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Vážení čtenáři, 
 

dokumentační  bulletin  Finanční  a  ekonomické 
INFORMACE Vám opět 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 přehledu za měsíc březen jsou zpracovány odborné články 
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 rozpočtových pravidel, požadavky 
na úředníka ve veřejné správě, aplikace institutu ručení v daňových 
řízeních, DPH ve zdravotnictví v roce 2012, mezinárodní vymáhání 
daňových  pohledávek  ve  světle  nové  právní  úpravy,  nový 
globální měnový a finanční systém a otázka hegemonie, veřejná 
zadluženost zemí střední a východní Evropy v kontextu světové 
hospodářské  krize,  zahraniční  obchod  ČR  a  jeho  podpora 
v období  krize,  akciová  společnost  na  prahu  rekodifikace  a 
zákonnost poplatku  za vedení úvěrového účtu.   

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  požadavku  Spolkového 
soudního dvora na  tvrdé  tresty pro pachatele daňových úniků, 
nového prováděcího výnosu k oblasti „daňové zvýhodněné účely“,  
dědické daně  (prověření privilegií bohatých dědiců) a novinek 
ve  zdanění  podnikové  transformace.  Z anglicky  psaného  tisku 
jsme  vybrali  témata:  produktivní  vládní  výdaje  a  fiskální 
udržitelnost, dopad účtů nezaměstnanosti na trh práce, britský 
zákon o úplatkářství z roku 2010: obsah a důsledky, integrovaný 
evropský  trh  karetních  plateb  a  nedostatky  evropského  trhu 
obchodování s emisemi.  

Neméně  zajímavý  je  článek  z ruského  tisku  týkající  se 
Ruska v mezinárodním pohybu kapitálu a   stať ze  slovenského 
tisku k efektivnosti investic do zdravotnictví a jejím determinantám.  

 Budeme rádi, když v dokumentačním bulletinu  Finanční  
a  ekonomické  INFORMACE  naleznete  informace,  které  Vás 
zaujmou a jsme připraveni Vám následně zajistit všechny Vámi 
požadované dokumenty.  

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 

mailto:knihovna@mfcr.cz�
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http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php�
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AKTUALITY        
 

 
Monitoring 
 

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma Pakt o rozpočtové odpovědnosti. 
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. Z důvodu co největší komplexnosti doplňujeme 
její fond i o starší knihy, pokud  jsou pro náš knihovní 
fond zajímavé. 
 
4121 
Alois Král, Josef Macek 
Základy veřejných financí 
Praha: A. Svěcený, 1930, 360 s. ‐ /II/ s. 
 
4129 
Živnostenská banka v Praze: 1869‐1918 
Praha: Živnostenská banka, /1919/, 103 s.: fot. 
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili  jsme  pro  Vás  přehled  dalších  Úplných 
znění  zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  svého  
fondu 
 
26320/878 
Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy: podle 
stavu k 16.1.2012 
  
26320/877 
Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, darovací, 
z převodu nemovitostí: podle stavu k 16.1.2012 
  
26320/871 
Daně z příjmů 2012: zákon o daních z příjmů a zákon 
o  rezervách, vyhlášky, pokyny a  sdělení MF, přehled 
smluv o zamezení dvojího zdanění, nový pokyn D‐6 
k uplatňování daní z příjmů: podle stavu k 1.1.2012 
  
26320/869 
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy 
a úřady: podle stavu k 1.1.2012 
  

26320/867 
Obchodní  zákoník  a  další  zákony  a  prováděcí 
předpisy:  podle stavu k 1.1.2012 
  
26320/868 
Oceňování: zákon a vyhláška o oceňování majetku, 
další předpisy: podle stavu k 1.1.2012 
  
26320/872 
Pracovněprávní předpisy. Zákon o zaměstnanosti. 
Úřady práce: podstatné změny od 1.1.2012 
  
26320/876 
Rozpočet a financování: majetek státu, podpora 
regionálního rozvoje: obce, kraje, hl. město Praha, 
organizační  složky  státu,  příspěvkové  organizace, 
svazky obcí: podle stavu k 16.1.2012 
  
26320/870 
Trestní předpisy: podle stavu k 1.1.2012 
  
26320/874 
Účetnictví  podnikatelů.  Audit:  podle  stavu        
k 9.1.2012: zákon, prováděcí vyhláška, standardy 
  
26320/873 
Účetnictví. Kontrola: podle stavu k 9.1.2012 
  
26320/875 
Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2012  
  

  
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 

 
Zemědělství ‐ únor 2012 
 
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),  a  dále  vývoj  produkce  a  spotřeby         
v  rámci  živočišné  i  rostlinné  výroby.  V  rámci 
analýzy  jsou  identifikováni  také  hlavní  hráči     
na  trhu  a  dokument  rovněž  obsahuje  vývoj 
finančních  poměrových  ukazatelů  sektoru, 
potažmo jednotlivých firem (ukazatele likvidity, 
aktivity,  rentability a zadluženosti),  stejně  jako 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php�
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php�
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rozložení  podnikatelské  základny  odvětví  dle 
ČEKIA Stability Rating (ratingový model predikující 
riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících). 
Studie je uzavřena shrnutím základních vývojových 
trendů  s  identifikací  perspektiv  odvětví  a  SWOT 
analýzou sektoru v podmínkách ČR. 
 
 
Atlas krajiny České republiky 

Odborná  knihovna MF  obdržela  od  Výzkumného  
ústavu  Silva  Taroucy  pro  krajinu  a  okrasné 
zahradnictví, v.v.i., Průhonice neprodejnou publikaci 
„Atlas krajiny České  republiky“.    Jde o mimořádné 
dílo  nejen  obsahem,  ale  také  nadstandardními  
rozměry. Atlas krajiny ČR  je nejrozsáhlejším dosud 
vydaným  národním  atlasovým  dílem.  Je  pro  Vás 
k dispozici  ve  studovně  Odborné  knihovny MF  a 
určitě stojí za prohlédnutí.   

 
Zajímavé publikace, které jsou pro Vás k dispozici 
k prezenční výpůjčce v čítárně Odborné knihovny 
MF 
 
Publikace jsou průběžně aktualizovány předplacenými 
dodatky 
 
Nakladatelství VERLAG DASHÖFER 
 
Aktuální  vzorové  smlouvy  pro  obchodní  styk:  
vzory  smluv a právních podání  s komentářem pro 
každodenní  podnikatelskou  praxi  odpovídající 
harmonizaci práva ČR a EU 
Poslední aktualizace ‐ únor 2012 
Signatura  21400I,II 
Odebírá se od roku 2004 
 
Daňový a účetní lexikon 
Poslední aktualizace únor 2012 
Signatura  20081I,II,III 
Odebírá se od roku 2001 
 
Správa  a  pronajímání  bytových  a  nebytových 
prostor: praktická příručka pro pronajímatele, správce,  
společenství vlastníků, bytová družstva  
Poslední aktualizace únor 2012 
Signatura  24954 
Odebírá se  od roku 2009 
 
 
 
 
 
 

Nakladatelství  FORUM 
 
Osobní  odpovědnost  a  rizika  statutárních 
zástupců a ředitelů: vznik odpovědnosti, existence 
rizika,  preventivní  opatření,  správné  postupy     
v  krizové  situaci: hotová  řešení  pro  generální    
ředitele,  jednatele,  členy  představenstev  a 
dozorčích rad  
Poslední aktualizace leden 2012 
Signatura  24487I,II 
Odebírá se od roku 2009 
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Daně 
 
Axel Schrinner 
BGH verlangt harte Strafen für Steuerhinterzieher 
Spolkový soudní dvůr požaduje tvrdé tresty pro pachatele daňových úniků 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 28 (8.2.2012), S. 1, 6-7 
Jasný signál přináší (nedávné) rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ohledně posuzování 
milionových daňových úniků: v takových případech se nejedná o "poklesek kavalíra" a není možné jej 
trestat pouze podmínečně. Daňové úniky a peníze ulité na černých kontech by měly být souzeny dle 
zásadního rozsudku z roku 2008 (BGH 1 StR 416/08), který přináší definici daňového přečinu 
"velkého rozsahu" (např. prostřednictvím karuselových či řetězových obchodů nebo zapojením tzv. 
servisních podniků). V případě šestimístných obnosů daňového úniku by měl být ukládán "rozumný" 
peněžní trest pouze v případech se závažnými polehčujícími okolnostmi, v případě milionových 
daňových úniků by nepodmíněný trest odnětí svobody nebyl uložen pouze v případech zvláště 
závažných polehčujících okolností. Připojen je přehled prominentních daňových afér. 
 
Ivan Macháček 
Daňová ztráta u podnikající fyzické osoby a její uplatnění v daňovém přiznání za rok 2011 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 14-20 
Vznik a uplatnění daňové ztráty v přiznání k dani fyzických osob za rok 2011, k možnostem odpočtu 
dosud neuplatněné daňové ztráty z předcházejících zdaňovacích období (dle § 34 odst. 1 ZDP). Základ 
daně z příjmů. Vyměření daňové ztráty. Odpočet daňové ztráty. Uplatnění daňové ztráty u spolupracující 
osoby. Lhůta pro vyměření daňové ztráty. Příklady, postupy. 
 
Helena Machová 
Darování a daň darovací 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 21-24 
Problematika darování, platnost darovací smlouvy, uplatňování daně darovací, faktory ovlivňující výši 
daně darovací, darování a daň z příjmů (např. dary přijaté zaměstnancem v souvislosti se 
zaměstnáním). Příklady využití institutu osvobození od daně darovací. 
 
Rainer Hüttemann 
Der neue Anwendungserlass zum Abschnitt "Steuerbegünstigte Zwecke" 
Nový prováděcí výnos k oblasti "daňově zvýhodněné účely" 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 5, S. 250-257 
Přehled změn v oblasti daňově zvýhodněných účelů (stanovených převážně § 51-68 Odvodového 
řádu) v důsledku prováděcích předpisů Spolkového ministerstva financí. U jednotlivých 
zvýhodněných účelů (účelové podniky, pomocné osoby, obecně prospěšné činnosti atd.) jsou 
hodnoceny dopady v praxi a také zpřísnění/zmírnění kontrolních požadavků ze strany finanční správy. - 
Pozn. 
 
Don't ask, won't tell : Swiss banking secrecy 
Neptejte se, neřekneme : švýcarské bankovní tajemství 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8771, p. 54-55 
V rámci globálního tlaku na boj s daňovými úniky se pozornost primárně zaměřuje na Švýcarsko. 
Nejtvrději postupují Spojené státy, které požadují od švýcarských bank zveřejnění jmen amerických 
klientů. V článku se rozebírají mírnější kroky dalších zemí i opatření v rámci EU. Velkým cílem je 
automatická výměna informací mezi daňovými úřady zemí. 
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Václav Benda 
DPH ve zdravotnictví v roce 2012 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 2, s.15-19 
DPH ve zdravotnictví, vymezení osoby povinné k dani u subjektů poskytujících zdravotní služby a 
další služby v oblasti zdravotnictví. Daňové subjekty a jejich registrace, předmět daně a místo plnění. 
Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (do 31.3.2012/od 1.4.2012). 
 
Axel Schrinner, Heike Anger 
Erben zahlen weniger Steuern : Streuertricks: Fiskus will Schlupflöcher schließen 
Dědicové platí méně na daních : daňové triky: fiskál chce uzavřít únikové skuliny 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 21 (30.1.2012), S. 14 
Na rozdíl od jiných daní v roce 2011 zaznamenala daň dědická v Německu výrazný pokles. V souvislosti 
s tím se ozývá požadavek prověřit privilegia poskytovaná bohatým dědicům - jde především o podmínky 
dědění podnikového majetku resp. podnikového následnictví (např. úlevy kvůli zachování pracovních 
míst) a také daňové optimalizace (např. bezdaňové vyvedení soukromého majetku do tzv. cash-GmbH 
až na dobu sedmi let). Výraznější příjmy z titulu daně dědické mají jen čtyři německé země (Hamburk, 
Hesensko, Bádensko-Virtembersko a Severní Porýní-Vestfálsko), v některých ostatních zemích přináší 
fiskálu větší příjmy např. daň z piva. 
 
Christian Ramthun 
"Es geschehe Recht" 
"Nechť zhyne celý svět, hlavně že právo zvítězí" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 5, S. 20-23 
Daňová politika v Německu, DPH. Problematika rozlišování správné aplikace standardní a snížené 
sazby DPH (především) v oblasti prodeje masných/uzenářských/pekařských produktů a dodávek 
hotových potravin vč. rychlého občerstvení. Popsán je konkrétní případ, který eskaluje po posledním 
soudním rozhodnutí, na jehož základě hrozí, že armádě podnikatelů vzniknou značné daňové 
nedoplatky - za pět předchozích let. Tato situace ohrožuje právní jistotu a popírá vládou proklamované 
daňové zjednodušení (jednodušší, spravedlivější, nižší). Krátce jsou zhodnoceny úpravy z titulu 
zákona o daňovém zjednodušení pro rok 2011, 2012; zmíněna je výhodnost využívání povinného 
elektronického účetnictví pro účely daňové správy (filtry nastavené na vyhledávání nestejnoměrností a 
nepravidelností). 
 
Daljit Kaur and Bart Kosters 
External factors in tax policy: international obligations 
Zahraniční faktory v daňové politice: mezinárodní závazky 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 1, p. 60-64 
Autoři rozebírají dopad mezinárodních závazků na národní daňovou politiku, a to zejména z pohledu 
pravidel Světové obchodní organizace, dohod o volném obchodu, dohod o ochraně investic a 
daňových smluv. - Pozn. 
 
Jana Vlčková, Michal Výborný 
FATCA v grafickém znázornění : trochu jiný pohled na nový americký zákon 
Bankovnictví, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 23-24 
Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, americký zákon o podávání informací pro daňové 
účely. Principy fungování zákona FATCA ve třech modelových situacích (všichni zúčastnění jsou 
zapojeni do FATCA; nespolupracující klient; nespolupracující finanční instituce). 
 
Ulrich Wilke 
Fraus legis europaea - § 42 AO im Unionsrecht 
Evropský zákon o podvodu - § 42 odvodového řádu v unijním právu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 24, S. 925-931 
Pokud jsou daně vnímány daňovým poplatníkem jako přehnaně vysoké, snaží se svou daňovou 
povinnost maximálně snížit. Předěl mezi přípustnými daňovými optimalizacemi, které umožňují 
snížení či zamezení daňové povinnosti, a postupy, kterými dochází k obcházení daňových zákonů, 
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nebývá mnohdy jednoznačný. Na čistě národní úrovni stanovuje § 42 německého odvodového řádu, že 
optimalizujícími daňovými konstrukcemi nelze obcházet daňový zákon, naskýtá se však otázka 
potencionálního obcházení daní při přeshraniční hospodářské činnosti a daňovém plánování a na 
evropské úrovni v oblasti daní harmonizovaných unijním právem: zde je rozhodující především 
judikatura Evropského soudního dvora, která musí objasňovat i vztah zákazu zneužití (vymezeného 
unijním právem) k § 42 odvodového řádu coby národnímu předpisu k potírání škodlivých daňových 
praktik. Příspěvek se snaží ukázat, nakolik předpisy EU mění či podmiňují pochopení a obsah § 42 
odvodového řádu, a to především s ohledem na novou judikaturu v oblasti DPH. - Pozn. 
 
Lucie Rytířová ... [et al.] 
Jak na daně za rok 2011 : daňové přiznání 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 7, s. 35-65 (mimořádná příloha) 
Podrobný návod, jak postupovat při vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011. 
Text provádí úskalími formuláře a pomáhá při orientaci mezi jednotlivými druhy příjmů, které se 
zdaňují (příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu, ostatní 
příjmy). 
 
L.J. de Heer and P.R.C. Kraan 
Legal protection in international tax disputes - how investment protection agreements address 
arbitration 
Právní ochrana v mezinárodních daňových sporech - jak dohody o ochraně investic řeší arbitráž 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 1, p. 3-10 
Autoři se zabývají otázkou, zda bilaterálním dohodám o ochraně investic podléhají i mezinárodní 
daňové spory, a pokud ano, v jakém rozsahu a za jakých okolností. - Pozn. 
 
Radek Buršík, Magdalena Krakovičová 
Mezinárodní vymáhání daňových pohledávek ve světle nové právní úpravy 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 2, s. 20-23 
Vymáhání finančních pohledávek v EU, zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých 
finančních pohledávek - implementace "nové" směrnice EU č. 2010/24/EU. Problém automatické 
uznatelnosti dokladu o vykonatelnosti státem dožádaného orgánu resp. odklon od vymáhání na 
základě exekučního titulu vydaného státem dožadujícího orgánu a zavedení jednotného titulu pro 
vymáhání finančních pohledávek (formulář jednotného dokladu o vymahatelnosti). Nový institut 
žádosti o předběžné opatření (zajištění pohledávky). Zavedení jednotného dokladu pro doručení. 
Kontaktní orgány (GFŘ, GŘC), zajišťování úkonů při poskytování mezinárodní pomoci (správce 
daně). Promlčecí lhůty. Spolupráce úředních osob při procesu zajištění, automatické poskytování 
informací o vratitelném přeplatku, úrok z prodlení, limit vymahatelné pohledávky. Věc Kyrian. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Místní šetření při správě daní 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 2, s. 20-23 
Charakteristika a právní úprava místního šetření, oprávnění správce daně. Povinnosti osoby, u níž se 
místní šetření provádí. Zapůjčení dokladů a jiných věcí nebo odebrání vzorků, podmínky pro zajištění 
věci správcem daně. Základní zásady a principy týkající se místního šetření. 
 
Ivana Pilařová 
Nemovitosti a daň z přidané hodnoty ve vzájemné souvislosti 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 7-12 
Vazba nemovitostí podnikajících právnických/fyzických osob a DPH; pořízení nemovitosti (z pohledu 
nároku na odpočet), užívání nemovitosti (daňový doklad, přiznání daně na výstupu atd.), technické 
zhodnocení nemovitostí (podmínky odpočtu), majetek nabytý vlastní činností ("speciální" režim 
DPH), prodej nemovitostí, daňové přiznání k DPH (postup). Příklady. 
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Jan Knížek ; [rozhovor vedl] Jan Záluský 
Nestihneme zkontrolovat všechny, ale více času věnujeme palebné přípravě 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 36 (20.2.2012), s. 6-7 (příloha Podnikání) 
Rozhovor s J. Knížkem, ředitelem Generálního finančního ředitelství, o daňových kontrolách, rizikové 
analýze, daňových únicích a o trendech ve vybírání daní v ČR. 
 
Ilse Kroener, Leila Momen 
Neuerungen des UmwSt-Erlasses 2011 : ein Überblick 
Novinky v prováděcích předpisech k dani z podnikové transformace : přehled 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 2, S. 71-79 
Zdanění podnikové přeměny v Německu; přehled významných zpřísnění, úlev a vysvětlivek v nových 
předpisech k dani z podnikové transformace. - Pozn. -- Úplné znění aktuálních prováděcích předpisů 
ke zdanění podnikové tranformace přináší DB, č. 2, příloha č. 1 ze 13. ledna 2012. 
 
Bruno Gouthiere 
New exit tax for individuals 
Nová daň pro jednotlivce v případě změny daňové rezidence 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 1, p. 42-45 
V příspěvku se popisuje druhý francouzský pokus o zavedení exit tax z kapitálových výnosů z cenných 
papírů, které francouzský rezident nahromadí před svým odchodem do ciziny. Příslušné ustanovení 
bylo pečlivě navrženo tak, aby odpovídalo právu EU a duchu rozsudků Soudního dvora EU týkajících 
se exit taxes, zejména v případě de Lasteyrie du Saillant versus ministerstvo hospodářství. - Pozn. 
 
A.G. Siluanov 
O sozdanii Federal'nogo fonda razvitija nalogovogo potenciala v 2011 godu 
O založení Federálního fondu rozvoje daňového potenciálu v r. 2011 
Finansy, Sv. 2011, No. 8, s. 3-7 
Vytvoření Federálního fondu rozvoje daňového potenciálu z prostředků federálního rozpočtu RF ve 
výši 10 mld. RUB; poskytování dotací z fondu subjektům RF, které dosáhnou nejlepších výsledků při 
zvyšování daňového potenciálu regionu; způsob hodnocení výsledků. 
 
Roman Pecháček 
Optimalizace lhůty pro stanovení daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 1-6 
Daňové lhůty, základní lhůta stanovení daně, prodloužení/přerušení lhůty pro stanovení daně, stavění 
lhůty pro stanovení daně. Maximální lhůta pro stanovení daně a trestněprávní výjimky. Zvláštní 
úprava v zákoně o daních z příjmů (při odpočtu daňové ztráty, v případě uplatňovaného nároku na 
slevu na dani). Příklady. - Pozn. 
 
Pay and play : taxing China 
Zaplať a hrej si : daně v Číně 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8770, p. 47-48 
Čínská vláda hovoří o zavedení plnoprávné daně z nemovitostí od r. 2003. Tato daň by mohla zmírnit 
spekulativní horečku na trhu s nemovitostmi a také ulevit zadlužení místních samospráv. Překážkou 
zavedení daně jsou logistické i politické důvody. -- Viz i článek Time for a property tax: China's 
economy na s. 11-12. 
 
Zdeněk Burda 
Právo na informace II 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 2, s. 51-60 
Komentovaný výběr judikatury zaměřené na právo občana - daňového subjektu na informace: právo 
na získání zápisů z porad finančních úředníků, vymezení hranic mezi zákonem o svobodném přístupu 
k informacím a zákonem o správě daní a poplatků při získávání informací v daňovém řízení, 
vyžadování informací z vlastního spisu podle zákona o svobodném přístupu k informacím, právo na 
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sdělení informací o subjektu shromažďovaných finančním úřadem, informace o prováděných celních 
řízeních i o osobních údajích celníků. Nejčastější důvody odmítnutí informace. 
 
Gabriela Magsumová 
Ručení v daních 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 2, s. 14-17 
Aplikace institutu ručení v daňových řízeních; ručitelský závazek akcesorický a subsidiární. Ručení    
v daňovém řádu, vznik povinnosti ručitele uhradit nedoplatek; posečkání úhrady daně, kvazismluvní 
ručení atd. Ručení v: dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí; ručení z titulu zákona    
o spotřebních daních, celního zákona a obchodního zákoníku, zákona o DPH (institut zvláštního 
zajištění daně). K pokynu GFŘ D-5. - Pozn. 
 
Helmut Siekmann, Volker Wieland 
Schlechte Erfahrungen 
Špatné zkušenosti 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 4, S. 40 
Autoři tvrdí, že daň z finančních transakcí by zatížila finanční sektor a zkomplikovala zvládání krizí. 
Rovněž upozorňují na to, že kromě právních a ekonomických rizik, která v sobě daň skrývá, nebude 
mít očekávaný finanční přínos. Namísto odlivu značných prostředků prostřednictvím transakční daně 
by měla být posilována stabilita systémově relevantních finančních institucí - především podporou 
tvorby vlastního kapitálu bank. 
 
Aleš Hrubý 
SPD do kapsy 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 1, s. 14-15 
Odhalení podvodného uplatňování režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (§ 22 zákona    
o spotřebních daních), princip podvodu resp. fiktivních obchodů s minerálními oleji (konkrétní případ). 
 
Petra Eckl and Jonathan Sambur 
The impact of the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) on European entities 
Dopad amerického zákona FATCA na evropské subjekty 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 1, p. 37-41 
Příspěvek se zabývá potenciálním dopadem amerického zákona o podávání informací o zahraničních 
účtech pro daňové účely (FATCA) na investiční nástroje a nadnárodní podniky se sídlem v Evropě. 
Zákon obsahuje ustanovení mající zabránit daňovým únikům amerických poplatníků, kteří vlastní účty 
u neamerických finančních zprostředkovatelů nebo investují prostřednictvím neamerických 
investičních nástrojů. - Pozn. 
 
Wim Wijnen, Jan de Goede and Andrea Alessi 
The treatment of services in tax treaties 
Režim služeb v daňových smlouvách 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 1, p. 27-38 
V článku se referuje o výzkumu, který navázal na práci zveřejněnou v časopise v prosinci 1997           
k "modelu OSN v praxi". Režim služeb v daňových smlouvách je zkoumán z pohledu modelu OSN, 
ale i OECD. - Pozn. 
 
T.J.C. van Dongen 
Thin capitalization legislation and the EU corporate tax directives 
Legislativa o nízké kapitalizaci a směrnice EU o korporační dani 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 1, p. 20-28 
Mnoho členských států EU zavedlo legislativu o nízké kapitalizaci omezující daňovou uznatelnost 
výplat úroků a případně překlasifikující dluhové nástroje (a výnosy z nich). V článku se tvrdí, že 
jestliže tato legislativa vede pouze k neuznatelnosti úroků, pak nelze uplatňovat směrnici EU o úrocích 
a licenčních poplatcích a směrnici o mateřské a dceřiné společnosti. - Pozn. 
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Ivan Macháček 
Ukončení a přerušení podnikání fyzické osoby z hlediska daně z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 2, s. 7-10 
Ukončení/přerušení podnikání fyzické osoby z pohledu daně z příjmů. Povinnosti fyzické osoby v případě: 
vedení účetnictví, vedení daňové evidence, paušálně uplatňovaných výdajů. Vliv ukončení podnikání 
na vyměřovací základ pojistného a na obchodní majetek. Postup v případě přerušení podnikání. 
Příklady. 
 
Barbara Riegler, Bernhard Riegler 
Umsatzbesteuerung der Mittagsverpflegung in Schulen : derzeitige Praxis und Überlegungen für 
eine Reform 
DPH u poledního stravování ve školách : současná praxe a úvahy k reformě 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 3, S. 88-101 
Problematika aplikace DPH v případě školního stravování; požadavek jednotného zavedení snížené 
sazby DPH v případě úkonů a plnění souvisejících s přípravou jídel tak, aby bylo možné poskytovat 
pokud možno levné a dostatečně kvalitní školní stravování. Současná praxe aplikace DPH (podle 
organizačních forem podnikatelů), kritika výše zdanění školních obědů (porovnání s fast foodem).      
K možnostem daňových úlev dle směrnice ES o společném systému DPH (čl. 132, čl. 98). Současné 
možnosti daňového osvobození či daňových úlev v případě plnění ze strany sociálních zařízení           
(z hlediska příp. reformy DPH). Návrh reformy zdanění školního stravování daní z přidané hodnoty, 
dopady daňových úlev, zachování daňové úlevy pro posledního spotřebitele (zde pro žáky). Zmíněny 
jsou současné průměrné výdejní ceny školních obědů. - Pozn. -- DPH u různých forem stravování se 
věnují další příspěvky na s. 101-104. 
 
V.G. Panskov 
Vozmožnyje puti rešenija problemy nezakonnogo vozmeščenija NDS 
Možné cesty řešení problému nezákonné úhrady DPH 
Finansy, Sv. 2011, No. 8, s. 37-42 
Z hlediska daňové správy se DPH jeví jako jedna z nejvíce problémových daní v Rusku. Téměř každý 
rok jsou v příslušné kapitole Daňového zákoníku prováděny opravy a upřesnění, které jsou stále 
nedostačující. V článku se popisuje schéma, jehož pomocí firmy dosahují neoprávněného vracení 
DPH, čímž stát přichází o miliardy rublů. Autor se přiklání k zavedení tzv. účtů DPH. 
 
Andrea Medžová 
Vyššie dane za autá 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 3, s. 42-43 
Místní daně v SR; rozsah a důvody zvyšování daně z motorových vozidel. Oznamovací povinnost       
k dani, záloha na daň, placení daně, daňové přiznání k dani. V tabulce sazby daně pro osobní 
automobily za zdaňovací období roku 2011 v jednotlivých samosprávných krajích. 
 
Miroslav Svoboda 
Za spotřebními daněmi na Slovensko 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 1, s. 12 
Postřehy z praxe slovenské celní správy; stanovení normy ztrát u minerálních olejů (měsíční zdanění 
ztráty), značení lihovin, odlišnosti daňového režimu u energetických komodit (opačný systém než v ČR), 
poplatky k ropným rezervám, provozování daňového skladu vinařským podnikem. 
 
Josef Pravec 
Za uhlí o polovinu více 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 5, s. 25-27 
K úvahám o zavedení uhlíkové daně v Česku od roku 2014. Fiskální motivace a sociální dopady 
zavedení uhlíkové daně; zvažování konečné podoby daně a její rozšíření i na další komodity (zejména 
plyn); pohled ekologů, politiků a EU na tuto daň. Grafické porovnání zvýšení daně z paliv (zahrnuje 
spotřební, energetickou a chystanou uhlíkovou daň) u uhlí, těžkého topného oleje a lehkého topného 
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oleje nyní a v roce 2014. -- Viz také komentář v čas. Euro č. 7/2012, (13.2.2012), s. 52-53. -- Dále      
k tématu uhlíkové daně a zvažovanému zdanění spotřeby zemního plynu viz čas. Ekonom č. 9/2012, s. 23. 
 

 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 3/2012  
Fúze obchodních společností po novele. Výdělečná činnost důchodců. Prodej akcií a daň z příjmů. 
Rozdělení příjmů a výdajů mezi účastníky sdružení. Daňové doklady v elektronické podobě. Kultura, 
umění, sport, věda - místo plnění. Pozdě odevzdané přiznání, pozdě zaplacená daň  - sankce. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 3-4/2012  
Uplatnění paušálního výdaje na dopravu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2011. Evidence 
závazků ve vazbě na dodaňování závazků po splatnosti. Nemocenské pojištění u opakovaných 
krátkodobých zaměstnání. Krácení stravného po novele ZP. Přiznání k dani z příjmů právnických osob 
za zdaňovací období roku 2011 [připojen příklad]. 
 
č. 5-6/2012  
Slevy na daních v roce 2011 a od 1.1.2012 [příklady uplatňování]. Účetní versus mimořádné odpisy 
v daňovém přiznání za rok 2011. Dohody o provedení práce na přelomu roku. Úprava základu daně při 
přerušení podnikání. Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 
2011. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Torsten Riecke 
Der Geschichten-Erzähler 
Vypravěč historie 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 30 (10.2.2012), S. 64-65 
Recenze ke knize "Ekonomie dobra a zla" T. Sedláčka, která přináší nový pohled na hodnoty v ekonomii 
a mj. vyjadřuje krédo autora, že bez morálního kompasu nelze rozpoznat příčiny krize. -- V Německu 
publikaci pod názvem Ökonomie von Gut und Böse vydalo v roce 2012 nakladatelství Hanser v Mnichově. 
 
I. Posel' 
Innovacii v ekonomičeskoj nauke: francuzskij vklad za poslednije 70 let 
Inovace v ekonomické vědě: francouzský přínos za posledních 70 let 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 9, s. 66-79 
V příspěvku se rozebírají některé obory moderního ekonomického myšlení, ke kterým průkopnickým 
způsobem přispěli francouzští výzkumníci. Francouzskou vědu charakterizují její karteziánské kořeny 
i myšlenky národního účetnictví pocházející od Quesnaye. V posledních 70 letech lze zřetelně 
pozorovat tyto dvě paralelní cesty vývoje francouzského ekonomického myšlení. Jedna cesta se utváří 
pod vlivem výsledků historických, právních a psychologických výzkumů a představuje ji indikativní 
plánování, experimenty v hospodářství a teorie práva a regulace. Druhá cesta je určována zapojením 
matematiky, kde se francouzský přínos projevuje v makroekonomickém modelování, teorii 
nerovnováhy a kvantitativních financích. - Pozn. 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

14 

Thomas van Huizen and Janneke Plantenga 
Labour market effects of unemployment accounts : insights from behavioural economics 
Dopad účtů nezaměstnanosti na trh práce : z pohledu behaviorální ekonomie 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 4, p. 581-604 
Studie zkoumá behaviorální dopady nahrazení existujících systémů podpor v nezaměstnanosti 
alternativním systémem účtů v nezaměstnanosti (unemployment accounts), ve kterém si zaměstnanci 
spoří zlomky svých mezd na zvláštních účtech a z těchto účtů pak v čase nezaměstnanosti vybírají 
úspory. Předchozí studie argumentují, že tato změna přináší výrazné stimuly v oblasti zaměstnanosti a 
výrazně tak snižuje míru a dobu nezaměstnanosti. Autoři za použití metod behaviorální ekonomie 
usuzují, že teoretický vliv účtů nezaměstnanosti na trh práce je spíše neurčitý, než pozitivní. - Pozn. -- 
Viz i další příspěvky tohoto monotematického čísla Behavioural welfare economics. 
 
Jaroslav Husár 
Načo nám je ekonometria 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 3, s. 409-418 
Příspěvek se zaměřuje na přínosy a opodstatnění významu použití ekonometrie, resp. modelování,      
v ekonomických vědách. Autor se věnuje podstatě ekonometrického modelu jako matematicky 
formulovaným hypotézám o chování ekonomického systému, které popisují ekonomické jevy a 
umožňují získat nové poznatky. Na příkladu modelového zkoumání vlivu změny státních výdajů na 
HDP a saldo státního rozpočtu (keynesovský model) ukazuje, že ekonometrie překračuje kvantitativní 
aspekty problému a obohacuje také možnost obsahového zvažování, inferenci, zkoumá příčiny a 
vztahy a zprostředkuje hluboký odborný pohled na fungování ekonomického systému. 
 
Anton Korinek 
The new economics of prudential capital controls : a research agenda 
Nová ekonomie obezřetnostního dohledu nad kapitálem : program výzkumu 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 3, p. 523-561 
Příspěvek představuje novou ekonomii obezřetnostního (prudenčního) dohledu nad pohybem kapitálu   
v rozvíjejících se ekonomikách. Literatura k tématu analyzuje normativní aspekty tohoto mechanismu 
a dokládá, že obezřetnostní dohled může zvýšit makroekonomickou stabilitu a pozvednout blahobyt. - 
Pozn. -- Viz také příspěvek na s. 562-580 Capital controls: when and why?. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy a ekonomické teorie 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 87-100 
Obecnější úvaha nad místem žen v ekonomii, konkrétně v ekonomické vědě a teoriích. Úvodní 
příspěvek k sérii článků mapující významné ženské osobnosti ekonomických teorií minulosti i dneška. - 
Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : J.V. Robinsonová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 93-100 
K vědeckému odkazu profesorky ekonomie Joan Violet Robinson. Stručná životopisná data a přehledy 
knižních publikací a časopiseckých příspěvků jsou doplněny shrnutím jejího teoretického přínosu od 
rozpracování marshallovské teorie firmy, přes Keynesovu teorii efektivní poptávky, až po zásadní 
kritiku neoklasiky a stěžejní podíl na rozvoji a propagaci alternativní postkeynesovské ekonomie. - 
Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Bain or blessing? : private equity under scrutiny 
Prokletí nebo požehnání? : privátní kapitál pod dohledem 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8769, p. 61-62 
V Americe se ocitly na pranýři firmy zabývající se odkupem (buy-out), které kupují již zavedené 
firmy, reorganizují je a dále prodávají. Klade se jim za vinu, že zatímco obyčejní lidé přicházejí o práci, 
vysocí představitelé společností se obohacují (titulek odkazuje na investiční společnost Bain Capital, 
spojenou s prezidentským kandidátem Mittem Romneym, jejíž aktivity kritizují zejména ostatní 
republikánští kandidáti). V článku se podrobněji rozebírá činnost společností zabývajících se odkupem 
a konstatuje se, že mnoho fondů soukromého kapitálu pravděpodobně trh v tichosti opustí. -- Český 
překlad článku pod názvem Nakup, vyhazuj a vydělej viz čas. Ekonom č. 5/2012 s. 35-37. -- Viz i článek 
na s. 8-9 pod názvem Monsters, Inc? : private equity. 
 
Bonfire of the bankers : investment banking 
Oheň bankéřů : investiční bankovnictví 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8770, p. 62-63 
Podle analytiků Credit Suisse přišly velké americké banky v r. 2011 o čtvrtinu svých příjmů z investičního 
bankovnictví a evropské investiční banky dokonce ztratily až 43 % příjmů. Prvních pár týdnů nového 
roku nevypadá líp. S poklesem příjmů přichází propouštění - podle odhadu zrušilo 16 největších 
investičních bank v posledních šesti měsících 26 600 pracovních míst. Pestřejší škálu aktivit si zřejmě 
zachová jen pár vrcholných investičních bank, ty ostatní se budou muset specializovat a koncentrovat 
na regiony, kde jsou nejsilnější. 
 
Andreas Merkner, Rüdiger Schmidt-Bendun 
Die Aktienrechtsnovelle 2012 : Überblick über den Regierungsentwurf 
Novela akciového práva z roku 2012 : přehled změn vládního návrhu 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 2, S. 98-106 
Přehled a dopady návrhu zákona ke změně německého akciového práva, což 1) by mělo zlepšit 
transparentnost podílů společností nekótovaných na burze s akciemi na jméno, 2) upravuje vydávání 
přednostních akcií (s/bez nároku na doplatek), 3) umožňuje vydávat "obrácené" směnitelné dluhopisy 
(oboustranné právo přeměny, mandatory convertibles, soft mandatory convertibles) - úvěrovým a 
finančním institucím by např. měly usnadnit řešení resp. odvrácení insolvence, 4) zavádí relativní 
termínování v případě žalob pro určení neplatnosti; komentovány jsou rovněž další drobné změny 
návrhu  (elektronický Spolkový věstník atd.). - Pozn. 
 
Václav Lavička 
ECB může levnými penězi oslabit tah na nezbytné reformy : dluhová krize 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 40 (24.2.2012), s. 15 
Kritický pohled na rozhodnutí ECB o dočasné stabilizaci finančního sektoru a zlevnění dluhové služby 
vládám zemí eurozóny prostřednictvím nabídky tříleté půjčky s jednoprocentním úrokem bankám        
v eurozóně. Jako záruka přitom mohou sloužit i méně kvalitní státní dluhopisy a hypotéky. Kritici této 
operace očekávají důsledky v podobě zvyšování inflace, rozmazlování finančně slabých komerčních 
bank i oslabení reformního úsilí předlužených vlád. -- Viz také příspěvek na s. 1 Evropský lék na 
krizi: natisknout až bilion eur. - Další příspěvek v HN č. 44/2012 (1.3.2012) na s. 1 a 18. 
 
Andrea Cünnen 
Ein gutes Geschäft für Deutschland 
Dobrý obchod pro Německo 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 7 (10.1.2012), S. 4 
K emisi spolkových krátkodobých dluhopisů s negativním úrokem. 
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Mojmír Helísek 
Impact of financial crisis on the euro introduction in the Czech Republic 
Dopady finanční krize na zavedení eura v České republice 
Acta VŠFS, Vol. 5, (2011) No. 3, p. 220-240 
Autor analyzuje, jak finanční krize a následná hospodářská recese ovlivnily připravenost české 
ekonomiky na zavedení eura a zkoumá otázku, zda také ovlivnily očekávané přínosy zavedení eura. 
Pro přijetí společné měny argumentuje propojeností české ekonomiky s eurozónou, potřebou 
stabilního měnového kurzu, nízkou dlouhodobou úrokovou mírou a dalšími hospodářskými přínosy. - 
Pozn. 
 
Laws for all : European financial regulation 
Zákony pro všechny : evropská finanční regulace 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8772, p. 24 
Evropský komisař pro jednotný trh Michel Barnier si klade za cíl dosáhnout náležité regulace 
finančních trhů a produktů, takže jeho úředníci připravili a připravují návrhy řady dílčích zákonů. 
Naproti tomu v USA mají jednotný překlenující Doddův-Frankův zákon, který je pro jednotlivé 
agentury vodítkem při vydávání podrobnějších předpisů. Dílčí regulace v EU je zřejmě nevyhnutelná 
vzhledem k větší roztříštěnosti unie, ale tím je méně koherentní. 
 
Martina Jiránková 
Nový globální měnový a finanční systém a otázka hegemonie 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 3-20 
Problematika hegemonie na příkladu fungování amerického dolaru jako klíčové světové měny.           
V teoretické části příspěvku autorka uvádí teorii hegemonické stability i kritické názory na ni, dále je 
popisován současný stav, kdy americký dolar funguje jako hlavní světová rezervní měna, i jednotlivé 
alternativní návrhy budoucího globálního měnového uspořádání (zejména s ohledem na ekonomické 
giganty typu Čína a země BRIC). Diskutuje, zda namísto dominance jednoho státu převládá či 
převládne kooperace zemí, nebo zda se objevuje potenciální hegemonie jiné země nebo jiných zemí 
než USA. Vyslovuje závěry ohledně budoucího možného měnového a finančního uspořádání světa. - 
Pozn. 
 
Michal Franěk ; [rozhovor vedl] František Mašek 
Peníze na podnikání: dluhopisy bude moci vydat kdokoliv 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 32 (14.2.2012), s. 21 
Informace k připravované novele zákona o dluhopisech, která mění některé administrativní požadavky 
a mimo jiné umožňuje vydávání těchto cenných papírů v ČR také fyzickým osobám. Emisní 
podmínky, prospekt cenného papíru. 
 
Ondřej Hruda 
Poplatek za vedení úvěrového účtu - mají mít i české banky důvod k obavám? 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 57-62 
Spolkový soudní dvůr ("BGH") svým rozsudkem ze dne 7. 6. 2011 prohlásil za nezákonný poplatek za 
vedení úvěrového účtu. V příspěvku se rozebírá domácí, evropská a německá právní úprava této 
problematiky a hledá se odpověď na otázku, jak by podobný spor dopadl u nás. - Pozn. 
 
K.L. Astapov 
Povyšenije konkurentosposobnosti rossijskogo fondovogo rynka 
Zvyšování konkurenceschopnosti ruského trhu cenných papírů 
Finansy, Sv. 2011, No. 9, s. 57-61 
Dopad světové finanční krize na stav ruského trhu cenných papírů, potřeba institucionálních reforem, 
zdokonalování regulace trhu a jeho infrastruktury, příslušná legislativa, Strategie rozvoje finančního 
trhu Ruské federace do r. 2020. 
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William A. Stadler 
Predatory lending: is the Credit CARD Act enough? 
Bezohledné postupy při půjčkách: je zákon o kreditních kartách dostačující? 
Journal of financial crime, Vol. 19, (2012) No. 1, p. 99-111 
Zatímco nezákonnému a bezskrupulóznímu chování v oboru hypoték je v USA věnována značná 
pozornost, praktiky běžné u půjček prostřednictvím kreditních karet zůstávají prakticky nepovšimnuty. 
V článku se popisuje modus operandi poskytovatelů kreditních karet a konstatuje se, že zákon přijatý  
v r. 2009 o regulaci tohoto odvětví (CARD Act) zřejmě není dostačující. 
 
Truls Hebrant 
Prospektbegriff und Prospektverantwortlichkeit : Anmerkung zum Urteil des BGH vom 
17.11.2011 - III ZR 103/10, DB 2011 S. 2835 
K pojmu prospekt a zodpovědnosti za prospekt : poznámka k rozsudku Spolkového soudního 
dvora ze 17.11.2011 - III ZR 103/10, Der Betrieb 2011, s. 2835 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 5, S. 273-275 
Pojem prospektu, zodpovědnost za prospekt v Německu; k požadavkům na výpovědní hodnotu 
prospektu o investici, platné ("kompletující") součástí prospektu. Ručení za prospekt, předpoklady 
zodpovědnosti profesního znalce za prospekt, investiční rozhodnutí na základě (někdy neoprávněné) 
důvěry v osobu považovanou za profesně kompetentní. - Pozn. 
 
Peter Szovics 
Quo vadis finančné vzdelávanie? 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 10-13 
Zdůvodnění potřeby a význam finančního vzdělávání, měření finanční gramotnosti, metody měření 
finanční gramotnosti. Přístupy používané na měření účinnosti finančních programů. Iniciativy měření 
finanční gramotnosti ve světě. Výsledky studie "Finanční gramotnost slovenského spotřebitele", index 
finanční gramotnosti (index FG). Národní standard finanční gramotnosti SR, priority systému 
finančního vzdělávání. - Pozn. -- Finanční gramotnosti a finančnímu vzdělávání v oblasti 
pojišťovnictví se věnuje další příspěvek na s. 14-16. 
 
Shake it all about 
Zatřeste s tím 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8769, p. 63 
Na rozdíl od bohatých zemí mají rozvíjející se ekonomiky stále ještě velký manévrovací prostor          
v oblasti měnové a fiskální politiky. Ale i v této skupině jsou rozdíly. Časopis The Economist sestavil 
svůj vlastní index ukazující schopnost zemí uvolnit svou měnovou politiku - Česká republika se podle 
tohoto hodnocení nachází ve střední "oranžové" zóně. 
 
The silent bazooka 
Tichá bazuka 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8770, p. 64 
K postupům Evropské centrální banky, kterými pomáhá stabilizovat eurozónu. Vzhledem k obnovené 
recesi, krizi bankovního financování a opatrnosti investorů nabídla ECB neomezené prostředky na 36 
měsíců za svou hlavní úrokovou sazbu (1 %) ve dvou aukcích. Tím banka zastavila rozklad, protože 
banky mají na tři roky zajištěné financování. Zastavil se i run na nelikvidní, ale solventní vlády. -- 
Problematikou se zabývá i článek A deft way to buy time ve Financial Times ze dne 8. 2. 2012 na s. 7. 
 
Too big not to fail : the Dodd-Frank Act 
Příliš velký na to, aby neselhal : Doddův-Frankův zákon 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8772, p. 17-19 
Regulaci amerického finančního trhu upravuje Doddův-Frankův zákon. Ten byl přijat ve snaze 
zabránit další finanční krizi, ale stále více vyplývají na povrch jeho nedostatky, kterým nezabránilo ani 
jeho 848 stran. Článek podrobně rozebírá chyby a zmatky v právní úpravě. -- Viz i článek Over-
regulated America: United States economy, s. 8. 
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European Central Bank 
Towards an integrated European card payments market 
K integrovanému evropskému trhu karetních plateb 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2012, No. 1, p. 75-86 
V posledním desetiletí představovala integrace evropského bezhotovostního trhu plateb v maloobchodním 
měřítku velkou prioritu pro poskytovatele platebních služeb, regulátory a centrální banky. Integrační 
proces se soustřeďuje především na převody úvěru, bezhotovostní placení a platby kartou, což jsou 
nejběžnější nástroje bezhotovostní úhrady v Evropě. V článku jsou popsány největší problémy spojené 
se zajištěním konečného cíle, aby bylo možné použít jakoukoliv kartu v jakémkoliv terminálu po celé 
eurozóně. - Pozn. 
 
By Hal Weitzman and Gregory Meyer 
Uncertain futures : fallout from the MF Global saga 
Nejisté futures : následky ságy MF Global 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37835 (27.1.2012), p. 7 
Loňský krach velké firmy MF Global otřásl důvěrou v americké obchodování s deriváty. Více než 
čtvrtina peněz uložených na spotřebitelských účtech v MF Global zůstává zmražená. Spotřebitelé 
obviňují CME Group, burzovního operátora odpovědného za regulaci podnikání MF Global,               
z nedostatečného dohledu. Otázkou je, jak lze nyní zpřísnit regulaci. 
 
T.A. Vassel' 
Vzaimodejstvije Federal'nogo kaznačejstva i Banka Rossii: centralizacija rasčetov 
Součinnost Federální pokladny a Ruské banky: centralizace platebního styku 
Finansy, Sv. 2011, No. 8, s. 29-32 
Jedním z perspektivních směrů vládního programu ke zvyšování efektivnosti rozpočtových výdajů      
v Rusku je reforma systému rozpočtových plateb, v jejímž důsledku by se do r. 2017 měly platební 
operace sektoru státní správy provádět s využitím jednoho bankovního účtu, založeného Federální 
pokladně v platebním systému Ruské banky. V článku se popisuje systém bankovních elektronických 
okamžitých plateb, který začal v centrální bance Ruska fungovat v r. 2007. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
An economy crumbles : Greece and the euro 
Hospodářství se rozpadá : Řecko a euro 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8769, p. 57-59 
Řecká ekonomika je pátý rok v recesi a nejistota ohledně toho, zda země zůstane v eurozóně, její 
vyhlídky ještě zhoršuje. Do listopadu 2011 přišlo řecké bankovnictví o čtvrtinu vkladů, které mělo 
ještě před dvěma lety. Hrubý domácí produkt zřejmě klesl loni o 6 %, což je daleko víc, než se čekalo. 
Jsou naděje, že by se hospodářství mohlo příští rok vzpamatovat, jestliže Řecko zůstane v EMU. 
Dohoda o nové pomoci eurozóny a MMF ale závisí na tom, že se MMF ujistí, že řecké veřejné finance 
jsou v udržitelném stavu. -- Viz i článek na s. 9-10 What to do about Greece: the euro crisis. 
 
Marek Legéň 
Benzín v oblakoch : ceny motorových palív na pumpách atakujú rekordy, zo zdražovania môže 
profitovať štátna kasa 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 5, s. 18-19 
Ceny benzínu a nafty v SR, k výši daňové zátěže PHM. 
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Elena Vasilievna Ponomarenko 
Crisis lessons: the review of Russian and international experience 
Poučení z krize: přehled ruských a mezinárodních zkušeností 
Ekonomické rozhľady, Vol. 40, (2011) No. 3, p. 334-345 
Analytický přehled vládních opatření k překonání důsledků světové finanční a hospodářské krize 
popisující vybrané nástroje fiskální a monetární politiky, které byly použity k podpoře finančních 
sektorů a odvětví reálné ekonomiky v zemích EU (zejména Velké Británii) a v Rusku. Poučení z krize 
- změna regulačních nástrojů, reforma bankovnictví ve VB;  zhodnocení situace v ruském 
bankovnictví; fiskální opatření proti recesi na příkladu automobilového průmyslu ve vyspělých státech 
a v Rusku. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes 
Dem Bund winken Extra-Milliarden 
Německo má ve výhledu miliardy navíc 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 31 (13.2.2012), S. 14 
Plán a podmínky zavedení mýtného pro kamiony v Německu i na vybraných čtyřproudých silnicích. 
Nedořešený spor ohledně náhrady výpadku mýtného z důvodu dvouletého zpoždění při zavedení 
systému elektronického mýta (vedeného s konsorciem tvořeným Daimler AG, Telekom AG a 
Cofiroute S.A.). V grafu vývoj příjmů z mýtného od roku 2005. 
 
O.V. Morozov 
Dorožnyje fondy kak instrument gosudarstvennoj dorožnoj politiki 
Silniční fondy jako nástroj státní silniční politiky 
Finansy, Sv. 2011, No. 8, s. 8-12 
Srovnání hustoty a úrovně silnic v Rusku s vyspělými zeměmi, neustálý růst počtu automobilů, zrušení 
systému účelových silničních fondů počátkem nového tisíciletí, přijetí nového zákona o financování 
silničního hospodářství, systém silničních fondů jako nástroj státní politiky, zdroje financování 
Federálního silničního fondu. - Pozn. 
 
A. Radygin, Ju. Simačev, R. Entov 
Gosudarstvo i razgosudarstvlenije: riski i ograničenija "novoj privatizacionnoj politiki" 
Stát a odstátnění: rizika a omezení "nové privatizační politiky" 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 9, s. 4-26 
Analýza teoretických a užitých předpokladů a omezení urychlené privatizace a modernizace 
současného modelu správy státního majetku v Rusku; posouzení komparativních výhod a rizik 
veřejného sektoru, kvantitativní dynamiky nového tisíciletí a skupinových zájmů; vize "nové 
privatizační politiky". - Pozn. 
 
Jan Němec, Josef Pravec 
Kradu, kradeš, krademe 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 6, s. 9-12 
Česká šedá ekonomika a daňové úniky spojené s krácením tržeb, prací načerno i švarcsystémem. 
Problematika registračních pokladen, boj proti švarcsystému, otázka výše výdajových paušálů OSVČ. 
V grafu je znázorněna podílem na HDP velikost stínové ekonomiky v evropských státech. 
 
Lukáš Tichý 
Liberalizace energetického trhu v EU a pozice České republiky 
Současná Evropa, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 137-158 
Autoři posuzují důležitost liberalizace energetického trhu v energetické bezpečnosti a politice EU a 
analyzují vliv těchto komunitárních opatření v České republice. Nejprve zkoumají charakter a cíle 
energetické politiky EU spojené se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, dále se zaměřují na 
proces formování energetického trhu, jeho současný stav a překážky ze strany členských států, 
následně analyzují aplikaci těchto unijních opatření v ČR v kontextu s národními preferencemi. - 
Pozn. 
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Ot pereraspredelenija blag k sozdaniju procvetanija: vyvody iz Indeksa global'noj 
konkurentosposobnosti : iz doklada Vsemirnogo ekonomičeskogo foruma i Jevrazijskogo 
instituta konkurentosposobnosti 
Od přerozdělování bohatství po vytvoření prosperity: závěry z Indexu globální 
konkurenceschopnosti : ze zprávy Světového ekonomického fóra a Euroasijského institutu 
konkurenceschopnosti 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 8, s. 4-40 
V časopisecké verzi kapitoly 1.1 zprávy o konkurenceschopnosti Ruska, zpracované uvedenými 
institucemi, jsou rozebírány hlavní problémy země v této oblasti. V analýze na základě Indexu 
globální konkurenceschopnosti jsou uvedeny přednosti a systémové slabiny země a také jakým 
směrem by se měl ubírat vývoj k dosažení podstatného zvýšení konkurenceschopnosti a růstu. - Pozn. 
 
Protected and inefficient : German services 
Chráněné a neefektivní : německé služby 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8772, p. 24 
K otázce regulace služeb v Německu v oblasti práva, zdravotnictví, farmacie aj., návrhy na liberalizaci 
trhu ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti, srovnání s jinými vyspělými zeměmi. 
 
Tomáš Holub 
Stagnující ekonomika utlumí růst cen, inflace se ovšem přechodně vyšplhá až nad tříprocentní 
hranici : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 6, s. 32-33 
Shrnutí predikce vývoje české ekonomiky dle prognózy ČNB. Očekávaná meziroční stagnace 
ekonomiky, v roce 2013 růst ve výši necelých dvou procent; pokles zaměstnanosti a zpomalení růstu 
mezd; nárůst inflace nad 3 procenta v důsledku zvýšení sazby DPH; cenový vývoj; vývoj tržních 
úrokových sazeb. -- Další rozbor předpovědí ČNB viz HN č. 31/2012 (13.2.2012), s. 18. 
 
Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta 
The possibilities to estimate labour productivity and total factor productivity for Czech regions 
Možnosti odhadů produktivity práce a celkové produktivity výrobních faktorů v českých 
regionech 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 4, p. 35-44 
Problematika regionální produktivity. Příspěvek měří produktivitu práce a celkovou produktivitu 
výrobních faktorů (TFP) za období let 2006-2009 na regionální úrovni v ČR (osm regionů na úrovni 
NUTS 2). Následně porovnává dosaženou úroveň regionální produktivity a zaměřuje se zejména na 
vliv úrovně vzdělanosti na produktivitu práce a TFP. - Pozn. 
 
Miroslav Zámečník 
Visegrád = 1+3 : Polsko je z hlediska ekonomické váhy a perspektiv oproti ostatním členům V4 
v jiné lize 
Euro, Sv. 2012, č. 7, s. 44-47 
K rizikům možného rozpadu eurozóny pro hospodářství zemí Visegrádské čtyřky v důsledku integrace 
V4 do celoevropské ekonomiky. Rozdíly v otevřenosti ekonomik a exportní a importní závislosti 
jednotlivých středoevropských zemí na eurozóně. Polsko jako šestá největší evropská ekonomika s růstovým 
potenciálem; Slovensko předstihuje HDP na obyvatele a v produktivitě práce Maďarsko i Polsko; ČR 
má výhodu zdravého finančního sektoru, nízkého veřejného zadlužení a nejstabilnější středoevropské 
měny; Maďarsko ohrožuje vysoká zadluženost a vyšší podíl zahraničních měn na celkovém zadlužení 
i odvrácená strana těsné finanční integrace. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
By Quentin Peel 
A very federal formula : Germany and Europe 
Velice federální vzorec : Německo a Evropa 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37847 (10.2.2012), p. 7 
Německá kancléřka Angela Merkelová začíná prosazovat vizi politické unie v Evropě. Znamenalo by 
to velký přesun pravomocí z jednotlivých členských států do Bruselu. I v samotném Německu by to 
představovalo ústavní problém. Také "fiskální kompakt" je zřejmě jen prvním krokem v utužování 
rozpočtové disciplíny eurozóny. 
 
Angela the lawgiver 
Zákonodárce Angela 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8770, p. 26 
O dohodě o snížení rozpočtových deficitů, budoucnosti Evropské unie a úloze německé kancléřky 
Angely Merkelové. Konstatuje se, že dohody bylo dosaženo za cenu rostoucího demokratického 
deficitu, že EU výrazně zasahuje do interních záležitostí svých členů a že rozhodovací procesy EU 
jsou pro většinu lidí nesrozumitelné. -- Český překlad článku pod názvem Nová přikázání Angely 
Merkelové viz čas. Ekonom č. 6/2012, s. 37-38. 
 
Beyond the edge : rescuing Greece 
Za hranou : záchrana Řecka 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8772, p. 58-60 
K otázce záchrany Řecka a tlakům, kterým je země vystavena: nejistota, prohlubující se recese, 
sociální napětí. Problémy celé eurozóny. -- Viz i článek A way out of the woods na s. 7. 
 
Josef Abrhám, Milan Vošta 
Ekonomický růst a konvergence rozšířené Evropské unie 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 3-16 
Příspěvek objasňuje aktuální trendy a determinanty hospodářského růstu v Evropské unii se 
zaměřením na zhodnocení diferenciace mezi jednotlivými členskými zeměmi. Dále posuzuje směry a 
perspektivy reálné konvergence v EU v kontextu dopadů světové finanční krize. Na základě analýzy 
růstového účetnictví autoři konstatují, že hlavní příčiny rozdílné dynamiky HDP v nových a 
původních členských zemích v minulé dekádě lze hledat především v rychlejším růstu souhrnné 
produktivity faktorů a kapitálového vstupu. - Pozn. 
 
Miroslav Lopata; [rozhovor vedli] Martin Jesný, Marek Legéň 
Eurofondy kazia trh 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 3, s. 30-32 
Podpora z evropských fondů v SR je z makroekonomického hlediska užitečná, na mikroekonomické 
úrovni však už problematická: dochází k deformaci trhu (někdo finanční pomoc dostane, někdo ne), 
často vede podnikatele k neracionálním nákupům. K ozdravení systému by napomohlo především 
snížení intenzity pomoci a také veřejná prezentace a veřejná kontrola projektů, na úrovni obcí je 
doporučováno výrazné omezení soft projektů ve prospěch investic např. do infrastruktury. 
 
Daniel Machytka 
Komitologie jako hybný mechanismus evropské integrace 
Současná Evropa, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 103-120 
Jedním z klíčových integračních mechanismů Evropské unie je proces vytváření evropské legislativy, 
který pomocí variace rozhodovacích procedur plošně sjednocuje právní, technické a integrační normy 
pro území EU. Článek interpretuje vybraný aspekt evropského legislativního procesu - mechanismus 
komitologie. V první části je vysvětlován historický pojem komitologie a jeho podstata, pozornost je 
věnována komitologickým výborům, další část přináší komparativní analýzu komitologie dle konečné 
reformy z roku 2006 a současného stavu dle Lisabonské smlouvy. - Pozn. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Dennis Quinn, Martin Schindler, and A. Maria Toyoda 
Assessing measures of financial openness and integration 
Posuzování úrovně finanční otevřenosti a integrace 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 3, p. 488-522 
Článek přehledně popisuje, porovnává a modelovým způsobem analyzuje širokou škálu ukazatelů pro 
měření finanční integrace a globalizace. Ukazatele třídí do tří skupin: de jure indikátory, de facto 
indikátory a hybridní indikátory, které jsou jejich kombinacemi; dále porovnává jejich klady a zápory, 
uvádí souvislosti mezi jednotlivými ukazateli a provádí komparativní analýzu vlastností dat u 10 
různých indikátorů. Analyzuje také vztah mezi finanční otevřeností nebo integrací a hospodářským 
růstem - Pozn. 
 
A. Bulatov 
Rossija v meždunarodnom dviženii kapitala : sravnitel'nyj analiz 
Rusko v mezinárodním pohybu kapitálu : srovnávací analýza 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 8, s. 66-76 
Rozsah účasti Ruska na mezinárodním pohybu kapitálu a její zvláštnosti ve srovnání s jinými 
rozvíjejícími se trhy; specifika vývozu a dovozu kapitálu v důsledku ruského hospodářského modelu; 
problematika kumulace hrubého kapitálu v Rusku; účelnost zvýšení  přílivu zahraničního kapitálu. - 
Pozn. 
 
Kateřina Gajdušková, Adam Krčál 
Zahraniční obchod ČR a jeho podpora v období krize 
Současná Evropa, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 75-101 
Článek analyzuje vývoj zahraničního obchodu České republiky v období nedávné finanční a 
hospodářské krize a zjišťuje, jaké dopady měla krize na výsledné saldo obchodní bilance, do jaké míry 
byl obchod ovlivňován vývojem poptávky v Evropské unii a jak účinná byla státní podpora exportu a 
její opatření přijatá v posledních letech k posílení vývozů. Detailně jsou zkoumány faktory ovlivňující 
obchodní bilanci a komoditní i teritoriální struktura obchodní bilance v době krize. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Článek k výplatní fázi vládního návrhu zákona o důchodovém spoření (sněmovní tisk 412) 
Pojistné rozpravy, Sv. 2012, č. 28, s. 17-27 
Příspěvek seznamuje s obsahem návrhu zákona o důchodovém spoření, který v ČR zavádí tzv. druhý, 
fondový důchodový pilíř (č. 426/2011 Sb.), a komentuje úpravu výplatní fáze týkající se soukromého 
pojištění. 
 
Erika Mačáková 
Povinnost unisexového tarifování podle rozhodnutí Evropského soudního dvora 
Pojistné rozpravy, Sv. 2012, č. 28, s. 124-128 
Příspěvek informuje o rozhodnutí ESD ve věci C 236/09 o zákazu použití pojistně-matematických 
výpočtů u různých pohlaví jako faktoru pro určení výše pojistného či pojistného plnění k 21.12.2012. 
Autorka seznamuje s předmětem rozhodnutí, věcnou a časovou argumentací a shrnuje těžiště soudní 
argumentace. 
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Vojtěch Krebs 
Solidarity and equivalence in social systems 
Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech 
Acta VŠFS, Vol. 5, (2011) No. 3, p. 253-264 
Autor se zamýšlí nad teoretickými východisky principu ekvivalence a solidarity a budoucím 
uplatněním těchto principů v jednotlivých sociálních systémech. Detailněji se věnuje dobrovolné a 
povinné solidaritě, společenskému nahlížení na solidaritu, dále soukromému pojištění a ekvivalenci       
i přednostem a rizikům ekvivalence. Argumentuje, že rozsah solidarity v sociálním zabezpečení je 
příliš velký a je nutno posilovat princip ekvivalence (dle něhož jsou sociální systémy konstruovány     
v závislosti na výši příjmů z ekonomické aktivity). - Pozn. 
 
Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková 
Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a 
následných regulačních schémat 
Pojistné rozpravy, Sv. 2012, č. 28, s. 5-10 
Autoři se zamýšlejí nad možnými důsledky extenzivnější regulace finančních trhů, zejména 
pojišťoven, zavedené s cílem zabránit dalšímu výskytu krize. Nejdříve shrnují důsledky finanční krize 
pro finanční trhy a světové pojišťovnictví, dále diskutují účinnost zaváděných regulačních schémat se 
zaměřením na Solvency II a v závěru analyzují hrozby byrokratické regulace ze strany EU a 
potenciální možnosti střetu pravomocí národní a nadnárodní regulace pro efektivnost pojišťovnictví. -- 
Viz také článek na s. 43-56, který se zabývá aktuálním stavem a vývojem nové regulace pojišťovnictví 
Solventnost II. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Elke Pickartz 
Bodenhaftung verloren 
Ztráta kontaktu s realitou 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 6, S. 38-39 
Přináší výrazný celosvětový nárůst cen zemědělské půdy hrozbu nové bubliny, jejíž prasknutí vyvolá 
globální krizi? Faktory nárůstu cen, indikátory přehřátého trhu, v grafu trend kupních cen zemědělské 
půdy v Německu a vybraných německých spolkových zemích. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Ladislav Jouza 
Hodnocení zaměstnanců 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 3, s. 34-38 
Kritéria odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách; cílové odměny, osobní 
příplatek za výkonnost, osobní příplatek v platovém výměru. Posudek o pracovní činnosti, 
nepravdivý/neobjektivní posudek. 
 
Blahoslav Hruška 
Migrační stopky : Česko chce zavést kvóty pro cizince. Ty kvalifikované ovšem nezvládá do 
země nalákat 
Euro, Sv. 2012, č. 7, s. 38-39 
Očekávaná změna vládní imigrační politiky prostřednictvím směrných čísel pro zahraniční občany, se 
kterými počítá připravovaný nový cizinecký zákon. Regulace počtu imigrantů dle kvót pro 
ekonomické aktivity. Systém Visapoint; prozatímní neúspěch zavedení tzv. modrých karet k usnadnění 
příchodu odborníků na český pracovní trh. 
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Sebastian Hopfner, Benjamin Heider 
Pflichten der Arbeitnehmer während des Streiks 
Povinnosti zaměstnance během stávky 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 2, S. 114-118 
Právo na stávku je v Německu všeobecně uznáváno, účast ve stávce však přináší zaměstnanci v rámci 
moderních pracovních podmínek celou řadu povinností - např. povinnost dokumentace o časech 
nepřítomnosti z důvodu stávky. - Pozn. 
 
Jindřiška Plesníková 
Platy a odměny v občanských sdruženích v roce 2012 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 3, s. 3-7 
Odměňování (dobrovolných) funkcionářů i jiných osob, které vykonávají práce pro občanská sdružení. 
Funkční požitek, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, příkazní smlouva, inominátní 
smlouva, mzdový list. 
 
Dieter Fockenbrock 
Schweigen ist erste Staatspflicht 
Mlčenlivost je první povinností státu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 22 (31.1.2012), S. 22-23 
Informace o odměňování manažerů v Německu. Od roku 2005 mají kapitálové společnosti zákonem 
stanovenou povinnost uvádět platy firemních představitelů (úplná individuální transparentnost), na 
úrovni šéfů státních podniků se však paradoxně opomíjení této povinnosti toleruje (své příjmy 
vykazuje pouze 17,5 % z nich); polovina podniků se státní účastí obchází povinnost zveřejněním 
celkové částky vydané na platy představenstva. Ze státních podniků splňují plnou transparentnost 
pouze Deutsche Bahn a KfW (podpůrná banka), na úrovni komunálních podniků je zadržování 
informací o platech běžnou praxí. Důraz kladený na platovou transparentnost potvrzuje nemalý 
hospodářský význam státních a polostátních podniků, kterých je ve spolkových zemích cca 13 000 a 
jejichž roční obrat dosahuje 200 mld. eur. 
 
Kateřina Duspivová, Pavel Spáčil 
The Czech labour market and the current economic crisis : what can the linked employer-
employee data tell us? 
Trh práce v Česku a současná hospodářská krize : co nám mohou říci data propojující hledisko 
zaměstnavatele a zaměstnance? 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 4, p. 22-34 
Empirická analýza vývoje zaměstnanosti a odměňování v českých ekonomických subjektech v důsledku 
hospodářské krize. Autoři testují možnost širšího uplatnění mikrodat z Informačního systému              
o průměrném výdělku (ISPV/AEIS) díky tomu, že vhodným způsobem propojují hledisko 
zaměstnance a zaměstnavatele. Použitím těchto dat může dojít k přesnější kvantifikaci ukazatelů o vývoji 
trhu práce v souhrnném pohledu. Sledovanými ukazateli zaměstnanosti byly počet nově vytvořených 
pracovních míst, počet zrušených pracovních míst, počet nově najatých a propuštěných zaměstnanců; 
jako ukazatel z oblasti odměňování sloužil medián hrubé měsíční mzdy. Výsledky analýzy jsou 
intepretovány také z hlediska skupin odvětví a povolání. - Pozn. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 3/2012  
Novela zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2012. Změny v právní úpravě nemocenského. Vedení 
personální agendy po novele zákoníku práce. Okamžité zrušení pracovního poměru. Povinný podíl 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2012. Zákon o důchodovém spoření (3.). Roční 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2011.  Uplatnění slev na dani. Dohody    
o pracovní činnosti a „státní“ kategorie. Kdo a jak platí pojistné v roce 2012. Souběžné příjmy a 
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specifické kategorie. Změny tuzemského stravného od roku 2012. Získávání a výběr zaměstnanců jako 
proces. 
 

Právo 
 
Jan Lasák 
Akciová společnost na prahu rekodifikace : základní novinky 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 2, s. 46-51 
Změny, které přináší nový občanský zákoník respektive zákon o obchodních korporacích a které 
zasahují právní úpravu akciové společnosti: obecné poznámky; základní kapitál a založení společnosti; 
práva akcionářů po rekodifikaci; corporate governance; péče řádného hospodáře a podnikatelský 
úsudek; smlouva o výkonu funkce. - Pozn. 
 
Pavel Kolesár, Bohumil Havel 
Něco málo k hysterii okolo (staro)nové návrhové povinnosti pro předlužení 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 2, s. 42-45 
K otázce předlužení v insolvenčním právu, především v souvislosti s uplynutím dvouleté výjimky        
z povinnosti dlužníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, podat na sebe 
dlužnický insolvenční návrh pro předlužení. Formy úpadku, kdy je povinnost podat insolvenční návrh 
a kdy není, jak je to s předlužením. - Pozn. 
 
Jiří Beran 
Platební styk ve světle nového občanského zákoníku 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 2, s. 51-53 
Základní přehled nejdůležitějších změn, které přináší nový občanský zákoník v oblasti platebního 
styku: smluvní typy (označení smluvních stran, smlouva o účtu, o jednorázovém vkladu, o akreditivu a 
o inkasu); změny v obecné části závazkového práva (možnost plnit peněžitý dluh bezhotovostně, místo 
plnění a okamžik splnění peněžitého dluhu, finanční záruka). - Pozn. 
 
Karel Janda 
Rejstřík trestů po novém 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 2, s. 9-14 
Podrobně ke změnám zákona o Rejstříku trestů: terminologické změny související se zavedením 
trestní odpovědnosti právnických osob, možnost veřejné přístupnosti údajů o odsouzení právnických 
osob, zavedení institutu zániku účinku právnické osoby, stanovení specifické doby uchování údajů      
o odsouzení právnické osoby. Přehled novelizujících zákonů s uvedením dne nabytí účinnosti. 
 
Julie Clarke 
The increasing criminalization of economic law - a competition law perspective 
Rostoucí kriminalizace hospodářského práva z pohledu soutěžního zákona 
Journal of financial crime, Vol. 19, (2012) No. 1, p. 76-98 
Příspěvek nejdříve seznamuje s teorií kartelů a důvody pro jejich zákaz. Dále je zkoumán trend ke 
kriminalizaci chování "skalních" kartelů a zvažuje se přiměřenost a efektivnost rozšíření dopadu 
trestního práva i na tuto činnost. - Pozn. 
 
Peter Yeoh 
The UK Bribery Act 2010: contents and implications 
Britský zákon o úplatkářství z roku 2010: obsah a důsledky 
Journal of financial crime, Vol. 19, (2012) No. 1, p. 37-53 
Průběh přípravy a projednávání britského zákona o úplatkářství; obsah jednotlivých ustanovení; 
důsledky zákona pro podniky, zejména pro firmy s přeshraničními aktivitami. 
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Martina Pecháčková 
Vedlejší úpadkové řízení dle Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 2, s. 131-152 
Institut vedlejšího úpadkového řízení byl do právních řádů členských států EU zaveden s účinností od 
31. května 2002, a to nařízením Rady (ES) č. 1346/2000. Jednotlivé části příspěvku se zaměřují na 
vzájemný vztah hlavního, územního a vedlejšího úpadkového řízení; COMI (centre of main interests - 
členský stát, v němž jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka) a význam jeho určení pro povahu 
jednotlivých úpadkových řízení; uznávání úpadkového řízení, okamžik zahájení řízení; zahájení, 
průběh a ukončení vedlejšího úpadkového řízení, rozhodné právo; zvláštní účely vedlejšího řízení a 
snahy o zamezení vedlejším řízením. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 2 

Právo majitele zakázat nepovolené užívání jeho ochranné známky : rozhodnutí o předběžných 
otázkách, které vznesl Hoge Raad (Nizozemsko). Frisdranken Industrie Winter BV proti Red Bull 
GmbH. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 15. 12. 2011     C-119/10 
 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 2 

Povinnosti celních orgánů při ochraně proti vstupu zboží, jež porušuje práva duševního vlastnictví, na 
společný trh – společná obchodní politika : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). 
KME Germany a další proti Evropské komisi. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 1. 12. 2011  Spojené věci C-446/09 a C-495/09 
 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 2 

Rozšíření úpadkového řízení zahájeného proti společnosti usazené v jednom členském státě na 
společnost, který má sídlo v jiném členském státě, z důvodu propojení majetku : žádost o rozhodnutí    
o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie). Société Rastelli Davide a C. proti Jean-
Charles Hidoux.  
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 15. 12. 2011   C-191/10 
 

Účetnictví 
 
Karel Janda 
Správní delikty při vedení účetnictví 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 3, s. 49-55 
Přehled správních deliktů v oblasti účetnictví (jejichž porušení nemá charakter přečinu/zločinu), 
porušení povinnosti: zahájit vedení účetnictví, sestavit účetní závěrku, vést účetnictví s respektováním 
základních účetních zásad, sestavit účetní závěrku tak, aby obsahovala všechny potřebné součásti a 
obsahové náležitosti, použít pro účtování a pro sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, 
ověřit účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávy, sestavit 
účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za ČR, uschovat účetní záznamy. 
Definice správního deliktu a trestného činu, trestné činy související s vedením účetnictví, sankce za 
porušení právní povinnosti. Projednávání správních deliktů, kompetence finančních úřadů (sankce 
atd.). Podmínky auditu v jednotlivých subjektech (státní podnik, obce, hl. m. Praha, nadace, nadační 
fondy, obecně prospěšné společnosti), účetní závěrky vyňaté z povinnosti auditu. 
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Mária Pročková 
Úloha účtovných opravných položiek a kapitálovej rezervy na krytie strát v prípade 
významného poklesu ekonomického cyklu 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 20-22 
Dynamická tvorba opravných položek a rezerv v době ekonomických cyklů. K dokumentu "Bank 
Provisioning and Reserving: A Comparison of Alternatives" (vypracovaného Federací evropských 
účetních), který přináší rozlišení a vysvětlení některých pojmů a přístupů k tvorbě opravných položek 
a rezerv. Přiblíženy jsou modely tvorby opravných položek: model vzniklých ztrát - individuální 
specifické ohodnocení/portfoliové ohodnocení, model očekávaných ztrát - na základě požadavků 
Basilej II/požadavek na období trvání celého úvěru (dynamická tvorba opravných položek/rezervy 
během ekonomického cyklu). Španělský model pro bankovní systém (je uváděn jako příklad řešení 
tvorby opravných položek v době finanční krize), role regulátora. Všeobecná tvorba opravných 
položek dle metody používané před IFRS. Využití fair value (není založeno na tvorbě opravných 
položek). Varianty správného přístupu k účtování o znehodnocených aktivech. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 3/2012  
Rozvaha - povinný výkaz účetní závěrky. Zřizovací výdaje. Daňové přiznání k dani z příjmů, 
fyzických osob vedoucích daňovou evidenci. Pohledávky a závazky v daňové evidenci 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 4-5/2012  
Na co si dát pozor při vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011. Na co si dát 
pozor při vyplňování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 
2011.  
 

Veřejná správa 
 
By Tom Braithwaite and Ajay Makan 
Manhattan transfer : US Treasury 
Stěhování na Manhattanu : americké ministerstvo financí 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37843 (6.2.2012), p. 5 
Před třemi lety zaměstnanci Wall Street houfně mířili do Washingtonu, do státní služby, k čemuž je 
přiměl mimo jiné náhlý úbytek pracovních míst ve finančních službách. Na ministerstvo financí 
přicházeli ti nejlepší, aby bojovali s finanční krizí. Teď mnozí ministerstvo opouštějí (vracejí se na 
Wall Street) a vyvolávají tak obavy, že na úřadě nebude dost kvalifikovaných profesionálů. Jedinou 
stálicí je samotný ministr financí Geithner, který v prvních dvou letech přežil řadu výzev po jeho 
odvolání. -- Se stejným problémem se potýká i britské ministerstvo financí, o čemž svědčí připojený 
článek na téže straně pod názvem An exodus of talent leaves prestigious department reeling. 
 
Ladislav Jouza 
Požadavky na úředníka ve veřejné správě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 2, s. 24-27 
Přehled povinností a požadavků kladených na zaměstnance veřejné správy, zvláštní povinnosti 
vedoucích úředníků a úředníků ÚSC, povinnosti vyplývající ze zákoníku práce, výpověď pro 
neschopnost, odvolání vedoucího pracovníka. 
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Lukáš Wagenknecht ; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Tužka, blok a sbalený kufřík? 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 3, s. 12-14 
Interní audit (IA) ve veřejné správě; mezinárodní definice IA, obvyklý průběh IA, postavení auditora 
ve struktuře úřadu veřejné správy, principy profesní etiky, povinný útvar interního auditu v obcích nad 
15 000 obyvatel. -- Tématu se dále věnují i příspěvky na s. 18-22. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Tomáš Plhoň 
Bez dluhů na věčné časy : přijatý pakt o rozpočtových pravidlech potíže eurozóny neřeší. Řecko 
je přitom stále na okraji krachu 
Euro, Sv. 2012, č. 6, s. 38-40 
Kritické hodnocení fiskálního paktu, který nařizuje zemím EU pod hrozbou sankcí (s výjimkou VB a 
ČR, které nepodepsaly) dodržování rozpočtových pravidel spočívajících v udržení deficitu pod třemi 
procenty, vládního dluhu pod šedesáti procenty HDP a strukturálního schodku pod 0,5 procenta, a jeho 
možného přínosu k řešení problémů zadlužené eurozóny. Dále k jednáním řecké vlády se soukromými 
investory o odpuštění části řeckého dluhu. -- Viz také komentář M. Zámečníka k Paktu fiskální 
stability na s. 41-42. 
 
Anna Montén and Christian Thater 
Determinants of efficiency in child-care provision 
Určující faktory efektivity zabezpečení péče o děti 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 4, p. 378-403 
Modelové a empirické zkoumání efektivity výdajů obcí na zajištění péče o děti předškolního a 
mladšího školního věku v Německu a hledání určujících faktorů jejich neefektivity. Autoři měří 
efektivitu a identifikují rozdíly v poskytování veřejných služeb prostřednictvím metody DEA (data 
envelopment analysis), determinanty neefektivity zjišťují pomocí bootstrapped truncated regression. - 
Pozn. 
 
Radoslav Bulíř 
Informační technologie podpoří Státní pokladnu 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 2, s. 17 
Řízení státních financí (organizačních složek státu a měst/obcí), IISSP, charakteristika modulárního 
Integrovaného informačního systému Státní pokladny, jednotlivé moduly fází rozpočtového procesu. 
Úkoly CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu), výstupy PAP (Pomocný analytický 
přehled), vykazující účetní jednotky. Legislativa. 
 
Věra Kameníčková 
Jak loni v prvním pololetí hospodařila územní samospráva 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 2, s. 15-16 
Hospodaření územních samospráv, hodnocení a trend v 1. pololetí 2011 (krajské a obecní rozpočty      
v 1. pololetí 2009/2010/2011), vývoj výnosu sdílených daní (DPH, DPPO, DPFO). 
 
Mario Blejer and Guillermo Ortiz 
Latin lessons 
Poučení z Latinské Ameriky 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8772, p. 63 
Bývalí guvernéři centrální banky Argentiny (Mario Blejer) a Mexika (Guillermo Ortiz) konstatují, že 
evropské řešení dluhové krize je katastrofální. Lídrům eurozóny se podle nich podařilo udělat ze 
zvládnutelného hospodářského problému v Řecku politický hlavolam, který ohrožuje jednotnou měnu. 
Na příkladu dluhové krize v Argentině vysvětlují, proč by Řecko nemělo odcházet z měnové unie. 
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Veronika Samsonová 
Mobilní dohled 2011 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 1, s. 10-11 
Hodnocení výkonu mobilního dohledu Celní správy ČR v roce 2011, přehled činností v rámci ochrany 
fiskálních zájmů. 
 
Eduard Komárek 
Nad letošními rozpočty obcí 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 2, s. 14 
Prognóza finančního hospodaření obcí v roce 2012; platné postupy rozdělování sdílených daňových 
příjmů obcí. Snížení podílu obcí na hrubém výnosu z DPH. Předpokládané snížení transferů ze 
státního rozpočtu. Nevalorizované příspěvky na výkon státní správy. -- Viz též PVS, 2012, č. 2, s. 77-
80 a PVS, 2012, č. 3, s. 77-80. 
 
Petr Kain 
Obama chce po milionářích vyšší daň z příjmu, zvýšit se má i daň z dividend 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 32 (14.2.2012), s. 18 
K návrhu rozpočtu USA na fiskální rok 2013. Snaha o navýšení příjmů prostřednictvím vyšší daně pro 
Američany s příjmy nad milion dolarů ročně, zvýšení daně z dividend; výdaje na podporu 
infrastruktury, daňové úlevy pro vytváření pracovních míst; problematika schodku rozpočtu a 
potenciální snaha o jeho snížení. -- Viz také příspěvek v čas. Euro č. 7/2012 (13.2.2012), s. 48-49 a     
v čas. Ekonom č. 7/2012, s. 30-31. 
 
Real Arai 
Productive government expenditure and fiscal sustainability 
Produktivní vládní výdaje a fiskální udržitelnost 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 4, p. 327-351 
Kvantifikační analýza dopadu státních výdajů, které přímo přispívají ke zvyšování produktivity, na 
fiskální udržitelnost, tempo růstu a blahobyt. Autoři prostřednictvím modelu přesahujícího generace 
(OLG model) zjišťují, zda se dá vždy předejít nárůstu veřejného zadlužení snižováním veřejných 
výdajů, zda fiskální politika zaměřená na maximalizaci hospodářského růstu vždy zaručí udržitelnost 
veřejného dluhu a zda politika udržitelnosti veřejného zadlužení vede ke zlepšení blahobytu 
domácností. - Pozn. 
 
Vratislav Izák 
The welfare state and economic growth 
Stát blahobytu a hospodářský růst 
Prague economic papers, Vol. 20, (2011) No. 4, p. 291-308 
Analýza vlivu redistribuce na hospodářský růst prostřednictvím popisné analýzy sociálních veřejných 
výdajů ve starých a nových členských zemích EU v období 1995-2008. - Pozn. 
 
Eva Karpová 
Veřejná zadluženost zemí střední a východní Evropy : vývoj v kontextu světové hospodářské 
krize 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 21-38 
Potíže s nepříznivými bilancemi veřejných rozpočtů jsou úskalím hospodářského vývoje zemí střední 
a východní Evropy již od počátku 90. let 20. století. Autorka ve svém příspěvku nejprve krátce 
analyzuje vývoj veřejné zadluženosti deseti zemí SVE (členů EU) do roku 2007, dále charakterizuje 
změny v makroekonomickém prostředí v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí, dynamiku 
veřejného zadlužení v letech 2008-2009 a její předpoklady. Následně hodnotí dosavadní strategie 
řešení veřejné zadluženosti zemí EU a zemí SVE EU v jejím kontextu z hlediska historických 
okolností i problémů dlouhodobého řešení. - Pozn. 
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Eduard Komárek 
Změny rozpočtových pravidel. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 3, s. 74-76 
Konsolidace veřejných rozpočtů, charakteristika velkých a malých rozpočtových pravidel, 
komentovaný přehled legislativních úprav: 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., 366/2011 Sb., 370/2011 Sb., 
428/2011 Sb. 
 
Marek Hudema 
Zvýšit DPH či snížit důchody. Jinak dopadneme jako Řecko, radí studie 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 26 (6.2.2012), s. 19 
Ke studii ekonomů P. Jasného a O. Schneidera z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu 
(IDEA) o veřejných rozpočtech, vývoji jejich zadlužení a navrhovaných úsporných opatřeních pro 
snižování tempa zadlužování. Akademické závěry o zvýšení DPH na 23% nebo o výrazném snižování 
penzí jsou konfrontovány s reálnou snahou a konkrétními kroky vlády ČR. 
 

Zdravotnictví 
 
By Andrew Jack 
Ailments encapsulated : European healthcare 
Zapouzdřené choroby : evropské zdravotnictví 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37852 (16.2.2012), p. 7 
Obavy ze ztráty konkurenceschopnosti evropského zdravotnictví, snahy omezovat výdaje na léky, 
klesající podíl investic do zdravotního výzkumu ve světovém měřítku, úsilí o zlepšení situace ze 
strany EU a jednotlivých evropských zemí. 
 
Gabriela Dováľová 
Efektívnosť investícií do zdravotníctva a jej determinanty 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 3, s. 387-395 
Autorka zdůrazňuje, že zdraví je jedním z klíčových faktorů zvyšování produktivity práce a 
dosahování hospodářského růstu. V příspěvku zkoumá a osvětluje, jak spolu navzájem souvisejí 
efektivita veřejných výdajů na zdravotnictví a hospodářský růst, a identifikuje determinanty ovlivňující 
tuto efektivitu. Ke kvantifikaci vztahu mezi efektivitou zdravotnictví a hospodářským růstem pomocí 
korelační analýzy používá výsledky DEA analýzy o celkové efektivnosti výdajů na zdravotnictví ve 
25 členských státech EU (kromě Bulharska a Rumunska), zaměřuje se na hodnocení situace na 
Slovensku. - Pozn. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Hledá se lapiduch : zdravotnictví 
Euro, Sv. 2012, č. 6, s. 32-35 
Analýza výhledu hospodaření klíčových zdravotnických institucí na rok 2012. Situace zdravotních 
pojišťoven, změny finančního rámce pro nemocnice (platby pomocí DRG a individuální sazby 
konkrétní nemocnice), zadlužení veřejného zdravotního pojištění. Dále k výsledkům analýzy 
hospodaření nemocnic - obchodních společností. 
 
Jan Alexa 
Reforma zdravotnictví - systémové změny 
Pojistné rozpravy, Vol. 2012, č. 28, s. 11-16 
Shrnutí změn, které čekají české zdravotnictví v důsledku změny legislativního rámce tzv. 
zdravotnickou reformou. Autor změny rozdělil do tří částí podle dotčených cílových skupin - 
poskytovatelé péče (nový systém úhradových mechanismů založený na DRG, nový systém registrace); 
pojištěnci/pacienti (jejich práva, zavedení tzv. nadstandardu, nárůst spoluúčasti); zdravotní pojišťovny 
(nový zákon o zdravotních pojišťovnách, rozšíření zdravotnických registrů, určení časové a místní 
dostupnosti). 
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Životní prostředí 
 
By Joshua Chaffin 
Cheap and dirty : emissions trading 
Levné a špinavé : obchodování s emisemi 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37850 (14.2.2012), p. 7 
Proti plánu Evropské unie přimět zahraniční letecké společnosti, aby platily za znečišťování ovzduší, 
se v nebývalé jednotě postavil celý svět. I tak ale evropskému trhu obchodování s emisemi hrozí 
rozpad. Trh je nasycený povolenkami, které dávají firmám právo vypouštět emise, a to vede k poklesu 
cen. Podniky tak nemají motivaci investovat do čistších technologií. 
 
Tangled up in green tape : excessive regulation 
Ve spleti zelené byrokracie : nadměrná regulace 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8772, p. 33-34 
K chaotickému stavu ekologické regulace ve Spojených státech, za nějž nesou vinu EPA (Agentura 
pro ochranu životního prostředí), Kongres, aktivisté, soudy i samotné energetické podniky. 
 

Životní úroveň 
 
Je. Jasin ... [et al.] 
Social'nyje itogi transformacii, ili dvadcat' let spustja 
Sociální výsledky transformace neboli dvacet let poté 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 8, s. 77-96 
Analýza změn v životní úrovni ruského obyvatelstva v letech 1989-2009. Srovnání úrovně a struktury 
hodnotových ukazatelů; srovnání naturálních ukazatelů blahobytu a způsobu života; souhrnný index 
blahobytu; nerovnost; mezinárodní srovnání úrovně blahobytu. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Matthias Thibaut 
Die Revolution hat erst begonnen 
Revoluce je teprve v počátcích 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 32 (14.2.2012), S. 30 
První bilancování efektu trojnásobného loňského zvýšení studijních poplatků ve Velké Británii. 
 
Johannes Pennekamp 
Vom Glück, gefragt zu werden 
O štěstí být dotazován 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 19 (26.1.2012), S. 18 
Podle citovaných případových studií vede účast občanů na politických rozhodnutích nejen ke 
zvýšenému pocitu štěstí u lidí, ale zvyšuje i jejich ochotu podílet se na realizaci takových rozhodnutí   
(i finančně). K významu posilování přímé demokracie. 
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Daně 
 
26281 
vorgelegt von Paul Kirchhof 
Bundessteuergesetzbuch : ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrecht 
Spolkový daňový zákoník : návrh reformy k revitalizaci daňového práva 
Heidelberg : C.F. Müller, c2011, xix, 1286 s. 
Hlavním cílem reformované podoby Spolkového daňového zákoníku je zjednodušení německého 
daňového práva, které v současné době obsahuje několik desítek tisíc paragrafů. Ty byly detailně 
prověřeny a obsahově přeneseny do přehledných 146 paragrafů koncipovaných pro veškeré životní 
situace. Navrhovaný daňový zákoník je sestaven z pěti částí resp. knih s tímto obsahem: 1. všeobecná 
část (zásady zdanění, součinnost daní, právní zdroje daňového práva, nový sankční systém atd.), 2. daň 
z příjmů, 3. daň dědická a darovací, 4. DPH, 5. spotřební daň. V předmluvě autor argumentuje fakty     
i pohnutkami, které jej přivedly k potřebě přepracování daňového zákoníku tak, aby nebyl brzdou pro 
neustále se měnící ekonomiku, aby splňoval požadavek jednoduchosti a srozumitelnosti i spravedlivého 
zdanění pro všechny - a v souvislosti s daňovou harmonizací EU rovněž naznačuje oprávněné ambice 
Německa ovlivnit svým daňovým právem evropskou daňovou politiku. - Pozn. - ISBN: 978-3-8114-
5429-3 (váz.) 
 
26331 
OECD 
Corporate loss utilisation through aggressive tax planning 
Využití agresivního daňového plánování v oblasti podnikových ztrát 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 88 s.: tab., grafy, rámečky 
V důsledku nedávné finanční a hospodářské krize utrpěly podniky po celém světě značné ztráty a 
daňové orgány musí být připraveny na potenciální ohrožení plnění daňové povinnosti v souvislosti      
s agresivním daňovým plánováním pomocí navýšení a/nebo akcelerace daňových úlev týkajících se 
těchto ztrát. Studie nejprve přináší data o rozsahu podnikových ztrát převáděných do dalšího období     
v 11 zemích OECD a diskutuje roli daňového využití vytvořených ztrát a jejich potenciální dopad na 
budoucí veřejné příjmy. Dále shrnuje hlavní charakteristiky pravidel, kterými se řídí zdanění 
podnikových ztrát a posouzení možných daňových rizik pro daňovou správu v 17 vybraných zemích 
OECD. Rozpoznává tři hlavní oblasti rizik u využití ztrát pro daňové účely: podnikové reorganizace, 
finanční nástroje a převodní ceny s využitím netržního odstupu (non-arm's length). Zkoumá také 
strategie ke zjišťování schémat agresivního daňového plánování týkajícího se ztrát a jejich uplatňování 
ve vybraném vzorku zemí. Další zkoumanou skupinou strategií jsou reakce na agresivní daňové 
plánování využívané ve zkoumaných zemích k potírání vyhýbání se daňové povinnosti. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-92-64-11921-5 (brož.) 
 
26361     Pouze prezenčně 
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2012 
Praha : Grada, 2012, 264 s. 
Znění všech daňových zákonů a vybraná ustanovení zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů - ekologické či energetické daně. Znění daňového řádu. U některých zákonů je uveden 
úvodní stručný komentář ke změnám. Zapracované změny vyplývající ze zákonů, jejichž účinnost je 
stanovena k 1.1.2012 nebo později, jsou v textu vyznačeny tučnějším písmem. - 21. vyd. - ISBN: 978-
80-247-4254-0 (brož.) 
 
26367 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 335 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění tiskopisu. Stručný komentář včetně vysvětlivek a dílčích 
příkladů k jednotlivým relevantním ustanovením zákona, na které navazují praktické tipy a rady z praxe. 
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Možnosti elektronického podání daňového přiznání. Popis jednotlivých kolonek tiskopisu. Soubor 
komplexních, v praxi nejběžnějších příkladů. Přehled právních norem a platných smluv ČR o zamezení 
dvojího zdanění. Související právní předpisy. - 19. aktualiz. vyd. - Obsahuje 3 přílohy. - ISBN: 978-
80-7263-710-2 (brož.) 
 
26368 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 287 s. : tab. 
Podrobný výklad hlavních změn a základních principů ročního zúčtování za rok 2011. Přehled slev na 
dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2011. Výkladová část a příklady jsou doplněny 
zodpovězenými dotazy z odborných seminářů. Publikace obsahuje i tabulky daně z příjmů pro roční 
období 2011 a vybraná ustanovení z právních předpisů. - 16. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-707-
2 (brož.) 
 
26369 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2012 
Olomouc : ANAG, 2011, 95 s. : tab. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na dítě, vybraná 
ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet měsíčních záloh, srážkové 
daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce a tabulka pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. - ISBN: 978-80-7263-708-9 (brož.) 
 
E-9436 
by European Commission 
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 : úkoly daňové politiky v oblasti 
hospodářského růstu a fiskální udržitelnosti 
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: 978-92-79-21522-3 (brož.) 
 
26332 
[Alastair Thomas] ; OECD 
Taxation and employment 
Zdanění a zaměstnanost 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 165 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie zkoumá dopady zdanění pracovních příjmů na zaměstnanost, zvažuje plánování daňové politiky 
s ohledem na cíle v oblasti politiky zaměstnanosti a navrhuje množství reforem ke zvýšení 
zaměstnanosti vybraných cílových skupin. První kapitola přináší přehled vlivu zdanění na 
zaměstnanost v zemích OECD; zkoumá, jak daň z pracovního příjmu a odvody na sociální 
zabezpečení mohou ovlivnit míru nedobrovolné nezaměstnanosti i nabídku práce. V dalších kapitolách 
jsou detailně analyzovány dopady na tři klíčové skupiny zaměstnanců: nízkopříjmové, starší a mobilní 
kvalifikované pracovníky. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-12059-4 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26346 
Tomas Sedlacek ; [translation Douglas Arellanes] 
Economics of good and evil : the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street 
Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi 
New York : Oxford University Press, c2011, xii, 352 s. : il. 
Autor představuje historii filosofie, etiky, politologie a religionistiky a ukazuje, kolik čerstvých a 
překvapivě relevantních myšlenek lze v dědictví starých civilizací najít. Nabourává stereotypy, s nimiž 
pracují jak ekonomové, tak běžní lidé v každodenním životě. Ne vždy totiž lidé považovali za svůj 
hlavní životní cíl „maximalizovat užitek“. Poté, co autor představí pestrou škálu pramenů od Eposu    
o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského až po moderní ekonomy, přichází v druhé části s kritickou 
reflexí dnešní doby. Kniha vrcholí pasáží na téma, proč je věda (nejen ekonomická) nevědecká a 
nespolehlivá, a končí analýzou současné finanční krize jako příležitosti pro to, aby člověk 
znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním. - Poznámky. - ISBN: 978-0-19-
976720-5 (váz.) 
 
26323 
Nouriel Roubini & Stephen Mihm ; [překlad Daniela Vránová] 
Krizová ekonomie : budoucnost finančnictví v kostce 
Praha : Grada, 2011, 295 s. 
Bestseller ekonoma N. Roubiniho, který předpovídal příchod finanční krize už v roce 2006, dříve než 
jiní. Varoval před krachem realitního trhu, ropným šokem, prudkým poklesem důvěry spotřebitelů i hlubokou 
recesí. Jak vidí stav světové ekonomiky a budoucí vývoj? Podle autora „krizová ekonomie“ zůstane 
nadlouho. Kniha se zabývá dějinami krizí a přehledem ekonomů, kteří je analyzovali včetně příčin 
krize poslední, a představuje časem prověřené vzorce, podle kterých se zcela předvídatelně odvíjela. 
Další část osvětluje potřebné reformy finančního systému a zabývá se pravděpodobností vzniku krizí   
v nadcházejících letech. - 1. vyd. - Knihovna má ve fondu i anglické znění (sig. 26144). - ISBN: 978-
80-247-4102-4 (brož.) 
 
26280 
Jordi Galí 
Monetary policy, inflation and the business cycle : an introduction to the New Keynesian 
framework 
Měnová politika, inflace a hospodářský cyklus: úvod do neokeynesiánského rámce 
Princeton : Princeton University Press, c2008, xi, 203 s. : grafy, vzorce, tab. 
Představení neokeynesiánského rámce a jeho aplikace v měnové politice. Klasický monetární model; 
základní neokeynesiánský model; analýza závěrů pro měnovou politiku na základě neokeynesiánského 
modelu zahrnující i vhodnost inflačního cílování; optimální měnová politika a kompromis mezi 
měnovou politikou se závazkem a měnovou politikou bez závazku; model se strnulými mzdami a 
cenami; měnová politika a model malé otevřené ekonomiky. - Pozn. - ISBN: 978-0-691-13316-4 
(váz.) 
 
26322 
F.A. Hayek ; přeložil Tomáš Ježek 
Právo, zákonodárství a svoboda : nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické 
ekonomie 
Praha : Prostor, 2011, 556 s. 
Rakouský filozof a ekonom psal toto své dílo od poloviny šedesátých do konce sedmdesátých let. 
Podrobně v něm zpracovává téma principů svobodné společnosti a toho, co lidskou svobodu ohrožuje. 
Názvy dílů: Pravidla a řád; Fata morgána sociální spravedlnosti; Politický řád svobodného lidu. -       
V českém jazyce vyd. 3., v nakl. Prostor 1. - ISBN: 978-80-7260-253-7 (váz.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26282 
edited by Thomas J. Biersteker and Sue E. Eckert 
Countering the financing of terrorism 
Jak čelit financování terorismu 
London : Routledge, 2008, xv, 344 s. : tab., schémata, rámečky 
Expertní pohled na problematiku financování terorismu a strategie potírání tohoto jevu. První část 
knihy se soustřeďuje na společenské uspořádání skupin páchajících teroristické činy, různé 
organizační formy a vnitřní činnost teroristických skupin a hodnotí dopad vnějších faktorů na tyto 
organizace. Zvláštní pozornost je věnována případům Al-Káidy, Džamá islámíja v jihovýchodní Asii a 
Hizballáhu. Další část publikace zkoumá a rozebírá rozdíly ve finanční organizaci terorismu z pohledu 
shromažďování zdrojů a přesouvání prostředků. Třetí kapitola se věnuje reakcím protiteroristických 
politik a potírání financování terorismu na národní (USA) a mezinárodní úrovni. - Pozn. - ISBN: 978-
0-415-39643-1 (brož.) 
 
26283 
Larisa Dragomir 
European prudential banking regulation and supervision : the legal dimension 
Evropský obezřetný dohled a regulace bankovnictví : právní aspekty 
London : Routledge, 2010, xxv, 418 s. 
Obsáhlá publikace zkoumá vývoj legislativy EU, precedenčního práva a institucionálního uspořádání 
prudenční bankovní regulace a dohledu (jehož cílem je finanční zdraví, likvidita a solventnost 
finančních institucí), který předcházel i následoval po nedávné finanční krizi. Autorka provádí 
systematickou analýzu interakce mezi obsahem pravidel obezřetného dohledu a mechanismy stojícími 
za jejich tvorbou a použitím. První část publikace přináší přehled bankovní a tržní struktury se 
zaměřením na Evropu a teorie regulace, druhá část se zaměřuje na normativní analýzu problematiky 
pravidel obezřetného dohledu. Třetí část rozebírá institucionální aspekty s důrazem na evropský 
institucionální rámec prudenční bankovní regulace a dohledu a ve čtvrté části jsou analyzována témata 
současného stavu odpovědnosti dohledu (supervisory liability) dle evropského práva a budoucích 
evropských scénářů možné úpravy této odpovědnosti. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-49656-8 (váz.) 
 
26318 
[Jarmila Radová] a kolektiv 
Finanční matematika pro každého : příklady 
Praha : Grada, 2011, 249 s. : vzorce, tab. + 1 CD-ROM 
Základní matematické metody využívané pro výpočty ve finanční oblasti: jednoduché a složené 
úročení, investiční rozhodování, spoření, důchody, umořování dluhu, úrokové sazby, akcie, měření 
výkonnosti portfolia, měnové kurzy. Výklad doprovází cvičení zaměřená na řešení praktických 
finančních otázek. Publikace je vhodným doplňkem stejnojmenné učebnice (signatura 23547). - 2. přeprac. 
vyd. - Příloha na CD obsahuje vzorce v Excelu a řešené vybrané příklady. - ISBN: 978-80-247-3584-9 
(brož.) 
 
26351 
Jeremy Siegel ; [překlad Radomír Čížek] 
Investice do akcií : běh na dlouhou trať 
Praha : Grada, 2011, 295 s. : tab., grafy 
Autorovým cílem bylo zdokumentovat výnosy hlavních tříd finančních aktiv za poslední dvě století a 
nabídnout strategie, které maximalizují růst dlouhodobého portfolia.  Názvy kapitol: Výnosy akcií a 
dluhopisů od roku 1802; Riziko, výnosy a složení porfolia; Akciové indexy - zástupci trhu (Index 
Standard & Poor's, Index S&P 500); Dopad daní na výnosy akcií a dluhopisů; Pohled investorů na 
akcie; Akcie - zdroje a měřítka tržní hodnoty; Dopad hospodářského růstu na tržní ocenění a blížící se 
stárnutí populace; Překonávání trhu: význam velikosti, dividendových výnosů a poměru P/E; Globální 
investování a vzestup Číny, Indie a rozvíjejících se trhů; Zlato, měnová politika a inflace; Akcie a 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

38 

hospodářský cyklus; Když světové události ovlivňují finanční trhy; Akcie, dluhopisy a příval 
ekonomických dat; Vzestup burzovně obchodovatelných fondů, indexových futures a opcí; Tržní 
volatilita; Technická analýza a investování s trendem; Kalendářní anomálie; Behaviorální finance a 
psychologie investování; Výkonnost fondů, indexování a překonávání trhu; Strukturování portfolia pro 
dlouhodobý růst. Kapitoly jsou doplněny dodatky a shrnutím látky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
3860-4 (váz.) 
 
26279 
Ross Cranston 
Principles of banking law 
Zásady bankovního práva 
New York : Oxford University Press, 2008, xliii, 470 s. : schémata 
Komplexní výklad k základním tématům bankovního práva Velké Británie i mezinárodního práva 
finančních služeb a bankovnictví. Problematika podstaty bank a bankovní činnosti, vztahů mezi 
bankami, regulace bankovnictví a centrálního bankovnictví; banky a jejich zákazníci, bankovní 
smlouvy, povinnost důvěrnosti; platby, platební metody, platební a vypořádací systémy; banky a 
financování - úvěrování, činnost v oblasti cenných papírů, sekuritizace, trade finance, zajištění; 
mezinárodní bankovnictví a jeho regulace, jurisdikční problematika. - 2nd edition - Reprint 2. vydání   
z roku 2002. - ISBN: 978-0-19-925331-9 (brož.) 
 
26278 
edited by Jeanne K. Giraldo and Harold A. Trinkunas 
Terrorism financing and state responses : a comparative perspective 
Financování terorismu a odezvy státu : srovnávací pohled 
Stanford : Stanford University Press, 2007, xvi, 365 s. : tab. 
Publikace prostřednictvím tematických kapitol a regionálních a organizačních případových studií 
přináší hodnocení současného stavu znalostí o podstatě financování terorismu ve světě, o vývoji 
teroristických strategií a jejich efektivitě i reakcí na tuto činnost na vládní úrovni. První část poskytuje 
teoretický a tematický přehled tohoto problému, mapuje mechanismus a zdroje financování terorismu 
a za využití politické ekonomie a metody racionální volby osvětluje vnitřní dynamiku sítí financování 
uvnitř teroristických organizací. Ve druhé části jsou porovnány tři typy teroristických organizací 
(hnutí v Afghánistánu, Hizballáh a Al-Káida) a podán regionální srovnávací přehled financování 
terorismu a různých vládních postupů v rámci protiteroristického boje. - Pozn. - ISBN: 978-0-8047-
5566-5 (brož.) - ISBN: 0-8047-5566-5 
 
26352 
Jiří Beran ... [et al.] 
Zákon o platebním styku : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xvi, 676 s. 
Znění zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších zákonů, s komentářem. Názvy 
částí: Obecná ustanovení; Osoby oprávněné poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze; 
Platební systémy; Práva a povinnosti při poskytování platebních služeb a vydávání elektronických 
peněz; Správní delikty; Dohled; Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Odkazy na související 
ustanovení, předpisy, související unijní právo. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-369-1 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26349 
Jan Eisler, Jaromír Kunst, František Orava 
Ekonomika dopravního systému 
Praha : Oeconomica, 2011, 284 s. : tab. 
Principy vytváření dopravního systému ČR v podmínkách tržní ekonomiky, svobodného přístupu        
k dopravním službám i volbě druhu dopravy. Výklad obsahuje tyto části: provozně ekonomické 
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činnosti v jednotlivých druzích dopravy, úloha potřeb v ekonomice a dopravě, stručná historie vzniku 
dopravy na našem území, definice a popis dopravního systému v tržní ekonomice, přeprava osob a 
věcí, provozování dopravy, ekonomika managementu, dopravní systém a trvale udržitelný rozvoj, 
společenské náklady dopravy a harmonizace nákladů dopravní infrastruktury. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-245-1759-9 (brož.) 
 
26333 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
European economic forecast : autumn 2011 
Evropská hospodářská prognóza : podzim 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, vii, 236 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise přináší komplexní makroekonomickou prognózu a vyhlídky eurozóny a EU 
jako celku i jednotlivých členských a kandidátských zemí. Zmíněni jsou také hospodářští partneři EU 
(USA, Japonsko, Čína, Rusko, státy EFTA). Detailněji jsou analyzována rizika, zastavení 
hospodářského oživení, zhoršování situace na finančních trzích a neuspokojivý krátkodobý výhled 
regionu. V tematické kapitole je diskutován vývoj i výhled evropského trhu práce, odlišnosti mezi 
jednotlivými zeměmi a trendy a determinanty strukturální nezaměstnanosti v důsledku nedávné krize. 
Příloha obsahuje řadu statisticky zpracovaných hospodářských ukazatelů a jejich odhadů na roky 
2011-2013. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-19317-0 (brož.) 
 
26348 
Jiří Malý ... [et al.] 
Globalizace, integrace a české národní zájmy 
Praha : Professional Publishing, 2011, 247 s. : boxy, tab., grafy 
Působení procesů globalizace a evropské integrace na českou hospodářskou politiku a situace, pod 
kterými se česká hospodářská politika utváří v příspěvcích: Slabé postavení národního státu v globalizované 
ekonomice: čí zájmy stát prosazuje? (J. Malý); Lisabonská smlouva jako základní rámec fungování 
EU a české národní zájmy (P. Wawrosz); Hlasování v EU podle Lisabonské smlouvy: je v souladu se 
zájmy ČR? (P. Wawrosz); Postavení ČR v evropské a světové ekonomice a účinky Lisabonské 
smlouvy (J. Malý); Důsledky Lisabonské smlouvy pro konkurenceschopnost EU a její vnitřní trh     
(K. Mráček); Evropská strategie konkurenceschopnosti a zájmy ČR (J. Malý); Strategická orientace na 
znalostní ekonomiku: podpora vzdělávání, výzkumu a inovací (K. Mráček); Energetická strategie EU 
a české národní zájmy (I. Dostálová); Finanční sektor v podmínkách EU: změny v regulaci a dohledu 
(K. Mráček); Jednotná, nebo národní měna? Problémy eurozóny z hlediska českých národních zájmů 
(J. Malý); Prosazování národních zájmů ČR v kontextu reformy ekonomického řízení v EU (I. Dostálová). - 
1. vyd. - Vydáno ve spolupráci s Institutem evropské integrace, Newton College, a.s. - ISBN: 978-80-
7431-061-4 (váz.) 
 
26339 
OECD 
Iceland : OECD economic surveys 2011 
Island : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2011, 115 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Islandu - hodnocení a doporučení. K řešení hospodářských problémů zbylých po 
finanční krizi a k pokroku strukturálních reforem. Restrukturalizace finančního sektoru, zlepšení 
mikroprudenční i makroprudenční regulace, zadlužení domácností. Stav a vývoj veřejných financí od 
propuknutí finanční krize, program fiskální konsolidace. Trh práce a jeho očekávané oživení, 
problematika nezaměstnanosti. Rybolovný průmysl a jeho regulace, systém TAC. - Pozn. - ISBN: 
978-92-64-09320-1 (brož.) 
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26340 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
India : OECD economic surveys 2011 
Indie : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2011, 188 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Indie - hodnocení a doporučení. Obezřetná makroekonomická politika a 
udržitelný růst, prioritou zůstává zlepšování životní úrovně. Úspěchy fiskální konsolidace, veřejný 
dluh a snaha o jeho snižování, nový rámec fiskální politiky a daňová reforma. Ceny energií a změny    
v politice energetických dotací. Další reformy finančního sektoru - úvěrový trh, bankovnictví, trhy       
s cennými papíry. Pokroky v oblasti vzdělávání, financování vzdělávacího systému, vzestup 
soukromého sektoru, změny ve vysokoškolském vzdělávání. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-09324-9 
(brož.) 
 
26324 
International Monetary Fund ; [Bas Bakker, Christoph Klingen] 
Regional economic outlook :Europe. October 11., Navigating stormy waters 
Regionální hospodářský výhled : Evropa. Říjen 2011., Plavba bouřlivými vodami 
Washington : International Monetary Fund, 2011, xiv, 110 s. : tab., grafy, rámečky, schémata 
Toto číslo periodické publikace Mezinárodního měnového fondu se zabývá hospodářským výhledem 
na nejbližší období a stavem hospodářského oživení v evropských zemích; analyzuje ztrátu energie 
tohoto oživení v důsledku globálních šoků a stupňování krize eurozóny ve vyspělých evropských 
zemích. Rozebírá hospodářský vývoj na období 2011-2012, rizika hospodářského růstu a opatření 
proti finanční nákaze ve vazbě na krizi eurozóny v tranzitivních zemích Evropy. Dále se zaměřuje na 
dlouhodobou diferencovanost hospodářského růstu v jednotlivých zemích; únik z pasti nízkého růstu 
na příkladu zkušeností z Nizozemska a Švédska v posledních dvou dekádách dvacátého století; 
obchodní a finanční vazby mezi západní a SVJV Evropou; na závěr hodnotí efekty přelévání. - Pozn. - 
ISBN: 978-1-61635-128-1 (brož.) 
 
26356 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Matthias Mors] 
The economic adjustment programme for Greece : fifth review - October 2011 
Program hospodářského přizpůsobování Řecka : páté hodnocení - říjen 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, 180 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu řecké ekonomiky na základě 
pátého čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu k 21. říjnu 2011. Shrnutí makroekonomického vývoje a výhledu 
řecké ekonomiky a vývoje finančních trhů a finančního odvětví. Realizace programu v oblasti fiskální 
politiky a udržitelnosti dluhu v roce 2011; hodnocení pokroku v oblasti privatizace, daňové reformy a 
boje proti daňovým únikům, veřejné správy a sociálních programů, zdravotnictví, reformy penzí a 
zadávání veřejných zakázek. Prorůstově orientované strukturální reformy. Stav realizace kroků 
požadovaných po vládě; makroekonomická prognóza do roku 2015; aktualizované programové 
dokumenty. - Pozn., 4 příl. - ISBN: 978-92-79-19347-7 (brož.) 
 
26315 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
The EU's neighbouring economies : coping with new challenges 
Ekonomiky sousedící se státy EU : zvládání nových úkolů 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, November 2011, x, 152 
s. : tab., grafy, rámečky, mapky 
Studie zkoumá nedávný hospodářský vývoj v zemích sousedících s Evropskou unií, které jsou součástí 
European Neighbourhood Policy (ENP, Evropská politika sousedství) - jižní a východní středomořský 
region a země na východ od EU (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina) a 
dále Rusko. První část porovnává hospodářskou situaci a výhled východního a jižního subregionu 
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sousedů EU a analyzuje specifické hospodářské slabiny odhalené krizí. Druhá část se věnuje těmto 
dvěma subregionům samostatně, jsou rozebírány úkoly makroekonomické a strukturální politiky a 
potřeba zlepšení investičního klimatu a hospodářského řízení. V následující tematické části jsou 
diskutovány klíčové ekonomické faktory stojící za pokračujícími společenskými a politickými 
nepokoji v oblastech jižního Středomoří a zkoumány trendy devizové politiky, dolarizace a vnější 
konkurenceschopnosti sousedů EU. Závěrečná část přináší hospodářské přehledy jednotlivých 
zmiňovaných zemí s důrazem na oblast veřejných financí, finanční sektor, platební bilanci, sociální 
vývoj a strukturální reformy. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-19345-3 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26360 
Ota Novotný, Jiří Voříšek a kolektiv 
Digitální cesta k prosperitě 
Praha : Professional Publishing, 2011, 262 s. : 54 obr., 65 tab. 
Publikace přináší pohled na možnosti podpory konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií (ICT), pohled na současný stav ICT sektoru a na pozici ČR 
z hlediska digitální konkurenceschopnosti. V první části jsou shrnuty hlavní zjištění, závěry a 
doporučení, které autorský kolektiv zformuloval, a následují studie: Role ICT sektoru v hospodářství 
ČR; Analýza ekonomiky ČR podle míry využití ICT; Pozice ČR a EU ve světě digitální 
konkurenceschopnosti; Efekty spojené s nasazením ICT; Knihovna případových studií inovativního 
nasazení ICT s významnými dopady na společnost; Profesní dovednosti a využívání informačních 
služeb v ČR v porovnání s členskými státy EU; Lidské zdroje v ICT a jejich inovační potenciál; ICT a 
konkurenceschopnost ČR. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-047-8 (váz.) 
 
26350 
Marek Laurenčík 
Excel 2010 : práce s databázemi a kontingenčnímu tabulkami 
Praha : Grada 2011, 168 s. : obr. 
Příručka obsahuje témata: tabulka Excelu jako databáze, práce s rozsáhlými tabulkami (řazení, filtrace, 
souhrny), přístup k externím datům v databázích různého typu (MS Access, MS SQL, Server), import 
dat z textových souborů, spolupráce s internetem a soubory typu XML, tvorba kontingenčních tabulek 
a grafů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3986-1 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26337 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
OECD Code of liberalisation of capital movements 
Kodex liberalizace pohybu kapitálu OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, 179 s. 
Plný text Kodexu o liberalizaci pohybu kapitálu, který je závazný pro členské země OECD. Každá 
země si však může, na základě existující domácí legislativy, vyhradit určité výjimky z liberalizace 
jednotlivých položek. V příloze B jsou publikovány tyto výhrady (reservations) jednotlivých států ke 
Kodexu. Kodex je pravidelně aktualizován rozhodnutími Rady OECD, toto vydání zahrnuje všechny 
změny v postavení 34 členských států platné ke květnu 2011. - 2011 edition - Příl. - ISBN: 978-92-64-
11076-2 (brož.) 
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18691II 
Jiří Macek 
Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže. II. díl, (2000-2010) 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xv, 594 s. 
Výběr z rozhodnutí zejména Vrchního soudu v Praze, vydaných v obchodních sporech o ochranu 
obchodní firmy a ochranu proti nekalé soutěži z let 2000 až 2010. Výběr je řazen podle spisových 
značek sporů. - ISBN: 978-80-7400-410-0 (brož.) 
 
26364 
Grant Leboff ; [překlad Hana Škapová] 
Sticky marketing : jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky 
Praha : Management Press, 2011, 214 s. ; 
Nový soubor pravidel efektivní komunikace se zákazníky ve světě, jehož podobu utvářejí inovace       
v oblasti moderních technologií. Zapojování zákazníků v internetovém prostředí (hledání na webu a 
osobní doporučení na síti). Nový marketingový model neklade prvořadý důraz na uzavírání 
obchodních transakcí. Soustřeďuje se na vytváření a poskytování hodnoty a na dlouhodobé udržení 
pozornosti. Pokud se firmy zaměří na tyto aspekty a budou sledovat spíše ukazatele návratnosti 
zapojení než návratnost investic, zajistí si dlouhodobou prosperitu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-
235-2 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26336 
OECD 
Corporate governance of state-owned enterprises : change and reform in OECD countries since 
2005 
Správa a řízení státních podniků : změny a reformy v zemích OECD od roku 2005 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 54 s. : tab., rámečky 
Kniha aktualizuje publikaci OECD z roku 2005 Corporate governance of state-owned enterprises: a 
survey of OECD countries (ve fondu sign. 22443) mapující legislativní a regulační rámec správy a 
řízení státních podniků v zemích OECD. V první části jsou shrnuty hlavní změny, které se uskutečnily 
v dané oblasti v jednotlivých zemích za posledních šest let (zvláštní pozornost je věnována Polsku), 
druhá část zkoumá problematiku v nových členských státech OECD (Chile, Estonsko, Izrael a 
Slovinsko). - Pozn. - ISBN: 978-92-64-11951-2 (brož.) 
 
26347 
Jitka Srpová ... [et al.] 
Podnikatelský plán a strategie 
Praha : Grada, 2011, 194 s. : tab. 
Sestavení a hodnocení podnikatelského plánu. Příklady konkrétních podnikatelských plánů a jejich 
hodnocení z pohledu investora (společnosti zabývající se stravováním FORFitness a Tapas bar La 
Cana). Podnikatelský plán z pohledu banky. Další možnosti financování podnikatelského plánu, zdroje 
financování podle různých hledisek včetně odkazů na zdroje informací. Postup při stanovení firemní 
strategie, jednotlivé fáze strategického cyklu a typy strategií. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4103-1 
(brož.) 
 
26330 
Radim Vlček 
Strategie hodnotových inovací : tvorba, rozvoj a měřitelnost inovací 
[Praha] : Professional Publishing, 2011, 196 s. : 18 obr., 4 tab. 
Výklad pojmu inovace, její typy a druhy. Inovační proces. Potřeby jako podněty a informace pro 
inovace (definice potřeby, vybrané druhy potřeb). Funkční přístup transformující potřeby ve funkce 
(definice funkce, druhy, funkční přístup). Objekty hodnotových inovací. Tvůrčí aktivita v inovačním 
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procesu, vybrané metody tvůrčího myšlení. Hodnotový dvojefekt hodnotových inovací. Strategie 
managementu hodnotových inovací. Fáze nového pojetí inovačního procesu: potřeby, tvůrčí aktivita, 
inovace, efekty. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-048-5 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26305II 
Marta Ženíšková a kolektiv autorů 
Sociální a zdravotní pojištění 2012 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
Přehled změn v nemocenském pojištění a pojistném od 1.1.2012 (změny v návaznosti na výši 
průměrné mzdy, v okruhu pojištěnců, podmínky na nárok, rozhodné období a denní vyměřovací 
základ atd.). Změny ve zdravotním pojištění. Stručně o dalších změnách pro rok 2012: sazby DPH, 
daňové zvýhodnění na dítě, základní sleva na poplatníka, krácení tuzemského a zahraničního stravného. 
Stanoviska k dotazům z praxe (např. postoupení pohledávky, uchování účetnictví v elektronické 
podobě, nárok na odpočet DPH aj.). - ISBN: 978-80-87367-24-7 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26355 
Martin Ferko, František Kuda 
Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení 
[Praha] : Professional Publishing, 2011, 180 s. : 46 obr., 18 tab., 53 grafů, mapy 
Publikace zkoumá problematiku disparit ve fyzické dostupnosti bydlení na příkladu území 
Moravskoslezského kraje v období 2001 - 2009. Nový pohled na vyjádření rozdílů v bydlení byl 
proveden pomocí výpočetních nástrojů a metod. Výklad přináší nový analytický nástroj Disparitér 
MR, který provádí komplexní algoritmované výpočty. Analýza se týkala dostupných ukazatelů 
bytového fondu, intenzit bytové výstavby, demografických údajů a širších podmínek rozvoje území, 
jako je např. přihlédnutí k dopravním dostupnostem nebo stavu životního prostředí. - 1. vyd. - Rejstřík 
pojmů. - ISBN: 978-80-7431-052-2 (brož.) 
 

Právo 
 
26344 
Milena Horálková 
Česko-německý právnický slovník 
Plzeň : Čeněk, 2011, 515 s. 
Slovník obsahuje nejdůležitější právní terminologii z hlavních oborů práva soukromého i veřejného, 
zastoupeno je i právo evropské. Poskytuje asi 15 000 hesel, 26 000 českých výrazů a 40 000 
německých ekvivalentů se základními gramatickými informacemi. Zahrnuty jsou i ekvivalenty 
rakouské a švýcarské a překlad latinských výrazů. - ISBN: 978-80-7380-275-2 (váz.) 
 
26363 
Karel Klíma a kolektiv 
Evropské právo 
Plzeň : Čeněk, 2011, 579 s. 
Pojetí evropského práva, dualismus smluvních systémů. Veřejnoprávní identita, vztah ústavního práva 
a práva ES/EU, ústavněprávní základ EU, EU a mezinárodní právo veřejné, právní základ EU, 
veřejnoprávní funkce EU, dělba moci (kompetence vertikální), institucionální struktura, občanství, 
právo na spravedlivý proces v pojetí EU, lidská práva a menšiny v právu EU. Veřejnoprávní význam 
systému Rady Evropy, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropský soud 
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pro lidská práva a řízení před ním, práva a svobody podle Úmluvy, procesněprávní garance 
vymožitelnosti práv a svobod. - ISBN: 978-80-7380-335-3 (váz.) 
 
26358 
Stanislav Balík, Stanislav Balík ml. 
Právní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin) 
Plzeň : Čeněk, 2011, 243 s. 
Publikace podává přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od 
jejich počátků. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních 
útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného a soukromého práva          
v širších historických souvislostech. Výklad končí obdobím po roce 1945. - 3. rozš. vyd. - ISBN: 978-
80-7380-282-0 (brož.) 
 
26353 
sestavili Vilém Podešva ... [et al.] 
Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 211 s. 
Přehled významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů, 
členěných do částí: Pojmy a obecná ustanovení; Zásady postupu zadavatele; Zadávací dokumentace; 
Kvalifikace; Nabídka; Otevírání obálek s nabídkami; Posouzení a hodnocení nabídek, výběr 
nejvhodnější nabídky; Zrušení zadávacího řízeni; Rámcová smlouva; Soutěž o návrh; Námitky; 
Přezkoumání úkolů zadavatele; Veřejné zakázky malého rozsahu. Právní stav citované judikatury byl 
uzavřen ke dni 31.5.2011. - Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-80-7357-693-6 (brož.) 
 
15392/57 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 57, ročník 2010 - II. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2011, xxi, 641 s. 
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. 72 až 131 a usnesení č. 6 až 7 z roku 2010. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7400-407-0 (váz.) 
 
26326 
Miloš Večeřa ... [et al.] 
Teorie práva v příkladech 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 415 s. 
Učebnice obsahují stručný výklad jednotlivých právních témat a po něm následuje zadání příkladů      
k procvičení a osvojení probíraného tématu. U většiny příkladů je k dispozici i klíč k řešení. Názvy 
částí: Systém práva; Tvorba práva; Prameny práva; Právní norma; Právní vztahy; Interpretace práva; 
Realizace, aplikace práva; Právní odpovědnost; Právní záruky materiálního právního státu; 
Mechanismus působení práva, hodnotový rozměr práva. Právní stav publikace je k 15.8.2011. -           
2. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7357-551-9 (brož.) 
 
26371 
Jan Hradil 
Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu Evropské unie 
Praha : Naše vojsko, 2011, 502 s. 
Otázky uznávání odborné kvalifikace v rámci přeshraničního pohybu poskytovatelů služeb mezi 
členskými státy EU. Názvy kapitol: Volné poskytování služeb v primárním právu a v judikatuře 
Soudního dvora; Judikatura Soudního dvora v oblasti základních svobod v souvislosti s uznáváním 
odborné kvalifikace; Osobní působnost ustanovení o volném pohybu služeb; Právní základ pro 
vydávání směrnic o uznávání odborných kvalifikací; Vývoj právní úpravy uznávání odborných 
kvalifikací v sekundárním právu společenství; Platná právní úprava uznávání odborných kvalifikací    
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v sekundárním právu Unie (směrnice 2005/36/ES, 2000/31/ES a 2006/123/ES). - ISBN: 978-80-206-
1245-8 (brož.) 
 
26319 
Lenka Deverová, Jaroslav Svejkovský, Jaromír Adamec 
Zákon o obecně prospěšných společnostech : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xvi, 242 s. 
Komentované znění zákona č. 248/1995 Sb., zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Názvy jednotlivých hlav: Základní 
ustanovení; Založení a vznik obecně prospěšné společnosti; Orgány obecně prospěšné společnosti; 
Hospodaření obecně prospěšné společnosti. Související předpisy, důvodové zprávy, judikatura. - Vyd. 
1. - Obsahuje přílohu. - ISBN: 978-80-7400-408-7 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
26334I 
International Accounting Standards Board 
IFRS 12 Disclosure of interests in other entities : International Financial Reporting Standard 
IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách : mezinárodní standard účetního 
výkaznictví 
London : IFRS Foundation, May 2011, 32 s. 
Text nového mezinárodního účetního standardu IFRS 12 - Zveřejnění podílů v jiných účetních 
jednotkách. Obsahuje požadavky na zveřejnění informací o podílech účetní jednotky v dceřiných 
podnicích, společných uspořádáních, přidružených podnicích a strukturovaných jednotkách. Platí pro 
roční účetní období počínající 1. lednem 2013 (nebo později). - Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-
907877-19-3 (brož.) 
 
26334II 
International Accounting Standards Board 
IFRS 12 Disclosure of interests in other entities : basis for conclusions 
IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách : odůvodnění závěrů 
London : IFRS Foundation, May 2011, 36 s. 
Doplněk textu nového mezinárodního účetního standardu IFRS 12 - Zveřejnění podílů v jiných 
účetních jednotkách. Shrnuje proces tvorby a schvalování tohoto standardu Radou pro mezinárodní 
účetní standardy (IASB) a vysvětluje důvody přijatých řešení. Pojmy interests in subsidiaries, interests 
in joint arrangements and associates, interests in unconsolidated structured entities. - Příl. -- Předpl. 
IASB. - ISBN: 978-1-907877-20-9 (brož.) 
 
26335I 
International Accounting Standards Board 
IFRS 13 Fair value measurement : International Financial Reporting Standard 
IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou : mezinárodní standard účetního výkaznictví 
London : IFRS Foundation, May 2011, 109 s. 
Text nového mezinárodního účetního standardu IFRS 13 - Oceňování reálnou hodnotou. Definuje 
reálnou hodnotu, obsahuje pokyny pro její stanovení a zavádí konsistentní požadavky pro 
zveřejňování informací o oceňování reálnou hodnotou. Standard se vztahuje na všechny finanční          
i nefinanční transakce a zůstatky, u nichž IFRS vyžadují nebo povolují oceňování reálnou hodnotou,    
s výjimkou úhrad vázaných na akcie a leasingových transakcí (IFRS 2, IAS 17). Je účinný pro účetní 
období začínající 1. lednem 2013 (nebo později). - Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-907877-22-3 
(brož.) 
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26335III 
International Accounting Standards Board 
IFRS 13 Fair value measurement : basis for conclusions 
IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou : odůvodnění závěrů 
London : IFRS Foundation, May 2011, 97 s. 
Důvodová zpráva k mezinárodnímu standardu účetního výkaznictví IFRS 13 - Oceňování reálnou 
hodnotou. Definování a stanovení "reálné hodnoty", oceňovací techniky, zveřejňování informací. - 
Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-907877-23-0 (brož.) 
 
26335II 
International Accounting Standards Board 
IFRS 13 Fair value measurement : illustrative examples 
IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou : názorné příklady 
London : IFRS Foundation, May 2011, 45 s. 
Doplněk k textu mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 13 - Oceňování reálnou 
hodnotou. Příklady zobrazují a analyzují různé hypotetické situace účetního ocenění aktiv a pasiv 
reálnou hodnotou, ve kterých může být aplikován tento standard. - Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 978-
1-907877-24-7 (brož.) 
 
26327 
[autoři Gregory S. Dubis ... et al. ; překlad Petra Sokolová] 
Interní audit a podvod 
Praha : Český institut interních auditorů, 2011, 42 s. 
Příručka poskytuje obecný návod interním auditorům k ošetření rizik podvodů při zakázkách interního 
auditu. Definuje podvod, nastiňuje jeho důvody a uvádí příklady. Dále popisuje signály 
potencionálního podvodu, odpovědnost interního auditu během auditní zakázky, hodnocení rizika 
podvodu, předcházení, odhalování a proces vyšetřování. - Vyd. 1. české - Přeloženo z angličtiny. - 
ISBN: 978-80-86689-45-6 (váz.) - ISBN: 80-86689-45-X 
 
26343 
Jaroslav Schönfeld 
Moderní pohled na oceňování pohledávek : problém aktiv zvláště v insolvenčním řízení 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xv, 169 s. : tab., obr. 
Kniha přináší ekonomický a právní pohled na oceňování pohledávek. Zabývá se způsoby řešení 
úpadku, oceněním a zpeněžením majetkové podstaty a možnostmi uspokojení věřitelů (základní 
metody oceňování pohledávek). Zvláštní kapitoly jsou věnovány způsobům simulace insolvenčního 
řízení a také novým možnostem a přístupům v oceňování pohledávek. - Vyd. 1. - Terminologický 
slovník. - ISBN: 978-80-7400-302-8 (brož.) 
 
26317 
Jiří Dušek 
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech : snadno a rychle 
Praha : Grada, 2011, 206 s. 
Praktický návod na účetní inventuru na 173 názorných přehledech rozdělených do částí: uzávěrka, 
cizina, závěrka, účetní zásady, účetní metody, oceňování, majetek, inventury, různé, audit, sankce a 
ostatní. Přílohy obsahují vzory vyplněných formulářů a další příklady. - Převážně tištěno napříč. - 
ISBN: 978-80-247-4060-7 (brož.) 
 
26321 
Ivana Pilařová, Jana Pilátová 
Účetní závěrka, základ daně a finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2011 
Praha : VOX, 2011, 204 s. 
Komplexně pojaté téma je zpracováno ve třech oddílech. První, Účetní závěrka, obsahuje přehled 
operací předcházejících uzavření účetních knih, popisuje sestavení účetní závěrky, její ověřování, 
vyhotovení výroční zprávy a zveřejnění. Další část, Základ daně, je věnována rozboru položek 
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zvyšujících a snižujících základ daně, odčitatelným položkám, odpisům pohledávek v podmínkách 
roku 2011 a problematice následného nakládání s polhůtními závazky. Poslední oddíl se zabývá 
finanční analýzou. Seznamuje s ukazateli platební schopnosti, rentability, finanční stability, aktivity a 
s ukazateli na bázi cash flow. V závěru knihy jsou vypsány účetní novinky pro rok 2011. - Příloha 
obsahuje položky účetních výkazů ve vazbě na účtový rozvrh. - ISBN: 978-80-87480-02-1 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
26354 
Petr Havlan 
Veřejný majetek 
Brno : Masarykova univerzita, 2011, 169 s. 
Základní otázky právní úpravy tzv. veřejného majetku. Pojmové vymezení, charakteristika ústavně 
právních souvislostí veřejného majetku a charakteristika jeho zákonné úpravy. Vymezení majetku 
státu a územních samosprávných celků. Nabývání majetku veřejnými subjekty, hospodaření a 
nakládání s ním. Odpovědnost a kontroly při hospodaření. Veřejný majetek některých dalších subjektů 
(veřejné vysoké školy, profesní komory, veřejné výzkumné instituce). Situace v zahraničí. - 2. vyd. - 
Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. - ISBN: 978-80-210-5606-0 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26345     Pouze prezenčně 
Ministerstvo financí 
Státní rozpočet České republiky na rok 2012 : schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR dne 14. prosince 2011 
Praha : Ministerstvo financí ČR, leden 2012, 3 sv. : tab., diagr. 
Materiál obsahuje následující části: Část I., zákon č. 455 ze dne 14. prosince 2011 o státním rozpočtu 
ČR na rok 2012. Část II., další vybrané dokumenty: usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   
č. 917 z 32. schůze 14. prosince 2011, usnesení vlády ČR ze dne 21. 9. 2011 č. 692, 
makroekonomický rámec na rok 2012, zprávu ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2012, finanční 
hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů 
soudržnosti a tabulkovou část. Třetí svazek obsahuje strukturu rozpočtů kapitol podle druhů a odvětví 
(materiál má čj. 11/112 453/2011-111). - Čj.: 11/111 763/2011-111. - (brož.) 
 

Ostatní 
 
26357 
Ivana Zoubková ... [et al.] 
Kriminologický slovník 
Plzeň : Čeněk, 2011, 251 s. 
Výkladový slovník kriminologických pojmů, které profilují kriminologii jako vědní obor v kontextu 
dalších věd o kriminalitě. Obsahuje v abecedním pořádku popis kriminologických termínů, 
nejvýraznějších osobností oboru a jimi vytvořených teorií. - ISBN: 978-80-7380-312-4 (váz.) 
 
E-9451 
Tomáš Tožička a kolektiv autorů 
Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby 
[Praha] : Educon, 2011, 83 s. : barev. il. 
Příspěvky zaměřené na problematiku rozvojových zemí v třetím tisíciletí a jejich klíčových problémů, 
kterými jsou dostatek potravin a vody, přístup k moderním zdrojům energie a pracovní práva 
zaměstnanců. Názvy některých příspěvků: Jak se měří rozvoj (J. Silný); Bída, dluhy, svrchovanost    
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(V. Bělohradský); Dopady krize na rozvojové země (I. Švihlíková); Důstojná práce - klíč k omezení 
chudoby stovek milionů lidí (P. Malíř Chmelař); Chudoba a demokracie (J. Pehe); Jeden svět pro 
všechny (T. Tožička) aj. - Vydáno pro potřeby kampaně Česko proti chudobě. - ISBN: 978-80-260-
0352-6 (brož.) 
 
26365 
Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo 
Politické systémy 
Brno : Barrister & Principal, 2011, 292 s. : i33 tab., 5 schémat 
Komplexní pohled na moderní politické systémy a nejnovější trendy v jejich vývoji. Hlavním 
předmětem zájmu je Evropa, ve srovnávací perspektivě také mimoevropské země. Názvy kapitol: 
Teorie a praxe moderních demokracií a diktatur; Velké institucionální teorie demokracie: Arend 
Lijphart (nizozemský politolog) a alternativní pojetí; Klasifikace politických systémů dle 
institucionální dělby moci; Exekutiva; Legislativa; Ústavní soudnictví a kontrola ústavnosti; Volební 
systémy a politický systém; Aktéři reprezentace zájmů a politické mobilizace; Federalismus, 
decentralizace a víceúrovňové vládnutí v současné Evropě; Liberální demokracie a současné výzvy. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-87474-23-5 (brož.) 
 
26370 
Miroslav Vlček, Miroslav Vacura 
Úvod do filosofie společnosti a dějin : antologie z děl vybraných myslitelů 
V Praze : Oeconomica, 2011, 150 s. 
Filosofická čítanka komentovaných vybraných textů k předmětu Úvod do filosofie. Počínaje díly 
Platóna a Aristotela, konče díly L. Strausse a J. Rawlese. - Vyd. 1. - Pod názvem: Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta. - ISBN: 978-80-245-1785-8 (brož.) 
 
26359 
Wolfgang Bilinski ; [překlad Iva Michňová] 
Velká kniha rétoriky : jak s jistotou a přesvědčivě vystupovat při každé příležitosti 
Praha : Grada, 2011, 214 s. : 
Příručka věnovaná tréninku řečnických dovedností popisuje, jak navázat kontakt s publikem, jasně 
strukturovat stanovisko, komunikovat srozumitelně, záměrně používat jazyk a hlas, rozvíjet otevřenost 
a osobitost projevu a správně identifikovat situaci a posluchače. Nabízí přípravu projevů ke 
konkrétním situacím např. zahajovací projev, děkovnou řeč, projev jako zprávu o stavu projektu, 
prezentaci produktu, odbornou přednášku, motivační projev, smuteční projev atd. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3905-2 (brož.) 
 
26329 
Robert Kvaček ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Viktor Dyk : osmdesát let od smrti : sborník textů 
Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, 125 s. 
Kromě textů ze semináře "Viktor Dyk - osmdesát let od smrti"  konaného 26. května 2011, obsahuje 
sborník také doplňkové texty a vybrané texty Viktora Dyka. Názvy přednesených příspěvků: Dykovo 
názorové zrání (R. Kvaček); O ideovém a politickém odkazu českého básníka (J. Tomeš); Viktor Dyk 
a češství (J. Med); Mnohost a jednota díla Viktora Dyka (J. Brabec). Z doplňkových textů: 
Konzervativní demokratický nacionalismus V. Dyka (L. Petřík); Varoval nás V. Dyk před 
světovládou? (R. Panenka) a další. Mezi vybranými texty V. Dyka je přednáška o ideologii 
československé národní demokracie z roku 1931, několik článků z politické publicistiky a ukázky 
básnického díla. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-05-4 (brož.) 
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