  údaje  o  vývoji 
produkce  vybraných  výrobků  v  jednotlivých 
oborech  a  postavení  významných  výrobců  na 
tuzemském  trhu.  Dokument  rovněž  obsahuje 
vývoj finančních poměrových ukazatelů sektoru, 
potažmo  jednotlivých  firem – ukazatele  likvidity, 
aktivity,  rentability  a  zadluženosti,  stejně  jako 
rozložení  podnikatelské  základny  odvětví  dle 
ČEKIA  Stability  Rating  (ratingový  model 
predikující  riziko úpadku  firmy v následujících 
dvanácti měsících).  Studie  je  logicky  uzavřena 
shrnutím  základních  vývojových  trendů              
s identifikací perspektiv dalšího vývoje a SWOT 
analýzou odvětví v podmínkách ČR. 
 
Výroba pryžových a plastových výrobků   
 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v  rámci  české  ekonomiky  (zahrnuje  rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis  podnikatelské  základny  a  vlastnické 
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém odvětví 
působí (součástí je popis aktuálního legislativního 
rámce, přehled základních podpůrných prostředků 
ze  strany  EU  a  ČR,  které  mohou  subjekty           
v  odvětví  využívat).  Nechybí  zde  také  údaje        
o  vývoji  produkce  vybraných  výrobků                 
v  jednotlivých  oborech  (detailně  je  pozornost 
věnována  výrobním  charakteristikám  v  NACE 
22.1 a 22.2) a postavení významných výrobců na 
tuzemském  trhu.  Dokument  rovněž  obsahuje 
vývoj finančních poměrových ukazatelů sektoru, 
potažmo  jednotlivých  firem – ukazatele  likvidity, 
aktivity,  rentability  a  zadluženosti,  stejně  jako 
rozložení  podnikatelské  základny  odvětví  dle 
ČEKIA  Stability  Rating  (ratingový  model 
predikující  riziko úpadku  firmy v následujících 
dvanácti měsících).  Studie  je  logicky  uzavřena 
shrnutím  základních  vývojových  trendů              
s identifikací perspektiv dalšího vývoje a SWOT 
analýzou odvětví v podmínkách ČR. 
 
Chtěli bychom připomenout platnost Směrnice 
číslo  9/2008 ministra  financí  Vydavatelská 
činnost Ministerstva financí. Dle této směrnice 
je nutno postupovat při vydávání periodického 
tisku nebo neperiodických publikací.  
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Daně 
 
Klaus Friedrich, Grit Köthe 
Änderungen der Energiesteuer- und Stromsteuerverordnung sowie geplante Änderungen 2013 
Změny v nařízení o zdanění energií a elektřiny a rovněž plánované změny od roku 2013 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 47, S. 2628-2631 
K realizovaným novelizacím, které se týkají zdanění energií a elektřiny v Německu od 30.9.2011 a      
k očekávaným změnám od roku 2013. Přehled změn v daňových úlevách/osvobozeních pro výrobní 
(živnostenské) podniky a malé producenty elektřiny. Nástin dopadů plánované novelizace zdanění 
energií na úrovni EU od roku 2013 (směrnice EU č. 2003/96), daňový dobropis v rámci systematiky 
seznamu carbon leakage. - Pozn. 
 
Sandra Martinho Fernandes ... [et al.] 
A comprehensive analysis of proposals to amend the Interest and Royalties Directive. Part 2 
Komplexní analýza návrhů na změnu Směrnice pro úroky a licenční poplatky. Část 2 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 11, p. 445-464 
V článku jsou komplexně analyzovány otázky vyplývající ze zprávy Evropské komise z r. 2009 o plnění 
Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků, která zčásti vycházela z přehledu 
IBFD. Druhá část článku se zaměřuje na věcné aspekty směrnice a otázky podvodů a zneužívání. - 
Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Daně jako daňový a nedaňový výdaj poplatníka 
Daňový TIP, Sv. 2011, č. 24, s. 5-7 
Daňová uznatelnost resp. neuznatelnost jednotlivých daní, které spadají pod daňovou povinnost 
podnikatele; uplatnění daňového výdaje v případě daně z příjmů (fyzických/právnických osob), daně 
silniční, daně z převodu nemovitostí, daně z nemovitostí, DPH, daně dědické a darovací. Doplněno 
příklady. 
 
Marcel Pitterling 
Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů. Část 6. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 21-25 
Závěrečná část série článků, ve které autor poukazuje na možnosti legální optimalizace nejen daně      
z příjmů fyzických osob jako takové, ale i dalších administrativních bariér. Tentokrát se věnuje 
podrobnému komentování položek odčitatelných od základu daně, slevám na dani a některým dalším 
výhodám/úlevám plynoucím z aplikace zákona o daních z příjmů. Ilustrováno na praktických 
příkladech. 
 
Petr Gola 
Daňové trendy v Evropské unii 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s. 30-31 
Celková míra zdanění v zemích EU, nejnižší a nejvyšší zdanění. Trend poklesu přímých daní a 
zvyšování nepřímých daní (DPH), rozmezí sazby DPH. Snižování firemních daní, odvod daně z příjmu 
právnických osob na centrální/místní úrovni. Daň z příjmů fyzických osob, kombinovaná sazba daně, 
pokles horní sazby daně. 
 
Ivan Macháček 
Daňové výdaje při podnikání doma 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 15-19 
Daňově uznatelné výdaje fyzických osob, které realizují podnikatelskou či jinou samostatně 
výdělečnou činnost ve vymezených prostorách bytu či rodinného domu. Uplatnění daňových odpisů. 
Provedení oprav a technického zhodnocení majetku. Uplatnění poměrné části spotřeby elektřiny, 
plynu, tepla a vody. Doporučený postup v případě výdajů na pevnou linku a mobilní telefon. Příklady. 
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Pavel Vaník 
Dánsko rozhodně není daňový ráj 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 12, s. 12-13 
Dánský daňový systém; struktura celní a daňové správy (SKAT), strategie SKAT ve vztahu k veřejnosti, 
správa spotřebních daní, kontrolní činnost SKAT v terénu. Ekologické daně, daň z elektřiny. Vysoké 
výchovné sankce za prodej i velmi malého avšak nezdaněného množství zboží. 
 
Jiří Řehák 
DPH a nemovitosti u neziskových organizací 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 12-13, s. 17-20 
DPH u služeb vztahujících se k nemovitosti. Podrobně o případech poskytování služeb při pevně 
stanoveném místě plnění (tj. u služeb pojmenovaných - dle § 10 zákona o DPH), DPH u nemovitostí 
neziskových organizací. Definice a rozlišování osoby povinné a nepovinné k dani, rozlišení plátce a 
neplátce z pohledu zákona o DPH. 
 
Michael Kleine-Cosack 
Durchbruch beim Syndikussteuerberater : zugleich Anmerkung zum Urteil des BFH vom 
9.8.2011 - VII R 2/11, DB 2011 S. 2545 
Průlom u profese podnikového daňového poradce : s poznámkou k rozsudku Spolkového 
finančního dvora z 9.8.2011 - VII R 2/11, Der Betrieb 2011 s. 2545 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 46, S. 2589-2594 
Dle citovaného soudního rozhodnutí je činnost firemního daňového poradce vykonávaná v rozsahu 
plné pracovní doby slučitelná s povoláním daňového poradce; příspěvek se věnuje důvodům 
rozhodnutí a odvozuje důsledky pro budoucí určování profesního obrazu daňových poradců, a 
zejména pak právních zástupců. Syndikus; teorie paralelního povolání, požadavek reformy profesního 
práva. - Pozn. 
 
Agnes de l'Estoile Campi and Pierre Dedieu 
Foreign trusts: New French legislation enacted 
Zahraniční správa majetku: přijetí nové francouzské legislativy 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 11, p. 483-486 
Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na novelu francouzského finančního zákona pro r. 2011, 
schválenou 30. července 2011, která se zabývá i právem týkajícím se správy majetku, zavádí 
ustanovení ohledně darovací a dědické daně a daně z majetku a přináší některá upřesnění ohledně daně 
z příjmu. Až na některé výjimky stanovené zákonem nabyly změny účinnosti dne 31. července 2011. - 
Pozn. 
 
Tino Andresen 
Frankreichs Bosse fordern höhere Steuern 
Francouzští šéfové požadují vyšší daně 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 222 (16.11.2011), S. 20 
Z okruhu podnikových sdružení ve Francii se ozývají návrhy na podporu konkurenceschopnosti 
francouzské ekonomiky: navrhováno je zvýšení základní sazby DPH z nynějších 19,5 až na 25 %, což 
by umožnilo snížit vedlejší mzdové náklady zaměstnavatelů i zaměstnanců (a tím pádem také 
zachovat dosavadní sníženou sazbu DPH na 5,5 %). Navíc je navýšení příjmů z pohledu státních 
financí nezbytné, protože snížení dluhů a deficitu nelze docílit jen šetřením. Kritika malé atraktivity 
francouzského daňového systému. Medef, Atep. 
 
Mária Mikulecká 
Jak to vlastně je "s dvojím zdaněním" u fyzických osob? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 13-14 
Komentovaný příklad správného postupu vč. chybných variant zdanění příjmu daňového rezidenta ČR 
dosaženého v zahraničí (úroky připsané v Německu v daňovém přiznání fyzické osoby předkládaném 
české daňové správě). 
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Petr Gola 
Jak vysoké je zdanění u benzínu v EU? 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 22-23 
Vliv DPH a spotřební daně na cenu benzínu v zemích EU, minimální zdanění (Směrnice 
2003/96/EEC). Podpora úsporných motorů. V tabulce přehled spotřební daně a DPH u benzínu           
v zemích EU. 
 
Drahomíra Martincová 
Komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 AFS 49/2009 - 109 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 14-15 
Rozbor závěrů Nejvyššího správního soudu k hmotněprávním námitkám kasační stížnosti v rozsudku 
NSS ze dne 26.8.2009, č.j. 1 Afs 49/2009-109, který se týká daňové povinnosti poplatníka v režimu 
investičních pobídek. 
 
Christian Schnell 
Liebe und Steuern 
Láska a daně 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 229 (25.11.2011), S. 36-37 
Sňatek v Německu může být přínosný pro peněženku; problematika daňového splittingu, volba 
výhodné daňové třídy. Splittingtarif. 
 
Jan Tůma 
Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v retrospektivě i výhledově 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 32-33 
Příspěvek shrnuje a hodnotí vývoj v oblasti zdaňování příjmů v mezinárodním kontextu v průběhu 
posledních dvaceti let v ČR a analyzuje harmonizaci systémů přímých daní jednotlivých členských 
států EU (projekt systému společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob - 
CCCTB). 
 
Kateřina Bencová, Martina Hrdličková, Zdeňka Hušáková 
Nárok na odpočet daně u zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 23, s. 12-16 
Uplatňování nároku na odpočet DPH u zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče; podmínky 
uplatnění nároku vymezené § 72 a 73 zákona o DPH. Zkracování nároku na odpočet daně, odpočet 
daně v poměrné výši, nárok na uplatnění odpočtu daně při změně režimu (do 31.3.2011, po 1.4.2011). 
Příklady. 
 
Soňa Kelnerová 
Následky porušení povinnosti při správě daní 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 37-42 
Sankční následky porušení povinností při správě daní dle daňového řádu. Podrobněji k pokutě za 
opožděné tvrzení daně, penále, úroku z neoprávněného jednání správce daně, pořádkové pokutě při 
jednání, úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokutě za porušení mlčenlivosti. Doplněno 
příklady. 
 
Marek Legéň 
Nečestným obchodníkom po prstoch : registračné pokladnice 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 47, s. 40-41 
Elektronické registrační pokladny (ERP) v SR, změny resp. přísnější standard ERP. Pokladna s fiskální 
pamětí, daňová plomba. (Podnikatelské) subjekty s/bez povinnosti ERP. 
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Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH - změna snížené sazby daně z 10 % na 14 % 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 8-13 
Zvýšení snížené sazby DPH od 1.1.2012, výčet zboží a služeb spadajících pod sníženou sazbu DPH. 
Výpočet daně; vyúčtování dodávek vody, tepla/chladu či služby spojené s odváděním a čištěním 
odpadních vod na přelomu roku 2011 a 2012, postup při přepočtu cizí měny na českou při opravě 
základu daně. Změny v náležitostech opravného daňového dokladu. Podmínky pro uplatnění nároku 
na odpočet daně. Průkaznost nároku na odpočet daně v případě daňového dokladu bez všech 
předepsaných náležitostí. Stanovení odpočtu daně v poměrné výši, vyrovnání odpočtu daně, úprava 
odpočtu daně. Zálohované stavební/montážní práce na přelomu roku. 
 
Vladimír Šretr 
Odborný konzultant v daňovém řízení 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 23, s. 1-4 
Novinky daňového řádu, k možnosti využít "odborného konzultanta" v daňovém řízení. Definice a 
žádoucí počet přizvaných odborných konzultantů, postavení odborného konzultanta v daňovém řízení. 
Povinnosti odborného konzultanta, sankce daňové správy v případě nedodržení mlčenlivosti a maření 
jednání. 
 
Donata Riedel 
Schäuble stoppt Firmensteuerreform 
Spolkový ministr financí zastavuje reformu podnikových daní 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 220 (14.11.2011), S. 16 
Německé podniky prožívají zklamání, protože nedojde k realizaci očekávaného zjednodušení 
koncernových daní. Podnikatelé nemohou počítat se zrušením v případě zdanění minimálního zisku a 
ani se zúčtováním starých ztrát s ročním ziskem (od roku 2004 je odpočet ztrát z předchozích účetních 
období povolen do výše 60 procent zisku - pokud nepřekročí 1 milión eur). Německé podniky navršily 
enormní objem starých ztrát: např. z titulu korporační daně se jen do roku 2006 jedná o 576 mld. eur 
tj. 24,8 % HDP - v ostatních zemích se přenos ztrát vázaných na korporační daň pohybuje v rozmezí 
10-15 % HDP.  Spolkové ministerstvo financí zdůvodňuje zamítnutí plánované reformy "značným 
rizikem výpadku daňových příjmů", které vyplývá z obsáhlé zprávy široce zastoupené pracovní 
skupiny. K případu Marks&Spencer, uplatňování konečných ztrát. 
 
H.-J. Kanzler 
Solidaritätszuschlag : Verfassungsmässigkeit des Solidaritätszuschlags 
Příspěvek solidarity : ústavnost příspěvku solidarity 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 19, S. 896-902 
Pohled legislativy a judikatury na oprávněnost a ústavnost německého příspěvku solidarity je 
prezentován na konkrétním případu; navazující kritický komentář odborníka (soudce Spolkového 
finančního dvora) mj. upozorňuje na "přestárlost" a hrozbu trvalé účinnosti příspěvku či na skutečnost, 
že existence příspěvku je v povědomí lidí spojena se znovusjednocením Německa, ačkoli to text 
zákona o příspěvku solidarity vůbec nezmiňuje. 
 
Helena Machová 
Technické zhodnocení, daň z příjmů a účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 23, s. 8-11 
K problematice technického zhodnocení hmotného/nehmotného majetku (úhrnný limit 40 000 
Kč/zhodnocení posuzované samostatně), definice zhodnocení. Posouzení technického zhodnocení         
z hlediska daňových výdajů, technické zhodnocení jako samostatný majetek, závazné posouzení 
správcem daně. Technické zhodnocení v účetnictví. Příklady. 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

9 

Juliane Gude 
Umsätze und ihre Besteuerung 2009 
Obraty a jejich zdanění v roce 2009 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 10, S. 1012-1018 
K výsledkům šetření, které vychází z předběžných hlášení o obratové dani resp. DPH v Německu za 
rok 2009 a je informačním podkladem úřední statistiky (ta je následně využívána v dalších statistikách 
a rejstřících). Údaje z předběžných hlášení mají rovněž doplňující význam pro konjunkturálně 
statistické účely v obchodě s motorovými vozidly a ve velkoobchodě. Zdůrazněn je význam DPH a 
rozebrány jsou zjištěné výsledky z předběžných hlášení; novinkou statistiky za rok 2009 je změna       
v členění hospodářských odvětví. Výsledky šetření jsou prezentovány podle jednotlivých hledisek 
(hospodářská odvětví, právní forma plátce, třídění podle obratu, regionální analýza plátců). - Pozn. 
 
Kateřina Bencová, Martina Hrdličková, Zdeňka Hušáková 
Uplatňování DPH ve zdravotnictví a sociálních službách - daňové doklady, základ daně a 
daňová evidence 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 5-8 
Shrnutí k vedení evidence pro daňové účely a pohled na problematiku vystavování daňových dokladů 
ve vztahu k zdravotnickým zařízením a zařízením sociální péče; daňové doklady (uchovávání, opravné 
doklady), evidence pro daňové účely, základ daně. Povinnost přiznat daň, plnění osvobozené od daně. 
 
Igor Kotlán, Zuzana Machová, Lenka Janíčková 
Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 5, s. 638-658 
Autoři prostřednictvím kvantitativní analýzy využívající metodu panelové regrese dat ze zemí OECD 
empiricky verifikují a kategorizují růstové efekty zdanění na základě souhrnného ukazatele daňové 
kvóty a také ukazatelů popisujících působení jednotlivých typů daní. Testovány byly dva modely - 
neoklasický růstový model a rozšířený neoklasický růstový model - výsledky ukazují negativní či 
pozitivní vliv daňové zátěže na ekonomický růst u vzorku všech zemí OECD nebo ve vybraných 
podskupinách za období 1985-2007. Byl prokázán statisticky i ekonometricky významný negativní 
vliv zdanění, měřený daňovou kvótou, na ekonomický růst všech zemí OECD. Při rozboru 
jednotlivých dílčích daní byl prokázán významný negativní vliv osobní důchodové daně, sociálních 
odvodů a speciální spotřební daně, v případě korporátní důchodové daně se prokázal poněkud 
překvapivě její kvantitativně velmi významný pozitivní vliv. V závěru vyplývající doporučení pro 
sledované ekonomiky. - Pozn., příl. 
 
Martin Lyčka 
Volný pohyb kapitálových příjmů? Evropská pravidla pro zamezení dvojímu zdanění 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 23, s. 844-850 
Přeshraniční pohyb kapitálu může vést k dvojímu zdanění kapitálových příjmů. Tato situace nejčastěji 
nastává buď v případě výplaty dividend dceřiných společností společnosti mateřské, anebo v případě 
jejich výplaty společností akcionářům. Soudní dvůr Evropské unie stanovil ve své judikatuře základní 
pravidla pro posuzování otázky předcházení dvojímu zdanění v rámci EU. V článku se komentuje šest 
případů projednaných před ESD. - Pozn. 
 
Martin Riegel, Sven Totsche 
Vorsteuerabzug bei Banken 
Odpočet DPH na vstupu v bankách 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 19, S. 721-728 
Na úvodní shrnutí všeobecných předpokladů nároku na odpočet DPH na vstupu v německých 
podnicích navazuje popis situace v bankách, jejichž služby bývají zpravidla od DPH osvobozeny a 
tudíž odpočet DPH na vstupu je většinou vyloučen. Jsou uvedeny případy, kdy je odpočet DPH na 
vstupu zachován, a podrobně popsány instrumenty, které mohou výši odpočtu DPH na vstupu 
pozitivně ovlivnit a snížit konečné zatížení pomocí DPH. Doplněno příklady. - Pozn. 
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Eva Sedláková 
Výdaje na pojištění z hlediska daně z příjmů 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 11, s. 44-51 
V článku je podrobně popsán způsob, jakým lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit do daňových 
výdajů náklady na různé druhy a formy pojištění a jak lze o tyto výdaje snížit základ daně. V současné 
době je možné uplatňovat do daňových výdajů i náklady na penzijní a životní pojištění. V článku je 
vysvětleno, jaké částky mohou do daňových výdajů uplatnit zaměstnavatelé, kteří přispívají svým 
zaměstnancům na uvedená pojištění, co je na straně zaměstnanců od daňové povinnosti osvobozeno, 
která plnění vstupují do základu daně a která podléhají zvláštní sazbě daně vybírané srážkou. 
 
Martin Děrgel 
Základ daně pro DPH u fikce úplatně dodaného zboží 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s. 14-21 
Stanovení základu daně pro výpočet, přiznání a úhradu DPH na vstupu v případech tzv. fiktivně 
zdanitelných plnění, tj. kdy úplata není a nemůže být poskytnuta; příklady. Problematika z pohledu 
ministerstva financí a daňového poradce. Základ daně u vratných obalů. 
 
Roman Vybíral 
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 17-21 
Zdaňování příjmů sportovců; zdanění příjmů sportovce v pozici zaměstnance, zdanění příjmů 
profesionálního sportovce coby osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) provozující živnost, 
zdanění profesionálního sportovce v pozici OSVČ vykonávající nezávislé povolání (není posuzováno 
jako živnost ani jako podnikání podle zvláštního předpisu). - Pozn. 
 
Ladislav Pitner 
Změny sazeb daně od 1.1.2012 a od 1.1.2013 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s. 2-6 
Přehled změn vyplývajících z novely zákona o DPH od 1.1.2012 a 1.1.2013. Tři oblasti použití 
správné sazby DPH po 1.1.2012. Změna snížené i základní sazby DPH od 1.1.2013, jednotná sazba 
17,5 %. Krátce k dalším změnám z titulu novely zákona o DPH s účinností od 1.1.2012 (definice 
technického zhodnocení, použití pro jiné účely, zajištění úhrady na nesplatnou či dosud nestanovenou 
daň atd.). 
 
Eva Sedláková 
Změny zákona o daních z příjmů počínaje r. 2011 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 16-20 
Autorka nejprve rekapituluje změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů účinné od roku 2011. Dále zpřehledňuje a analyzuje změny zákona o daních z příjmů přijaté 
v roce 2011 (zákon č. 73/2011 Sb. a 188/2011 Sb.) a upozorňuje na jejich účinnost ve zdaňovacím 
období 2011. V závěru se zaměřuje na navrhované změny zákona projednávané Parlamentem ČR,      
u nichž je navržena účinnost od roku 2013 (v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, novela 
458/2011 Sb.). 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 1/2012  
Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2012. Sestavení daňového přiznání - závazné posouzení. Spojené 
osoby v daních - výhody a nevýhody. Pes v podnikání. Novela zákona o DPH. DPH při dodání zboží 
s montáží  - změny pro rok 2012. Přiznání k dani silniční. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Milan Šikula 
Crisis and post-crisis adjustment and new challenges for the economic science 
Krizová a pokrizová adaptace a nové výzvy ekonomické vědy 
Ekonomické rozhľady, Vol. 40, (2011) No. 2, p.188-202 
Autor zastává názor, že k určení pravé podstaty a k překonání skutečných příčin a globální systémové 
povahy současné krize je třeba volit víceaspektový přístup založený na politické ekonomii, 
identifikující historické kořeny kauzálních vazeb a odrážející vzájemné závislosti mezi úrovněmi, 
hnacími silami a zájmy agentů. V příspěvku nabízí retrospektivní pohled na historické kořeny a 
zkoumá základní příčiny globální krize i protikrizová a pokrizová opatření, dále se věnuje nové 
politické ekonomii finančních krizí a přínosu R. E. Allena tomuto tématu. V závěrečné části autor 
shrnuje Stiglitzovu kritiku systémového selhání a jeho pohled na kauzální vztahy a analýzu globální 
hospodářské krize. - Pozn. 
 
T. Eggertsson 
Znanija i teorija institucional'nych izmenenij 
Znalosti a teorie institucionálních změn 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 7, s. 4-16 
Moderní teorie identifikuje několik zdrojů hospodářského růstu, mezi něž patří kumulace kapitálu, 
nové technologie, bezpečná majetková práva a smlouvy a nevyhledávání renty. Příspěvek představuje 
nové sociální technologie jako další zdroj růstu a zdůrazňuje naši nedokonalou znalost sociálního 
systému, která brzdí budování nových institucí. Autor zavádí rámec pro analýzu institucionální 
politiky a na příkladu moderních biotechnologií vysvětluje, jak nejistota ohledně sociálních 
technologií a konkurenční přesvědčení ovlivňují vývoj majetkových práv. - Pozn. -- K institucionální 
teorii viz i další články na s. 17-61. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Mariana Buznová 
Aktuálne otázky systému ochrany vkladov 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 14-16 
Ochrana vkladů v SR; právo na náhradu nedostupných vkladů a limit poskytované náhrady za 
nedostupný vklad. Informování klienta o nedostupnosti vkladu, lhůty na uplatnění práva na výplatu 
náhrad za nedostupný vklad. Připravované změny v oblasti systému ochrany vkladů; k důvodům 
nového návrhu evropské směrnice na ochranu vkladů (původní směrnice 2009/14/ES je zohledněna ve 
slovenském zákoně č. 505/2010 Z.z.). - Pozn. 
 
Luděk Vainert 
Banky dosáhnou na levné dolary : měnová politika 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 233 (1.12.2011), s. 19 
K rozhodnutí Fedu a dalších pěti centrálních bank (ECB, Japonsko, Británie, Kanada a Švýcarsko)      
o zlevnění dolarových úvěrů poskytovaných neamerickým bankám s cílem zmírnit napětí na 
finančních trzích a možné zamrznutí mezibankovních úvěrových trhů. Dále k reakci trhů. -- Viz také 
článek na s. 1 Centrální banky spustily velkou záchrannou akci. 
 
By Patrick Jenkins and Richard Milne 
Caught in the grip : return of the credit crunch 
V pevném sevření : návrat úvěrové tísně 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37790 (2.12.2011), p. 9 
Úvěrový trh nefunguje v Evropě a stále více ani v jiných částech světa. Tradiční bankovní zdroje 
financování vysychají a ti půjčovatelé, kteří mají stále ještě hodně peněz, je buď drží nebo svěřují 
velmi bezpečným institucím, jako je americká Fed nebo Evropská centrální banka. Banky jsou 
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obviňovány, že zavinily krizi a teď ji přenášejí na celé hospodářství. Nejhorší je riziko globální 
nákazy. -- Viz i článek The dash for cash: bank funding v čas. The Economist, č. 8762, 2011, s. 71-72. 
 
Contagion? What contagion? : American banks 
Nákaza? Jaká nákaza? : americké banky 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8762, p. 72, 74 
Americké banky jsou celkem zdravé a ochotné půjčovat - ale ne Evropě. Od r. 2008 podstatně 
navýšily svůj kapitál, i více, než požadovaly předpisy. Díky "kvantitativnímu uvolňování" mají 
nadbytek likvidity. Evropa přitom pociťuje nedostatek dolarů. 
 
Pavel Juřík 
Čínské karty se zabydlují ve světě 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 11, s. 15-16 
China Union Pay, CUP; expanze čínského národního kartového systému. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2010 = The performance of German 
credit institutions in 2010 
Výnosnost německých úvěrových institucí v roce 2010 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 9, S. 15-59 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 9, p. 15-57 
Detailní analýza vývoje výnosnosti německých bankovních institucí ve finančním roce 2010 dle 
jednotlivých skupin výnosů. Odvětví po dvou ztrátových letech oznámilo úhrnný zisk. V závěru 
připojen výhled pro rok 2011. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
Veronika Holá, Petr Jakubík 
Evropské systémy pojištění vkladů : důsledky změn z roku 2008 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 5, s. 659-679 
Institut pojištění vkladů jako součást finančních záchranných sítí vyspělých ekonomik; systém 
pojištění vkladů v Evropské unii a jeho vývoj v souvislosti s finanční krizí - Směrnice o pojištění 
vkladů 94/19/ES a její změny v roce 2009, zvyšování limitů pro maximální výši pojištěných vkladů a 
zavádění garancí v EU; empirická analýza možných důvodů pro přesuny vkladů mezi členskými státy 
v důsledku zavedených vládních garancí na vklady; shrnutí dopadů zavedených opatření a zvažování 
naléhavých otázek budoucího směřování systému pojištění vkladů v Evropě. - Pozn., příl. 
 
Deutsche Bundesbank 
Internationale Zusammenarbeit in der Bankenregulierung : Historie und aktuelle 
Entwicklungen = International cooperation in banking regulation: past and present 
Mezinárodní spolupráce v oblasti bankovní regulace : historie a aktuální vývoj 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 9, S. 83-98 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 9, p. 79-93 
Článek přináší přehled o procesu prohlubování a harmonizace bankovní regulace a dohledu na 
mezinárodní a evropské úrovni prostřednictvím klíčových výborů a orgánů (Basilejský výbor pro 
bankovní dohled, FSB, European Banking Authority - EBA, ESFS). Na závěr článku je zmíněna 
implementace evropských a mezinárodních požadavků do německého práva. - Pozn. -- Příspěvek je 
dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Martin Wolf 
Merkozy failed to save the eurozone 
Merkelové a Sarkozymu se nepodařilo zachránit eurozónu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37794 (7.12.2011), p. 11 
Autor rozebírá výsledky ujednání mezi německou kancléřkou Merkelovou a francouzským 
prezidentem Sarkozym před summitem představitelů EU k záchraně eura. Německo si podle něj 
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nepřiznává pravé příčiny krize a jak k nim přispělo. Současná krize je podle autora krizí platební 
bilance. 
 
Ingo Narat, Norbert Häring 
Notenbanken setzen auf Gold 
Centrální banky sázejí na zlato 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 224 (18.11.2011), S. 36 
Komentář k nárůstu poptávky centrálních bank především rychle rostoucích ekonomik po zlatě; v grafu 
zachycen celkový trend nákupů a prodejů zlata centrálními bankami v letech 1989-2011. 
 
Nová povinnost pro banky 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 12, s. 18 
K povinnosti bank vyměňovat bezplatně běžně poškozené bankovky (na základě nového zákona o oběhu 
bankovek a mincí); postup v případě nestandardně poškozených bankovek. -- Podrobněji se změnami 
z titulu zákona o oběhu bankovek a mincí zabývá příspěvek viz Daně a finance, 2011, č. 4, s. 35-40. 
 
Slavka Eley 
Nové prvky v cezhraničnej spolupráci dohľadov nad bankami a výzvy pre európske dohľady 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 24-27 
Spolupráce dohledů nad bankami v EU, harmonizace národních postupů hodnocení rizikového profilu 
bank, základní rámec spolupráce nastavený CRD (Capital Requirements Directive) a nové prvky 
spolupráce v dohledu vyplývající z novel CRD. Úlohy dohledu vymezené CRD, pobočka dohledu, 
hostitelský dohled, kritéria významné pobočky (uznání pobočky podnikající v hostitelském členském 
státě). Společné posouzení rizikového profilu a společné rozhodnutí o dostatečné a potřebné výši 
kapitálu. Pravomoci a zodpovědnost EBA (Evropský orgán pro bankovnictví), navrhované technické 
standardy pro kolegia EBA. 
 
Novým finančním arbitrem se stala Monika Strejcová 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 234 (2.12.2011), s. 18 
Krátce ke jmenování nového finančního arbitra ČR, kterým se v listopadu 2011 stala Monika 
Strejcová, a k posilování kompetencí tohoto úřadu. 
 
Marek Hudema 
Peníze pro MMF rozpočet neochudí 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 242 (14.11.2011), s. 1 
Postoje ČR k půjčce na pomoc předluženým zemím eurozóny ve výši 90 miliard korun pro 
Mezinárodní měnový fond. Vnímaná negativa a pozitiva plánu. Graf znázorňuje, jak se země EU mají 
podílet na půjčce pro MMF v celkové výši 200 miliard eur. -- K tématu názory na půjčku pro MMF 
dále také na s. 2-3. -- Rozhovor s T. Sedláčkem MMF nedáváme dar, je to půjčka na jistotu viz HN,    
č. 243, 15.12.2011, s. 2-3. 
 
Miroslav Gejdoš 
Restrukturalizace finanční skupiny a past povolovacího řízení dle zákona o pojišťovnictví 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 12, s. 348-350 
Státní a nadnárodní regulace finančních institucí, restrukturalizace finančních skupin doprovázené 
zejména změnami kvalifikované účasti na jednotlivých regulovaných subjektech, komunitarizace 
požadavků na nabývání kvalifikované účasti, implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2007/44/ES a úskalí, která přinesl "nový" zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a vyhlášky          
č. 434/2009 Sb. a č. 233/2009 Sb. - Pozn. 
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By Ralph Atkins and Andrew Whiffin 
Striker amid stumblers 
Útočník mezi klopýtajícími 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37782 (23.11.2011), p. 8 
List Financial Times sestavil žebříček, v němž hodnotí úspěšnost ministrů financí EU v "traumatickém 
roce". V tomto hodnocení zvítězil švédský ministr financí Anders Borg, český ministr Miroslav 
Kalousek obsadil 8. místo. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
By Ben Bland 
A question of balance 
Otázka rovnováhy 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37783 (24.11.2011), p. 5 
Ještě před pěti lety byl Vietnam oblíbencem investorů, kteří hledali další Čínu. Země však začíná 
vykazovat hluboké strukturální nerovnováhy a objevují se varování před dluhovou krizí. Mezi 
problémy patří vzestup úrokových sazeb, bankroty firem, růst inflace, neefektivní státní podniky, 
korupce aj. Otázkou je, zda komunistické vedení dokáže tyto problémy řešit. 
 
Miroslav Zámečník 
Chytnou býka za rohy? : Španělsko se nezvládne uzdravit bez pomoci EU, doplácí na nízkou 
konkurenceschopnost 
Euro, Sv. 2011, č. 48, s. 14 
Úvaha nad příčinami současných hospodářských problémů Španělska - realitní a úvěrová bublina po 
roce 2000, vysoký zahraniční dluh a nezaměstnanost, neschopnost obnovit konkurenceschopnost 
ekonomiky. Komentář k nutným opatřením na úrovni nové španělské vlády i k řešení na úrovni 
eurozóny. -- K tématu povolebního vývoje ve Španělsku a očekávaných reformních kroků viz také 
článek na s. 42-45. 
 
Daniel Dombey, Tony Barber, Leyla Boulton 
Investing in Turkey 
Investování v Turecku 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37781 (22.11.2011), sep. sect. (4 p.) 
Turecký hospodářský zázrak se vyznačuje podnikatelským duchem, který láká investory, ale současně 
i schodkem běžného účtu a inflací. Jednotlivé články přehledu jsou věnovány zahraničním vztahům, 
vstupu do EU, médiím, telekomunikacím, maloobchodu, energetice aj. 
 
Klaus Stratmann 
Ökostrom wird noch teurer 
Ekologická elektřina bude ještě dražší 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 222 (16.11.2011), S. 14-15 
Dopad podpory směřované na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na ceny proudu v Německu;     
k podmínkám zákona o obnovitelných energiích (EEG). 
 
Barbara Bublíková 
Pilíř eurozóny se nebezpečně naklání : Německo 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 48, s. 38-39 
Nedostatečný zájem o novou emisi německých desetiletých státních dluhopisů na finančních trzích       
i neplnění maastrichtských kritérií vede k otázce, v jaké hospodářské kondici se Německo nachází. 
Autorka rozebírá makroekonomické ukazatele, pozitivní vývoj růstu a soukromé spotřeby v roce 2011, 
příznivou situaci na trhu práce i prognózu růstu na rok 2012 ve výši 0,5 - 1% a důsledky vývoje 
situace v eurozóně a dospívá k závěru, že Německo recese nečeká. 
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Dáša Hyklová 
Poslední lístek na Titanic : nejmladší člen euroklubu dobře hospodaří a přijetí eura nelituje. 
Zatím 
Euro, Sv. 2011, č. 49, s. 54-56 
Estonsko je disciplinovaným, výkonným a zároveň nejmladším členem eurozóny. Příspěvek rozebírá 
situaci, v jaké se nachází estonské hospodářství a veřejné finance, shrnuje přínosy jednotné měny pro 
ekonomiku a zmiňuje také starosti, které Estonsku přináší nejistá budoucnost eura. -- Viz také 
příspěvek Ekonomický tygr se dere z Pobaltí v čas. Ekonom, č. 48/2011, s. 40-41. 
 
Puns and punditry 
Slovní hříčky a učenci 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8763, p. 76 
Byl to Jim O'Neill ze společnosti Goldman Sachs, kdo v r. 2001 vymyslel zkratku BRIC pro čtyři 
země, které měly brzo otřást světovou ekonomikou. Pro toto desetiletí navrhuje stejný autor termín 
"růstové trhy" pro rozvíjející se země, jejichž ekonomika vytváří více než 1 % globálního HDP. 
Kromě zemí BRIC sem patří Indonésie, Mexiko, Jižní Korea a Turecko. V letech 2011 až 2020 by měl 
být jejich příspěvek dvakrát větší než u zemí G7. Příspěvek se zaměřuje na otázku, nakolik přesné 
mohou být prognózy takového vývoje, a čerpá i z názorů dalších autorů. 
 
The sun shines bright : Africa's hopeful economies 
Slunce jasně září : nadějné africké ekonomiky 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8762, p. 68-70 
Africké ekonomiky trvale rostou rychleji, než většina ostatních regionů světa. Na většině kontinentu 
ještě přetrvávají velké příjmové nerovnosti, ale objevuje se už skutečná střední třída. Roste 
produktivita práce, obchod mezi Afrikou a zbytkem světa se od r. 2000 zvýšil o 200 %, inflace 
výrazně klesla. Komodity se na růstu podílejí jen 30 %, další velkou hnací silou je rozvoj technologií a 
politická stabilita. -- Viz i článek Africa rising na s. 13. 
 
Eva Kislingerová 
The world of economy and finance after the crisis 
Svět ekonomiky a financí po krizi 
Ekonomické rozhľady, Vol. 40, (2011) No. 2, p. 213-228 
Autorka analyzuje, jak hospodářská krize z let 2008-2010 ovlivnila české hospodářství, a zjišťuje 
důsledky celkového ekonomického propadu pro české průmyslové podniky, vývoj nezaměstnanosti a 
tržby. Současný stav charakterizuje jako přetrvávání krize. Dále předkládá svůj pohled na možný 
hospodářský vývoj v následujících dvou letech, shrnuje příčiny globální krize a zvažuje, zda byly tyto 
příčiny odstraněny. V závěru hodnotí regulační opatření v oblasti finančnictví (zejména Basilej III). 
 
There could be trouble ahead : lessons of the 1930s 
Mohly by být problémy : poučení ze 30. let 20. století 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8763, p. 68-70 
V r. 2008 se svět vyhnul druhé Velké krizi, protože se vyvaroval chyb, které vedly k té první. V článku 
se porovnávají charakteristiky obou období a uvádějí se názory ekonomů na příčiny toho, že první 
krize byla tak hluboká i dlouhotrvající. Bohaté země by se nicméně stále ještě mohly dopustit 
opakování chyb ze 30. let, jako byla tvrdá fiskální i měnová politika. 
 
By David Gardner 
Warily on the way back 
Opatrně na zpáteční cestě 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37794 (7.12.2011), p. 9 
Irsko vstoupilo do sedmého kola úsporných rozpočtových opatření a zvýšení daní, ale představitelé 
země vyjadřují určitý optimismus nad odolností své země. Těší je také příležitost odepsat dluh, který 
na sebe vzala předchozí vláda na počátku krize, do zvládnutelných proporcí. Irsko je nyní vydáváno za 
příklad toho, že ani přísná úsporná opatření nemusí být překážkou hospodářského růstu. Vývozy 
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překračují předkrizové maximum a stav běžného účtu vykazuje přebytek. Odhaduje se, že hrubý 
domácí produkt by v r. 2011 mohl vzrůst o jedno procento. 
 
Whose lost decade? : Japan's economy 
Čí ztracená dekáda? : japonská ekonomika 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8760, p. 75 
V článku se uvádějí argumenty proti obvyklému pesimistickému pohledu na japonskou ekonomiku. Ta 
funguje docela dobře, zejména pokud jde o střední a starší generaci. Rozhodně však není v krizi a 
ekonomové vidí řadu cest, jak zvýšit potenciální hospodářský růst a snížit dluhové břemeno. Hodně 
toho, co kalí obraz země, je důsledkem demografického vývoje - více než polovina obyvatel je starší 
než 45 let - ale i tak většina Japonců za poslední desetiletí zbohatla. 
 

Informatika. Počítače 
 
Rights and wronged : online piracy 
Práva a poškození : pirátství online 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8761, p. 72-73 
USA chtějí učinit přítrž globálnímu rozkrádání duševního vlastnictví. Nejnovějším pokusem o ochranu 
vlastnických práv na internetu je zákon proti pirátství známý jako SOPA (Stop Online Piracy Act), 
který v současné době projednává Kongres USA. V článku se rozebírá, jak chce zákon zabránit 
Američanům v přístupu k zahraničním pirátským serverům, a také kdo jsou příznivci a odpůrci 
zákona. -- K problematice viz i článek na s 20. -- Český překlad článku pod názvem Nová válka proti 
internetovým pirátům viz čas. Ekonom č. 48/2011, s. 42-43. -- Pirátstvím online se zabývá i článek    
A cyber gangplank sought ve Financial Times ze dne 6. 12. 2011 na s. 9. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Jan Němec 
Evropa se rozděluje, na britskou a německou 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 50, s. 41-43 
K výsledkům summitu EU o společném plánu na záchranu eurozóny a řešení dluhové krize; shrnutí 
současného postoje ČR ke schválení půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu a k připojení se k plánu 
na fiskální unii a lepší dodržování rozpočtové kázně ze strany ČR; vícerychlostní evropská integrace; 
aktivita ECB při nákupu dluhopisů předlužených zemí. -- Viz také příspěvek Eurozóna: poslední bitva 
vzplála v čas. Ekonom, č. 49/2011, s. 34-35 o summitu EU a plánech na záchranu eura. 
 
Dáša Hyklová 
Sezení na dvou židlích : Velká Británie 
Euro, Sv. 2011, č. 50, s. 58-59 
Britský euroskepticismus, postoj Velké Británie k nové reformní smlouvě EU. Ohlédnutí za 
politickým nepřijetím eura a obavou z evropského "superstátu", současné snahy o uspořádání 
referenda o vystoupení VB z EU. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Alexandre Vincent 
Capital flows and development in CEECs 
Příliv kapitálu a vývoj ve středoevropských a východoevropských zemích 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 10, p. 17-26 
Integrační proces zemí střední a východní Evropy (SVE) do EU v období 2001-2007 byl doprovázen 
značným přílivem kapitálu, což se značnou měrou odrazilo v modelech rozvoje těchto ekonomik. 
Autor článku nejprve rozebírá zrychlení kapitálových toků do zemí SVE v uvedeném období a další 
trendy finanční, obchodní a institucionální integrace, které poháněly hospodářský růst a změny ve 
struktuře hospodářství těchto zemí. Následně se věnuje omezením tohoto modelu rozvoje ekonomiky a 
změnám v pohybu kapitálu v důsledku finanční krize v roce 2008. V závěru je zmíněn nejistý výhled 
hospodářského oživení regionu a významné odlišnosti v přílivu zahraničních investic do jednotlivých 
ekonomik zemí SVE v současnosti. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Čínský drak se olizuje nad Evropou 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 48, s. 49-51 
K využití investičních příležitostí v zadlužených a bankrotujících ekonomikách eurozóny (Řecko, 
Portugalsko) a do evropských firem čínskými investory. Možná pomoc ve zbržďování dluhové krize 
eurozóny ze strany Číny prostřednictvím svých devizových rezerv. Rizika čínské pomoci. -- Viz také 
příspěvek Obtížná renesance Nebeské říše na s. 52-54. 
 
By Alan Beattie 
Miserly progress made : world trade negotiations 
Skrblický postup : světová obchodní jednání 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37799 (13.12.2011), p. 9 
Kolo světových obchodních jednání z Dauhá uvízlo na mrtvém bodě. Nikdo se však neodvažuje ho 
ukončit. Obtížné hledání dohody svědčí o tom, jak nelehké je řídit extrémně složitou světovou 
ekonomiku, kde rozvíjející se země konkurují "staré gardě". Článek u příležitosti jednání ministrů 
obchodu v Ženevě připomíná dosavadní kola jednání a zmiňuje vstup Ruska do WTO. 
 

Podnik a podnikání 
 
Gabriela Magsumová 
Cashpooling a jeho praktické daňové dopady 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s. 38-40 
Cashpooling, cash pooling (řízení finančních zdrojů několika ekonomických subjektů při zachování 
ekonomické autonomie jednotlivých subjektů); princip fungování cashpoolingu, daňové dopady (daň   
z příjmů, DPH). - Pozn. 
 
Šárka Gregorová ... [et al.] 
Due diligence - právní, daňový a finanční pohled 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s. 32-37 
Audit due diligence (prověrka obvykle zadávaná potenciálním investorem, který má zájem o akvizici 
předmětné firmy či vstup do obchodování). Prověření rizik, možných výhledových problémů a aspektů 
ovlivňujících hodnotu a fungování firmy; jednotlivě k hlavním úkolům a zaměření právní, daňové a 
finanční due diligence. 
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Bohumil Havel 
Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 12, s. 351-355 
Společnost s ručením omezeným je nejvíce využívanou obchodní společností. Příspěvek seznamuje se 
základními změnami, které do života společnosti s ručením omezeným přináší návrh zákona                
o obchodních korporacích a návrh občanského zákoníku. - Pozn. 
 
Lucie Josková 
Zákon o přeměnách po novele 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s. 49-51 
K novelizaci zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Důvody přijetí novely, 
problematika přeshraničních změn, koncepce rozhodného dne (účetní závěrka atd.), mezitímní účetní 
závěrka, zahajovací rozvaha, role znalce, zpráva o přeměně, informační povinnost zpřístupnit projekt 
přeměny veřejnosti, právo (společníků) na odkoupení podílu při změně jmění, právní nástupnictví       
u fúze. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Christian Schnell 
Kinder bereichern und belasten 
Děti jsou obohacením i zátěží 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 234 (2.12.2011), S. 48 
Úvodní statistické informace o nákladech na výchovu dítěte v Německu doplňuje stručný komentář 
státní podpory rodin s dětmi; podmínky a rozsah čerpání přídavku na dítě, rodičovské dávky či 
příspěvku na výchovu. 
 
Ladislav Jouza 
Podmínky pro předčasný důchod 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 11, s. 31-33 
Změny v předčasném starobním důchodu od 1. ledna 2012; další výdělečná činnost; dohoda o provedení 
práce; odměna za práci v dohodě; zaměstnání malého rozsahu; zvýšení důchodu. 
 
Georges Casamatta and Joao Luis Brasil Gondim 
Reforming the pay-as-you-go pension system : who votes for it? When? 
Změny v průběžném důchodovém systému : kdo a kdy pro ně hlasuje? 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 3, p. 225-260 
Stárnutí populace rozvinutých států vytváří tlak na financování průběžného důchodového systému. 
Studie modelovým způsobem zkoumá politickou podporu různých parametrických změn v průběžném 
důchodovém systému, který čelí poklesu porodnosti, její vývoj v čase a preference sdílení zátěže 
demografických změn mezi různými generacemi u jednotlivých skupin obyvatelstva. Autoři zjišťují, 
že parametrické změny spočívající ve snižování penzijních dávek nebo zvyšování věku odchodu do 
důchodu mají šanci získat výraznější politickou podporu a zvyšování příspěvků do systému naopak. 
Dále identifikují náklady a přínosy odložení jednotlivých změn a stanovují, jak načasování těchto 
změn může ovlivnit jejich politickou podporu. - Pozn. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
House of horrors, part two 
Dům hrůzy, díl druhý 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8761, p. 87 
Světová bublina cen bydlení zatím praskla jen napůl. V některých zemích došlo k výraznému poklesu 
cen nemovitostí, v některých jen k mírnému a někde ceny začaly hned zase růst. V důsledku se o řadě 
trhů s bydlením hovoří jako o nadhodnocených. Časopis The Economist použil k hodnocení trhů dvě 
měřítka, poměr ceny k příjmu a poměr ceny k nájemnému. Podle těchto měřítek jsou nadhodnoceny 
ceny nemovitostí v Austrálii, Belgii, Kanadě, Francii, Británii i dalších zemích, a to o 25 i více 
procent. 
 
Markéta Selucká 
Nájem bytu po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 132/2011 Sb. 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 22, s. 816-822 
Právní úprava nájmu bytu; právo pronajímatele ovlivnit počet osob bydlících v bytě; oznamovací 
povinnost nájemce; změna výše nájemného; podmínky přechodu nájmu bytu; zrušení pojmu "služební 
byt". - Pozn. 
 
Karel Janda 
Podpora výstavby nájemních bytů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 12-13, s. 3-8 
Program rozvoje nájemního bydlení, koncepce bytové politiky ČR do roku 2020, dostupnost 
přiměřeného bydlení. Činnost, organizace, úkoly Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Úvěr           
z prostředků SFRB, k podmínkám využití nízkoúročeného úvěru obcí právnickou/fyzickou osobou. 
Podmínky výstavby, doba trvání pronájmu, možnost změny vlastnického práva k bytu atd. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Edward Luce 
A tough nut to crack 
Tvrdý oříšek k rozlousknutí 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37798 (12.12.2011), p. 7 
Ameriku svírá krize pracovního trhu. Nezaměstnanost v USA je vyšší než ve většině evropských zemí 
a americký spotřebitel se utápí ve vysokém osobním zadlužení. Rozbor situace se zaměřuje na otázku, 
zda americká ekonomika znovu dokáže získat pověst země s nejdynamičtějším pracovním trhem. -- 
Viz i články ve FT ze dne 13. 12., s. 4, 14. 12., s. 6, 15. 12., s. 8 a 16. 12., s. 6. 
 
Adolf Maulwurf 
Exekuce na plat zaměstnance veřejné správy - nově v r. 2012 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 12-13, s. 70-75 
Pravidla exekučních srážek na plat zaměstnance veřejné správy platná od 1.1.2012; výpočtový vzorec, 
nařízení vlády o nezabavitelných částkách, podmínky zákona o rodině, stanovené nezabavitelné 
částky, důvody k zastavení výkonu exekuce, pořadí srážek ze mzdy. Příklady srážek. 
 
Eberhard Sasse 
Guter Lohn für gute Arbeit 
Za dobrou práci dobrou mzdu 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 226 (22.11.2011), S. 12-13 
Určité skupiny lidí vykonávají v Německu práci za skandálně nízkou odměnu, přestože se vždy 
nejedná o nekvalifikované zaměstnance (např. péče o staré/nemocné); autor nabízí alternativy řešení a 
požaduje aktivní zásah státu. Problém absence minimální mzdy, vliv soutěže resp. tlaku na snižování 
sociálních rozpočtů. 
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Jaroslava Pfeilerová 
Chystané změny v cestovních náhradách od roku 2012 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 11, s. 26-30 
Od 1. 1. 2012 je plánována účinnost novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která přinese 
změny i v oblasti cestovních náhrad. Na nejvýznamnější změny v porovnání se současnou právní 
úpravou autorka upozorňuje v přehledné tabulce. 
 
Lada Jouzová 
Odměňování ve veřejné správě v roce 2012 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 12-13, s. 41-45 
Novela zákoníku práce (ZP), změny v odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných 
službách, rozsah působnosti novely ZP u platů nepodnikatelských subjektů. Úprava smluvního platu. 
Zvýšení minimálních platových tarifů, základní postup při zařazování do platových tříd. Katalog prací, 
platový tarif, zvláštní platový tarif, prominutí kvalifikace, poskytování cílových odměn. Úprava 
hotovostní výplaty. Plat pro pedagogické pracovníky, stupnice platových tarifů. 
 
Eva Dandová 
Zákon o kolektivním vyjednávání 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 12-13, s. 92-97 
Právní úprava kolektivní smlouvy (v ZP), kolektivní smlouva podniková/vyššího stupně. Subjekty, pro 
něž je kolektivní smlouva závazná. Povinnost zaměstnavatele jednat s odborovou organizací; uzavření 
a účinnost kolektivní smlouvy. Sociální dialog, řešení pracovních sporů. Funkce zprostředkovatele. 
Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně. Stávka, výluka. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)   
 
č. 1/2012  
Desatero k nové podpoře v nezaměstnanosti. Novela zákoníku práce - přehled změn v roce 2012 [vč. 
praktických řešení]. Použití občanského zákoníku - nová pravidla. Manželka podnikatele.  Spolupracující 
osoby versus zaměstnanci rodinné firmy. Pracovní posudek - hodnocení zaměstnancovy práce. 
Legislativní opatření proti práci načerno. Zdravotní pojištění a průměrná mzda v roce 2012. Zákon        
o důchodovém spoření (1.). Nezdanitelná částka základu daně z příjmů z titulu daru. Když je OSVČ 
ve „státní“ kategorii. Evropská unie a ukončení pojištění v zahraničí. Poskytování náhrad cestovních 
výdajů - změny od 1.1.2012. Pracovní cesta automobilem zaměstnance [vč. praktických řešení]. 
Připravované změny v sociálním pojištění. 
 

Právo 
 
Heinrich Weber-Grellet 
Das Koordinatensystem des BVerfG bei der Prüfung von Steuergesetzen 
Koordinátový systém spolkového ústavního zákona při prověřování daňových zákonů 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 22, S. 1028-1034 
Německá ústava resp. základní zákon upravuje základní otázky společenského řádu i soužití ve 
společnosti, součástí společenského řádu je finanční správa a daňové právo. Dnešní stát už není státem 
jako v 19. století - stát a právo jsou jen funkcemi demokratické společnosti, společnost je vůči státu     
v emancipované pozici, což přináší do daňového práva nové perspektivy. Daňové právo už není 
především právem intervenčním, ale právem "rozdělování zátěže" (přiměřená zátěž jednotlivce). 
Ústava propůjčuje daňovému právu obtížnou úlohu nastolování rovnováhy v oblasti daní, kde se na 
základě spíše skrovných (ústavních) kompetencí odvozují principy daňového práva umožňující 
kontrolu daňových zákonů - "normy" pro kontrolu daňových zákonů nejsou jednoznačně vymezené 
ani konkrétně stanovené. V příspěvku je prezentována nejnovější judikatura k ne/ústavnosti 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

21 

citovaných případů a zásady kontrolních kritérií vyplývající z ústavy, kde prvotně figuruje zásada 
všeobecné rovnosti a většina dalších kritérií slouží jejímu zpřesnění. - Pozn. 
 
Jana Hambálková 
Draho a komplikovane : osobný bankrot 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 46, s. 56-57 
Osobní bankrot, překážky využití institutu oddlužení fyzických osob v SR, porovnání efektu osobního 
oddlužení v SR a ČR. 
 
Václav Pátek 
Retroaktivita při stanovení daňové povinnosti a ochrana důvěry daňového poplatníka v právo 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 25-27 
Daň z příjmu fyzických osob, k problematice zrušení nepřípustné pravé retroaktivity při stanovení 
daňové povinnosti, přípustnost pravé a nepravé retroaktivity. Diskriminace účetních jednotek 
účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví (znevýhodnění při uplatňování daňové ztráty). Odkaz 
na rozhodnutí ÚS ze dne 12.7.2011. 
 

Účetnictví 
 
Zdeněk Morávek 
Aktuálně k odpisování u vybraných účetních jednotek 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 23, s. 27-34 
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 708 pro vybrané účetní jednotky - Odpisování 
dlouhodobého majetku. Vymezení vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, ÚSC atd.), 
zásady odpisování, zjednodušený způsob odpisování. Další způsoby odpisování (rovnoměrný, 
výkonový, komponentní), postup při změně metody. -- Změny ČÚS č. 708 přináší Finanční zpravodaj 
č. 5/2011. 
 
Reinhold Höfer, Hans-Georg Früh, Günter Neumeier 
Bewertungsparameter für Versorgungszusagen im internationalen und deutschen 
Jahresabschluss 2011/2012 
Oceňovací parametry pro přísliby zabezpečení v mezinárodní a německé roční závěrce let 
2011/2012 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 45, S. 2501-2503 
Ocenění (budoucích) penzijních závazků v koncernových závěrkách v Německu; odhady změn (oproti 
předchozím rokům) u jednotlivých parametrů stanovených mezinárodními předpisy IFRS/US-GAAP 
(účetní úrok, inflační míra, vývojové trendy příjmů a důchodů) a německým obchodním právem (resp. 
předpisy upravené zákonem o modernizaci účetního práva); krátce k rozdílu ve strategii účtování 
penzijních závazků podle německých a mezinárodních předpisů. - Pozn. 
 
Double-edged deferral : financial accounting 
Dvojí ostří odložených daní : finanční účetnictví 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8763, p. 74-75 
Ve firemní účetní praxi existují praktiky, hojně využívané zvláště v krizovém a pokrizovém období. 
Jednou z nich jsou tzv. odložené daňové benefity (deferred-tax assets), uplatňované např. bankami. 
Podle amerického daňového práva lze za určitých podmínek ztráty z minulých období využít ke 
snížení stávajícího daňového základu. Protože banka snížením očekávaných úhrad daně zvyšuje svůj 
budoucí příliv peněz, je tato položka vedena v rozvaze jako aktivum. V článku se vysvětluje, jak by 
případné snížení daní, o němž se v USA uvažuje, velké americké banky vlastně poškodilo. 
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Bundesministerium der Finanzen 
E-Bilanz : Informationen zur Einführung des elektronischen Jahresabschlusses nach § 5b EStG 
E-účetnictví : informace k zavedení elektronické roční závěrky dle § 5b zákona o dani z příjmů 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 11, S. 48-54 
Aktuální příspěvek k praxi elektronicky zprostředkované roční závěrky v Německu (pilotní fáze se 
vztahuje na hospodářský rok 2011); metodika KONSENS, standard XBRL (zohlednění různých 
účetních předpisů), povinná/nepovinná pole. - Pozn. 
 
Rodney L. Crawford, Thomas R. Weirich 
Fraud guidance for corporate counsel reviewing financial statements and reports 
Návod ke zjišťování podvodů pro podnikové kontrolory finančních výkazů a zpráv 
Journal of financial crime, Vol. 18, (2011) No. 4, p. 347-360 
Podvody ve finančním účetnictví obchodních společností v USA a jak jim zabránit; běžné formy a 
scénáře podvodů; ukazatele rizik. 
 
Bohumír Čech 
Novou povinnost v účetnictví ulehčí včasné zakládání dat 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 12, s. 21 
Účetnictví organizací veřejné správy (organizační složky státu, obce nad 3000 obyvatel, velké 
příspěvkové organizace), změny účetní metody a přechod na odpisování podle ČÚS 708 od 1.1.2012; 
reverse charge. Nově stanovená povinnost zpracovávat a odevzdávat tzv. pomocné analytické 
přehledy (PAP). Účetní jednotky s přechodnými úlevami. 
 
Vladimír Hruška 
Plná moc 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 11, s. 33-40 
Článek přináší některé nejdůležitější informace k institutu plné moci, které lze využít v rámci účetní 
profese. Obsahuje i nezávazné vzory plných mocí. Rozebírá se plná moc podle občanského zákoníku, 
podle zákoníku práce a v rámci daňového řádu. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 1/2012   
Účetní závěrka. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Kdy se FO stává účetní jednotkou. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 1/2012  
Aktuální informace - Novela zákoníku práce. Průměrná mzda. Přechod na Specializovaný finanční 
úřad. Základy sazby stravného v cizí měně. Změny v DPH od roku 2012. 
 

Veřejná správa 
 
Peter Skala 
Kladivo na efektívnosť, bič na korupciu : elektronické aukcie majú zabrániť plytvaniu a 
škandálom pri verejných transakciách 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 49, s. 69-72 
Využití elektronické aukce ve slovenské veřejné správě, typy nákupů s povinností elektronické aukce, 
povinnost soutěže formou eletronické aukce od 1.1.2012 i pro podlimitní zakázky. 
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Moody's samosprávám v České republice důvěřuje 
Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 11, střed. příl. (s. 3-4) 
Výsledky municipálního ratingu ČR provedeného agenturou Moody's; klíčové ratingové faktory, 
ratingový proces Moody's. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Marek Hudema, Petra Šťastná 
Česko v kleštích: tvrdé škrty nestačí, zadlužit se nemůžeme : krizové scénáře 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 235 (5.12.2011), s. 2-3 
Ke čtyřem scénářům možného vývoje české ekonomiky v roce 2012 a spekulativně k návrhům MF a 
NERVu na stabilizaci veřejných financí, překonání hospodářských otřesů a na přípravu české 
ekonomiky na možný krizový vývoj v EU či rozpad eurozóny. Porovnání scénářů, jednotlivé odhady 
schodku rozpočtu na konci roku 2012. -- Viz také úvodní článek na s. 1 a rozhovor s garantem skupiny 
NERVu pro veřejné finance T. Sedláčkem na s. 3. -- K současnému makroekonomickému výhledu a 
možným scénářům vývoje hospodářství také příspěvek v čas. Euro, č. 50/2011, s. 20-23. 
 
Taťána Špírková 
Daňové příjmy obecních rozpočtů 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 3-8 
Význam daňových příjmů pro obce, daně určené obcím dle zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), 
daně svěřené (výlučné) a daně sdílené (podíly obcí na celostátním výnosu), principy 
zohledněné/kritéria nezohledněná v návrhu novely RUD. - Pozn. 
 
Frédérique Cerisier, Clemente De Lucia 
Eurozone: reforms have yet to pay off 
Eurozóna: reformy se teprve začnou vyplácet 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 10, p. 3-15 
Článek analyzuje reálný pokrok reformy veřejných financí a fiskální konsolidace v jednotlivých 
zemích eurozóny, krátce také hodnotí situaci programů hospodářského a fiskálního vyrovnávání 
některých periferních států. Prostřednictvím modelu výnosových rozpětí státních dluhů (sovereign 
spread) se pokouší objasnit rozdíly mezi zeměmi eurozóny v období zvýšeného ohrožení veřejných 
financí po roce 2008 (model panelové regrese vede ke stanovení hlavních faktorů v pozadí 
výnosových spreadů mezi desetiletými státními obligacemi některých zemí eurozóny a desetiletými 
německými spolkovými dluhopisy v období 2008-2010). Hodnotí také, do jaké míry může relativní 
fiskální pozice země odpovídat výnosovým rozpětím státních dluhopisů v eurozóně po roce 2008.      
V závěru rozebírá tři klíčová opatření, která byla na evropské úrovni ujednána v červenci 2011 s cílem 
zastavit dluhovou krizi (druhý záchranný balíček pro Řecko, účast soukromého sektoru na 
záchranných plánech, posílení nástrojů finanční stabilizace - EFSF). - Pozn. 
 
S. Vlasov 
Issledovanije ustojčivosti gosudarstvennych finansov Rossii 
Výzkum udržitelnosti ruských státních financí 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 7, s. 102-119 
Autor se pokouší vyhodnotit udržitelnost státních financí Ruska ve středně- a dlouhodobém horizontu 
a rozebírá možnost změny stávajících pravidel rozpočtové politiky. Jednotlivé části článku jsou 
věnovány teoretickým aspektům, metodologii, výsledkům výpočtů a hodnocení současné strategie a 
otázce zvýšení udržitelnosti státních financí. - Pozn. 
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Jan Čadil ... [et al.] 
Odhad nákladů nezaměstnanosti z pohledu veřejných rozpočtů 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 5, s. 618-637 
Příspěvek kvantifikuje celkové náklady, které přináší jeden průměrný nezaměstnaný veřejným 
rozpočtům ČR, na základě dat pro rok 2009. Nejprve krátce k metodologickým problémům 
(identifikace nákladů nezaměstnanosti, stanovení průměrného nezaměstnaného, střední hodnoty mzdy, 
střední doby nezaměstnanosti, průměrného věku nezaměstnaného a socioekonomické situace rodiny), 
dále odhad přímých a nepřímých nákladů veřejných rozpočtů a stanovení celkových nákladů. - Pozn. 
 
By George Parker and Elizabeth Rigby 
On a perilous path 
Na nebezpečné stezce 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37786 (28.11.2011), p. 9 
Když britský ministr financí George Osborne přebíral v květnu 2010 řízení zadlužené ekonomiky, měl 
pětiletý plán: nejdříve ordinovat hořké léky a pak na vlně optimismu a daňových škrtů vyhrát volby     
v r. 2015. I na Británii však doléhá krize eurozóny. Plán hospodářského oživení se nedaří plnit, ale 
očekává se, že ministr ve svém obvyklém podzimním vystoupení před Dolní sněmovnou bude nucen 
prosazovat úspornou politiku. Opozice naléhá, aby zavedl "Plán B", spočívající ve snížení daní a 
vyšších výdajích. 
 
By Michael Mackenzie, Dan McCrum and Lindsay Whipp 
Surprisingly sturdy : investing in US Federal debt 
Překvapivě odolné : investice do amerického federálního dluhu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37802 (16.12.2011), p. 8 
I když počátkem roku 2011 byla řada dobrých důvodů pro odmítavý postoj k trhu dluhopisů, přilákala 
nabídka federálních amerických obligací rekordní zájem. Tento vývoj opět demonstruje, že federální 
dluhopisy jsou považovány za bezpečné útočiště, ale současně svědčí o obavách ze stagnace 
japonského stylu. 
 
Henning Bohn 
The economic consequences of rising U.S. government debt : privileges at risk 
Hospodářské důsledky zvyšujícího se státního dluhu USA : výsady v ohrožení 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 3, p. 282-302 
Autor zkoumá důsledky rostoucího federálního dluhu USA a jeho financování. V přístupu k úvěrům 
jsou USA dosud v mimořádně výhodné pozici díky nízké úrokové míře, tato výsada ale může být 
ohrožena. Nadměrné zadlužení je důvodem pochybností o solventnosti a měnové stabilitě země a 
může tak podkopat finanční strategii budovanou na tom, že dluhy USA jsou vnímány jako bezpečné. - 
Pozn. 
 

Životní prostředí 
 
Christoph Schlautmann 
Der Staat reißt das Müllgeschäft an sich 
Stát se na sebe snaží přetáhnout obchod s odpady 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 233 (1.12.2011), S. 26-27 
Plánovaný německý zákon o recyklaci by měl vést k vyšší efektivitě recyklace odpadů, která 
vzhledem k růstu cen surovin získávaných z odpadu představuje velmi zajímavý potenciál zisku. 
Likvidace a obchodování s odpady by však výhledově mělo přecházet do režie státu resp. spolkových 
zemí/obcí a soukromým firmám, které při odstraňování odpadu dosud převažovaly, zbyde spíše 
podřadná role (kritika nového komunálního monopolu). GelbeTonne plus. 
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Ostatní 
 
Jens Tönnesmann 
Die Ökonomie der Aufmerksamkeit 
Ekonomie pozornosti 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 225 (21.11.2011), S. 20 
Z citovaných studií vyplývá, že lidé často přehlížejí užitečné informace a to i tehdy, jsou-li k dispozici 
zadarmo. Tento fakt je dlouho znám psychologům a neurologům, ekonomové jej však ignorují, i když 
právě finanční krize prokázala, jak velmi nedostatečná pozornost ovlivňuje ekonomiku. Nepozornost 
tedy nepřináší ztráty pouze jednotlivcům, ale má na svědomí i zhoršenou funkci trhů. (Z amerického 
prostředí) jsou zmíněny projevy a dopady zapomnětlivosti či selektivního vnímání a tím pádem někdy 
také velmi zvláštní důvody, které rozhodují o nasměrování investic. The Invisible Gorilla. 
 
Jolanta Mazur 
Trends and challenges in higher education internationalisation 
Trendy a výzvy v internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání 
Ekonomické rozhľady, Vol. 40, (2011) No. 2, p. 163-187 
K internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání jako celosvětovému procesu souvisejícímu s rozvojem 
znalostní ekonomiky. Článek poukazuje na hlavní znaky procesu internacionalizace vysokých škol a 
jejich změny, analyzuje specifické aspekty tohoto procesu (proudění zahraničních studentů do 
hostitelských zemí, vybrané obory studia, právní rámec internacionalizace vysokoškolských institucí 
aj.) a informuje o trendech mezinárodního trhu s vysokoškolským vzděláváním. V závěru ilustruje 
problematiku na příkladu Austrálie a Hongkongu. -- Další příspěvky k tématu vysokoškolského 
vzdělávání na s. 139-146 a 147-162. 
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Daně 
 
26236 
Magdaléna Vyškovská 
Cizinci a daně : zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 204 s. 
Hlavní principy zdaňování. Popis nejčastějších situací týkajících se zdaňování cizinců v ČR, ať jsou 
daňovými rezidenty či nerezidenty: stručný popis různých kategorií z pohledu rozdílnosti jejich 
zdaňování, zamezení dvojího zdanění (příklady mezi ČR a Slovenskem a mezi ČR a Francií), procesní 
povinnosti, povinnosti zaměstnavatelů a plátců příjmu z pohledu zákona o dani z příjmů, sociální 
zabezpečení v EU. Výklad doprovázejí názorné příklady včetně výpočtů z praxe. - 3., aktualiz. a dopl. 
vyd. - ISBN: 978-80-7357-663-9 (brož.) 
 
26268 
Hana Skalická 
Mezinárodní daňové vztahy 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 185 s. 
Výklad byl sestaven na základě dotazů veřejnosti a pokrývá tyto oblasti: právní  předpoklady 
podnikání zahraničních osob v ČR, určení rezidentství, stálá provozovna, srážková daň, zajištění daně, 
zdanění občanů ČR pracujících v zahraničí, zahraniční pracovní cesta, zdanění cizinců pracujících      
v ČR, kursové rozdíly, DPH, správa daní a poplatků a další. Publikace je zpracována podle právního 
stavu k 1.9.2011. Obsahuje znalostní test. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-677-6 (brož.) 
 
26256 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs; European 
Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union 
Tax reforms in EU Member States 2011 : tax policy challenges for economic growth and fiscal 
sustainability 
Daňové reformy v členských státech EU v roce 2011 : výzvy daňové politiky pro hospodářský 
růst a fiskální udržitelnost 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, 137 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva identifikuje vývojové trendy na příjmové straně státních rozpočtů v členských zemích EU       
v důsledku přijatých reforem a hospodářského cyklu, zkoumá uskutečněné daňové reformy a 
analyzuje a hodnotí různá zvažovaná opatření pro budoucí změny. Nejprve je popsána struktura 
daňových systémů a její vývoj na úrovni EU, následuje přehledné shrnutí daňových reforem                
v jednotlivých státech realizovaných v roce 2010 a 2011 a identifikace jejich společných trendů. Dále 
je analyzován koncept "quality of taxation" v teoretické rovině, pozornost je zaměřena na vliv zdanění 
a daňových reforem na HDP a na udržitelný hospodářský růst, na optimální strukturu daní i podobu 
jednotlivých typů daní s ohledem na prorůstovou problematiku. Empiricky je zkoumána interakce 
mezi různými daňovými systémy v EU. Poslední kapitola se zabývá makroekonomickými výzvami 
jednotlivých členských států eurozóny v oblasti daňové politiky, zejména s ohledem na opatření          
k podpoře fiskální konsolidace. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-19316-3 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26230 
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [přeložili Martin Gregor ... et al.] 
Ekonomie 
Praha : NS Svoboda, 2010, xxiii, 775 s. : obr., tab. 
Základy moderní ekonomie. Obsah přehledné učebnice je rozdělen do oddílů: Základní pojmy; 
Mikroekonomie: nabídka, poptávka a trhy výrobků; Trhy faktorů: práce, půda a kapitál; Aplikovaná 
mikroekonomie: mezinárodní obchod, vláda a životní prostředí; Makroekonomie: ekonomický růst a 
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hospodářský cyklus; Růst, rozvoj a globální ekonomika; Nezaměstnanost, inflace a hospodářská 
politika. Na závěr každé kapitoly následuje shrnutí, pojmy k zopakování, odkazy na další zdroje a 
otázky k diskusi. - 1. vyd. / - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-205-0590-3 (váz.) 
 
26261 
Jitka Koderová 
František Vencovský : život a dílo 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011, 103 s. : barev. portréty ; 
Na stručný životopis prof. F. Vencovského navazuje zhodnocení jeho přínosu v oblasti měnové teorie 
a teorie měnové politiky, v oblasti dějin ekonomických teorií a jeho pedagogického působení a přehled 
prací mapujících vývoj měnové politiky a centrálního bankovnictví v Československu. Autorka 
objasňuje přehledným a výstižným způsobem jeho stanoviska ke složitým ekonomickým jevům a 
jejich dobové souvislosti. - Bibliografie knih, studií, článků, recenzí, prací o autorovi. - ISBN: 978-80-
86729-64-0 (brož.) 
 
26213 
Piero Ferri 
Macroeconomics of growth cycles and financial instability 
Makroekonomie růstových cyklů a finanční nestability 
Cheltenham : Edward Elgar, c2011, xvii, 195 s. : tab., grafy, vzorce 
Autor ve světle současné hospodářské krize uvažuje o významném vzájemném působením mezi cykly 
a růstem s přihlédnutím k souhře mezi poptávkou a nabídkou; zjišťuje, zda má pokles agregátní 
poptávky přímý vliv na trh práce a zapřičiňuje nedobrovolnou nezaměstnanost a zda jsou to endogenní 
síly, které vedou k samoopravě každé poptávkově vyvolané nezaměstnanosti. Přináší 
makroekonomickou analýzu dynamicky fungujícího ekonomického systému, který není automaticky 
samonápravný, nestabilita je důsledkem vnitřního procesu a šoky mohou vyvolat nestabilitu, ale 
nemohou vysvětlit její přetrvávání. Endogenní nestabilita je nahlížena z více pohledů s cílem zkoumat 
a charakterizovat jev růstových cyklů a nestability. - Pozn. - ISBN: 978-1-84980-916-0 (váz.) 
 
26241 
Libuše Macáková a kolektiv 
Mikroekonomie : základní kurs 
Slaný : Melandrium, 2010 dotisk, 275 s. : tab., grafy 
Ucelený výklad základů mikroekonomie je sestaven z následujících částí: Úvod do ekonomie 
(formování trhu, základní elementy trhu); Trh výrobků a služeb (chování spotřebitele a formování 
poptávky, chování firmy a formování nabídky); Trh výrobních faktorů (formování cen na trzích 
výrobních faktorů, trh práce, trh kapitálu, rozdělování důchodů); Interakce trhů (všeobecná rovnováha, 
tržní selhání, působení státu na mikroekonomické subjekty, použití grafů v mikroekonomii). - 11. vyd. - 
Slovník základních pojmů. - ISBN: 978-80-86175-70-6 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26269 
Pavel Kohout 
Finance po krizi : Evropa na cestě do neznáma 
Praha : Grada, 2011, 328 s. : obr., tab. 
Kniha podává přehled o finančních krizích v různých částech světa, počínaje americkou hypoteční 
krizí v roce 2007 a konče posledním vývojem krize v eurozóně během roku 2011. Důraz je kladen na 
praktické stránky z hlediska osobních investic, ale také hospodářské politiky. Autor komentuje i vývoj 
české ekonomiky v kontextu série světových krizí. Názvy jednotlivých částí: Zápisky z krizového 
období; Finance před krizí a po krizi; Seznamte se: vaše budoucí krize; Krize eurozóny; Bankroty       
v eurozóně; Ekonomická a investiční strategie; Let do neznáma. V publikaci jsou otištěny i autorovy 
články z odborného tisku. - 3., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-4019-5 (brož.) 
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26214 
edited by John Raymond LaBrosse, Rodrigo Olivares-Caminal and Dalvinder Singh 
Managing risk in the financial system 
Řízení rizik ve finančním systému 
Cheltenham : Edward Elgar, c2011, xlvi, 482 s. : grafy, tab. 
Základem knihy jsou příspěvky pronesené na Sympoziu bankovního práva o řízení systémového rizika 
z roku 2010 konaném na University of Warwick. Jednotlivé kapitoly přinášeji interdisciplinární 
inovativní pohled na systémové riziko, problematiku "too big to fail" a krizové řízení v oblasti 
finančnictví, dále analyzují témata bankovního práva, restrukturalizace finančních institucí, dluhové 
krize států, obezřetného dohledu aj. Případové studie Kanady, USA, Velké Británie, Nigérie a 
Malajsie zkoumají změny v dohledu a regulaci a v řízení rizik finančního systému v souvislosti            
s nedávnou finanční krizí. - Pozn. - ISBN: 978-0-85793-381-2 (váz.) 
 
26229 
Petr Syrový, Tomáš Tyl 
Osobní finance : řízení financí pro každého 
Praha : Grada, 2011, 207 s. : 71 grafů, 32 tab. 
Strategie v řízení vlastních financí: finanční plánování, zajištění rizik, investování, investiční produkty 
a úvěry. Výklad je doplněn příklady a výpočty. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3813-0 (brož.) 
 
26260 
Pavel Šafařík 
Praktický průvodce denním obchodováním 
[Praha] : P. Šafařík, 2011, 143 s. : obr. 
Ucelený výklad problematiky: popis day tradingu, pojmy likvidita či pákový efekt, akciové trhy a 
intradenní obchodování s akciemi, obchodování s komoditami, principy obchodování na FOREXu, 
obchodní příkazy, analýza trhu, obchodování pomocí různých grafových pomůcek (indikátory MACD 
nebo RSI), řízení peněz a rizika a psychologická stránka tradingu. Přílohy obsahují burzovní slovník a 
přehled nejzajímavějších akcií a futures. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-260-0093-8 
(brož.) 
 
26208 
edited by Christopher J. Green, Eric J. Pentecost, Tom Weyman-Jones 
The financial crisis and the regulation of finance 
Finanční krize a regulace finančnictví 
Cheltenham : Edward Elgar, c2011, xiii, 279 s. : tab., schémata, grafy 
Mezinárodní odborníci z oblasti finanční regulace nejprve rozebírají původ a průběh finanční krize     
z let 2007-2009 a situaci rozvíjejících se trhů v průběhu této krize, dále zkoumají a hodnotí teoretickou 
i praktickou stránku regulace a dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii a celosvětově. V další 
kapitole se věnují makroprudenční regulaci, souvislostem s měnovou politikou i historickému 
kontextu, následně je analyzována regulace finančních institucí v kontextu Evropy, britská finanční 
reforma a aspekt regulace a dohledu v pokrizovém období. Poslední kapitola se soustředí na účastníky 
finančního systému, úlohu akcionářů a poskytování informací s ohledem na informační asymetrii 
finančních trhů. - Pozn. - ISBN: 978-1-84980-870-5 (váz.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26219 
OECD 
Czech Republic : OECD economic surveys 2011 
Česká republika : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2011, 110 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace ČR - hodnocení a doporučení OECD z října 2011. V situaci méně dynamického 
hospodářského oživení se přehled zaměřuje na výzvy v následujících oblastech: posilování systému 
fiskálního řízení a zvyšování efektivity veřejných výdajů; reforma penzijního systému; zlepšování 
efektivity systému zdravotnictví; transformace energetiky, zvyšování energetické účinnosti, snižování 
emisí oxidu uhličitého a uhlíkové zdanění. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-09427-7 (brož.) 
 
26211 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [István P. Székely] 
Economic adjustment programme for Ireland : summer 2011 review 
Program hospodářského přizpůsobování Irska : hodnocení z léta 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, September 2011, 77 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu irské ekonomiky na základě 
dalšího čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu z července 2011 a shrnuje hlavní zjištění. Bylo dosaženo 
významného pokroku v oblasti fiskální konsolidace, posílení domácího finačního sektoru a 
prorůstových strukturálních reforem. Doplněno aktualizovanými programovými dokumenty (ze září 
2011). - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-19341-5 (brož.) 
 
 
26251 
Jitka Vondrová 
Ekonomická reforma 1965-1969 
Brno : Doplněk, 2010, 485 s. 
Publikace je věnována ekonomické reformě 60. let, která je známá též jako reforma Šikova. Po 
úvodním výkladu následuje znění 59 dokumentů z let 1965-1969, které obsahují usnesení ÚV KSČ, 
informativní zprávy, záznamy vystoupení, znění hospodářsko-politických směrnic, stanoviska ÚV 
KSČ, koncepční materiály k ekonomické reformě, studie atd. Archivní prameny doplňují dokumenty  
z dobové publicistiky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7285-131-7 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.) 
 
26209 
John Mauldin, Jonathan Tepper 
Endgame : the end of the debt supercycle and how it changes everything 
Konec hry : ukončení dluhového supercyklu a jak to všechno mění 
Hoboken : Wiley & Sons, c2011, xiii, 318 s. : grafy, tab. 
Pohled na nedávnou finanční a hospodářskou krizi jako na začátek konce šedesátiletého celosvětového 
dluhového supercyklu, kde se bankroty a nesplácení dluhů budou týkat nejen domácností a podniků, 
ale také vlád. V první části se autoři obracejí k základům ekonomie a současným výzkumům s cílem 
pochopit současnou situaci a její problémy, druhá část je věnována osvětlování problémů národních 
ekonomik i naznačování východisek pro jednotlivé země (USA, periferní země EU, východní Evropa, 
Japonsko, Velká Británie, Austrálie, rozvíjející se trhy). - Pozn. - ISBN: 978-1-118-00457-9 (váz.) 
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26217 
OECD 
Estonia : OECD economic surveys 2011 
Estonsko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2011, 139 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Estonska - hodnocení a doporučení. Známky hospodářského oživení, k rizikům a 
dopadům cyklického vývoje ekonomiky, oblast zaměstnanosti. Shrnutí pokroku strukturálních reforem 
na základě předchozích doporučení. Podpora fiskální udržitelnosti, nutnost zlepšení fiskálního rámce a 
úprav daňového systému. Veřejné výdaje v oblasti zdravotnictví, výdaje místní správy. Hospodářská 
konvergence Estonska a rámcové politiky pro získání přínosu z globalizace. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-64-09695-0 (brož.) 
 
26216 
OECD 
France : OECD economic surveys 2011 
Francie : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2011, 163 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Francie - hodnocení a doporučení. Postupné hospodářské oživení je nutno 
zabezpečit podporou finančního systému, pokračujícími reformami trhu práce a posilováním 
rozpočtového rámce. Snižování veřejného dluhu Francie a možnosti fiskální konsolidace. Zlepšení 
fungování trhu s bydlením. Environmentální politika a zmírňování klimatických změn, odpadové a 
vodní hospodářství. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-09304-1 (brož.) 
 
26218 
OECD 
Japan : OECD economic surveys 2011 
Japonsko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2011, 164 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Japonska - hodnocení a doporučení. Hospodářské oživení, krátkodobý a 
střednědobý hospodářský výhled, měnová politika. Snaha o dosažení fiskální udržitelnosti - překonání 
strukturálního rozpočtového deficitu, reforma rámce fiskální politiky, strategie fiskálního řízení z roku 
2010. Nová růstová strategie pro vytvoření pracovních míst a stimulaci poptávky. Vzdělávací systém, 
jeho reforma a politiky ke zlepšení vzdělávacích výsledků, financování a studentské půjčky. Reformy 
v oblasti zaměstnanosti, participace starších osob na trhu práce, sociální zabezpečení nepravidelných 
pracovníků. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-09312-6 (brož.) 
 
26210 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Jürgen Kröger] 
The economic adjustment programme for Portugal : first review - summer 2011 
Program hospodářského přizpůsobování Portugalska : první hodnocení - léto 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, September 2011, 116 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva informuje o postupu konsolidačního programu portugalské ekonomiky na základě prvního 
čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního 
měnového fondu ze srpna 2011 a hodnotí pokrok v dosažení cílů obsažených v programu zahraniční 
finanční pomoci. Nejprve k nejnovějšímu hospodářskému vývoji a výhledu, dále k realizaci programu 
v oblasti fiskální politiky, fiskální devalvace, fiskálních strukturálních reforem, finančního sektoru a 
dalších strukturálních reforem a k financování programu. Doplněno aktualizovanými programovými 
dokumenty. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-19339-2 (brož.) 
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26152 
OECD 
Towards green growth: monitoring progress : OECD indicators 
Na cestě k zelenému růstu: sledování pokroku : ukazatele OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 141 s. : tab., rámečky, 
grafy, schémata 
Doplňková zpráva ke Strategii zeleného růstu (OECD Green Growth Strategy). Informační podpora 
sledování pokroku a měření výsledků zeleného růstu vyžaduje ukazatele vycházející z mezinárodně 
porovnatelných dat. První část publikace přináší koncepční rámec a kritéria nových ukazatelů OECD 
pro zelený růst, návrh na vytvoření a další rozvoj souboru těchto ukazatelů a jejich měření. Druhá část 
nejprve analyzuje socio-ekonomický kontext a charakteristiky růstu, dále sleduje konkrétní výsledky 
pokroku na cestě k zelenému růstu prostřednictvím čtyř tematických souborů ukazatelů odvozených    
z databází OECD. - Pozn., příl., slovníček pojmů. - ISBN: 978-92-64-11134-9 (brož.) 
 
26215 
OECD 
United Kingdom : OECD economic surveys 2011 
Velká Británie : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2011, 161 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - hodnocení a 
doporučení. Významné makroekonomické nerovnováhy v důsledku zvyšujícího se veřejného a 
soukromého zadlužení a vysoké nezaměstnanosti způsobené recesí, na konci roku 2009 nastává 
oživení, nutnost fiskální konsolidace a strukturálních reforem, změny v rámci fiskální politiky. Shrnutí 
pokroku strukturálních reforem na základě předchozích doporučení. Zlepšení fungování trhu s bydlením 
a efektivní zdanění bydlení; zefektivnění a reforma systému vzdělávání; politika ochrany životního 
prostředí a snižování emisí oxidu uhličitého. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09286-0 (brož.) 
 
26234 
International Monetary Fund 
World economic outlook. September 2011., Slowing growth, rising risks 
Světový hospodářský výhled. Září 2011., Zpomalení růstu, zvyšující se rizika 
Washington : International Monetary Fund, 2011, xviii, 219 s. : tab., grafy, mapky, vzorce, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF a globální 
ekonomiky v roce 2011 a 2012. Analýza nárůstu rizik, nedávný pokles důvěry, slabý a nestejnoměrný 
růst, nižší odhady růstu světové ekonomiky (průměrný růst pro rok 2012 je odhadován na 4%,             
v rozvinutých ekonomikách pouze 1,5% a 2% v letech 2011 a 2012). Krize eurozóny se vymyká 
kontrole ze strany politiků, hrozí další útlum hospodářské činnosti v USA. Detailně je zkoumáno 
inflační působení cenových pohybů komodit a příslušné odezvy měnové politiky. Dále je zjišťován 
vztah mezi změnami fiskální politiky a obchodní bilancí a důsledky fiskální konsolidace pro vnější 
zadlužení. Připojeny jsou také stati o hospodářských vyhlídkách jednotlivých významných regionů, 
USA a SNS. Na závěr rozsáhlá statistická příloha s historickými daty, odhady pro roky 2011 a 2012 a 
střednědobými scénáři vývoje na období 2013-2016. - Pozn. -- Statistická příl. - ISBN: 978-1-61635-
119-9 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26247 
Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim ; [překlad Ondřej Gibl] 
HTML5 : programujeme moderní webové aplikace 
Brno : Computer Press, 2011, 304 s. : obr., tab. 
Praktické uplatnění specifikace HTML5 a osamostatnělých API k programování dynamických 
webových aplikací. Výklad doplňuje řada konkrétních příkladů využití v praxi. Názvy kapitol: 
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Seznámení s HTML5; Rozhraní Canvas; Práce s audiem a videem v HTML5; Geolokační rozhraní; 
Komunikační rozhraní; Rozhraní WebSocket; Rozhraní HTML5 pro formuláře; Rozhraní Web 
Workers; Rozhraní webového úložiště; Tvorba off-line webových aplikací HTML5; Budoucnost 
HTML5. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-251-3539-6 (brož.) 
 
26245 
Josef Pecinovský 
Microsoft Excel 2007/2010 : hotová řešení 
Brno : Computer Press, 2011, 256 s. : obr. +1 CD-ROM 
Názorné krokové postupy, jak řešit nejčastější úkony a problémy v Excelu 2007 a 2010. Více než 180 
tematicky rozdělených řešení: operace při otevírání a ukládání sešitu, operace s okny a listy, vkládání 
dat do buněk, operace s buňkami, formát buněk, výpočty, grafy, seznamy s kontingenčními tabulkami, 
tisk a makra. Postupy doplňuje množství příkladů a tipů, které výrazně urychlí a zefektivní práci. - 
Vyd. 1. - Příloha na CD obsahuje zdrojové soubory k řešením a zkušební verzi Office 2010. - ISBN: 
978-80-251-3575-4 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26233 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : grappling with crisis legacies. September 2011 
Zpráva o globální finanční stabilitě : zápas s dědictvím krize. Září 2011 
Washington : International Monetary Fund, c2011, xi, 162 s. : tab., grafy, schémata, rámečky, vzorce 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. V prostředí slabého 
hospodářského oživení a výkyvů globální finanční stability zpráva poukazuje na to, jak se rizika          
v posledním půlroce změnila, sleduje zdroje a cesty finančních potíží (zaměřuje se na dluhy států a 
riziko nákazy) a diskutuje dopad změn na trendy a modely globální alokace aktiv v rámci 
dlouhodobého investování, hodnotí přidružená rizika i dlouhotrvající dopady této výjimečné 
hospodářsko-politické situace. Dále se věnuje problematice sledování a zmírňování systémových rizik, 
zkoumání technik identifikace ukazatelů systémového rizika a nástrojům makroprudenční politiky ke 
zmírňování vzniku systémových rizik. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-1-61635-124-3 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26231 
Pavel Blecharz 
Základy moderního řízení kvality 
Praha : Ekopress, 2011, 122 s. : obr. 
Kvalita a management kvality z hlediska organizace, která ji vytváří i z pohledu spotřebitele. Výklad 
základních pojmů kvalita a zákazník. Přístupy k modernímu řízení kvality (normy, certifikace, sběr a 
záznam dat). Vybrané techniky kvality (Quality Function Deployment - QFD). Procesní řízení. 
Realizace produktu. Kvalita a ekonomika v organizaci. Externí vlivy na kvalitu (regulované oblasti, 
ochrana spotřebitele, státní dozor). - 1. vyd. - Zkratky. - ISBN: 978-80-86929-75-0 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9434 
[Ministry of Labour and Social Affairs] 
Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic : time series and graphs : 
2010 
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice : v časových 
řadách a grafech z roku 2010 
Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2011, 52 s. : tab., grafy 
Základní ukazatele sociálního zabezpečení v ČR. Tabulky a grafy přehledně shrnují statistické údaje    
o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, o dávkách státní sociální podpory, sociálních 
službách a příjmech domácností a základní ukazatele trhu práce, nezaměstnanosti a rozpočtových 
výdajů na státní politiku zaměstnanosti. Výdaje na sociální ochranu dle systému ESSPROS (Evropský 
systém jednotných statistik sociální ochrany). Tabulky a grafy přinášejí údaje do roku 2010 včetně. - 
[2011] - Pozn. - ISBN: 978-80-7421-029-7 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26239 
výběr provedli a poznámkami opatřili Pavel Vrcha, Petra Janků, Karin Vrchová 
Katastrální (a související) judikatura 
Praha : Linde Praha, 2011, 708 s. 
Základní informace z oblasti týkající se právní úpravy věcných práv k nemovitostem a jejich zápisů do 
katastru nemovitostí. Poznámky a vysvětlivky autorů k tzv. katastrální materii doplněné vybranými 
judikáty s poznámkami. Součástí jsou rovněž informace o výkladu a aplikaci příslušných právních 
norem ve sledované oblasti. Judikáty se týkají řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru 
nemovitostí, řízení o žalobách ve věcech vkladu věcných práv do katastru nemovitostí, charakteru a 
významu zápisů (vklady, záznamy, poznámky), zásad vedení právních vztahů k nemovitostem, oprav 
chyb v katastrálním operátu, poskytování údajů z katastru nemovitostí aj. - 3. vyd. - Znění vládního 
návrhu nového katastrálního zákona. - ISBN: 978-80-7201-861-1 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26206 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Labour market developments in Europe 2011 
Vývoj evropského pracovního trhu 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, x, 181 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva analyzuje vývoj oblasti trhu práce a zaměstnanosti v roce 2010 v EU jako celku, v eurozóně      
i na úrovni jednotlivých zemí. Míra nezaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost, účast a postavení 
na trhu práce různých skupin obyvatelstva v členských státech EU, rozbor reforem na trhu práce         
v roce 2010. Mzdový vývoj v jednotlivých zemí, analýza trendů jednotkových nákladů práce, daňový 
klín, vývoj cenové konkurenceschopnosti. Analýza výhledu evropského pracovního trhu. Systémy 
podpory v nezaměstnanosti, jejich hlavní znaky a pobídky trhu práce, změny v systému během krize. 
Problematika stanovení mezd, cenové konkurenceschopnosti a makroekonomické nerovnováhy, 
politiky regulující mzdové náklady. Doplněno rozsáhlou statistickou přílohou. - Pozn., příl. - ISBN: 
978-92-79-19271-5 (brož.) 
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26262 
Marie Vavrejnová 
Migrace obyvatelstva jako faktor ekonomického rozvoje : (zvláště v oblasti Evropské unie a 
České republiky) 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011, 79 s. : 27 tab., 5 grafů 
Studie popisuje, kvantifikuje pomocí statistických dat a analyzuje současné migrační proudy, motivaci 
imigrantů, jejich postavení v cílové zemi a jejich role v ekonomickém životě cílových zemí, zejména 
jejich postavení na trhu práce. Zabývá se migrací obyvatelstva za prací v EU a jejím významem pro 
cílové země i země původu imigrace. Více popisuje imigraci v Německu, Rakousku, Francii, 
Nizozemí a situaci tureckých imigrantů v Evropě. Samostatná kapitola se věnuje problematice migrace 
v ČR a vývoji mobility obyvatel ČR. - ISBN: 978-80-86729-66-4 (brož.) 
 
26244 
Jaroslava Ester Evangelu, David Grundel 
Virtuální tým : efektivní řízení týmu na dálku 
Brno : Computer Press, 2011, 256 s. : obr. 
Virtuální způsob řízení, vedení, motivace a kontroly vyžaduje odlišný manažerský přístup. Příručka 
seznamuje se specifiky tohoto řízení při zakládání týmů a nastavování jeho komunikačních  a 
motivačních toků. Rozebírá tým a jeho potenciál, manažerskou práci v jednotlivých fázích, osobu 
manažera a procesy ve virtuálním týmu. - Vyd. 1. - 2 přílohy obsahují testy. - ISBN: 978-80-251-
2877-0 (brož.) 
 

Právo 
 
26238 
translation and commentary by Trade Links ; [překlad Z. Pošustová] 
Commercial code "Obchodní zákoník" : act No. 513/1991 Coll. as amended 
Obchodní zákoník [2011] : zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění 
Praha : Trade Links, September 2011, 486 s. 
Anglický překlad obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 188/2011 Sb. s komentářem. 
Text vychází ze znění zákoníku ze září 2011 a má pouze informativní charakter. - 2011 ed. - (brož.) 
 
26265 
Marta Chromá, Jana Dvořáková, Sean W. Davidson 
New introduction to legal English. Revised edition I : 
Nový úvod do právní angličtiny 
V Praze : Karolinum, 2011, 481 s. ; 
Učebnice je určena zejména uživatelům se středně pokročilou nebo vyšší znalostí angličtiny a 
především studentům právnických fakult. Je rozdělena do 24 lekcí, které obsahují základní slovní 
zásobu, kratší autentické texty se základními pojmy probíraného právního odvětví včetně terminologie 
(britské právo, právo USA, systém common law), následují cvičení lexikálně-gramatických jevů a 
právní překlady z češtiny do angličtiny. - 1. vyd. - Anglicko-český slovník. - ISBN: 978-80-246-1950-
7 (brož.) 
 
26243 
Martin Mastela, Lenka Dobešová, Jan Bajura 
Občanský zákoník v dotazech a odpovědích k 1.6.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 695 s. 
Praktická příručka komentuje zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších zákonů. Po 
teoretické i praktické stránce jsou rozebrány jednotlivé paragrafy. Komentář je formou otázek a 
odpovědí, doplněný příklady z praxe i judikatury. Znění souvisejících zákonů: zákon č. 116/1990 Sb., 
o nájmu a podnájmu nebytových prostor a zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
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spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony. - 1. vyd. - 
Tabulka: Obecná a speciální odpovědnost za vady v záruční lhůtě. - ISBN: 978-80-7263-682-2 (brož.) 
 
26250 
Blanka Tomančáková 
Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady 
Praha : Linde Praha, 2011, 203 s. 
Kniha pojednává o procesu a způsobu uzavírání smluv se spotřebitelem, kupní smlouvě a smlouvě o dílo, 
povinnostech podnikatele při uzavírání spotřebitelských smluv, odpovědnosti za vady, dále o procesu 
reklamace vadného zboží nebo služeb a cestovní smlouvě. Součástí výkladu je i rozbor sankčních 
institutů jako jsou úroky z prodlení nebo smluvní pokuta. Samostatné kapitoly jsou věnovány 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a spotřebitelskému úvěru. Výklad je doplněn vzory 
smluv a podání ve spotřebitelských vztazích s poznámkami  a praktickými radami. - 2. vyd. - 
Obsahuje odkazy na související právní předpisy. - ISBN: 978-80-7201-864-2 (brož.) 
 
26255 
Daniela Kovářová 
Rodina a výživné : vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných 
Praha : Leges, 2011, 151 s. 
Výklad problematiky výživného, praktické příklady jeho výpočtu a obvyklá soudní praxe. Platná 
právní úprava. Definice pojmů výživné, životní úroveň atd. Výklad jednotlivých druhů výživného: na 
nezletilé i zletilé děti, mezi manžely, příspěvek na výživu rozvedeného manžela, vyživovací povinnost 
dětí k rodičům, mezi ostatními příbuznými atd. Soudní projednávání výživného. Výživné podle návrhu 
nového občanského zákoníku. Vzory podání a dohod. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-84-4 (brož.) 
 
15392/56 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 56, ročník 2010 - I. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2011, xxxi, 862 s. +1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou 
orientaci. V tomto díle nálezy č. 1 až 71 a usnesení č. 1 až 5 z roku 2010. - Vyd. 1. - Na CD obsah a 
věcný rejstřík všech dosud vydaných svazků č.1-56. - ISBN: 978-80-7400-113-0 (váz.) 
 
26267 
[ Alena Vondráková ... et al.] 
Vymáhání pohledávek 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xxviii, 868 s. : formuláře 
Praktický výklad o vymáhání pohledávek včetně předcházení jejich vzniku doplněný příklady, 
přehledem souvisejících předpisů a judikaturou. Informace, jak si počínat ve styku s problematickou 
pohledávkou, a to jak z obecného hlediska, tak v konkrétní situaci, např. jak mají vypadat smlouvy 
nebo podání, jak se postupuje ve vymáhacím řízení, jaké způsoby vymáhání jsou vhodné, včetně 
definování právních pojmů a právních vztahů. Obsah je členěn do částí: pohledávka, uplatnění a 
vymáhání pohledávky, pohledávka v konkrétních právních vztazích a pohledávka podle práva EU. 
Výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.9.2011. - 2., aktualiz. vyd. - Výklad je zpracován        
k právnímu stavu ke dni 1.9.2011. - ISBN: 978-80-7357-686-8 (váz.) 
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Účetnictví 
 
26242 
Jiří Ficbauer, David Ficbauer 
Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy 
Ostrava : KEY Publishing, 2011, 162 s. : 14 obr., 11 tab., 3 rovnice +1 CD-ROM 
Mezinárodní harmonizace účetnictví. Orgány zabývající se tvorbou a aktualizací standardů a na ně 
navazujících interpretací (IASCF, IASB, IFRIC a poradní sbor). Seznam a členění IFRS (IAS) a jejich 
závaznost, charakteristika základních náležitostí jednotlivých IFRS včetně jejich aplikace. Seznam a 
členění SIC a IFRIC a jejich závaznost. Struktura IFRS pro malé a střední podniky. Stručné porovnání 
IFRS a české účetní legislativy. Sbližování daní - harmonizace v oblasti přímých a nepřímých daní v EU. 
Každá kapitola obsahuje kontrolní otázky a příklady. - Vyd. 4., aktualiz. - CD obsahuje příklady. - 
ISBN: 978-80-7418-104-7 (brož.) 
 
26266 
Jiří Strouhal 
Účetní závěrka 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 304 s. 
Účetní závěrka podle českých předpisů a na ni navazující povinnosti (audit, zveřejnění). Finanční 
analýza na bázi českých účetních výkazů. Základní principy účetní závěrky sestavené podle IFRS. 
Publikace obsahuje řadu dílčích příkladů a souvislý příklad podle českých pravidel, vzory formulářů a 
seznam platných účetních standardů (českých i mezinárodních) včetně jejich interpretací. Text je 
zpracován k datu 30.9.2011. - 2., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-692-9 (brož.) 
 
25615X 
kolektiv autorů 
Účetní závěrka podnikatelů 2011 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Právní rámec, účetní a daňové předpisy. Inventarizace, účetní analýza, uzávěrkové operace, účetní 
závěrka, povinnosti sestavení konsolidované účetní závěrky. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném 
rozsahu, použitý účtový rozvrh 2011. - ISBN: 978-80-87367-22-3 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
26237 
František Ochrana, Milan Půček 
Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě : smart administration 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 246 s. : obr., tab. 
Účinné řízení změn ve veřejné správě z pozice regionálního rozvoje. Po úvodním vymezení pojmů 
následuje zhodnocení jednotlivých přístupů, modelů a metod (řízení změn podle Druckera, Kottera, 
podle Coveye, klasické modely apod.) a návrh modelu řízení změn vycházející z principů Smart 
Administration pro podmínky ČR. Popis šesti fází řízení změny: sdílení ideje změny a správná 
komunikace, metody pro analýzu a vymezení problémů, tvorba variant, plánování, provedení, 
vyhodnocení a trvalé zavedení změny. Řízení změn v souvislosti s finančním řízením. Možnost změn 
z pohledu indikátorů vládnutí. Praktické zkušenosti z řízení změn ve veřejné správě ČR jsou 
konfrontovány se soudobou teorií a porovnávány se zkušenostmi jiných zemí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7357-667-7 (brož.) 
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26254 
Richard Pomahač 
Základy teorie veřejné správy 
Plzeň : Čeněk, 2011, 267 s. 
Učebnice v úvodní části rekapituluje vývoj veřejné správy a správní vědy. Další část se zabývá 
evropskými systémy veřejné správy ze srovnávacího hlediska. Následující oddíl představuje ústavní 
rozměr veřejné správy a vztah veřejné správy a politiky. Závěr je věnován efektivitě veřejné správy. - 
ISBN: 978-80-7380-330-8 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26212 
[Herausgeber und Redaktion Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2012 : Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang : abgeschlossen am 12. August 2011 
Finanční zpráva na rok 2012 : stav a pravděpodobný vývoj finančního hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu : uzávěrka k 12. srpnu 2011 
Berlin : Bundesministerium der Finanzen (Deutschland), August 2011, 409 s. : tab., grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření Spolkové republiky Německo pro rok 2012 v celkovém 
národohospodářském kontextu vypracovaná na základě schváleného návrhu státního rozpočtu pro rok 
2012 a finančního plánu pro období 2011-2015. Obsahuje finanční plán spolkového státu pro období 
2011-2015, spolkový rozpočet, celkový stav finančních a národohospodářských ukazatelů v období 
sestavování státního rozpočtu pro rok 2012, přehled daňových změn v období 07/2010-06/2011, 
finančních vztahů mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, přehled financí ve vztahu k EU a 
mezinárodních finančních vztahů. Součástí zprávy je obsáhlá statistická část (tabulky, přehledy). - 
Pozn. - (brož.) 
 
26205 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [editors] Lucio 
Pench, Matteo Salto 
Public finances in EMU : 2011 
Veřejné finance v EMU : 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, xi, 212 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Výroční zpráva o stavu veřejných financí v zemích EU, eurozóny i v jednotlivých členských státech    
z roku 2011. Detailní popis a analýza současného rozpočtového vývoje a odhad krátkodobých 
vyhlídek rozpočtové pozice a veřejného zadlužení, zhodnocení finanční pomoci poskytnuté členským 
státům. Realizace Paktu stability a růstu (SGP), zejména postupu při nadměrném schodku (EDP) od 
ledna 2010, přehled Programů stability a konvergenčních programů (SCPs) členských států na období 
2011-2012. Rozvoj rozpočtového dohledu, změny preventivní i nápravné části SGP. Fiskální řízení, 
výnosy státních dluhopisů a sovereign spread. Dluhová udržitelnost v EU, analýza fiskálního stresu, 
funkce fiskální odezvy a práh pro udržitelný dluh. - Pozn., slovníček. - ISBN: 978-92-79-19297-5 
(brož.) 
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Zdravotnictví 
 
26240 
Jana Dudová 
Právo na ochranu veřejného zdraví : ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory 
venkovního prostředí 
Praha : Linde Praha, 2011, 420 s. 
Úvodní výklad pojmů a zkoumaných hypotéz. Východiska ochrany veřejného zdraví před různými 
rizikovými faktory venkovského prostředí v mezinárodním kontextu EU a v podmínkách ČR. Právní 
úprava v EU a ČR, jakož i ve vybraných státech (Spojené království, USA a Švýcarsko). Ochrana před 
nebezpečnými látkami a dalšími zdroji ohrožení (záření, havárie a epidemie, hluk), před rizikovými 
faktory znečištěné půdy, vody, znečištěného ovzduší a narušeného klimatického systému Země. 
Vyhodnocení zkoumaných hypotéz. - ISBN: 978-80-7201-854-3 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
26207 
editors Marianne Fay, Rachel I. Block, Jane Ebinger 
Adapting to climate change in Eastern Europe and Central Asia 
Přizpůsobování se klimatickým změnám ve východní Evropě a Střední Asii 
Washington : World Bank, c2010, xxi, 180 s. : rámečky, grafy, tab., mapky 
Problematika zmírňování negativních dopadů změn klimatu a adaptační strategie ve 
východoevropských a středoasijských zemích. Tyto regiony čelí vážným rizikům klimatických změn a 
také vzhledem ke špatnému ekologickému hospodaření v minulosti, socioekonomickým a dalším 
neklimatickým faktorům jsou podstatně ohroženější a méně odolné vůči těmto dopadům. V knize jsou 
shrnuty nejlepší postupy adaptačního plánování a možné kroky ke zlepšení trvalého rozvoje v oblasti 
lidského zdraví, přírodních zdrojů, ochrany vody a půdy, zemědělství, lesnictví, vodárenství, 
energetiky a dopravy. V závěru je pozornost věnována podpoře řízení katastrofických rizik a 
hydrometeorologických služeb. - Pozn. - ISBN: 978-0-8213-8131-1 (brož.) 
 

Ostatní 
 
26263 
Ladislav Jakl ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
11. září 2001 : deset let poté : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, 127 s. 
Znění příspěvků ze semináře, který proběhl v září 2011 a jehož tématem bylo 10. výročí teroristických 
útoků na USA v New Yorku a Washingtonu. Názvy přednesených textů: 11. září vyvolalo strach         
o civilizaci (L.Jakl); Zahraniční a bezpečnostní politika USA po 11. září (J. Eichler); Válka proti 
nepřátelům západu je legitimní (R. Joch); Protiteroristická politika EU - papírový tygr? (O. Bureš). 
Sborník obsahuje i další doplňkové texty k tomuto tématu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87460-06-1 
(brož.) 
 
26232 
Libor Štěpánek, Janice de Haaff a kolektiv 
Akademická angličtina = Academic English : průvodce anglickým jazykem pro studenty, 
akademiky a vědce 
Praha : Grada, 2011, 219 s. 
Publikace přináší přehled základních dovedností angličtiny v prostředí vysokého školství a vědy. 
Představuje zvláštnosti akademického jazyka od slovní zásoby, mluvnici přes čtení, poslech až po 
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mluvený a písemný projev. Každá kapitola nejprve seznamuje se specifiky dovedností a na ni navazují 
cvičení, která odpovídají úrovni B2 a C1. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3577-1 (brož.) 
 
26264 
Ladislav Kurka 
Architektura knihoven 
Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2011, 86, 7 s. : fot. (převážně barev.),            
1 portrét, plány ; 
V úvodu je popsán vývoj architektury knihoven až po současnost. Následuje popis parametrů moderní 
knihovny co se týká budovy, interiéru a činností, které předcházejí samotné stavbě nebo rekonstrukci 
knihovny (zadání, stavební program, architektonická soutěž, projektová studie, územní rozhodnutí, 
přípravy na stavbu atd.) Text je doplněn odkazy na literaturu a přílohami se stavebním programem 
pobočky MěK na Smíchově a jejím dispozičním řešením. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-85851-20-5 (brož.) 
 
26252 
Václav Horčička, Drahomír Suchánek, Jan Županič 
Dějiny Lichtenštejnska 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 233 s. : obr., mapy, portréty 
Chronologický přehled od nejstarších dob. Vznik knížectví na počátku 17. století a jeho vývoj do 
konce první světové války. Další vývoj po roce 1918 do začátku 21. století. Vztahy Lichtenštejnska      
s Československem a Českou republikou. - Vyd. 1. - Chronologické přehledy. - ISBN: 978-80-7422-
111-8 (váz.) 
 
26249 
Georg Simmel ; [přeložil Milan Váňa] 
Filosofie peněz 
Praha : Academia, 2011, 626 s. 
V díle Filosofie peněz (vydáno 1900) Georg Simmel (německý sociolog, filosof a teoretik kultury, 
který žil v letech 1858-1918) zkoumá duchovní význam hospodářského života. Detailně analyzuje 
podstatu peněz jako prostředku, který poskytuje individuální svobodu a nezávislost, ale zároveň své 
uživatele odcizuje přímým vazbám materiálním, duchovním i mezilidským. Široký kulturní záběr a 
nadhled a rozsáhlé historické a geografické znalosti autorovi umožňují zkoumat souvislosti, které 
existují mezi peněžním hospodářstvím a vývojem osobní svobody. Názvy kapitol: Hodnota a peníze; 
Substanční hodnota peněz; Peníze v účelových řadách; Individuální svoboda; Peněžní ekvivalent 
osobních hodnot; Styl života. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-1920-2 (váz.) 
 
26253 
Shel Leanneová ; [překlad Pavlína Pobočíková] 
Rétorika pro lídry : řekněte to jako Obama 
Brno : Computer Press, 2011, 208 s. 
Na příkladech nejslavnějších projevů Baracka Obamy, který je uznáván jako výjimečný řečník, 
představuje autorka úspěšné a efektivní techniky verbální a neverbální komunikace. Z obsahu: jak 
udělat silný první dojem, jak používat řeč těla a hlas, jak získat důvěru posluchačů, dosáhnout 
porozumění a předat jim svou vizi. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-2633-2 (brož.) 
 
26228 
Hans-Adam II. z Lichtensteinu ; [překlad Jiří Knap] 
Stát ve třetím tisíciletí 
Praha : Grada, 2011, 207 s. : 1 portrét 
Hlava lichtenštejnského knížectví se ve své práci věnuje vývoji státu v průběhu dějin a zároveň 
předkládá konkrétní návrhy, jak dospět k modernímu státu třetího tisíciletí. Podle autorova názoru má 
stát v novém tisíciletí plnit úlohu servisního centra, které slouží občanům. Měl by si ponechat jen ty 
činnosti, které pro svůj chod potřebuje, a ostatní by měl předat regionům a obcím. Názvy kapitol: 
Právo na sebeurčení; Počátky státu; Role náboženství při vytváření státu; Velikost státu a vliv 
vojenské technologie; Monarchie, oligarchie a demokracie; Americká revoluce a nepřímá demokracie; 
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Švýcarská ústava z roku 1848 a cesta k přímé demokracii; Lichtenštejnská ústavní reforma z roku 
2003; Slabiny tradiční demokracie; Stát budoucnosti; Ústava státu budoucnosti; Strategie, jejichž 
pomocí by mohl být realizován stát budoucnosti; Výhled do třetího tisíciletí. - 1. vyd. - Příloha 
obsahuje návrh ústavy pro stát ve třetím tisíciletí. - ISBN: 978-80-247-3652-5 (váz.) 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2012 
stav ke dni 25.1.2012 D = dar 

 

1000 řešení  

21. století  

Acta Oeconomica Pragensia D 

Acta VŠFS D 

Ad notam  

Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika  (v angl. jazyce)  

Akademický bulletin D 

Antitrust  

AUCO Czech Economic Review D 

Auditor  

Bankovnictví  

Bulletin advokacie  

Business Spotlight  

Cenový věstník  

City Magazín Dnes  

Clo-Douane  

CNB - Economic Research Bulletin D 

Computer  

Connect  

Časopis pro právní vědu a praxi  

Český export - magazín týdeníku Profit  

Čtenář  

Daně a finance (dříve Daně)  

Daně a právo v praxi D 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Daně a účetnictví v otázkách a odpovědích  

Daně, účetnictví - vzory a případy  

Daňová a Hospodářská Kartotéka  

Daňový expert  

Daňový tip  

Demografie  

Dokumentace VÚPSV  

Doma - Magazín MFD  

Dům a bydlení  -  příloha středečního Práva  

E 15 D 

E + M Ekonomie a management  

EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 
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Ekonom  

Ekonomická revue D 

Esprit  

Euro   

Excerpta Iuridica D 

Exportér - příloha týdeníku Ekonom  

Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  

Finanční aktuality D 

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Finanční management  

Finanční zpravodaj D 

Forbes Česko  

Fórum sociální politiky  

FP - finanční poradce  

GeoBusiness  

Gorinfo D 

Hospodářské noviny  

HR Forum  

Chip  

IN magazín Hospodářských novin  

Informace odborné knihovny MF  

Informační bulletin - Úřad pro ochranu osobních údajů D 

Interní auditor D 

Journal of Economic Literature  

Judikatura Evropského soudního dvora  

Jurisprudence - specialista na komentování judikatury  

Knihovna  

Knižní novinky  

Konkurs a vyrovnání D 

Konkursní noviny D 

Lidové noviny  

Listy   

Listy hl. m. Prahy D 

Magazín MF DNES  

Magazín Práva  

Mezinárodní politika   

Mezinárodní vztahy  

Mladá fronta Dnes  

Moderní obec  

Moderní řízení  

Mzdová účetní  
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Národní pojištění  

Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku D 

Nový Profit    

Obec a finance                    

Obchodněprávní revue  

Obchodní právo  

Odhadce a oceňování majetku  

Ona Dnes - magazín MFD  

Parlament, vláda, samospráva - PVS  

Parlamentní listy D 

Pátek Lidových novin  

Pohledy D 

Pojistné rozpravy  

Pojistný obzor D 

Politická ekonomie  

Poradce  

Poradce veřejné správy  

PPP - bulletin D 

Práce a mzda   

Práce a sociální politika  

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  /PaM/  

Prague Economic Papers (v angl. jazyce)  

Prague Post  (v angl. jazyce)  

Praktický poradce v daňových otázkách  

Právní fórum  

Právní rádce  

Právní rozhledy  

Právník  

Právo  

Právo - časopis pro právní teorii a praxi  

Pro-Energy magazín D 

Proč ne ? !  (sam příl. HN)  

Průvodce pracovněprávními předpisy  

Přehled kulturních pořadů  

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva  

Přehled zákonodárné činnosti  Parlamentu ČR D 

Psychologie pro praxi  

Revue Prostor  

Rovné příležitosti do firem D 

Sbírka mezinárodních smluv  

Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy D 
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Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva  

Sbírka zákonů  

Scientia et Societas D 

Scientific American  

Senát D 

Sondy revue  

Současná Evropa D 

Soudní inženýrství  

Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  

Soudní rozhledy  

Správní právo  

Statistika  

Stavební právo - bulletin D 

Stavitel  

Střecha D 

Styl pro ženy  

Test  

Trestněprávní revue  

Týden  

Účetní tip  

Účetnictví D 

Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob  

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí D 

Účetnictví v praxi D 

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Urbanismus a územní rozvoj  

Ústřední věstník ČR  

Veřejná správa   

Veřejná správa online  -  příloha časopisu Obec a finance  

Veřejné zakázky  

Věstník Ministerstva zemědělství ČR  

Věstník Ministerstva životního prostředí ČR  

Věstník Národního bezpečnostního úřadu D 

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí D 

Víkend - magazín HN  

Zemědělec  

Zeměměřič  
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Zisk  

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí D 

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2012 
stav ke dni 25.1.2012 

 

Auszüge aus Presseartikeln Německo týdeník 

Bank of Finland Bulletin Finsko čtvrtletník 

Der Betrieb Německo týdeník 

Biatec Slovensko měsíčník 

BIS Quarterly Review Švýcarsko čtvrtletník 

Bulletin for International Taxation Nizozemsko měsíčník 

Bundesgesetzblatt Teil I a II Německo nepravidelně 

CEE Quarterly Rakousko čtvrtletník 

CESifo Economic Studies Německo čtvrtletník 

Conjoncture Francie měsíčník 

Deutsche Bundesbank Annual Report Německo 1x ročně  

Deutsche Bundesbank Finacial Stability Review Německo 1x ročně 

Deutsche Bundesbank Geschäftsbericht Německo 1x ročně 

Deutsche Bundesbank-Monatsbericht Německo měsíčník 

Deutsche Bundesbank-Monthly Report Německo měsíčník 

The Economist Vel.Brit. týdeník 

Ekonomické rozhľady Slovensko čtvrtletník 

Energy Prices and Taxes Francie čtvrtletník 

Environmental Finance Vel.Brit. měsíčník 

European Economy Lucembursko 6 x ročně 

European Taxation Nizozemsko měsíčník 

Financial Times Vel.Brit. deník 

Finančný spravodajca Slovensko nepravidelně 

Finansy Rusko měsíčník 

Finanzarchiv Německo čtvrtletník 

Finanzmarktstabilitätsbericht Rakousko 2 x ročně 

Finanz-Rundschau Německo čtrnáctideník 

Fiscal Studies Vel.Brit. čtvrtletník 

Focus on European Economic Integration Rakousko 2x ročně 

Geldpolitik & Wirtschaft Rakousko čtvrtletně 

Green Budget News Německo 3x ročně 

Handelsblatt Německo deník 

IMF Economic Review USA  čtrnáctideník 

International Financial Statistics USA měsíčník 

International VAT Monitor Nizozemsko 6x ročně 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo 6x ročně 

Journal of Financial Crime Vel.Brit. čtvrtletník  

Monatsbericht des BMF Německo měsíčník 
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Monthly Bulletin (European Central Bank) Německo měsíčník 

OECD Economic Outlook Francie 2x ročně 

OECD Energy Prices and Taxes Francie 4x ročně 

OECD Journal on Budgeting Francie čtvrtletník 

Problemes économiques Francie čtrnáctideník 

Report Rakousko čtvrtletník  

Single Market News Belgie 4x ročně 

Statistiken: Daten und Analysen Rakousko čtvrtletník 

Trend Slovensko týdeník 

Trend Top Slovensko 6x ročně 

Trésor – Economics Francie   

Umsatzsteuer – Rundschau Německo měsíčník 

Voprosy ekonomiky Rusko měsíčník 

Wirtschaft und Statistik Německo měsíčník 

Wirtschaftswoche Německo týdeník 

Zbierka zákonov SR Slovensko podle potřeby 

Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik Německo 3x ročně 
 
 
ROČENKY 
 
 
Balance of Payments Statistics Yearbook   USA 

International Financial Statistics Yearbook   USA  dar 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky   Slovensko 1.350,- 
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