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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  květen  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 revize transparenční směrnice,  úprava 
přechodu  nájmu  bytů,  rozhodování  sporů  ze  spotřebitelských 
smluv  po  novele  zákona  o  rozhodčím  řízení  a  o  výkonu 
rozhodčích  nálezů,  úprava  veřejných  zakázek  v SRN  a  ČR, 
změny  legislativy  financování  veřejných  rozpočtů,  namátková 
kontrola  a  její  místo  při  správě  daní,  účetnictví  jako  důkaz 
v daňovém  řízení,  zdanění  podnikatelů  v ČR  a  SRN,  daňové 
doklady v elektronické podobě, DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012, 
návrhy  daňových  změn,  dekompoziční  analýza  příjmové 
nerovnosti  v ČR  a  věcné  změny  v zákoníku  práce  od  1.1.2012. 
V anglickém  jazyce  je  uveden  příspěvek    na  téma  testování 
vypovídací schopnosti ukazatelů daňové progresivity.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články  
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  postupu  stanovení  bodu 
konjunkturálního obratu při zohlednění problematiky reálného 
času a lhůty povinné archivace daňových dokladů.  

Z anglicky psaného  tisku  jsme vybrali  témata: hodnocení 
doktrín  boje  s daňovými  úniky  v USA  a  EU,  návrhy  ukončení 
plateb v hotovosti, stínové bankovnictví, německý hospodářský 
model, vliv sociálních výdajů na hospodářskou činnost a systém 
sociálních dávek.  

Neméně  zajímavé  jsou  články  z ruského  tisku  týkající  se 
peněz a tržního hospodářství a   příčin poklesu cen v aukcích a 
problémů  s realizací  státních  zakázek.  Ze  slovenského  tisku 
upozorňujeme  na  články,  které  jsou  zaměřeny  na  vlivy  změn 
sazeb  zdanění  práce  v zemích  eurozóny  a  na  vybrané  prvky 
daňové techniky.   

Těšíme se na všechny Vaše požadavky.  
         

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 

 
Z produkce Ministerstva financí 
 
Na stránkách MF je k  dispozici Konvergenční program 
ČR  duben  2012,  který  je  zásadním  strategickým 
dokumentem zpracovávaným Ministerstvem  financí 
ČR. 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_p
rogramy.html 

 
 
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma  daň z finančních transakcí. 
 
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 

 
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili  jsme  pro  Vás    přehled  dalších  Úplných 
znění  zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  svého 
fondu 
 
26320/890 
Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci: 
podle stavu k 20.2.2012 
  
26320/891 
Obce,  kraje,  hl. m.  Praha,  úředníci  obcí  a  krajů, 
obecní  policie:  podle  stavu  k  27.2.2012:  okresy, 
územní  samospráva,  pověřené  úřady,  odměny 
zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, 
kroniky  obcí,  informační  systémy  veřejné  správy, 
odpovědnost  za  škodu  při  výkonu  veřejné  moci, 
střet zájmů 
  
26320/894 
Poplatky: poplatky správní, soudní, místní, z prodlení 
v občanském právu, ostatní: podle stavu k 5.3.2012 
  
26320/896 
Spotřební  daně,  líh,  uhlíková  paliva  a  maziva, 
ekologické daně: daň z plynů, daň z pevných paliv, 
daň z elektřiny: podle stavu k 12.3.2012 
  
26320/895 
Školství : podle stavu k 12.3.2012 
  

 
26320/892 
Veřejné zakázky. Koncesní předpisy: velká novela 
zákona  o  veřejných  zakázkách  k  1.4.2012: 
redakční uzávěrka 27.2.2012 
  
 
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 

 
Potravinářský průmysl ‐ duben 2012  
 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v  rámci  české  ekonomiky  (součástí  je  rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis  podnikatelské  základny  a  vlastnické 
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém odvětví 
působí  (nechybí  charakteristika  aktuálního 
legislativního  rámce,  přehled  základních 
podpůrných  prostředků  ze  strany  EU  a  ČR, 
které mohou subjekty v odvětví využívat), a dále 
přehled  vývoje produkce  a  spotřeby  vybraných 
komodit  v  potravinářském  průmyslu.  V  rámci 
analýzy jsou identifikováni hlavní hráči na trhu, 
dokument  rovněž  obsahuje  vývoj  finančních 
poměrových  ukazatelů  sektoru,  potažmo 
jednotlivých  firem (ukazatele  likvidity, aktivity, 
rentability  a  zadluženosti)  a  součástí  je  také 
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  odvětví 
v podmínkách ČR. 
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Daně 
 
Malte Buhse, Olaf Storbeck 
Abstimmung mit den Füßen 
Vyjádření nespokojenosti útěkem 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 59 (22.3.2012), S. 18 
Mnozí ekonomové se přimlouvají za vyšší zdanění vysokých příjmů, rekapitulaci jejich argumentů 
doplňuje varování před sólovými akcemi jednotlivých států - zvýšení daňového břemene by mělo být 
koordinované, protože jinak hrozí útěk vysoce kvalifikovaných zaměstnanců (platí především pro 
EU). 
 
Patricia Lampreave 
An assessment of the anti-tax avoidance doctrines in the United States and the European Union 
Hodnocení doktrín boje s daňovými úniky ve Spojených státech a Evropské unii 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 3, p. 153-169 
Uzákonění doktríny ekonomické podstaty v souvislosti s daní z příjmů ve Spojených státech vyvolalo 
kontroverzi v USA i v zemích, které v nich investují. V článku se analyzuje původ této doktríny a 
důsledky jejího uzákonění. Rovněž se rozebírá legislativa EU proti daňovým únikům a některé soudní 
případy. - Pozn. 
 
Lorenzo Banfi and Francesco Mantegazza 
An update on the concept of beneficial ownership from an Italian perspective 
Aktualizace pojmu skutečného vlastnictví z italského pohledu 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 2-3, p. 57-66 
Článek se zabývá konceptem skutečného vlastnictví z italského pohledu, a to v rámci italského 
daňového práva a ve světle návodu ze strany italských daňových úřadů i případového práva. Dále jsou 
vysvětlena nově přijatá ustanovení, která by mohla zmírnit problémy se skutečným vlastnictvím 
související s některými strukturami financování uvnitř skupin a týkající se italských firem i přidružených 
podniků v EU. - Pozn. 
 
Matthias Söffing, Susanne Thonemann-Micker 
Auswirkungen der ErbStR 2011 auf die Unternehmensnachfolge 
Dopady práva daně dědické z roku 2011 na podnikové následnictví 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 11, S. 593-600 
K možnostem daňové optimalizace při převodu podnikového majetku v Německu děděním; příklady 
aplikace daně dědické u podnikové posloupnosti ukazují, že ne vždy je shodný výklad legislativy ze 
strany daňové správy a daňového poradce. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Daňové doklady v elektronické podobě 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 8, s. 15-19 
Pravidla pro vystavování, doručování a archivaci daňových dokladů v elektronické podobě; změny 
očekávané od roku 2013 - na základě směrnice Rady 2010/45/EU (směrnice o fakturaci). 
 
Jozef Andacký ... [et al.] 
Daňový chaos : je tu veľa nejasných vecí 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 11, s. 12-15 
Budování nového daňového informačního systému v SR; problematické stránky sjednocování 
finančního systému (projekt Unitas firmy IBM). Elektronické služby daňových agend, systém Kons, 
absence nastavení procesů v daňové správě, potíže s fungováním portálu e-Tax (elektronické daňové 
přiznání). 
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Stephan Eilers ... [et al.] 
Das "Grünbuch der Deutsch-Französischen Zusammenarbeit - Konvergenzpunkte bei der 
Unternehmensbesteuerung" 
"Zelená kniha německo-francouzské spolupráce - konvergenční body v oblasti podnikového 
zdanění" 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 10, S. 535-542 
Francouzsko-německá spolupráce probíhá i na úrovni sbližování podnikových daní, což je vyhlášeno 
prostřednictvím "Zelené knihy". Příspěvek ukazuje, ve kterých oblastech je žádoucí, aby se příslušná 
(výsledná) legislativa přiklonila k německému či francouzskému právu (vnitrokoncernové dividendy, 
daňová sazba, odpočet ztráty atd.). V tabulkách přehled možných konvergenčních opatření na straně 
Německa a Francie. - Pozn. 
 
Thomas Sigmund, Klaus Stratmann 
Deutschlands lahmender Bürokratieabbau 
Pokulhávající snižování byrokracie v Německu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 73 (13.4.2012), S. 18-19 
Vysvětlení odmítavého stanoviska spolkového ministerstva financí k diskutované úlevě ve lhůtě 
povinné archivace daňových dokladů; v grafu přehled archivačních lhůt ve vybraných evropských 
zemích (v Německu je nejdelší). 
 
Frank M. Drost 
Die Helfershelfer der amerikanischen Finanzämter 
Pomocníci pomocníků amerických finančních úřadů 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 63 (28.3.2012), S. 36 
Na základě amerického zákona Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) by měl od poloviny 
roku 2013 americký fiskál získávat od mezinárodně činných pojišťoven, bank a fondových společností 
informace o veškerých výnosech (jejich) amerických klientů. Pro dotyčné instituce však dodržování 
zákonu Fatca představuje značné náklady - nepůjde totiž pouze o identifikaci amerických zákazníků, 
ale i o  "vyfiltrování" výnosů podle jednotlivých investic. Původní plán USA předpokládal smluvní 
zakotvení informační povinnosti pro každou jednotlivou instituci (bez ohledu na národní legislativu    
k ochraně dat), nakonec ale došlo k mezistátní dohodě USA s Německem, Velkou Británií, Francií, 
Španělskem a Itálií o spolupráci při potírání daňového úniku a vzájemné výměně údajů mezi 
domácími a zahraničními finančními úřady. 
 
Zdeňka Hušáková, Martina Hrdličková 
DPH ve zdravotnictví od 1. dubna 2012 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 1-7 
Nejdůležitější aspekty při uplatňování DPH u zdravotních služeb a dodání zdravotnického zboží, 
přehled změn při uplatňování osvobození od DPH, nárok na odpočet daně u poskytovatelů zdravotních 
služeb, odpočet daně v poměrné výši, odpočet daně v krácené výši, výpočet vypořádacího koeficientu. 
 
Je. Penuchina, D. Belousov, K. Michajlenko 
Ekonomičeskije effekty nalogovych reform 2004-2009 godov : retrospektivnyj analiz 
Ekonomické efekty daňových reforem z let 2004-2009 : retrospektivní analýza 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 2, s. 108-123 
Všeobecná charakteristika procesu reformování daňového systému v Rusku; analýza ekonomických 
efektů opatření druhé a třetí etapy reforem. - Pozn. 
 
By Megan Murphy and Jeff Gerth 
Fiscal frustrations : global taxation 
Fiskální frustrace : globální daně 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37902 (16.4.2012), p. 6 
Soudní projednávání složité daňové struktury, kterou využívají americké banky, bude rozhodujícím 
testem americké snahy zkrotit sofistikované přeshraniční postupy. Případ americká daňová správa 
versus Bank of New York poskytuje bezprecedentní údaje o struktuře označované STARS. Podle 
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Internal Revenue Service umožňovala STARS nejen BNY, ale i Barclays využívat rozdíly v amerických 
a britských daňových pravidlech. Naopak BNY tvrdí, že STARS je sice složitá, ale zcela legální 
struktura, která jí poskytuje přístup k levnému financování od Barclays. 
 
Reinhold Beiser 
Innergemeinschaftliches Reihengeschäft : ein Vorschlag zur Vereinfachung 
Řetězový obchod uvnitř Společenství : návrh na zjednodušení 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 6, S. 222-226 
Přeshraniční řetězové obchody uvnitř Společenství vyvolávají otázku, komu tyto dodávky osvobozené 
od DPH přiřazovat. Příspěvek ukazuje na čtyřech případech možnost jednoduchého a praktického 
řešení, které je konformní se směrnicí 2006/112/ ES. - Pozn. 
 
Miroslav Zámečník 
Jak zdanit bohaté : bude Francie průkopníkem v návratu do 50. let? 
Euro, Sv. 2012, č. 16, s. 9 
Krátce k problematice mezní sazby daně z příjmů fyzických osob a jejímu porovnání mezi některými 
zeměmi EU. Informace o návrhu francouzského prezidentského kandidáta F. Hollanda na mezní 
zdanění příjmů nad jeden milion eur ročně sazbou 75 procent. -- K tématu viz také příspěvek Bohatí 
Francouzi prchají kvůli daním do ciziny v HN č. 93 (14.5.2012), s. 19. 
 
Michal Lehuta 
Každé piate euro sa nevyberie : úniky na DPH 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 11, s. 18-19 
Efektivita výběru DPH v SR, k výsledkům studie zaměřené na ztráty daňových příjmů z titulu úniků 
na DPH v SR. Trend výběru DPH, nadměrné odpočty prostřednictvím karuselových podvodů. 
 
Jindřich Klestil 
Koeficienty daně z nemovitostí 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 4, s. 26-27 
Přehled jednotlivých koeficientů zákona o dani z nemovitostí tj. § 6, § 10, § 11, § 12, které stanovují 
násobky základní sazby daně: stavebních pozemků, podlahové plochy či samostatného nebytového 
prostoru, obytných domů, bytů a ostatních staveb, staveb pro individuální rekreaci (a jejich 
doplňkových staveb), veškerých nemovitostí. Koeficient ze zákona, místní koeficient. 
 
Ivo Šulc 
Konkrétní aplikace zákona o DPH ve vztahu ke zdanitelným plněním, která se týkají dodání 
zboží (minerálních olejů), která jsou předmětem spotřební daně (vybraných výrobků) : se 
zaměřením na stanovení základu pro výpočet daně z přidané hodnoty prostřednictvím daňového 
skladu 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 13-22 
Výčet zdanitelných plnění resp. příklady odvodu spotřební daně vázané na minerální oleje (PHM) a 
její vliv na tvorbu základu daně pro výpočet DPH. Režim podmíněného osvobození od spotřební daně, 
vyjmutí z režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, povinnost podat přiznání k DPH, 
daňový sklad a jeho součásti. 
 
Winfried Bergkemper 
Lohnsteuer-Merkblatt 2012 : Möglichkeiten der Arbeitnehmer zur Einsparung von Lohnsteuer 
"Katalogový" přehled k dani ze mzdy v roce 2012 : možnosti úspor zaměstnance na dani ze 
mzdy 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 10, Beilage Nr. 3, S. 1-79 
Daň ze mzdy v Německu; obsáhlý přehled o možnostech uplatnění daňových úlev a osvobození          
v přiznání k dani ze mzdy. 
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Matthias Thibaut 
London senkt Reichensteuer 
Londýn sníží zdanění bohatých 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 59 (22.3.2012), S. 4 
Podle plánu britské vlády by od roku 2013 mělo dojít ke snížení maximální daňové sazby z 50 na 45 
procent u příjmů nad 150 000 GBP, daň z příjmů právnických osob má poklesnout z 26 na 24 procent 
(v roce 2014 pak na 22 procent). Zdanění vysokých příjmů 50procentní sazbou bylo zavedeno v roce 
2009 (původní sazba byla tehdy 40 procent), jeho úkolem bylo především "zohlednit" příjmy bankéřů 
a přispět tak i ke zmírnění následků krize. Avizované snížení daní by mělo pomoci stimulovat slabý 
hospodářský růst, nižší podnikové daně mají posílit investiční atraktivitu země a opět nastartovat 
ekonomiku. 
 
Jana Jarešová, Jiří Žežulka 
Namátková kontrola a její místo při správě daní 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 7-12 
K historii judikatury k problematice (oprávněnosti) namátkové daňové kontroly; náhodnost výběru 
kontrolovaného subjektu versus libovůle/šikana ze strany správce daně, otázka systému pro výběr 
subjektů ke kontrole (předpoklad daňového doměrku), zohlednění míry rizika nepřiznání správné výše 
daňové povinnosti. Tax compliance pyramid (attitude to compliance, compliance strategy). Přehled 
států s možností namátkové daňové kontroly. - Pozn. 
 
Němci se dohodli se Švýcary. Zdaní tajná konta a získají deset miliard 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 70 (6.4.2012), s. 20 
Informace o podepsání dodatku ke smlouvě o společném postupu v boji proti daňovým únikům mezi 
Německem a Švýcarskem a vyjednaných podmínkách. 
 
Rudolf Reibel 
New regulatory trends for tax advisers : report from the 4th CFE Professional Affairs 
Conference in Brussels on 29 November 2011 
Nové regulatorní trendy pro daňové poradce : zpráva ze 4. odborné konference CFE v Bruselu 
ze dne 29. listopadu 2011 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 2-3, p. 112-115 
Zpráva z odborné konference CFE se zabývá způsobem regulace daňových profesí v EU a na národní 
úrovni a hodnotí dopad regulace na přeshraniční poskytování služeb. 
 
Marcel Pitterling, Eva Sedláková 
Novelizace zákona o daních z příjmů od ledna 2012 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 8-16 
Komentované shrnutí novel zákona o daních z příjmů, které nabyly účinnost k 1.1.2012 nebo ji 
nabudou k 1.1.2013. Zahrnuje změny týkající se daně z příjmů fyzických osob. 
 
Michael Inacker, Axel Schrinner 
Peer Steinbrück für Steuererhöhung : Steuervergleich: Wo es am teuersten ist 
Peer Steinbrück je pro zvýšení daní : daňové porovnání: kde se platí nejvíce 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 66 (2.4.2012), S. 1, 6-7 
V případě volebního vítězství SPD plánuje bývalý spolkový ministr financí zvýšení daňového 
břemene pro občany; příspěvek přináší odůvodnění návrhu na zvýšení maximální daňové sazby (nad 
100 000 eur na 49 %) i zvýšení odvodů z kapitálových výnosů. Připojeny jsou grafy s přehledem 
daňové zátěže jednotlivých příjmových skupin, také porovnání daňového břemene příjemců vyšších 
příjmů a přehled maximálních sazeb ve vybraných zemích. -- K tématu se vztahuje i rozhovor               
s P. Steinbrückem na s. 8-9 (Přísliby snižování daní jsou nerealistické). 
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Ladislav Pavlík 
Problematika registrace občanského sdružení u správce daně 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 4, s. 28-31 
Registrace daňových subjektů "nepodnikatelského typu", přehled podmínek registrace občanského 
sdružení jako daňového subjektu, pohled na nedaňovou stránku problematiky. 
 
Václav Benda 
Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 2-4 
Vysvětlení praktických dopadů režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, který je plátcem 
DPH, pro vymezené stavební a montážní práce - včetně přechodných ustanovení, která jsou s jeho 
zavedením spojena. Doplněno ilustrativními příklady. 
 
Helena Machová 
Příspěvek na rekreaci a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 14-15 
Daňové dopady příspěvku na rekreaci poskytovaného zaměstnanci zaměstnavatelem, příklady 
posuzování těchto plnění. 
 
Zdeněk Morávek 
Registrační povinnost v daňovém řízení 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 4-5, s. 23-26 
Registrační povinnost daňových subjektů, postup registračního řízení (ohlašovací živnost, 
koncesovaná živnost, hlavní činnost), lhůta pro registraci plátce, skutečnosti oznamované daňovým 
subjektem správci daně, oznamování změn údajů. Daňové identifikační číslo. Sankce při nesplnění 
registrační povinnosti. 
 
Wolfram Birkenfeld, Peter Schilling 
Rechtsprechungsreport zur Umsatzsteuer: Praxisrelevante Entscheidungen des EuGH im 
Zeitraum 1.1.2001 - 31.12.2011 und zur Zeit anhängige Verfahren 
Zpráva o judikatuře k DPH: Přehled rozhodnutí Evropského soudního dvora významných          
z hlediska praxe a vydaných v období od 1.1.2001 - 31.12.2011 vč. aktuálně probíhajících řízení 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 12, Beilage Nr. 4 (53 S. ) 
Přehled podstatných rozhodnutí Evropského soudního dvora k problematice DPH za období 1.1.2001 - 
31.12.2011. - Pozn. 
 
Gaetano Lisi, Maurizio Pugno 
Tax morale, entrepreneurship, and the irregular economy 
Daňová morálka, soukromé podnikání a šedá ekonomika 
AUCO Czech economic review, Vol. 5, (2011) No. 2, p. 116-131 
Teoretický příspěvek, ve kterém je model hledání a párování rovnováhy nezaměstnanosti (s nezaměstnaným 
uchazečem o práci) rozšířen na sektor soukromého podnikání i šedé ekonomiky a dále je do něj 
začleněn koncept daňové morálky. Daňovou morálku autoři chápou jako společenské pravidlo              
i individuální postoj k plnění daňové povinnosti, který činí daňový únik nákladným. Morální cena 
daňového úniku (síla společenské normy) negativně souvisí s  podnikateli, kteří se vyhýbají placení 
daní a tím vytvářejí šedou ekonomiku. Model zkoumá odlišnosti mezi regiony a jednotlivými státy      
v podílu stínové ekonomiky s ohledem na různou morální cenu daňového úniku. Může také pomoci při 
objasňování "tax compliance puzzle". - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Technické zhodnocení v daních z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 4, s. 12-19 
Možnosti daňových odpisů v případě technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, 
výjimky, příklady. (Prodloužená) doba odpisu. Daňově nevýhodné "malé" technické zhodnocení. 
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Václav Friedrich, Kateřina Maková, Jan Široký 
Testing the predicative ability of the tax progressiveness indices 
Testování vypovídací schopnosti ukazatelů daňové progresivity 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 15, (2012) No. 1, p. 4-16 
Autoři za použití ukazatelů daňové progresivity daňového systému ČR (prostřednictvím dat o daních   
z příjmu fyzických osob - zaměstnanců v období 1993-2008) testují vypovídací schopnost těchto 
ukazatelů a citlivost jejich reakcí na změnu efektivní daňové sazby. Nejprve vypočítávají efektivní 
daňovou sazbu a definují daňovou progresivitu, následně za použití matematických a statistických 
nástrojů porovnávají tři ukazatele daňové progresivity: progresivitu průměrné sazby (PAR), 
progresivitu daňové povinnosti (PTO) a progresivitu příjmu po zdanění (PEAT). 
 
Thorsten Vogel and Benjamin Cortez 
The Commission's proposal to introduce an EU financial transaction tax 
Návrh Evropské komise na zavedení daně z finančních transakcí v EU 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 2-3, p. 77-84 
Aktuální stav ve zdanění finančních transakcí, praktické zkušenosti v této oblasti (britské, švýcarské, 
čínské), návrh Evropské komise na zavedení evropské daně z finančních transakcí, hrozba daňových 
úniků. - Pozn. 
 
Roman Landgráf 
Účetnictví jako důkaz v daňovém řízení aneb stručné pojednání o rozložení důkazního břemene 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 4, s. 43-50 
Účetnictví jako důkazní prostředek (prokazující tvrzení daňového subjektu); dokazování dle Daňového 
řádu (DŘ), důkazní povinnost správce daně dle § 92 odst. 5 písm. c), rozložení důkazního břemene      
v daňovém řízení. Důkazní povinnost, výjimky z důkazního břemena. Soudní rozsudky k problematice 
důkazního břemena. - Pozn. 
 
Petr Taranda 
Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a správa daní 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 4, s. 32-34 
Zajištění a vymáhání splatné daňové pohledávky v případě již podaného insolvenčního návrhu na 
majetek dlužníka; význam insolvenčního rejstříku pro prvotní poznatky správce daně, omezení/odklad 
exekuce prováděné správcem daně kvůli zahájení insolvenčního řízení. - Pozn. 
 
Antonella Magliocco and Giacomo Ricotti 
Venture capital funds and the new tax framework in Italy 
Fondy rizikového kapitálu a nový daňový rámec v Itálii 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 2-3, p. 92-102 
Článek informuje o novinkách v daňových pravidlech týkajících se oblasti rizikového kapitálu. Po 
analýze omezení způsobených ustanoveními o státní pomoci je z kvantitativního hlediska porovnávána 
předchozí a současná daňová scéna a je objasněno nové příznivé prostředí pro investice do fondů 
rizikového kapitálu. - Pozn. 
 
Ivona Ďurinová 
Vybrané prvky daňovej techniky v kontexte zdaňovania príjmov v krajinách EÚ 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 26-31 
Základní a doplňkové prvky daňové techniky v EU, porovnání sazeb daní z příjmů fyzických a 
právnických osob, společné a rozdílné znaky zdaňování příjmů; blíže k daňovému systému Německa, 
Francie, Itálie, ČR, Maďarska. - Pozn. 
 
Tomáš Brandejs 
Zdanění dodávek stavebních prací systémem samovyměření 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 4, s. 20-25 
K novému způsobu zdanění dodávek stavebních prací od 1.1.2012 dle zákona o DPH, předpoklady 
režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP), výklad § 92e zákona o DPH dle čl. 199 Směrnice Rady 
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č. 2006/112/ES, čtyři podmínky § 92 (rozlišení služby a dodání zboží), postup při uplatnění RPDP, 
povinnost samovyměření (reportování) DPH v daňovém přiznání. Další vybrané aspekty systému 
reverse-charge. - Pozn. -- Prvním zkušenostem s uplatněním § 92 ZDPH se věnuje DHK, 2012, č. 7, s. 7-8 
("lokální reverse-charge"). 
 
Petr Gola 
Zdanění podnikatelů v Česku a Německu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 33-34 
Porovnání odvodů OSVČ za rok 2011 v ČR a v Německu; daňové sazby, zdanění jednotlivých 
(nízkých/vysokých) příjmů v ČR a v Německu. Příklady. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 8/2012  
Odpisování hmotného a nehmotného majetku pro účely daně z příjmů za zdaňovací období roku 2011. 
Smlouva o dílo v režimu přenesení daňové povinnosti. Povinnost zaměstnavatele procházet insolvenční 
rejstřík. Zúčtování příjmů z pronájmu v DPFO.  
 
č. 9/2012  
Nový pokyn GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních 
z příjmů. Odpisy zděděných a darovaných nemovitostí využívaných k podnikání a k pronájmu. DPH a 
majetek vytvořený vlastní činností. Opravy a údržba v bytech v režimu přenesení daňové povinnosti. 
Uložení pracovních smluv na pracovišti. Služební vozidlo pro soukromé účely. Porušení pravidla         
o rozsahu pracovní doby.  
 
č. 10/2012  
Dovolená navazující na služební cestu v zahraničí. Výplata mzdy od 1. ledna 2012. Režim přenesení 
daňové povinnosti na přelomu roku. Preventivní prohlídky u důchodců na DPČ. Krácení odpočtu 
DPH. DPH a aplikace měnových kurzů. Vyúčtování daně vybírané srážkou. Daňové aspekty 
pokračování podnikání dědici. Pracovní poměr pro cizince. Náhrada mzdy za rehabilitaci po úrazu. 
DPP se splatností odměny na konci roku. DPH a pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení. 
Doložená potvrzení k daňovému přiznání FO. Sazba DPH u provozování sportovních činností. 
Pronájem vozu na Slovensko. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Body of evidence 
Podstata důkazu 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8776, p. 71 
Příjmovou nerovností jako příčinou krizí se zabývala řada analytiků. Např. Raghuram Rajan z Chicagské 
univerzity ve své knize "Fault Lines" z r. 2010 tvrdí, že příjmová nerovnost byla příčinou poslední 
krize a že americká vláda posloužila jako ochotný společník, protože podporovala poskytování 
rizikových hypoték. Nová studie z Chicagské univerzity k modelům výdajů amerických domácností   
v letech 1980-2008 se zase zaměřila na to, jak změny v chování nejbohatších 20 % domácností 
ovlivňují výdajové modely dolních 80 % (růst spotřeby u bohatých vede k jejímu nárůstu i u těch 
chudších). V článku jsou citovány další studie a názory k této problematice. 
 
Peter Knapik 
Ekonomická antropológia 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 4, s. 483-497 
Článek přibližuje využití ekonomické antropologie v ekonomických vědách. Ta zkoumá společenské 
systémy a jejich vztah k člověku, vztahy ekologie a hospodářství, struktury společnosti, typy 
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hospodářství, druhy zbožové výměny a pokouší se vysvětlit lidské ekonomické chování za použití 
nástrojů ekonomie i antropologie. Příspěvek se dále věnuje pohledu ekonomické antropologie na 
vzájemnou výměnu zboží, redistribuci, tržní výměnu a obchod. 
 
L. Poliščuk, R. Menjašev 
Ekonomičeskoje značenije social'nogo kapitala 
Ekonomický význam sociálního kapitálu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 12, s. 46-65 
Příspěvek se zabývá ekonomií sociálního kapitálu, který je definován jako schopnost společnosti ke 
kolektivní akci při sledování obecného dobra. Zvláštní pozornost je věnována interakci mezi sociálním 
kapitálem a formálními institucemi a také dopadu sociálního kapitálu na efektivnost vlády. V závěrečné 
části článku jsou shrnuty výsledky analýzy úlohy sociálního kapitálu v ekonomických podmínkách a 
blahobytu ruských měst. - Pozn. 
 
Eva Muchová, Marek Kálovec 
Finančné a hospodárské krízy vo svetle ekonomickej teórie 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 4, s. 460-475 
Současná situace světové ekonomiky, jejíž projevy pociťujeme od roku 2008, konfrontuje 
ekonomickou teorii s realitou, globální finanční krize vytvořila prostor pro verifikaci ekonomických 
teorií a paradigmat. Polemizuje se o tom, zda selhala teorie a/nebo její představitelé. Příspěvek shrnuje 
vnímání pojmu krize, jejího vzniku a příčin, typologie a transmisních mechanismů finančních krizí 
jednotlivými směry ekonomické teorie a v závěru přináší pohled ekonomické teorie na současnou 
globální krizi. 
 
Katarína Danišková, Jarko Fidrmuc 
Inflation convergence and the New Keynesian Phillips curve in the Czech Republic 
Konvergence inflace a nová keynesiánská Phillipsova křivka v České republice 
AUCO Czech economic review, Vol. 5, (2011) No. 2, p. 99-115 
Příspěvek přináší porovnání dvou metod odhadu nové keynesiánské Phillipsovy křivky (NKPK, 
znázorňuje vztah mezi inflací a reálnými mezními náklady) se specifikacemi pro Českou republiku     
v letech 1996-2009. Interpretace a porovnání výsledků metody GMM (Generalized method of 
moments), která je v literatuře používana častěji, a metody FIML (Full information maximum 
likelihood). - Pozn. 
 
O. Zamulin, K. Styrin 
Kak različat' pričinu i sledstvije? : Nobelevskaja premija po ekonomike 2011 goda 
Jak rozlišit příčinu a důsledek? : Nobelova cena za ekonomii za r. 2011 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 1, s. 4-20 
Přínos nositelů Nobelovy ceny za r. 2011, amerických vědců Thomase Sargenta a Christophera Simse, 
pro ekonomii; ocenění za výzkum příčinných vztahů v makroekonomii; vektorový autoregresní model, 
teorie racionálních očekávání. - Pozn. 
 
Jiří Valecký, Eva Slivková 
Mikroekonomický scoringový model úpadku českých podniků 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 15, (2012) č. 1, s. 15-26 
Autoři vytvářejí mikroekonomický scoringový model úpadku na bázi logistické regrese pro české 
podniky z dat roku 2008. Za statisticky významné determinanty úpadku autoři stanovili ukazatele: 
ROA, celková zadluženost, podíl úvěrů a pasiv a okamžitá likvidita. Ve druhé části je popsána 
logistická regrese a poté jsou vysvětleny obecné postupy stavby, verifikace a hodnocení sestaveného 
modelu. Ve třetí části je poté sestaven a odhadnut empirický model na reálných finančních datech 400 
českých podniků. - Pozn. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Verfahren der konjunkturellen Wendepunktbestimmung unter Berücksichtigung der Echtzeit-
Problematik 
Postup stanovení bodu konjunkturálního obratu při zohlednění problematiky reálného času 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 3, S. 72-78 
Německý Institut makroekonomiky a zkoumání konjunktury zjišťoval, jaký postup je vhodný pro 
(předstihové) rozpoznání bodu konjunkturálního obratu, který má velký význam pro rozpočtové a 
finanční plánování. Zjišťování bodu konjunkturálního obratu představuje i jednu z největších výzev při 
zkoumání konjunktury, protože v reálném čase je ztíženo opožděnou dostupností konjunkturálních 
údajů i revizí dat. Měkké/tvrdé indikátory, VAR, MSM, probit. - Pozn. 
 
Olaf Storbek 
Wissenswert: Wie stark bedrohen die hohen Öl- und Benzinpreise die Konjunktur? : ein 
Forscherteam um Ifo-Konjunkturchef Kai Carstensen gibt in einer neuen Studie Entwarnung 
Pozoruhodné: jak velmi ohrožují vysoké ceny ropy a benzínu konjunkturu? : badatelský tým     
z okruhu šéfa Ifo-Institutu K. Carstensena odvolává v nové studii poplach 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 77 (19.4.2012), S. 18 
Stručně k zaměření a výsledkům studie konjunkturálních efektů zvýšených cen pohonných hmot         
v Německu. -- Studie nazvaná "How much did oil markets developments contribute to the 2009 
recession in Germany?" vyšla v časopise Scandinavian Journal of Economics; k dispozici na 
www.handelsblatt.com/link. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
A muffled big bang : America's capital markets 
Utlumený velký třesk : americké kapitálové trhy 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8778, p. 70-72 
Rozbor situace na americkém kapitálovém trhu a reakcí na nový zákon JOBS - Jumpstart Our 
Business Start-ups Act. Zákon chce řešit pokles primárních nabídek akcií a oživit růst zmírněním 
regulatorního břemena společností, které potřebují navýšit kapitál. -- K problematice viz i článek 
Uncuffing capitalism: America's JOBS Act na s. 18. 
 
Ján Záborský 
Architekt novej meny : písal sa rok 1919 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 13, s. 22 
Stručné připomenutí hospodářské a finanční politiky prvorepublikového ministra financí A. Rašína; 
budování pevné československé měny od roku 1919, protiinflační a úsporná opatření (např. omezení 
obíhající hotovosti), hyperinflace rakouské koruny. 
 
Clear and present danger : centrally cleared derivatives 
Jasné a existující nebezpečí : centrálně zúčtované deriváty 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8779, p. 66-67 
Regulátoři požadují, aby clearingové banky vystupovaly jako ústřední protistrany (CCPS) pro co 
nejvíce transakcí s deriváty. Zaměřují se především na derivátové produkty prodávané "přes přepážku" 
(OTC). Znamená to, že objem obchodů plynoucích do clearingových bank vzroste a stejně tak i poplatky, 
které tyto domy mohou účtovat. Proto např. Londýnská burza ohlásila záměr převzít kontrolu nad 
LCH.Clearnet, velkou clearingovou bankou, a zájem o fúze mají i další. Velká koncentrace však 
přináší další rizika. -- Viz i článek All clear?: the risk in clearing-houses na s. 14. 
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Michaela Bujňáková 
Co přináší revize transparenční směrnice? 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 3, s. 80-81 
Evropská komise zveřejnila návrh revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES         
o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry 
jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES ("transparenční 
směrnice"). Hlavním záměrem návrhu je, aby informace týkající se emitenta investičních cenných 
papírů a příp. dalších osob byly přesnější, úplnější a včasnější a lépe pak přispívaly k tomu, aby 
investor činil informovaná rozhodnutí. Příspěvek se zaměřuje na aspekty návrhu, které lze považovat 
za významné nejen z pohledu odborné diskuse, ale i z hlediska jejich dopadu na správu a emitenta. - 
Pozn. 
 
By Brooke Masters 
Conflicting signals : global finance 
Protichůdné signály : globální finance 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37891 (2.4.2012), p. 7 
Pokrizové sliby světových lídrů, jak budou společně pracovat na regulaci bank a trhů, zřejmě nedojdou 
naplnění. Jednotlivé země si chrání své národní zájmy a předkládají protichůdné a konkurenční 
návrhy, které by měly zabránit další světové krizi. Nepostupují jednotně ani v otázce bankovního 
kapitálu, kdy se EU, Británie a USA navzájem obviňují z odkládání či oslabování přísnějších norem. 
 
D. Gogochija 
Den'gi i rynok 
Peníze a trh 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 1, s. 127-141 
Původ a funkce peněz a jejich úloha ve vzniku a výkonnosti tržního hospodářství; výklad peněz jako 
společensky přijímané formy bohatství; úloha peněz v procesech tvorby tržních cen; peníze a banky. - 
Pozn. 
 
In the Fed's sights : scale in financial services 
V hledáčku Fed : měřítko ve finančních službách 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8780, p. 69 
Američtí regulátoři dopracovali pravidlo, které jim umožní rozšířit označení "systémově významná 
instituce" i na jiné finanční firmy než banky. Důsledky tohoto kroku budou mimořádné, protože 
údajně zcela změní konkurenční finanční trh. Názvy institucí, které by nové pravidlo mohlo podchytit, 
zatím nebyly zveřejněny. 
 
By Maija Palmer 
More flash than cash 
Konec hotovosti 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37881 (21.3.2012), p. 7 
Využíváním mobilních telefonů k placení se rozšiřují platební systémy, které nepotřebují bankovky.   
V některých zemích už probíhá diskuse, zda by se s penězi v hotovosti nemělo vůbec skoncovat. 
Bezhotovostní platby snižují náklady na zacházení s penězi, ale vyvolávají otázky týkající se soukromí 
a bezpečnosti. 
 
Patrick Jenkins, Tom Braithwaite and Brooke Masters 
New force emerges from the shadows 
Ze stínů se vynořila nová síla 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37897 (10.4.2012), p. 18-19 
Tvrdá regulace bank, která přišla po finanční krizi, otevřela dveře rychlému růstu alternativního 
způsobu financování a tím stínovému bankovnictví. Úvěry dnes poskytují velké průmyslové firmy       
i hedgeové fondy. Objevují se proto první snahy tento sektor regulovat. Podle odhadů představuje 
stínové bankovnictví asi 25-30 % světového finančního sektoru. - K článku je připojen přehled hesel 
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pod názvem Kdo je kdo ve stínovém bankovnictví. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny   
č. 73 ze dne 12. 4. 2012, s. 18. 
 
Pavel Riegger, Petr Přecechtěl 
Potřebujeme bezpečnější banky? 
Euro, Sv. 2012, č. 14, s. 54 
Zamyšlení nad tím, jak realizované regulatorní kroky v rámci Basel III naplňují očekávání 
spotřebitelů, investorů a daňových poplatníků a jak ovlivní bankovní sektor v příštích letech. Krátce   
k alternativám takto pojaté regulace - plány pro ozdravění a restrukturalizaci bank. 
 
Paul J. Davies ... [et al.] 
Risk management : finance & insurance 
Rizikové řízení : finance a pojišťovnictví 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37902 (16.4.2012), sep. sect. (4 p.) 
Jednotlivé články přehledu se zaměřují na snahu bankovního sektoru poučit se od pojišťoven, plány 
firem pro případ krachu eura, finanční reformy, harmonizaci kapitálových pravidel, konsolidaci bank 
aj. 
 
Vladimír Tomšík ; [rozhovor vedli] Luděk Vainert, Marek Hudema 
Stamiliardy na účtech stavebních spořitelen, které lze rychle vybrat, jsou podle ČNB rizikem : 
bankovnictví pod dohledem 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 80 (21.4.2012), s. 14-15 
V rozhovoru se viceguvernér ČNB z pohledu bankovního dohledu věnuje tématům transformace 
systému stavebního spoření a jeho potenciálního problému likvidity, budoucích rizik českého 
bankovnictví, vyvádění peněz do zahraničí zahraničními vlastníky bank, pojištění vkladů, posílení role 
celoevropských regulačních institucí, zátěžových testů EBA a měnověpolitické inflace. -- Informace    
k nové státní podpoře stavebního spoření také viz HN č. 79/2012, s. 18. 
 
Malte Fischer 
Stunde der Wahrheit : Euro-Krise 
Hodina pravdy : krize eura 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 10, S. 18-22 
Příspěvek vysvětluje, proč a jaká rizika vznikají pro Deutsche Bundesbank v důsledku záchranářské 
politiky ECB, a v souvislosti s tím objasňuje fungování platebního a zúčtovacího systému Target a 
také, proč se výrazně navýšila negativní salda v bankách krizových zemích. Konstatuje, že pokud 
eurozónu neopustí žádná z členských zemí, nepředstavují salda systému Target resp. Target2 pro 
Německo finanční zátěž, a konkretizuje míru rizika a rozsah ztrát v případě, že eurozónu opustí např. 
Řecko (vzhledem k poklesu zisků Bundesbanky je vyrovnání ztrát odhadováno na 170 let). 
 
By Richard Milne and Mary Watkins 
The leaning tower of perils 
Nebezpečně šikmá věž 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37887 (28.3.2012), p. 7 
Skutečnost, že ECB poskytla komerčním bankovním skupinám eurozóny levné tříleté půjčky (LTRO), 
zjevně zmírnila obavy z krachu nějaké evropské banky nebo samotného eura. LTRO však mají i svou 
temnou stránku - kritici se stále více obávají, že mohou být základem nové eskalace eurokrize. Díky 
půjčkám získaly banky tři roky k provedení reforem a vlády jižních zemí k novému nastartování 
hospodářského růstu, otázkou však je, zda budou přijata dostatečná opatření. 
 
Jarko Fidrmuc, Philipp J. Süß 
The outbreak of the Russian banking crisis 
Propuknutí bankovní krize v Rusku 
AUCO Czech economic review, Vol. 5, (2011) No. 1, p. 46-63 
Autoři zjišťují a analyzují determinanty krachu ruských bank v následném období po bankrotu 
Lehman Brothers v září 2008. Ruská bankovní krize z let 2008-2009 bývá často vykreslována jako 
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část globální finanční krize, v příspěvku je však zdůrazněn význam domácích faktorů, které přispěly 
ke zranitelnosti sektoru. Prostřednictvím modelu včasného varování pro ruskou bankovní krizi autoři 
odhadují pravděpodobnost úpadku bank a sledují, kolik ze soudobých úpadků bylo možno předvídat 
již dříve pomocí předpovědních modelů. Ukazuje se, že bilanční ukazatele informovaly již v roce 2006 
a 2007 o možném krachu těchto bank. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v tomto monotematickém čísle 
věnovaném politické ekonomii finanční krize. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
By Victor Mallet 
A gathering gloom : Spanish economy 
Rostoucí stísněnost : španělské hospodářství 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37883 (23.3.2012), p. 7 
Španělská vláda se znovu snaží dát do pořádku veřejné finance, ale obavy vyvolává stav bankovnictví. 
Náklady na půjčky rostou, protože investoři zpochybňují schopnost země snížit v těžkých 
hospodářských časech dluh a provést tvrdé reformy. Levné peníze z ECB odvrátily katastrofu, ale 
podle analytiků se tím nevyřešily základní problémy dlužníků. K hospodářským problémům země 
přispívá i regionální roztříštěnost. 
 
By Mure Dickie 
A glimmer of growth : Japanese economy 
Náznak růstu : japonská ekonomika 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37886 (27.3.2012), p. 9 
Důvěra v pozitivní hospodářský vývoj v Japonsku roste. I ve stínu svého prosperujícího souseda, Číny, 
zůstává Japonsko třetí největší ekonomikou světa s rozhodující pozicí ve světovém obchodě. 
Zlepšující se výhled v zahraničí podporuje rozmach klíčového zpracovatelského průmyslu. 
Hospodářský růst by měl v tomto roce dosáhnout 2 %. Z obavy o vývoj státních financí však premiér 
hodlá prosadit zvýšení spotřební daně. 
 
Martin Petříček 
Brazílie a Mexiko: souboj obrů 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 15, s. 46-49 
Charakteristika hospodářských modelů a porovnání jejich úspěšnosti, rizik a růstového potenciálu u dvou 
největších latinskoamerických ekonomik - Brazílie a Mexika. 
 
M. Jeršov 
Dva goda posle krizisa: usilenije riskov "vtoroj volny"? 
Dva roky po krizi: zesilují rizika "druhé vlny"? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 12, s. 4-20 
I když se ve světové ekonomice zdánlivě objevují známky normalizace, řada problémů naznačuje 
možnost budoucího zhoršení. Objem derivátů v amerických bankách značně roste, vracejí se vysoce 
rizikové nástroje a jejich užívání je aktivnější, zvětšují se globální nerovnováhy. To vše si vyžaduje 
promyšlený přístup při vytváření mechanismů, které by mohly neutralizovat vnější šoky způsobené 
ruské ekonomice a umožnit její rozvoj v pokrizovém prostředí. - Pozn. 
 
V. Mau 
Ekonomika i politika v 2011 godu: global'nyj krizis i poisk novoj modeli rosta 
Ekonomika a politika v roce 2011: globální krize a hledání nového modelu růstu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 2, s. 4-26 
Článek přibližuje dva faktory, které určovaly společenský a hospodářský vývoj Ruska v r. 2011: 
nadcházející volby a globální hospodářskou krizi. Zmiňuje relativně udržitelný stav ruské ekonomiky, 
i když makroekonomická stabilita zůstává křehká. Autor navrhuje nový model hospodářského růstu, 
založený na ekonomii strany nabídky, a zdůrazňuje nutnost modernizace ruského hospodářství. - Pozn. 
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Istanbuls and bears : Turkey's economy 
Býci a medvědi v Istanbulu : turecká ekonomika 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8779, p. 63-64 
Za rok 2011 se Turecko může pochlubit růstem ve výši 8,5 % a patří mezi nejrychleji rostoucí 
ekonomiky světa. Tento vývoj však má vedlejší účinky, které činí turecké hospodářství zranitelným - 
patří sem vysoká inflace i rostoucí závislost země na cizím kapitálu. -- Viz i článek Message to 
Ankara: emerging markets na s. 15-16. 
 
Tomáš Plhoň 
Přichází éra ropných krizí 
Euro, Sv. 2012, č. 14, s. 44-47 
Analýza důvodů stálého zvyšování ceny ropy na komoditních trzích a pohled na nejistou budoucí 
cenovou dynamiku této klíčové suroviny. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedli] Marie Valášková, Marek Hudema 
Rychlejší růst důchodů už žádná vláda nevrátí 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 74 (13.4.2012), s. 10 
V rozhovoru ministr financí vysvětluje a obhajuje chystaná úsporná opatření vlády na následující tři 
roky. Zmiňuje také připravovaný balíček impulzů, které mohou částečně pomoci nastartovat export. 
 
Jan Němec 
Říši středu hrozí tvrdý pád 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 14, s. 50-53 
Rozbor oblastí čínského hospodářství, ve kterých se dají očekávat dramatické ekonomické potíže. K vývoji 
čínského realitního sektoru, spekulativním investicím a nemovitostní a úvěrové bublině ohrožující 
bankovní sektor. Zpomalující export, růst nákladů práce a zvýšení skrytého veřejného dluhu. Studie 
MMF o hospodářském vývoji Číny do roku 2030 a její doporučení k zásadním reformám systému 
státního kapitalismu. -- Ke zpomalování tempa růstu a nejnovějšímu vývoji čínské ekonomiky viz HN 
č. 75/2012, s. 18. 
 
Unmired at last : American economy 
Konečně venku z potíží : americké hospodářství 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8776, p. 23-24 
Stav amerického hospodářství se pomalu zlepšuje. Za tři měsíce do konce února vzniklo 734 000 
pracovních míst, což je nejlepší výsledek od dubna 2006. Většina ekonomů očekává růst HDP v tomto 
roce ve výši 2-2,5 %. Bankovní půjčky i prodej aut rostou. 
 
By Charles Clover 
Unsustainable support : Russia's economy 
Neudržitelná podpora : ruské hospodářství 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37883 (23.3.2012), p. 9 
Příspěvek se zaměřuje na otázku, jaký hospodářský vývoj čeká Rusko za vlády prezidenta Putina. 
Nemusí už pokračovat velké obchodní přebytky, založené na cenách ropy, což by přinutilo Kreml 
půjčovat si, devalvovat nebo méně utrácet. Konec velkých přebytků by nemusel být katastrofou, 
protože by mohl vést k reformě hospodářství a právního systému, která by přilákala investice ze 
zahraničí. Zvýšil by se také tlak na privatizaci. 
 
Klára Janicki 
Voda dražší než ropa : byznys s vodou 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 16, s. 50-53 
Voda jako nejstrategičtější surovina ve světě; hydrometeorologické výkyvy a nedostatek vody v Evropě; 
virtuální voda; doporučení ke zlepšení hospodaření s vodou a šetrnému využívání vodních zdrojů; 
desalinace; růst příjmů z čištění vody; voda jako atraktivní investice - trh s modrým zlatem. 
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What Germany offers the world : Germany's economic model 
Co Německo nabízí světu : německý hospodářský model 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8780, p. 26-28 
Mezi ostatními vyspělými zeměmi, které propadají skepsi, se Německo jeví jako zářivá výjimka. Bylo 
méně postiženo recesí, nezaměstnanost není vysoká a nikdo nehovoří o možnosti snížit jeho úvěrový 
rating. V příspěvku se připomíná vývoj v Německu od sjednocení, které přivodilo zemi hospodářský 
pokles, a následně provedené reformy. Také se zdůrazňuje význam místního průmyslu a středně 
velkých firem. Některé země by rády importovaly německý hospodářský model, otázkou je, zda ho lze 
okopírovat. -- Viz i článek Modell Deutschland über alles: Germany's economy na s. 15-16. 
 
Matúš Senaj, Milan Výškrabka 
Zmeny daní v laboratóriu 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 20-25 
Zkoumání vlivů změn sazeb zdanění práce v zemích eurozóny a SR (daň z příjmů, příspěvky na 
sociální pojištění) na ekonomiku, dopady posunů domácích daňových sazeb na makroekonomické 
ukazatele. Simulace scénářů daňové harmonizace a její dlouhodobé vlivy na spotřebu, investice, 
obchod a odpracované hodiny ve státě, kde se sníží/zvýší daňové sazby. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Claudiu T. Albulescu 
Economic and financial integration of CEECs : the impact of financial instability 
Hospodářská a finanční integrace zemí střední a východní Evropy : dopad finanční nestability 
AUCO Czech economic review, Vol. 5, (2011) No. 1, p. 27-45 
Autor zkoumá vliv finanční stability na ekonomiku a zjišťuje účinky finanční nestability na 
hospodářskou a finanční integraci mezi zeměmi střední a východní Evropy a státy západní Evropy.    
K měření finanční nestability země sestavuje index finanční nestability, ukazateli hospodářské 
integrace jsou zejména obchodní otevřenost a index intenzity zahraničního obchodu, k výpočtu 
finanční integrace slouží ukazatele společného pohybu úrokových sazeb a podílu aktiv bank 
vlastněných zahraničními subjekty. V závěru empiricky zkoumá a identifikuje negativní vliv finanční 
nestability na míru hospodářské a finanční integrace zemí SVE. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v tomto 
monotematickém čísle věnovaném politické ekonomii finanční krize. 
 
N. Šumskij 
Sodružestvo Nezavisimych Gosudarstv: pervyje dvadcat' let 
Společenství nezávislých států: prvních dvacet let 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 12, s. 90-101 
V článku se hodnotí efektivnost a výsledky spolupráce Společenství nezávislých států za 20 let jeho 
existence. Rozebírají se perspektivy a směry dalšího vývoje SNS s ohledem na podmínky a 
charakteristiky integračních procesů v postsovětských zemích. - Pozn. 
 
Miroslav Musil 
Visegrad Group - after 20 years 
Visegrádská skupina po dvaceti letech existence 
Ekonomické rozhľady, Vol. 40, (2011) No. 4, p. 429-447 
Příspěvek při příležitosti dvaceti let od vzniku Visegrádské skupiny (V4) shrnuje její historické 
kořeny, jubilejní slovenské předsednictví v období 2010/11 a jeho priority i perspektivy budoucí 
spolupráce v rámci tohoto středoevropského uskupení. Přináší zhodnocení strategií, ústředních témat a 
hledání společných pozic v oblastech vztahu V4 a Evropské unie, západního Balkánu a Východního 
partnerství, konzulárně-diplomatické kooperace, obranné a bezpečnostní politiky, energetiky, 
hospodářství, dopravy, zemědělství, kultury a cestovního ruchu, sociální politiky a rozvojové pomoci. 
- Pozn. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Lucie Hrdličková 
Africká hrdinka by změnila politiku Světové banky 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 72 (11.4.2012), s. 23 
K podpoře kandidatury nigerijské ministryně financí Ngozi Okonjo-Iwealové na post prezidenta 
Světové banky. -- Viz také příspěvek J. E. Stiglitze k boji o ovládnutí Světové banky v čas. Ekonom  
č. 15/2012, s. 38. 
 
By Alan Beattie 
An exercise of influence : World Bank 
Uplatňování vlivu : Světová banka 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37892 (3.4.2012), p. 7 
Světová banka byla dlouho ovládána Spojenými státy, které také nominovaly kandidáta na jejího 
prezidenta. Skutečnost, že i rozvíjející se země nyní nabízejí své kandidáty, signalizuje přesun moci na 
jih a současně upozorňuje na komplikace, které tento posun znamená pro řízení globálních institucí. 
Banka zvýšila technické kapacity a snažila se pomáhat při formování hospodářských politik, ale její 
schopnost reagovat výrazně na přeshraniční výzvy zůstává omezená. Kdyby rozvíjející se země 
získaly více kontroly nad touto institucí, mohl by se obnovit původní záměr banky poskytovat finance 
a podporovat růst. 
 
Tomáš Hájíček 
Celní zákon a jeho novela. [Zač.] 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 4, s. 35-40 
K dopadům novely Celního zákona na oblast výkonu celnictví a na kompetence a pravomoce celních 
orgánů ČR. Účel a cíle novely, vztah Celního zákona k Daňovému řádu. Pravomoce a instituty výkonu 
činností; zajištění osob celními orgány, používání zabezpečovací a nástrahové techniky, operativně 
pátrací činnost vůči jednotlivcům, sledování osob a věcí, oprávnění zastavovat osoby a dopravní 
prostředky, zpracování osobních údajů atd. 
 
Johanna Melka, Guy Longueville 
Emerging countries' financial integration: strong momentum 
Finanční integrace rozvíjejících se ekonomik dostává spád 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 2, p. 25-33 
Pokroky finanční integrace rozvíjejících se států Asie, Evropy a Latinské Ameriky v rámci světové 
ekonomiky. Analýza a zhodnocení jejich investičního chování, pohled na rozvíjející se ekonomiky 
jako na významné aktivní investory v oblasti zahraničních investic, ne pouze držitele devizových 
rezerv. Dále empirická analýza faktorů, které mají pozitivní či negativní vliv na zahraniční finanční 
investice, umožňující zdůvodnit dosavadní nízkou míru investic ve vztahu k jejich potenciálu. V závěru 
autoři nastiňují dynamiku zahraničních investic a úlohu rozvíjejících se trhů ve světovém finančním 
prostředí v průběhu příštího desetiletí. - Pozn. 
 
S. Andrjušin, V. Kuznecova 
Kursovaja politika central'nych bankov stran s formirujuščimsja rynkom 
Kurzová politika centrálních bank zemí s rozvíjejícím se trhem 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 12, s. 21-34 
Revize systému klasifikace kurzových režimů provedená MMF; faktory, ovlivňující výběr režimu 
směnného kurzu; důsledky pro makroekonomickou politiku; regulace přílivu a odlivu zahraničního 
kapitálu. - Pozn. 
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L. Cedilin 
Rossijskij protekcionizm: problema institucional'nogo nasledija 
Ruský protekcionismus: problém institucionálního dědictví 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 1, s. 96-114 
V článku se analyzují předrevoluční a sovětské zkušenosti s ochranářskými politikami. Zvláštní 
pozornost je věnována zahraniční hospodářské politice v období NEPu, socialistické industrializace a 
sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Jsou shrnuty výsledky státního monopolu na zahraniční 
obchod a měnové transakce a také se hodnotí hospodářská integrace v rámci SNS. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Pavlína Prášilová 
Determinanty kapitálové struktury českých podniků 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 15, (2012) č. 1, s. 89-104 
Příspěvek zkoumá kapitálovou strukturu českých podniků v rámci vybraných odvětví ekonomiky a její 
vnitřní i vnější determinanty. Autorka zjišťuje, zda určité determinanty (podíl fixních aktiv, zadržené 
zisky, úroková míra, rentabilita aktiv, velikost podniku, podíl hmotných aktiv a stáří podniku) mají na 
kapitálovou strukturu vliv a kvantifikuje míru tohoto vlivu (u dlouhodobého a celkového dluhu). Dále 
definuje dvě základní teorie kapitálové struktury - kompromisní teorii a teorii hierarchického pořádku 
- a ověřuje jejich platnost u českých společností. 
 
Peter Wise ... [et al.] 
Doing business in Portugal 
Podnikání v Portugalsku 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37898 (11.4.2012), sep. sect. (4 p.) 
Jednotlivé články přehledu o Portugalsku se zaměřují na hospodářskou situaci, odhodlání provést 
potřebné reformy, nezmenšené nadšení pro euro, bankovnictví, privatizaci, podnikatelské klima aj. 
 
Shells and shelves : company formation 
Skořápky a mělčiny : vznik firem 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8779, p. 55-56 
V daňových rájích téměř kdekoliv na světě lze s minimálními starostmi, levně a diskrétně založit 
firmu. Téměř všichni poskytovatelé těchto služeb fungují jako soukromé společnosti a nejsou příliš 
ochotni sdělovat o svém podnikání podrobnosti. O jejich počtech chybějí statistické údaje, ale Světová 
banka odhaduje, že velká offshorová centra mají 80-120 "továren" na zakládání firem. V článku se 
uvádí řada příkladů, jak tento byznys prosperuje a vykazuje rostoucí zájem investorů i klientů. -- 
Český překlad článku pod názvem Daňové ráje bojují o klienty viz čas. Ekonom č. 16/2012, s. 36-37. -- 
Problematikou se zabývá i další článek v The Economist na s. 54-55 They sell sea shells: the 
incorporation business. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
A. Lans Bovenberg, Martin Ino Hansen and Peter Birch Sorensen 
Efficient redistribution of lifetime income through welfare accounts 
Účinná redistribuce celoživotních příjmů prostřednictvím sociálních účtů 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 1, p. 1-37 
Autoři ve studii předkládají návrh individuálních sociálních účtů (welfare accounts, WA), které mohou 
redistribuovat celoživotní příjmy s nižšími náklady efektivnosti ve srovnání s tradičním daňově 
transferovým systémem. Nejdříve osvětlují principy, které jsou základem jimi navrhovaného systému, 
a na příkladě dánského sociálního státu dokumentují míru úspěšnosti různých programů sociálních 
transferů v redistribuci celoživotních příjmů. V další části odhadují dopady WA na veřejné příjmy a 
ekonomickou efektivitu. Následně prostřednictvím empirické případové studie Dánska zjišťují, jak by 
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plán WA fungoval v praxi, a odhadují jeho rozpočtové dopady. Systém sociálních účtů může vytvářet 
paretovské zlepšení a vyvolává některé otázky ohledně redistribuce a spravedlnosti. - Pozn. 
 
From Brussels, with shove : regulating European insurers 
Štulec z Bruselu : regulace evropských pojistitelů 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8779, p. 68 
Již po léta očekávají pojistitelé, pojistní matematici a poradci zavedení Solvency 2, aktualizovaného 
regulatorního režimu, který přináší přísnější řízení rizik a tvrdší kapitálové požadavky v rámci Evropy. 
Zavedení nového režimu se plánovalo na říjen tohoto roku, nyní se očekává v lednu 2014. V článku se 
rozebírá, co bude změna pravidel znamenat, kolik bude stát a jak pocítí její dopad kapitálové trhy. 
 
Je. Gurvič, Ju. Sonina 
Mikroanaliz rossijskoj pensionnoj sistemy 
Mikroanalýza ruského penzijního systému 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 2, s. 27-51 
Přípravu nové penzijní reformy v Rusku ztěžuje omezená dostupnost údajů. Tento příspěvek vychází  
z údajů Ruského monitoringu ekonomické situace a zdraví obyvatelstva. Práce přináší řadu nových 
výsledků - poprvé byly odhadnuty individuální nahrazovací poměry, bylo vypočteno rozdělení výplat 
důchodů podle příjmových skupin a byla navržena nová metoda hodnocení stimulů a překážek 
pokračování pracovní činnosti důchodců. 
 
Čestmír Žák 
Pojistný trh v ČR 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 16, příl. Finance s. 12-16 
Rozbor trendů českého pojišťovnictví nastíněných ve zprávě České asociace pojišťoven za rok 2011    
v oblasti životního pojištění, podnikatelského pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla      
z pohledu představitelů několika komerčních pojišťoven. 
 
Petra Pelantová 
Pojišťovny vtrhly na venkov 
Euro, Sv. 2012, č. 14, s. 28-29 
Současný stav segmentu zemědělského pojištění a rozvoj pojistného trhu v ČR (z pohledu pojišťoven), 
systém státní podpory pojištění pro zemědělce prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a 
lesnického fondu (PGRLF). V tabulce vývoj zemědělského pojištění a výše dotací v letech 2001-2010 
v ČR. 
 
Mike Brewer, James Browne and Wenchao Jin 
Universal credit: a preliminary analysis of its impact on incomes and work incentives 
Univerzální příspěvek: předběžná analýza jeho vlivu na příjmy a motivaci k práci 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 1, p. 39-71 
V listopadu 2010 britská vláda v rámci reformy sociálního systému zveřejnila plány na integraci a 
zjednodušení systému sociálních dávek, daňových úvěrů a podpory zaměstnanosti osob v produktivním 
věku (in-work tax credit) do jedné dávky - Universal Credit (univerzálního příspěvku) - s postupným 
zaváděním do r. 2013. Autoři studie nejprve seznamují se současným systémem dávek sociálního 
zabezpečení ve Velké Británii, shrnují podstatu navrhovaných změn a porovnávají ji se stěžejními 
body sociální reformy předchozí vlády. Dále provádějí za použití mikrosimulačních metod 
kvantitativní analýzu dopadů zavedení univerzálního příspěvku na příjmy domácností a na finanční 
motivaci k práci u jednotlivců. - Pozn. 
 
Kerstin Leitel 
Wenn der Besuch beim Zahnarzt auch finanziell schmerzt 
Když je návštěva zubaře bolestivá i finančně 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 71 (11.4.2012), S. 38 
Připojištění na zubní péči v Německu; příklady výše připojištění a ceny některých zákroků. 
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Johannes Proksch, Carola Buhtz 
Wohngeld in Deutschland 2010 : Ergebnisse der Wohngeldstatistik 
Příspěvek na bydlení v Německu v roce 2010 : výsledky statistiky příspěvku na bydlení 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2012, Nr. 3, S. 258-265 
Statistické údaje k příspěvku na bydlení vyplácenému domácnostem v Německu v roce 2010, počet a 
struktura příjemců příspěvku, podmínky stanovení příspěvku (doplatek k nájemnému, faktory 
"přiměřených" nákladů na bydlení), typy/velikost podporovaných domácností, nárok na příspěvek       
z pohledu výše příjmů, regionální aspekty. Rozpočtové náklady související s příspěvkem na bydlení, 
průměrný příspěvek na m2 atd. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
By Dan McCrum and Michael MacKenzie 
A market on the move 
Trh v pohybu 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37893 (4.4.2012), p. 9 
V rozboru situace na americkém trhu s nemovitostmi se konstatuje, že zrychlené odepisování 
nedobytných pohledávek vzniklých v době úvěrové bubliny zvyšuje naděje na prospěšné oživení trhu. 
Investoři se vracejí, obavy však vyvolává zejména přesun soukromého dluhu do veřejného sektoru. 
 
Downdraft : global house prices 
Spodní tah : globální ceny bydlení 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8778, p. 72-73 
Poslední aktualizace indexu globálních cen domů podle čas. The Economist naznačuje, že období 
pokrizového klidu na trhu zřejmě končí. Dochází ke zchlazení evropských trhů, nadhodnocených          
i podhodnocených, i trhů v dalších, zdravějších ekonomikách. Ceny na americkém trhu jsou 
podhodnocené a stále klesají. 
 
Niklas Hoyer ... [et al.] 
Mehr Dampf : Immobilien 
Více páry : nemovitosti 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 10, S. 114-123 
Porovnání výhodnosti koupě rodinných domů ve vybraných německých městech; kupní cena za m2, 
cenové tendence. 
 
Antje Hildebrandt ...[et al.] 
Residential property markets in CESEE EU member states 
Trhy s rezidenčním bydlením v členských státech EU ze střední, východní a jihovýchodní 
Evropy 
Focus on European economic integration, Vol. 2012, No. 1, p. 8-30 
Přehledová studie přináší systematický popis vývoje trhů s obytnými nemovitostmi v zemích střední, 
východní a jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Česko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) za posledních 10-15 let. Zaměřuje se na cenovou dynamiku 
rezidenčního bydlení, zejména v období finanční a hospodářské krize, její regionální odlišnosti a 
faktory, které cenový vývoj ovlivňují (strukturální aspekty, dosažitelnost bydlení, problematika 
financování nákupu - úvěry v domácích i zahraničních měnách, hospodářské politiky týkající se trhu    
s bydlením - regulační, fiskální a strukturální opatření). V závěru jsou shrnuta doporučení politik        
k udržitelnému vývoji trhů s rezidenčním bydlením v analyzovaných zemích. - Pozn. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Daniel Rettig 
Gute Aussichten 
Dobré vyhlídky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 11, S. 108-112, 114 
Z provedené studie vyplývá, že v roce 2012 mohou v Německu zaměstnanci na jednotlivých úrovních 
počítat se zvýšením příjmů. Přehled a porovnání platů ve cca 500 povoláních. -- K tématu viz též HB, 
28.3.2012, č. 63, s. 6-7. 
 
Lada Jouzová 
Odstupné ve veřejné správě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 4-5, s. 48-52 
Právní úprava pracovních a platových práv pracovníků ÚSC (zákonem o úřednících samosprávných 
územních celků a podpůrně zákoníkem práce); problematika poskytování odstupného u úředníka, 
smluvní odstupné, odstupné při přechodu práv a povinností, kompenzace odstupného, porušení 
rovnosti při odstupném, pravděpodobný výdělek pro odstupné, odvody pojistného z odstupného. 
 
Zdeněk Schmied 
Věcné změny v zákoníku práce od 1.1.2012 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 59-70 
Přehled jednotlivých změn věcného i koncepčního charakteru v zákoníku práce, které přináší jeho tzv. 
velká novela č. 365/2011 Sb. Doplněno stručným vyjádřením obsahu změn. 
 
Tomáš Pergler, Petra Pelantová 
Výprask místo řešení 
Euro, Sv. 2012, č. 16, s. 22-25 
K realizaci plánu na vymýcení nelegální práce a švarcsystému (výkon závislé pracovní činnosti mimo 
pracovněprávní vztah) v ČR, jejichž omezení mají přinést změny v zákoníku práce a v zákoně             
o zaměstnanosti. Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce a hrozba tvrdých postihů pro 
zaměstnavatele i pracovníky. Problematika výše výdajových paušálů OSVČ a jejich zneužívání 
jakožto "daňové úlevy". -- K tématu také příspěvky na s. 3, s. 26-27 a s. 61. 
 

Právo 
 
Martina Podivínová 
K přechodu nájmu bytu po novele občanského zákoníku 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 208-213 
Úprava přechodu nájmu bytů platná do 31. 10. 2011, nová právní úprava - zákon č. 132/2011 Sb., 
vlastní byt versus omezení výkonu vlastnického práva, obecní byty a byty ve vlastnictví soukromých 
osob z hlediska stejných podmínek pro nájemce, úprava v novém občanském zákoníku, ochrana práv 
nájemce na ústupu. - Pozn. 
 
Robert Pelikán 
Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o obchodních 
korporacích 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 3, s. 76-79 
V souvislosti s přijetím nového zákona o obchodních korporacích se autor zabývá nejvýznamnějšími 
změnami, které nová právní úprava přináší v oblasti společnosti s ručením omezeným. - Pozn. 
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Jakub Kříž 
Restituovat, nebo ne? Poznámky k legitimnímu očekávání církevních subjektů 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 197-204 
Příspěvek je zaměřen na otázku, zda mají církve a náboženské společnosti na provedení majetkových 
restitucí právo, anebo zda je rozhodnutí o zmírnění křivd minulosti ve výlučné diskreci zákonodárce. 
Rozebírá se také, jak se k této otázce staví judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská 
práva. - Pozn. 
 
Lukáš Sadecký 
Rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv po novele zákona o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 153-156 
Novelizačním zákonem č. 19/2012 Sb., jímž se mění zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů, se podstatně zvyšuje právní ochrana presumované slabší strany, tj. spotřebitele, má-li být podle 
sjednané rozhodčí smlouvy rozhodován majetkový spor ze spotřebitelské smlouvy jedním nebo více 
rozhodci anebo stálým rozhodčím soudem. V jednotlivých částech článku jsou rozebírány formální 
požadavky na rozhodčí smlouvu po novele, požadavky na rozhodce, další prvky ochrany spotřebitele a 
možné výkladové problémy spojené s novelou. - Pozn. 
 
Kaj Ständer 
Srovnání úpravy veřejných zakázek v SRN a ČR se zaměřením na některé aspekty novely 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 170-174 
Prameny právní úpravy veřejných zakázek v ČR a SRN; akcie na doručitele v listinné formě; odkrytí 
subdodavatelů; losování; neplatnost smluv; odpovědnost za škodu; centrální registr smluv; black list 
(Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek); vyloučení pro střet zájmů. - Pozn. 
 
Martin Kofroň 
Transparentnost na půli cesty : návrh právní úpravy, jejímž cílem je zvýšit transparentnost 
akciových společností, zůstává poněkud nedůsledný 
Euro, Sv. 2012, č. 13, s. 55 
Úvaha nad návrhem zákona o transparentnosti právnických osob, který mimo jiné přináší změny v oblasti 
listinných akcií na majitele a povinnost odhalování ultimátního vlastníka v případě styku soukromého 
subjektu s veřejnými zdroji, a nad možnou úlohou Centrálního depozitáře cenných papírů při 
imobilizaci akcií na majitele. 
 
Peter Strapáč 
Vývoj právnej úpravy štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 3, s. 69-76 
Autor se věnuje tématu vývoje právní úpravy akciové společnosti od přijetí prvních kodexů                  
v Rakousko-Uhersku až po současnost. Důraz je kladen na statutární orgán akciové společnosti, 
přičemž autor porovnává právní úpravy a poukazuje na anomálie, které se vyskytly v historickém 
vývoji práva akciových společností. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 3 

K mezinárodní soudní příslušnosti v insolventním řízení. K pojmu středisko hlavních zájmů dlužníka. 
K pojmu provozovna : žádost o rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl Tribunale di Bari 
(Itálie). Interedil Srl, v likvidaci proti Falimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 20. 10. 2011     C-396/09 
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Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 5 

Blokování komunikace na internetu – rovnováha mezi ochranou práva duševního vlastnictví a 
ochranou svobody podnikání : rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl Cour d’appel de 
Bruxelles (Belgie). Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 
SCRL (SABAM). 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 24. 11. 2011      C-70/10 
 
Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 2 

Společný systém daně z přidané hodnoty – snížení ceny po uskutečnění plnění – zásada neutrality 
DPH : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Naczelny Sąd Administracyjny Izba 
Finansowa Wydział I (Polsko). Minister Finansów proti Kraft Foods Polska. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 26. 1. 2012      C-588/10 
 
Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 7 

Přístup k informacím o životním prostředí : rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl 
Bundesverwaltungsgericht (Německo). Flachglas Torgau GmbH proti Spolkové republice Německo. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 14. 2. 2012      C-204/09 
 
Zkratky a vysvětlivky 

ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)    
                                                                                                                                           

Účetnictví 
 
Helena Kelblová 
Uplatňování daňových a účetních odpisů v základu daně z příjmů právnických osob v letech 
2011 a 2012. [1] 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 51-58 
Příspěvek přibližuje úpravu daňového odpisování majetku, která je obsažena v zákoně o daních z příjmů, 
a poukazuje na hlavní úskalí této právní úpravy. Základní kritéria účetních a daňových odpisů, stručná 
charakteristika vymezení odpisovaného majetku v účetních předpisech (zákon o účetnictví a prováděcí 
vyhláška č. 500/2002 Sb.), vymezení odpisovaného majetku v zákoně o daních z příjmů (hmotný a 
nehmotný majetek, odpisování technického zhodnocení, výdaje hrazené nájemcem při finančním 
leasingu). 
 
 
Účetní TIP   
 
č. 9/2012  
Interpretace Národní účetní rady. Uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání. Zkušenosti 
z kontrol: chybějící skutečné stavy a ocenění zásob v inventurním soupisu. Očekávané změny v daních 
v letech 2013-2014. 
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Veřejná správa 
 
Gabriel Beer 
Finty elektronických aukcií 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 13, s. 12-15 
Veřejné zakázky SR v elektronické soutěži, slabiny využívání elektronických aukcí. Slovenský "zákon 
o verejnom obstarávání", povinnost elektronické aukce i pro podlimitní zakázky, absence podání 
námitky ze zákona (a případ prolomení tohoto zákazu), vliv "nadstandardních" informací na cenu 
zakázky, praxe umělého snižování cen, zpochybnění efektu úspor. 
 
Robert Ledvinka, Zdenka Procházková; [rozhovor vedl] Jiří Reichl 
Personální portál bude sloužit potřebám veřejné správy 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 7, s. 12-13 
Zvyšování efektivity a efektivnosti činností úřadů veřejné správy ČR, k interaktivnímu personálnímu 
portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě ČR (financováno z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost). 
 
A. Jakovlev, O. Demidova, O. Balajeva 
Pričiny sniženija cen na torgach i problemy ispolnenija goskontraktov : empiričeskij analiz na 
osnove mikrodannych 
Příčiny poklesu cen v aukcích a problémy s realizací státních zakázek : empirická analýza na 
základě mikrodat 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 1, s. 65-83 
Hlavním cílem reformy systému veřejných zakázek v Rusku bylo omezit korupci. Vláda zakázala 
použití většiny kvalifikačních kritérií ve výběrovém procesu a využívala otevřené aukce jako hlavní 
nástroj umístění zakázky. Zjednodušený postup však vedl k oportunismu ze strany dodavatelů.            
V příspěvku využívajícím ojedinělý soubor dat za 2000 kontraktů uzavřených v letech 2008 - 2010 
velkým veřejnoprávním zadavatelem jsou vysvětlována rizika nízké výkonnosti dodavatelů a               
z ekonometrické analýzy vyplývá, že za současného systému regulace veřejných zakázek jsou u velkých 
kontraktů tato rizika vyšší. - Pozn. 
 
Jan Břeň 
Přezkoumání hospodaření obce. (1) 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 2, s. 62-63 
K povinnosti obce nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok; předmět 
přezkoumání, hlediska přezkoumání, zabezpečení přezkoumání, předpoklady pro výkon přezkoumání, 
pravidla přezkoumání, práva a povinnosti kontrolorů. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
A big splash with little cash : budget 2012 
Hodně rozruchu kolem trochy peněz : rozpočet 2012 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8777, p. 35-36 
V článku se rozebírají opatření v daňové a výdajové oblasti, která obsahuje nový britský rozpočet. Od 
příštího dubna dojde ke snížení horní sazby daně z příjmu z 50 na 45 %, zvyšuje se úleva na daních; 
těmito i dalšími kroky se ministr financí snaží vyslat silný signál, že Británie je dobrým místem pro 
investování. Zaplatí se za to zvýšením jiných, menších daní a např. zmrazením daňových úlev pro 
staré lidi. Makroekonomický dopad tohoto rozpočtu bude spíš mírný, protože neovlivní výrazněji 
poptávku. -- K problematice viz i články na s. 11 a 36-37. -- Britskému rozpočtu a hospodářské 
politice je věnován i článek ve Financial Times ze dne 22. 3. 2012 na s. 7. 
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Lukáš Holas 
Dlhová kríza v Európskej menovej únii 
Ekonomické rozhľady, Sv. 40, (2011) č. 4, s. 522-532 
Příspěvek se zabývá dluhovou krizí v zemích EMU od října 2009 do prosince 2010. V první části 
autor shrnuje příčiny vypuknutí dluhové krize, problematický fiskální a měnový vývoj některých 
ekonomik a postupné rozšiřování krize v dalších ohrožených zemích, následně analyzuje přijatá 
opatření k řešení této krize ze strany eurozóny (zejména EFSF a euroval). Příspěvek je zakončen 
nástinem možných scénářů dalšího vývoje EMU, jsou diskutovány perspektivy zachování společné 
měny a možnost bankrotu členského státu eurozóny. - Pozn. 
 
Alexandra Estiot 
How many As for America? 
Kolik ratingových áček pro Ameriku? 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 2, p. 9-23 
Autorka posuzuje rizika, spojená s dluhovými závazky USA, svou analýzu zaměřuje na tři problémové 
oblasti: politiku, dynamiku veřejného zadlužení a výhledy růstu americké ekonomiky. - Pozn. 
 
Robert Břešťan 
Kde končí daně 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 13, s. 39-41 
Informace o internetové aplikaci "Kam jdou moje daně" občanského sdružení Naši politici 
(inspirované zahraničním projektem Open Spending), která má být příspěvkem k větší transparentnosti 
státní správy. Aplikace poskytuje hrubou představu o tom, kolik se odvede na daních a dalších 
platbách do veřejných rozpočtů a kam tyto peníze směřují. 
 
Marián Leško 
Kontrola do roka a do dňa : občania na Slovensku politické strany nielen platia, ale ešte na ne aj 
doplácajú 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 12, s. 24-25 
Financování politických stran v SR, podíl státního financování (porovnání s ČR), problém paralelního 
financování. 
 
Petr Janský, Libor Dušek 
Návrhy daňových změn: kolik přidají veřejným rozpočtům? 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 15, (2012) č. 1, s. 51-62 
Souhrnná ekonomická analýza dopadů konkrétní a aktuální hospodářské politiky na rozpočtovou 
soustavu. Článek představuje odhady dopadů daňových změn (zejména reformní návrhy v oblasti 
sjednocování sazby DPH a změny sociálního pojistného) na deficity veřejných rozpočtů všech stupňů 
v krátkém i dlouhém období. Autoři se snaží komplexně posoudit a kvantifikovat opatření se svými 
protichůdnými vlivy a dopady, detailně popisují a analyzují kanály a mechanismy příjmů a výdajů 
rozpočtů (příjmy z DPH, příjmy z důchodového pojištění, daň z příjmů fyzických a právnických osob, 
výdaje veřejného sektoru na zboží a služby, výdaje na platy zaměstnanců veřejného sektoru, výdaje na 
důchody a valorizaci). - Pozn. 
 
Kateřina Eliášová 
Pravicová vláda riskuje - vyšší daně a škrty dopadnou nejvíc na její voliče 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 72 (11.4.2012), s. 2-3 
Shrnutí opatření na příjmové i výdajové stránce rozpočtu, která jsou součástí nového úsporného 
balíčku české vlády pro roky 2013 a 2014. Dvanáct z nich se týká přímo daní. -- Viz také příspěvek na 
s. 1 a ekonomický komentář na s. 2-3. -- Další informace k dopadům chystaných změn na živnostníky 
a studenty VŠ viz HN č. 73/2012 (12. dubna 2012), s. 4-5. 
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Helena Peterová 
Rozpočet a závěrečný účet - tvorba, zveřejnění, třídění a změny 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 2, s. 48-49 
Povinnosti místní správy vyplývající z rozpočtového procesu obce; zveřejňování navrhovaného 
rozpočtu obce, třídění rozpočtu a jeho rozpis, pravidla rozpočtového provizoria, kontrola hospodaření 
příspěvkových organizací a ostatních právnických osob. Rozpočtové změny (organizační, metodické, 
věcné). Závěrečný účet, přezkum hospodaření (zhodnocení celkového finančního hospodaření obce), 
zveřejňování návrhu závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Časové použití 
rozpočtu, stanovení účelovosti rozpočtových prostředků. 
 
Věra Kameníčková 
Rozpočtové hospodaření obcí v porovnání podle krajů 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 2, s. 20-22 
Hospodaření obcí v období let 2006-2010 vč. porovnání hospodaření obcí podle jednotlivých krajů 
(vyjma Prahy); celkové příjmy (daňové příjmy, dotace, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy). Intenzita 
zapojení cizích zdrojů v rozpočtovém hospodaření (půjčky). Dynamika výdajů (běžné výdaje, 
kapitálové výdaje). Příjmy a výdaje na obyvatele. 
 
Davide Furceri and Aleksandra Zdzienicka 
The effects of social spending on economic activity : empirical evidence from a panel of OECD 
countries 
Vliv sociálních výdajů na hospodářskou činnost : empirická data z panelu zemí OECD 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 1, p. 129-152 
Analýza krátkodobého vlivu sociálních výdajů na hospodářskou činnost zemí OECD v období 1980-
2005 (ČR je s daty od roku 1990 zařazena ve skupině zemí s průměrným podílem sociálních výdajů na 
HDP). Výsledky naznačují, že sociální rozpočtové výdaje mají významný krátkodobý dopad na 
výrobu, zejména během poklesu růstu. Autoři dále zjišťují, které složky těchto výdajů nejvíce 
přispívají k pozitivnímu vlivu na výrobu, spotřebu a investice. - Pozn. 
 
Silke Wettach, Christian Ramthun 
Unangenehme Realitäten 
Postavit se nepříjemným skutečnostem 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 11, S. 22-26 
Evropský mechanismus stability (ESM) zřízený kvůli ochraně postiženého eura představuje instituci    
s obrovskou finanční silou, mnozí kritici v ní však spatřují hrobníka mnoha miliard eur a zároveň 
upozorňují na zvyšující se rizika, s nimiž se Německo bude muset vyrovnávat. Představeno je funkční 
schéma ESM, jeho časový plán a rozsah hlasovacích pravomocí jednotlivých členů eurozóny. 
Smlouva o ESM nepředpokládá alternativu státního bankrotu (prosazovanou před dvěma lety 
spolkovým ministrem financí), posuzování schopnosti země zvládat zadlužení by mělo připadnout 
Evropské komisi s tím, že rozhodčí role MMF již není bezpodmínečně nutná (MMF je přísnější a 
objektivnější než Evropská komise). 
 
Tomáš Plhoň 
V krajině žebravých obcí : vesnice a města po celé České republice dluží přes 83 miliard korun. 
V nejhorším případě končí v exekuci 
Euro, Sv. 2012, č. 16, s. 28-33 
K hospodaření obcí v ČR, pohled na výši dluhů měst a obcí a její dynamiku. Důvody zadlužování, 
příklady (špatného) hospodaření měst a obcí, které trápí nebo trápily vysoké dluhy, případně exekuce 
majetku. 
 
Eduard Komárek 
Změny legislativy financování veřejných rozpočtů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 4-5, s. 9-14 
Přehled obecně závazných předpisů vydaných v roce 2011 k problematice veřejných rozpočtů. Systém 
zveřejňování nové legislativy (právních předpisů a dalších právních aktů), platnost a účinnost nových 
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právních předpisů. Novela zákona o státním dluhopisovém programu. Novela daňového řádu. Novela 
zákona o místních poplatcích. Novela zákona o dani z nemovitostí. Novela zákona o rozpočtových 
pravidlech. Zákon č. 30/2011 Sb. (správní poplatky). Zákon č. 41/2011 Sb. (vztahy mezi orgány 
dohledu). Zákon č. 47/2011 Sb. atd. 
 
Eduard Komárek 
Změny rozpočtových pravidel. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 4-5, s. 132-136 
Komentovaný výčet změněných zákonů za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti EU (ve smyslu konsolidace veřejných rozpočtů). 
 
Helena Peterová 
Změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 1. ledna 
2012 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2012, č. 1, s. 25-39 
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl v poslední době novelizován zákony             
č. 458/2011 Sb., 465/2011 Sb. a 466/2011 Sb. V příspěvku se podrobně rozebírají jednotlivá 
ustanovení zákona, která jsou dotčena uvedenými předpisy. 
 
Jan Němec, Josef Pravec, Jaroslav Schejbal 
Zvyšování daní místo boje s korupcí 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 16, s. 7-12 
Podrobný průvodce nejnovějším vládním úsporným balíčkem a kritické hodnocení postupu dalších 
vládních opatření v oblasti šedé ekonomiky, snižování rizika daňových úniků, boje s korupcí a 
komplexních reforem. Rozpočtová opatření vlády a jejich vliv na zpomalení ekonomiky, k připravovanému 
balíčku prorůstových opatření. 
 

Zdravotnictví 
 
Heal thyself : Obamacare at two 
Uzdrav se : dva roky Obamovy péče 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8777, p. 43 
Dva roky po zavedení zdravotní reformy prezidenta Obamy se konstatuje, že bez ohledu na to, jak 
dopadne zákon u Nejvyššího soudu (povinné pojištění je údajně protiústavní), se americké 
zdravotnictví mění k lepšímu. 
 

Zemědělství 
 
Tomasz Siudek, Aldona Zawojska 
How does the general economy and the agriculture sector performance influence the farm 
producer support in the OECD countries? 
Jak ovlivňuje hospodářská a zemědělská výkonnost podporu zemědělských výrobců v zemích 
OECD? 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 3, p. 101-118 
K tematice statistického zkoumání státní podpory zemědělství v rozvinutých ekonomikách. Studie 
posuzuje vztah mezi makroekonomickou výkonností národních ekonomik a subvencemi pro 
zemědělce v zemích OECD v letech 1986-2009 a hledá odpovědi na otázky, jak vývojové a fiskální 
ukazatele ovlivňují státní podporu zemědělství a jak se tyto dopady ve skupině zemí OECD liší. 
Zdrojem dat o úrovni zemědělských dotací je indikátor PSE (Producer support estimate - odhad 
podpory výrobců), který vyjadřuje přímé dotace zemědělcům. Prostřednictvím lineární regresní 
analýzy je zkoumáno spojení mezi makroekonomickými, fiskálními, zemědělskými ukazateli a PSE, 
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následně jsou porovnávány ekonomické podobnosti a odlišnosti mezi jednotlivými ekonomikami a 
shrnuty obecné závěry. - Pozn. 
 

Životní úroveň 
 
Zdeňka Malá, Gabriela Červená 
Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 15, (2012) č. 1, s. 5-14 
Analýza příjmové nerovnosti v ČR v letech 2005-2009 na základě dat z šetření Českého statistického 
úřadu SILC. Autorky identifikují a vyhodnocují základní vývojové tendence v míře nerovnosti 
rozložení prvotních důchodů ve sledovaném období, hodnotí efekty daňově-transferových nástrojů na 
příjmovou nerovnost, dále zkoumají vliv jednotlivých komponent hrubého příjmu na příjmovou 
nerovnost a identifikují faktory, které podmiňují zjištěný vývoj. Pro zkoumání stupně nerovnosti je 
využita kvantifikace a dekompozice Giniho koeficientu. Z výsledků vyplývá, že míra nerovnosti 
měřená Giniho koeficientem se vyznačuje klesající vývojovou tendencí s výjimkou roku 2008, kdy 
bylo dosaženo maximální hodnoty koeficientu v rámci sledovaného období. 
 
Markus Ziener 
Ein böses Erwachen aus dem amerikanischen Traum 
Ošklivé probuzení z amerického snu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 57 (20.3.2012), S. 9 
Skutečnou slabinou americké společnosti je snižování sociální mobility, která je výrazně pod úrovní 
Švédska, Německa, Nizozemska či Dánska - pravděpodobnost zlepšení životních poměrů je v těchto 
státech vyšší než v USA. V zemi, jejíž politici stále ještě rádi vychvalují rovnost šancí při dosahování 
úspěchu, určuje budoucí pozici rodina (42 procent Američanů, jejichž rodiče pocházejí z nižší 
příjmové skupiny, v této vrstvě rovněž zůstává). Ze sociálního výzkumu vyplývá, že svou roli hraje     
i sociální nerovnost: čím větší je odstup mezi chudými a bohatými, tím těžší je přechod mezi třídami. 
Tato propast se ještě více prohloubila vlivem krize na trhu nemovitostí, možnost vymanit se z chudých 
poměrů je pro mnoho Američanů nedostižná. 
 
Šárka Grófová, Karel Srnec 
Food crisis, food production and poverty 
Potravinová krize, produkce potravin a chudoba 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 3, p. 119-126 
Článek se nejprve věnuje tématu dynamiky světové chudoby a jejím regionálním trendům, analyzuje 
různé příčiny chudoby a vícerozměrnou povahu chudoby (MPI). Dále rozebírá důsledky potravinové 
krize a růst cen potravin ve vztahu k chudobě a současný stav a celosvětový výhled produkce potravin. 
Neudržitelnost současného celosvětového potravinového systému je velkou hrozbou pro dlouhodobou 
globální potravinovou bezpečnost, růst zemědělství může podstatně přispět k hospodářskému rozvoji a 
zmírňování chudoby v nejméně rozvinutých zemích. Autoři podtrhují význam veřejných i soukromých 
investic do rozvoje zemědělství v době probíhající hospodářské krize i následně. - Pozn. -- K tématu 
potravinové krize a zdražování potravin viz také HN č. 77/2012 (18.4.2012), s. 13. 
 

Ostatní 
 
Eva Dandová 
Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání : novela 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 4-5, s. 3-8 
Úprava a zjednodušení systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání v ČR; přehled změn vč. změn   
v Národní soustavě kvalifikací. Udělování autorizace posuzovatelům (dílčích) kvalifikací, povinnosti 
autorizovaných osob. 
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Daně 
 
26305IV 
Václav Benda a kolektiv autorů 
Daň z přidané hodnoty v roce 2012 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
Změny DPH v oblasti stavebnictví a zdravotnictví. Nové vymezení zdravotních služeb osvobozených 
od DPH od 1.4.2012. Problematika uplatňování DPH u osobních automobilů. Přehled nejčastějších 
dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zák.              
č. 235/2004 Sb., o DPH. V druhé části pravidelná rubrika Stanoviska k dotazům z praxe. Např. 
oceňování zboží a materiálu, kurzové přepočty, stanovení míry opotřebení, náklady na vzdělávání 
zaměstnance, účetní zobrazení čerpání dotace aj. - ISBN: 978-80-87367-26-1 (brož.) 
 
26513 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2012 : přehledy, daňové a účetní tabulky 
Praha : Grada, 2012, 215 s. : tab. 
Názorná schémata s přehledy nejdůležitějších informací k daním z příjmů včetně odkazů na předpisy. 
Praktické daňové a účetní tabulky pro podnikání. - 7. vyd. - Obsahuje 6 příloh. - ISBN: 978-80-247-
4274-8 (brož.) 
 
26512 
Eva Sedláková 
Daňové a nedaňové výdaje [2012] 
Český Těšín : PORADCE, 2012, 256 s. 
Abecedně seřazená hesla s přehledem nejdůležitějších daňových a nedaňových výdajů, včetně toho, 
jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit, tj. včetně omezujících 
podmínek. Doplněno příklady. - ISBN: 978-80-7365-333-0 (brož.) 
 
26520 
Jiří Dušek 
DPH 2012 : zákon s přehledy 
Praha : Grada, 2012, 250 s. : tab. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších zákonů. Přehled nejdůležitějších 
platných i připravovaných změn v DPH od 1.1.2012 a od 1.1.2013. Nejběžnější paragrafy zákona 
zobrazené v 153 přehledech. Větší pozornost je věnována stavební činnosti v režimu přenesení daňové 
povinnosti. V příloze jsou uvedeny formuláře se seznamem základních sazeb v EU včetně DIČ, 
přiznání k DPH, souhrnné hlášení aj. - 9. vyd. - Obsahuje 9 příloh. - ISBN: 978-80-247-4080-5 (brož.) 
 
26533 
Dagmar Fitříková, Lydie Musilová 
Průvodce DPH u neziskových organizací 2012 
Olomouc : ANAG, 2011, 511 s. 
Komplexní výklad postupů při uplatňování DPH po novelách účinných od 1.4.2011 a od 1.1.2012 
včetně praktických příkladů. Názvy kapitol: Základní pojmy; Základní informace k zákonu o DPH; 
Daňové subjekty; Předmět daně; Stanovení místa plnění; Daňový režim u plnění, která jsou 
předmětem daně; Vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnit plnění; Základ daně a výpočet daně; 
Nárok na odpočet daně; Daňové doklady; Uplatňování DPH v rámci ES; Uplatňování DPH ve vztahu 
k třetím zemím; Správa DPH; Vybrané činnosti neziskových subjektů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
684-6 (brož.) 
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26507 
Martin Děrgel 
Sleva na manželku a dítě 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 72 s. 
Problematika daňových slev na manželku (manžela) a dítě. Podmínky pro nárok, stěžejní situace 
(vlastní příjmy manželky, daňový bonus, vyživované dítě, studium dítěte). Krátký shrnující výklad je 
konkretizován řešenými dotazy a testem znalostí k tématu. Právní stav předpisů v publikaci je ke dni 
30.11.2011. - Vyd. 1. - Zpracováno ke dni 30.11.2011. - ISBN: 978-80-7357-630-1 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26397 
David Begg ... [et al.] 
Economics 
Ekonomie 
London : McGraw-Hill, c2011, xxxv, 716 s. : tab., grafy, rámečky 
Desáté vydání britské učebnice ekonomie s novým spoluautorem G. Vernascou. Detailně se věnuje 
výkladu nástrojů ekonomické analýzy a pojmů z pozitivní mikroekonomie, ekonomie blahobytu, 
makroekonomie a světové ekonomie. Kapitoly obsahují také praktické příklady, shrnutí a testovací 
otázky k tématu. - 10th edition - Slovníček pojmů, příl. - ISBN: 978-0-077-13138-8 (brož.) 
 
26396 
Martin Anthony and Norman Biggs 
Mathematics for economics and finance : methods and modelling 
Matematika pro ekonomii a finance : metody a modelování 
Cambridge : Cambridge University Press, 2011, 394 s. : grafy, vzorce, schémata 
Učebnice přináší úvod do matematických metod a modelů často využívaných v ekonomii a 
finančnictví. Lineární algebra, diferenciální počet, derivace a řešení rovnic. - 17th printing - 17. reprint 
1. vydání z roku 1996. - ISBN: 978-0-521-55913-3 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26494 
Pavel Andrle 
Dokumentární akreditiv v praxi 
Praha : Grada, 2011, 179 s. : formuláře 
Přehled problematiky dokumentárního akreditivu z pohledu standardních pravidel a současně z pohledu 
bankovní praxe. Obecná část seznamuje s dokumentárním akreditivem, jeho rolí a postavením ve 
financování zahraničního obchodu. Představuje hlavní prvky dokumentárního akreditivu a vztahy 
mezi jednotlivými stranami. Kniha dále podrobně popisuje akreditivní listiny, zvyklosti a pravidla. 
Praktická část vysvětluje postup v akreditivní operaci od předkontraktační přípravy, přes sestavení 
obchodní smlouvy a vystavení akreditivu až ke komplementaci akreditivem požadovaných 
dokumentů, k jejich prezentaci a čerpání akreditivu. Dále jsou popsány požadavky na dokumenty 
podle "Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, publ. ICC č. 600, revize 2007", 
tak, jak jsou aplikovány bankami. - 5., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-4017-1 (brož.) 
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26399 
Özlem Olgu 
European banking : enlargement, structural changes and recent developments 
Evropské bankovnictví : rozšíření, strukturální změny a nejnovější vývoj 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011, xxi, 263 s. : tab., grafy 
Pohled na současný stav evropského bankovnictví prostřednictvím zkoumání makroekonomických, 
finančních a strukturálních změn doprovázených deregulací odvětví a následným rozšířením Evropské 
unie. Autorka se nejprve věnuje právním, regulačním, institucionálním a organizačním aspektům EU, 
ECB a EMU, zavedení a stabilizační úloze eura, důsledkům rozšíření EU a analyzuje pokrok 
momentálních kandidátských zemí. Dále shrnuje makroekonomickou strukturu EU, strukturu 
bankovního odvětví a jeho výkonnost. Následně zkoumá dopady globální finanční krize na proces 
finanční integrace EU a ukazuje, že nejvíce integrované segmenty byly krizí postiženy nejvážněji.      
V závěru charakterizuje situaci Turecka jako přistupující země a věnuje se tureckému bankovnímu 
sektoru, restrukturalizaci jeho ekonomiky a problematice investic. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-23171-9 
(váz.) 
 
26521 
edited by Deutsche Bundesbank ; with contributions by Ernst Baltensperger ... [et al.] 
Fifty years of the Deutsche Mark : central bank and the currency in Germany since 1948 
50 let německé marky : centrální banka a měna v Německu po roce 1948 
Oxford : Oxford University Press, 1999, xxvi, 829 s. : tab., grafy 
Obsáhlá publikace shrnuje vývoj, postavení a činnost německé centrální banky (Reichsbank, později 
Deutsche Bundesbank) v západním Německu, dále se věnuje měnové politice NSR v letech 1948-
1996, aspektům měnové politiky v NDR a NSR i úloze německé marky a Bundesbanky na 
mezinárodní scéně a v procesu evropské měnové integrace. - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-19-829254-8 
(váz.) 
 
E-9452 
Finanční analytický útvar Ministerstva financí 
Finanční analytický útvar : výroční zpráva 2011 
V Praze : Ministerstvo financí ČR, 2012, 19 s. : grafy, obr. 
Úvodní slovo ředitele M. Cícera. Legislativa. Popis činností útvaru a výsledky práce za rok 2011. 
Mezinárodní spolupráce. Zaměstnanci. Kontaktní údaje. - Převzato z internet. stránek MF. - (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26401 
edited by Harinder S. Kohli, Ashok Sharma, Anil Sood ; Asian Development Bank 
Asia 2050 : realizing the Asian century 
Asie v roce 2050 : uskutečnění století Asie 
New Delhi : Sage, c2011, xxvii, 381 s. : grafy, tab., rámečky, fotogr. 
Studie Asijské rozvojové banky shrnuje hlavní příležitosti a výzvy asijského regionu v následujících 
čtyřiceti letech a pokouší se nastínit hlavní směry vývoje asijských ekonomik a doporučení pro vlády 
těchto zemí. V polovině 21. století by Asie mohla generovat polovinu světového HDP, obchodu a 
investic. Přestože je dosažení ekonomických úspěchů v průběhu tohoto století (někdy také nazývaného 
stoletím Asie) velmi reálné, Asie se na cestě k prosperitě bude potýkat s řadou problémů. Mezi ně 
mohou patřit rostoucí sociální nerovnost, negativní dopady rychlého hospodářského růstu na životní 
prostředí, soutěž o omezené přírodní zdroje a možnost uvíznutí v pasti středního příjmu. K dosažení 
ekonomické prosperity v dalších letech bude třeba přijmout zásadní rozhodnutí o změně 
hospodářských politik ve většině rozvojových zemí Asie. - Pozn., příl. - ISBN: 978-81-321-0756-9 
(váz.) 
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26529 
OECD 
Austria : OECD economic surveys 2011 
Rakousko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, July 2011, 126 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Rakouska - hodnocení a doporučení. Pokrok v uskutečňování 
strukturálních reforem a priority rakouské vlády na období 2011-2013. Veřejné finance v pokrizovém 
období, nutnost snižování veřejných výdajů a změny v daňové struktuře, daňový klín. Výkonnost a 
efektivita zdravotnictví, jeho financování a fiskální dopady. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09343-
0 (brož.) 
 
26528 
OECD 
Belgium : OECD economic surveys 2011 
Belgie : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, July 2011, 147 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Belgie - hodnocení a doporučení. Nutnost ozdravení veřejných financí, 
plán fiskální konsolidace a zlepšení fiskálního rámce. Problematika trhu práce, přetrvávání 
strukturálních problémů, změny v důsledku stárnutí populace, střednědobé úkoly politiky 
zaměstnanosti. Ekologické daně, politika a nástroje ochrany životního prostředí. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-92-64-09328-7 (brož.) 
 
26526 
OECD 
Brazil : OECD economic surveys 2011 
Brazílie : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, October 2011, 150 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Brazílie - hodnocení a doporučení. Pokrok ve strukturálních reformách, 
zlepšení fiskální a monetární politiky. Přehled úspor a investic, determinanty nízké míry úspor, 
překážky pro investování. Struktura finančních trhů, brazilský daňový systém. Infrastruktura, 
financování projektů, regulační rámec a vývoj v některých odvětvích infrastruktury. K demografickému 
vývoji a stárnutí populace, rostoucí ropný průmysl, dosahování udržitelného růstu přátelského              
k životnímu prostředí. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09358-4 (brož.) 
 
26389 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [István P. Székely] 
Economic adjustment programme for Ireland : autumn 2011 review 
Program hospodářského přizpůsobování Irska : hodnocení z podzimu 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2011, 86 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu irské ekonomiky na základě 
dalšího čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu z října 2011 a shrnuje hlavní zjištění v oblasti makroekonomického 
vývoje a výhledu, fiskální politiky, finanční politiky a strukturálních fiskálních reforem. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-79-19349-1 (brož.) 
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26527 
OECD 
Greece : OECD economic surveys 2011 
Řecko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, August 2011, 156 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Řecka - hodnocení a doporučení. Pokračující hospodářská recese, příčiny a 
rozsah makroekonomických nerovnováh, vývoj po zavedení programu hospodářského přizpůsobování. 
Dosažený pokrok ve strukturálních reformách. Dynamika dlouhodobého veřejného zadlužení, opatření 
k obnovení fiskální udržitelnosti. Strategie úprav rozpočtu a strukturální fiskální reforma, změny 
daňového systému a vybírání daní, penzijní reforma z roku 2010, reforma zdravotnictví. Strukturální 
reformy k podpoře růstu - změny pracovního trhu a trhu se zbožím a hodnocení jejich pokroku. - Pozn. 
-- Příl. - ISBN: 978-92-64-09347-8 (brož.) 
 
26525 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Ireland : OECD economic surveys 2011 
Irsko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, October 2011, 131 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Irska - hodnocení a doporučení. Strategie fiskální konsolidace, zlepšování 
fiskálního rámce a zvyšování efektivity veřejných výdajů. Irská bankovní krize a vládní opatření k její 
nápravě, selhání bankovního dohledu a regulace a jejich následná změna, budoucnost finančního 
systému. Strukturální reformy ke snižování nezaměstnanosti a obnovení konkurenceschopnosti. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-09353-9 (brož.) 
 
26446 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Jürgen Kröger] 
The economic adjustment programme for Portugal : second review - autumn 2011 
Program hospodářského přizpůsobování Portugalska : druhé hodnocení - podzim 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2011, 144 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva informuje o postupu konsolidačního programu portugalské ekonomiky na základě druhého 
čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního 
měnového fondu z listopadu 2011 s cílem zajistit dobrý stav veřejných financí, obnovit 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a vytváření pracovních míst v ekonomice. Hodnocení fiskálního 
vývoje v roce 2011, vývoje finančního sektoru a trhů a realizace programu v oblasti fiskální politiky a 
zadlužení, fiskální devalvace, fiskálních strukturálních změn, finančního sektoru a strukturálních 
reforem. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-19351-4 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26536 
Radka Druláková 
Vnitřní bezpečnost Evropské unie : prostor svobody, bezpečnosti a práva 
Praha : Oeconomica, 2011, 219 s. : 7 tab., 2 obr. 
Učebnice popisuje důvody spolupráce v záležitostech justice a vnitra mezi členskými státy EU a 
rozebírá legislativní vývoj a nástroje, které Unie v této spolupráci používá. Z obsahu: počátky 
spolupráce, Schengenské dohody, třetí pilíř EU v Maastrichtské smlouvě, změny v Amsterodamské 
smlouvě, justice a vnitro v Lisabonské smlouvě, vývoj v rámci pětiletých programů spolupráce, 
aktuálně používané nástroje policejní i soudní spolupráce, aktivity ČR v této oblasti. - Vyd. 2., 
přeprac. - Na obálce pod názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. - ISBN: 978-80-245-1816-9 (brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26496 
Bohumír Štědroň ... [et al.] 
Mezinárodní marketing a informační technologie : vybrané kapitoly 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 195 s. : 48 obr., 8 tab. 
Publikace poskytuje nový globální pohled na marketing a marketingové aktivity v kontextu závažných 
změn základů ekonomické, sociální a kulturní reality. Úvodní kapitola je zaměřena na politický 
systém a roli antimonopolních úřadů v marketingu. Další část demonstruje základní marketingové 
pojmy klasického marketingu v segmentu softwarových firem. Následuje kapitola, která představuje 
značku jako nejdůležitější marketingový pojem. Na ni navazuje případová studie značky Nestlé. 
Navazující kapitoly jsou orientovány na novou ekonomiku, a to na internetový marketing, případová 
studie analyzuje firmy Microsoft, Apple, Google a IBM. Další studie je věnována marketingu v Číně, 
kde s rozvojem hospodářství dochází i k růstu významu poznání Číny společnostmi po celém světě. 
Významná část publikace demonstruje úzkou spojitost mezi komerčním a politickým marketingem. 
Závěrečná kapitola se zabývá prognózou vývoje do roku 2030. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-690-5 
(brož.) 
 
26400 
edited by Jack T. Boorman and André Icard 
Reform of the International Monetary System : the Palais Royal Initiative 
Reforma Mezinárodního měnového systému : Palais Royale Initiative 
New Delhi : Sage, c2011, xxiv, 358 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace přináší závěrečnou zprávu "Reforma Mezinárodního měnového systému: přístup založený 
na spolupráci pro 21. století" Palais Royal Initiative, která se ke konci roku 2010 z popudu                 
M. Camdessuse, T. Padoa-Schioppy a A. Lamfalussyho zabývala zhodnocením situace mezinárodního 
měnového systému a navrhla změny potřebné k jeho stabilizaci a ke snížení pravděpodobnosti 
budoucích selhání. Tuto zprávu doplňují dokumenty, jež byly podkladem k debatám této iniciativy       
i k mezinárodní diskusi o reformě mezinárodního měnového systému. - Pozn. - ISBN: 978-81-321-
0559-6 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26511 
Helena Jáčová, Martina Ortová 
Finanční řízení podniku v příkladech 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 143 s. : tab., vzorce 
Příklady v částech: účetní odpisy, majetková a finanční situace podniku, cash flow, oceňování 
finančního majetku, střadatel, fondovatel, zásobitel, umořovatel, diskont směnky, běžný účet, 
kontokorent, leasing, skonto, porovnání různých forem financování, měření rizika, finanční analýza, 
investiční činnost, cena kapitálu, řízení zásob, řízení pohledávek, řízení peněžních prostředků. Každá 
kapitola je nejprve uvedena stručným výkladem a následují vypracované řešené příklady s postupným 
návodem a závěrečný příklad k procvičování dané tématiky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-724-7 
(brož.) 
 
26498 
Jiřina Hásová a kolektiv 
Právní otázky podnikání v SRN 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xviii, 283 s. 
Vymezení základních pojmů, které souvisí s podnikatelskou činností. Přehled nejdůležitějších 
právních předpisů významných při podnikání. Podmínky pro živnostenské podnikání. Právní úprava 
závazkových vztahů, jejich vznik, změna, zánik, zajištění. Základní charakteristika vybraných 
smluvních typů. Informace o společnostech občanského a obchodního práva. Postup řešení sporů        
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v soudním řízení, v rozhodčím řízení, alternativní způsoby řešení sporů. Výklad postupu v případě 
insolvenčního řízení. Publikace uvádí základní charakteristiku a hlavní odlišnosti v české a německé 
právní úpravě. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-411-7 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26523 
OECD 
Risk awareness, capital markets and catastrophic risks 
Uvědomování si nebezpečí, kapitálové trhy a rizika katastrof 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 160 s. : grafy, rámečky 
Publikace obsahuje dvě zprávy ilustrující nedávnou rozsáhlou aktivitu OECD ve zlepšování 
finančního managementu závažných katastrof, opatření ke snižování rizika přírodních pohrom a ztrát  
z katastrofických událostí a doporučení ke katastrofickým cenným papírům ("CAT-linked" securities) 
a úloze kapitálových trhů v podpoře finančního zmírňování těchto rozsáhlých rizik. - Příl. - ISBN: 
978-92-64-04659-7 (brož.) 
 
E-9453 
[zpracoval odbor analýz a statistik Ministerstva práce a sociálních věcí] 
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice : ve vývojových 
řadách a grafech 2010 
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011, 59 s. : tab., grafy 
Základní demografické a socio-ekonomické ukazatele. Tabulky a grafy týkající se důchodového a 
nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvků na 
péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálních služeb. Příjmy domácností. Základní 
ukazatele a informace o trhu práce. Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany 
(ESSPROS). Časové řady jsou uvedeny od roku 1993 nebo 2005. - 1. vyd. - Účelová neperiodická 
publikace. - ISBN: 978-80-7421-028-0 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26501 
Nataša Randlová ... [et al.] 
50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. 2. díl 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 131 s. 
Praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy od vzniku po skončení pracovního 
poměru, dotazy na problémy diskriminace, případy agenturního zaměstnávání, náhrady škody aj. 
Příručka se dotýká nejen pracovního práva, ale i souvisejících odvětví zaměstnanosti, práva sociálního 
zabezpečení či ochrany osobních údajů. Právní stav publikace je k 15.11.2011. - V knize chybně 
uvedeno 2. vyd. - ISBN: 978-80-7357-708-7 (brož.) 
 
26537 
translation by Trade Links ; [translation Z. Pošustová] 
Labour code, employment 
Zákoník práce, zaměstnanost 
Prague : Trade Links, 2012, 296 s. 
Přeložené texty vybraných českých zákonů z oblasti pracovního práva a zaměstnanosti do angličtiny. 
Plné znění zákoníku práce (262/2006 Sb., ve znění 429/2011 Sb.), vybraná ustanovení zákona             
o zaměstnanosti (435/2004 Sb. ve znění 1/2012 Sb.) a plné znění zákona o kolektivním vyjednávání 
(2/1991 Sb. ve znění 73/2011 Sb.). - 2012 edition - (brož.) 
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26492 
Petr Bukovjan ... [et al.] 
Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2009-2012 
Praha : Dashöfer, 2012, 198 s. 
Legislativní změny v oblasti pracovního práva (zákoník práce a doprovodné předpisy k němu) v roce 
2012. Novela zákoníku práce, změny v nemocenském pojištění, důchodové pojištění, pojistné na 
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, organizace a provádění sociálního 
zabezpečení, zdravotní pojištění a daně z příjmů. Přehledné tabulky pro rychlou orientaci - každá 
změna je doplněna komentářem, příkladem a odkazem na jednotlivá hesla zabývající se stejnou či 
obdobnou problematikou. - 1. aktualizace - On-line aktualizace dostupné pro předplatitele na 
Zákaznickém portálu 24 nakl. Dashöfer http://zakaznik.dashofer.cz. 
 
26514 
Mária Andraščíková ... [et al.] 
Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem k 1.1.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 1239 s. 
Aktualizované znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., s komentářem k jednotlivým ustanovením, 
včetně dalších pracovněprávních předpisů, též s komentářem. Úvodní poznámka k novému vydání. 
Převodní můstek k novele zákoníku práce. Směrnice EU zapracované do zákoníku práce. Přehled 
úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů. - 
6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-713-3 (váz.) 
 

Právo 
 
26497 
Pavel Koukal, Jan Neckář 
Autorská práva a práva související : v daňových souvislostech 
Olomouc : ANAG, 2011, 247 + 9 s. 
Obecné vymezení práv k duševnímu vlastnictví. Základní přehled problematiky autorského práva a 
práv souvisejících s právem autorským, právem databázovým a tzv. kolektivní správou práv 
autorských. Zdaňování příjmů z autorských práv. Zdanění příjmů fyzických i právnických osob. DPH. 
Problematika pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Znění zák. č. 121/2000 Sb., a 
dalších souvisejících předpisů. - 1. vyd. - Přehled souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-
7263-687-7 (brož.) 
 
26509 
Jozef Suchoža ... [et al.] 
Česko-slovenské kontexty obchodního práva : právní monografie 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 529 s. 
Společné česko-slovenské aspekty obchodního práva. Problematika platného obchodního práva, 
především práva obchodních společností a závazkového práva, v obou republikách s poukázáním na 
společné znaky, případně rozdílné legislativní řešení. Otázka projednávání a rozhodování obchodních 
sporů se zahraničním prvkem. - Vyd. 1. - Slovenský a část. český text. - ISBN: 978-80-7357-707-0 
(váz.) 
 
26510 
zpracovali Eva Janečková a Vladimír Horálek, redakce Linde Praha, pod odborným dohledem Karla 
Eliáše 
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva 
Praha : Linde Praha, 2012, 205 s. 
Výklad vybraných právních termínů, s nimiž pracuje nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014. 
Předmluva Dr. Eliáše popisuje důvody vzniku nového zákoníku. Vybraná hesla jsou uspořádaná 
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abecedně (např. kvitance, náhradnictví, odúmrť, přestavek, výprosa, závdavek atd.). - ISBN: 978-80-
7201-870-3 (brož.) 
 
26499 
sestavil Lukáš Pachl 
Insolvenční zákon s judikaturou 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 484 s. 
Komplexní soubor judikatury řazený ve vzájemné provázanosti se samotným textem insolvenčního 
zákona č. 182/2006 Sb. Poskytuje přehled relevantní judikatury, která vznikla od přijetí zákona na 
úrovni Nejvyššího soudu a vrchních a krajských soudů. Právní stav citované judikatury je ke dni 
31.12.2010. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-675-2 (brož.) 
 
26534 
Jindřich Psutka 
Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xiii, 419 s. 
Práce je strukturována do sedmi základních částí: obecný výklad o odpovědnosti za škodu v občanském 
právu, pojmové vymezení ekologické škody, výklad o předpokladech vzniku odpovědnosti za škodu, 
výklad o povaze jednotlivých složek životního prostředí v občanském právu, pojednání o způsobu a 
rozsahu náhrady škody, výklad o promlčení a rozbor platné právní úpravy s dodatkem o možných 
trendech budoucí právní úpravy. Právní stav publikace je ke dni 15.9.2011. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7357-559-5 (brož.) 
 
26539 
František Zoulík 
Právní řád a jeho souvislosti : [základy práva] 
Praha : Wolters Kluwer Česká republika : CEVRO Institut, 2011, x, 103 s. 
Učební text pro studující neprávníky nabízí přehledný výklad úvodu do základů právní problematiky. 
Zabývá se pojmem a podstatou práva, vývojem, normami, právním vědomím, pojmem právní stát, 
prameny práva, systémem členění, právními principy a realizací práva. - Vyd. 1. - Pod názvem: CI 
consult Research. - ISBN: 978-80-7357-668-4 (brož.) 
 
26538 
sestavili Ludvík David, Jana Bílková, Martina Podivínová 
Přehled judikatury : soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 161 s. 
Publikovaná rozhodnutí jsou rozčleněna do částí soudní ochrana člena občanského sdružení, soudní 
ochrana ve vnitřních věcech církví a náboženských společností a soudní ochrana člena politické 
strany. Před jednotlivé části je zařazen stručný úvod s poznámkou vysvětlující souvislosti. Právní stav 
citované judikatury byl uzavřen k 1.11.2011. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7357-715-5 (brož.) 
 
26508 
sestavili Eva Barešová, Petr Baudyš 
Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 524 s. 
Judikatura je rozdělena do následujících kapitol: Druhy zápisů do katastru nemovitostí; Práva 
zapisovaná do katastru nemovitostí (vlastnické, zástavní, předkupní právo, věcná práva); Údaje 
katastru nemovitostí a související pojmy. Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 
31.12.2010. - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-672-1 (brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26530 
OECD 
OECD statistics on international trade in services : detailed tables by service category 2005-
2009. Volume I., 2011 
Statistika OECD k mezinárodnímu obchodu se službami : podrobné tabulky podle kategorií 
služeb za léta 2005-2009. Díl 1., 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012, 101 s. : tab. 
Statistika mezinárodního obchodu se službami za období 2005-2009. Jejím cílem je shromáždit a 
uspořádat údaje z platební bilance o transakcích ve službách (na nejpodrobnější úrovni) mezi rezidenty 
dané země a nerezidenty. Údaje z 34 členských zemí OECD a regionu EU a eurozóny jsou uspořádány 
ve srovnávacích tabulkách dle hlavních kategorií služeb i v tabulkách dle jednotlivých států. - Pozn. - 
ISBN: 977-22-25-79930-4 (brož.) 
 
26491 
zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva 
Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011: Česká republika 
Praha : Český statistický úřad, 2012, 48 s. : tab., 4 grafy, 4 kartogramy 
Předběžné výsledky z března 2011. Souhrnné informace za obyvatele, domy a byty v třídění podle 
velikostních skupin obcí a podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností za jednotlivé kraje       
i souhrnně za ČR. - Kód publikace 01000-12. - ISBN: 978-80-250-2145-3 (brož.) 
 
26515 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2011 = Statistical yearbook of the Slovak Republic 
2011 
Bratislava : Veda, 2011, 663 s. , [14] s. tab. příl. : tab., mapky + 1 CD ROM 
Souhrnný přehled  demografických, sociálních a ekonomických statistických informací za rok 2010 
včetně mezinárodního srovnání klíčových ukazatelů. Ročenka je rozdělena do oddílů: základní 
národohospodářské ukazatele, území a podnebí, demografie a sociální statistiky, makroekonomické 
statistiky, podnikatelské statistiky. Následují statistiky z oblasti životního prostředí, vědy a techniky, 
kriminality a soudnictví, statistiky nehod i živelních katastrof a mezinárodní statistické přehledy. - 
Obsahuje CD-ROM s elektronickou verzí ročenky. - ISBN: 978-80-224-1215-5 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
26524I 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2012 : as issued at 1 January 2012. Part A. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2012 : vydány k 1. lednu 2012. Díl A. 
London : International Accounting Standards Board, 2012, vii, 1418 s. : rámečky 
Publikace přináší úplné znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13), 
Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) vydaných k 1. lednu 2012. 
Doplněno Koncepčním rámcem finančního výkaznictví, předmluvou k IFRS a přehledem změn. 
Doprovodné dokumenty jsou sdruženy v části B dvoudílného vydání. - V rámci předplatného služby 
IASB. - ISBN: 978-1-907877-46-9 (brož.) 
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26524II 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2012 : as issued at 1 January 2012. Part B. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2012 : vydány k 1. lednu 2012. Díl B. 
London : International Accounting Standards Board, 2012, vii, 2218 s. : rámečky, tab. 
Publikace obsahuje konsolidovaný text doprovodných dokumentů ke Koncepčnímu rámci finančního 
výkaznictví a k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13), k Mezinárodním 
účetním standardům (IAS) a k jejich výkladům (IFRIC, SIC) vydaným k 1. lednu 2012. Dále praktická 
prohlášení k finančním komentářům vedení účetní jednotky (Management commentary), stanovy 
Nadace IFRS, příručka due process pro IASB a IFRIC a výkladový slovník vybraných termínů 
účetního výkaznictví. - V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-907877-47-6 (brož.) 
 
26504 
Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner 
Manažerské účetnictví : nástroje a metody 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 391 s. : schéma, příklady 
Cílem publikace je poskytnout komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a 
fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům. Výklad je v textu doplněn 
řešenými příklady. Kapitoly: Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví; Měření a 
řízení výkonnosti podniku; Výkazy pro měření a řízení zisku; Základní souvislosti řízení nákladů, 
výnosů a zisku; Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek; Informační nástroje pro 
řízení po linii výkonu; Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů; Rozpoznání a 
zobrazení vztahů mezi středisky a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví; Účetní informace pro řízení 
po linii odpovědnosti. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny závěry, shrnutím, kontrolními otázkami a 
klíčovými pojmy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-712-4 (váz.) 
 
26519 
Jana Skálová a kolektiv 
Podvojné účetnictví 2012 
Praha : Grada, 2012, 218 s. : tab., příklady 
Právní úprava účetnictví, základní pojmy, základní účetní operace a principy. Účtové třídy 0 - 7. 
Finanční majetek. Opravné položky. Leasing. Účetní závěrka. Daňové možnosti práce s pohledávkami. 
Znění Účtové osnovy pro podnikatele. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Podle právního stavu k 1.1.2012. - 
19. vyd. - ISBN: 978-80-247-4256-4 (brož.) 
 
26517 
Věra Rubáková 
Praktické účetní případy 2012 : příklady účtování na všech účtech 
Praha : Grada, 2012, 165 s. 
Příklady účtování jednoduchých i složitých účetních případů. Konkrétní účetní případy jsou seřazeny 
podle jednotlivých účtových tříd 0-7 a některé jsou znázorněny v praxi obchodních společností a 
družstev. Zaúčtování je uváděno v přehledných tabulkách. - ISBN: 978-80247-4257-1 (brož.) 
 
26518 
Petr Valouch 
Účetní a daňové odpisy 2012 
Praha : Grada, 2012, 142 s. 
Právní, účetní a daňové případy účetního a daňového odpisování hmotného a nehmotného majetku. 
Výklad základních pojmů a problematiky účetních odpisů včetně vysvětlení odlišností mezi účetními a 
daňovými odpisy. Aktuální právní úprava v publikaci je k 1.1.2012. Výklad je doplněn řešenými 
příklady. - 7. vyd. - ISBN: 978-80-247-4114-7 (brož.) 
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26495 
Jana Hinke, Dana Bárková 
Účetnictví 1. Aplikace principů a technik 
Praha : Grada, 2011, 144 s. : příklady 
Vedení finančního účetnictví podnikatelů dle české právní úpravy. Problematika je po základním 
vysvětlení objasněna na příkladech a případových studiích: sestavení rozvahy, účtování na 
rozvahových účtech, účtování na rozvahových a výsledkových účtech, finanční majetek a zúčtovací 
vztahy, dlouhodobý majetek, zásoby, náklady a výnosy, vlastní kapitál, závěrečný souhrnný příklad - 
účetní závěrka. Komparace účetního systému vedeného dle právních norem ČR s Mezinárodním 
standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Typový účtový rozvrh pro podnikatele. - 
2., aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-247-3953-3 (brož.) 
 
26516 
Martin Landa 
Základy účetnictví 
Ostrava : KEY Publishing, 2011, 254 s. 
Výklad základních účetních pojmů, struktury podnikového účetnictví, systému regulace a harmonizace 
účetnictví a základních účetních výkazů. Hlavní účetní nástroje. Základní operace s majetkem. 
Závazky a vlastní kapitál. Účetní pravidla a možnosti prezentace účetních informací. Kapitoly jsou 
zakončeny testy a cvičeními. V tomto studijním textu jsou uvedeny informace podle právního stavu     
k 1.5.2011. - 2., upr. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7418-117-7 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26522 
OECD 
African central government debt 2011 : statistical yearbook. 2003-2009 
Státní dluh afrických států v roce 2011 : statistická ročenka. 2003-2009 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 178 s. : tab., grafy 
Komplexní porovnatelné údaje o dynamice zadlužení ústředních vlád sedmnácti afrických států za 
období let 2003-2009. První část přináší srovnávací statistiku celoafrických dat, ve druhé části jsou 
detailní kvantitativní informace o jednotlivých zemích (výše státního dluhu a jeho dynamika, dluhové 
nástroje obchodovatelné na finančních trzích i bilaterální, multilaterální nebo zvýhodněné úvěrové 
financování, termíny do splatnosti, úrokové sazby, YTM) a další informace o vydávání dluhopisů a 
institucionálním a regulačním rámci politiky řízení státního dluhu. - 2nd edition - ISBN: 978-92-64-
11650-4 (brož.) 
 
26503 
Jitka Peková 
Veřejné finance : teorie a praxe v ČR 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 642 s. : tab., grafy, schéma 
Základní poznatky z teorie veřejných financí a jejich praktické uplatňování vyložené v částech: 
Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice; Rozhodování o netržních činnostech státu a 
územní samosprávy a způsobu jejich financování; Rozpočtová soustava; Veřejné výdaje; Financování 
sociálního zabezpečení; Veřejné příjmy; Úvod do daňové teorie; Fiskální federalismus; Fiskální 
politika; Rozpočtový deficit a veřejný dluh; Mezinárodní aspekty veřejných financí; Evropská unie, 
Instituce EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-698-1 (váz.) 
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Životní prostředí 
 
26398 
Stanislav E. Shmelev 
Ecological economics : sustainability in practice 
Ekologická ekonomie : udržitelnost v praxi 
Dordrecht : Springer, c 2012, xix, 248 s. : grafy, tab.,schémata 
Kniha seznamuje se současným stavem vývoje ekologické ekonomie - interdisciplinárního oboru, 
který analyzuje udržitelnost globálních, národních a regionálních ekonomických systémů. První část 
se zabývá teorií ekologické ekonomie (ekonomický systém a životní prostředí, industriální ekologie, 
materiální a energetické toky, analýza životního cyklu LCA, nástroje globálního modelování, analýza 
multikriteriálního rozhodování MCDA, externality, analýza vstupu a výstupu v ekonomicko-
ekologickém modelování, měření udržitelnosti rozvoje - případová studie Ruska). Ve druhé části autor 
představuje různé aplikace teoretických postupů ekologické ekonomie v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, biodiverzity, udržitelných měst, regionálního odpadového hospodářství a společenské 
odpovědnosti firem. Součástí jsou praktické případové studie. - ISBN: 978-94-007-1971-2 (váz.) 
 

Ostatní 
 
26505 
Paul R. La Monica ; [překlad Michal Palata, Irena Rychlá] 
Jak myslí Rupert Murdoch : tajemství úspěchu mediálního magnáta 
Brno : Computer Press, 2011, 255 s. 
Globální mediální magnát Rupert Murdoch, vlastník firmy News Corporation, vzbuzuje celou svou 
kariéru kontroverze. Je považován za bezskrupulózního podnikatele, ale také za jednoho z nejschopnějších 
byznysmenů současnosti. Murdoch od základů změnil zpravodajský průmysl. Autor v publikaci 
sleduje jeho kontroverzní úspěchy a prohry a podotýká, že některá kritika od Murdochových odpůrců 
může být nespravedlivá. Kniha končí popisem situace v roce 2011, kdy byly odhaleny skandální 
odposlechy ze strany News Corporation a nastalo policejní vyšetřování. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - 
ISBN: 978-80-251-2632-5 (brož.) 
 
26540 
Slavoj Žižek ; [přeložil Radovan Baroš] 
Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška, aneb, Proč musela utopie liberalismu zemřít dvakrát 
V Praze : Rybka Publishers, 2011, 247 s. 
Autor objasňuje myšlenkové kořeny všech současných dominantních ideologických proudů a jejich 
variací - liberalismu, konzervativismu, socialismu, populismu, fundamentalismu, pravicového 
extremismu a ekologismu. Jediná skutečná otázka dneška podle něj zní: schvalujeme převládající 
naturalizaci kapitalismu, nebo současný globální kapitalismus produkuje antagonismy natolik 
nesmiřitelné, že mu znemožňují, aby se reprodukoval donekonečna? Takové antagonismy jsou podle 
Žižka čtyři: bezprostřední hrozba ekologické katastrofy, neslučitelnost koncepce soukromého 
vlastnictví s pojmem takzvaného „intelektuálního vlastnictví“, společenské důsledky vědecko-
technických inovací (zejména na poli biogenetiky) a v neposlední řadě vznik nových forem 
apartheidu. - ISBN: 978-80-87067-25-3 (váz.) 
 
26493 
Michal Kadera, Alena Vlačihová 
Lobbing 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2011, 87 s. : tab., obr. 
Skripta se zabývají lobbingem a jeho historií, institucionálním rámcem v ČR a v EU a jeho 
fungováním, lobbingem jako organizovaným hájením zájmů, lobbingovými strategiemi, taktikami a 
nástroji, vztahem mezi lobbingem a komunikací a otázkou transparentnosti. Práce reflektuje nejnovější 
trendy v procesu přijímání evropské legislativy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7408-053-1 (brož.) 
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26500 
Jan Fábry 
Matematické modelování 
Praha : Professional Publishing, 2011, 180 s. : obr., tab. 
Učebnice objasňuje základní přehled disciplín, které patří do oblasti operačního výzkumu a 
ekonometrie. V přehledu byly vybrány takové problémy a přístupy k  jejich řešení, aby byl rychle 
pochopen princip matematického modelování. Názvy částí: Úvod do matematického modelování; 
Lineární programování; Teorie grafů; Řízení projektů; Modely řízení zásob; Modely hromadné 
obsluhy; Teorie rozhodování; Simulační modely; Ekonometrie. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-066-9 
(brož.) 
 
26535 
Pavel Pechanec 
Přímá demokracie v České republice 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xiii, 182 s. 
Přímá demokracie a její instituty obecně i ve vztahu k České republice. Výklad pojmu demokracie, 
definice, formy přímé demokracie. Historie institutů přímé demokracie na území dnešní ČR, jejich 
úprava de lege lata. Přehled zásadních legislativních pokusů o zavedení institutů přímé demokracie     
v ČR. Úvahy nad argumenty pro a proti institutům přímé demokracie de lege ferenda. Právní stav 
publikace je k 1.11.2011. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-700-1 (brož.) 
 
26541 
Slovník současné češtiny 
V Brně : Lingea, 2011, 1085 s. : barev. il. +1 CD-ROM 
Výkladový slovník obsahuje slovní zásobu používanou ve sféře veřejné i soukromé. Podává 
všestrannou informaci nejen o významech slov, ale i o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém 
zařazení, tvarosloví, stylové charakteristice ap. Hesla mají pro větší přehlednost barevné provedení. - 
1. vyd. - Obálkový podnázev: správně česky. - ISBN: 978-80-87471-27-2 (váz.) - ISBN: 978-080-
087471-27-2 
 
19480XIIa 
Borovička, Michael ... [et al.] 
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XII. a, 1860-1890 
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2012, 801 s. : il., fot. 
První svazek XII. dílu počíná na přelomu let 1859-1860, kdy v důsledku vojenské porážky habsburské 
monarchie v Itálii dochází k obnovení ústavního vývoje a končí rokem 1890, kdy se přijetím 
punktačních článků radikalizovala mladočeská strana. - Vyd. 1. - Obsahuje poznámky. - ISBN: 978-
80-7432-181-8 (váz.) 
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