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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 červen 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  rozpočtová  a  daňová  reforma  podle 
Karla Engliše, novinky  týkající se znaleckých posudků v novele 
zákona o přeměnách,  právní úprava provozování sázkových her 
na  internetu,  nepřímá  držba  cenných  papírů  ‐  právní  pojetí 
cenných papírů  vedených  v podobě  záznamů na účtu,    změny 
legislativy  financování  veřejných  rozpočtů,  státní  dozor  nad 
obcemi, registrace veřejnoprávních subjektů k DPH, úvaha nad 
daní z převodu nemovitostí v ČR, zákon o Finanční správě ČR,  
význam  konceptu  sociálního  státu  po  ekonomické  krizi,  
specifika francouzského přímého zdanění a jeho terminologické 
aspekty, trhy práce ve státech Visegrádské čtyřky a ekonomická 
krize  a  vývoj  vnímané  korupce  v zemích Visegrádské  čtyřky  a 
v Číně. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající se přehledu změn ve zdaňování 
podnikového následnictví v Německu, kvality odhadů daňových 
příjmů,  souvislostí  mezi  růstem  a  velikostí  podniků,  podílu 
státních  či  polostátních  bankovních  subjektů  Německa  na 
nákladech  restrukturalizace  zadlužení  Řecka  a  nové  koncepce 
ochrany  zaměstnanců  ve  fyzicky  náročných  zaměstnáních 
v Německu,  která  se  týká  snížení  důchodového  věku.  Článek 
k integrovanému trhu služeb bezhotovostního platebního styku 
v eurech  je  v anglické  i  německé  jazykové mutaci.  Z anglicky 
psaného  tisku  jsme vybrali  témata: nová podoba bankovnictví, 
možnosti snížení nákladů státu, penzijní  fondy z pohledu DPH 
v EU, daňové stimuly výzkumu a vývoje v Evropě, odměňování 
vedoucích  pracovníků  ve  finančním  sektoru  a  zemětřesení 
v Tóhoku z pohledu ekonomických nákladů.  

Ze  slovenského  tisku  upozorňujeme  na  článek,  který  je 
zaměřen  na  krátkodobý  vliv  rozpočtových  vztahů  s EU  na 
slovenskou ekonomiku.  

Věříme, že si v našem bulletinu vyberete, co Vás zajímá. 
         

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 

 
Z produkce Ministerstva financí 

Na  stránkách  MF  je  k dispozici.  Fiskální  výhled   
květen 2012.  
 
Je zpracováván v odboru Finanční politika MF ČR. 
Zahrnuje  predikci  na  běžný  a  následující  rok, 
u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. 
Nedílnou  součástí  Fiskálního  výhledu  ČR  je 
i Metodická  příručka,  která  definuje,  upřesňuje  a 
vysvětluje řadu pojmů, metod a použitých statistik. 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni 
vyhledy_70578.html 

 
Monitoring 

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma Účetní uzávěry firem 
 
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 
 
26320/903 
Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci.  Státní 
odborný dozor nad bezpečností práce: podle stavu 
k 2.4.2012 
 
26320/897 
Celní předpisy: podle stavu k 19.3.2012: celní zákon, 
zákon  o  Celní  správě,  prováděcí  předpisy,  zboží 
porušující práva duševního vlastnictví 
  
26320/900 
Nový občanský zákoník 2014  
  
26320/899 
Rodinné  právo:  sociálně‐právní  ochrana  dětí, 
mezinárodněprávní  ochrana  dítěte,  registrované 
partnerství: podle stavu k 2.4.2012 
  
26320/901 
Zákon o obchodních korporacích 2014  
  
26320/904 
Zdravotní  pojištění:    reformní  změny  zákonů  od 
1.4.2012 

   
ASPI    ‐    Automatizovaný  systém  právních 
informací   

Nový  nadstavbový  modul    ASPI  ‐  Přeložená 
legislativa  ČR  obsahuje  kvalitní  překlady 
vybraných zákonů do anglického a německého 
jazyka  s garancí  zapracování  budoucích  novel 
zákona.  
 
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 

 
Telekomunikace: červen 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  v  telekomunikačních 
segmentech  (pevné  telefonní  linky,  mobilní 
komunikace, šíření televizního vysílání a internet). 
V rámci analýzy  jsou  identifikováni také hlavní 
hráči  na  trhu  a  dokument  rovněž  obsahuje  
vývoj finančních poměrových ukazatelů sektoru, 
potažmo jednotlivých firem (ukazatele likvidity, 
aktivity,  rentability  a  zadluženosti).  Studie  je 
uzavřena  shrnutím základních vývojových  trendů 
s  identifikací  perspektiv  odvětví  a  SWOT 
analýzou odvětví v podmínkách ČR. 
 
Otevírací doba Odborné knihovny MF  
v  době od 1.7. ‐  31.8. 2012 
Pondělí, středa              9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
Úterý, čtvrtek, pátek    9.00 – 12.00 
 
Ve dnech 9.7. – 20.7.2012  je Odborná knihovna 
MF  z  důvodu  malování knihovních prostor zcela 
uzavřena. Ostatní služby budou po celou dobu 
poskytovány  obvyklým  způsobem.  Jejich  stálá 
nabídka  je  k dispozici  na  intranetových 
stránkách oddělení 303 Finanční a ekonomické 
informace na adrese:  
http://knihovna.mfcr.cz/oknihovne.php 

 
V případě  potřeby  nás  kontaktujte,  prosím,          
e‐mailem: knihovna@mfcr.cz,   
telefonicky 257042588 nebo 257042259. 



Informace Odborné knihovny MF                             
__________________________________________________________________________________________ 

 4 

 
 
 
O B S A H  
 
 
 
 

Dokumentace českého a zahraničního tisku……………….……………….….5 
 

Daně .................................................................................................................... 5 
Ekonomické vědy. Ekonomie........................................................................... 10 
Finance. Bankovnictví. Měnový systém........................................................... 11 
Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny ....................... 15 
Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace................................................... 18 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance................................................................... 19 
Podnik a podnikání ........................................................................................... 20 
Pojišťovnictví. Sociální péče ............................................................................ 21 
Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství.................................................. 22 
Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé................................................................ 22 
Právo ................................................................................................................. 24 
Statistika. Demografie. Sociologie ................................................................... 26 
Účetnictví.......................................................................................................... 26 
Veřejná správa .................................................................................................. 26 
Veřejné finance. Rozpočet................................................................................ 28 
Životní úroveň................................................................................................... 30 
Ostatní ............................................................................................................... 31 
 

 
Přehled nových knih..........................................................................................33 

 

 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

5 

Daně 
 
Pavel Uminský 
Automobil v podnikání [1.] 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 5, s. 2-6 
Analýza účetní a daňové problematiky při pořízení, provozu a vyřazení automobilu z majetku 
podnikatelských subjektů - z pohledu daně z příjmů fyzických/právnických osob a DPH. Vložení 
automobilu do obchodního majetku fyzické osoby; pořízení automobilu: na leasing, na spotřebitelský 
úvěr, na operativní leasing, cesí finančního leasingu, výpůjčkou, nepeněžitým vkladem do obchodní 
společnosti. Darovaný a zděděný automobil. Nabytí automobilu ve sdružení bez právní subjektivity. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Daň ze závislé činnosti z příjmů nerezidentů za práci vykonávanou na území ČR 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 4, s. 25-31 
Obecně ke zdaňování cizinců; plátce daně ze závislé činnosti; podrobněji ke zdaňování příjmů 
zahraničních zaměstnanců prostřednictvím stálých provozoven zahraničních společností na území ČR. 
 
Alena Koutná 
Daňové dopady spojené s institutem oprávněného dědice 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 5, s. 34-36 
Institut oprávněného dědice; pravý/nepravý dědic, odúmrť. Modelový případ oprávněného dědice 
(fyzické osoby) - daňové dopady na dani dědické, darovací, daně z příjmů. 
 
Stephen E. Shay 
Daunting fiscal and political challenges for US international tax reform 
Neradostné fiskální a politické vyhlídky pro americkou reformu mezinárodních daní 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 4-5, p. 229-235 
V článku se popisuje, jaké fiskální a politické problémy stojí v cestě dohodě o americké daňové 
reformě. Vzhledem k současnému rozpočtovému deficitu, fiskální struktuře a politickým zádrhelům se 
nedá příliš počítat s dosažením shody o široké daňové reformě nebo o samostatné reformě 
mezinárodních daní. - Pozn. -- Různými aspekty amerického daňového systému se zabývají i další 
články v tomto zvláštním čísle časopisu, věnovaném výsledkům 66. kongresu IFA v Bostonu. 
 
Václav Benda 
DPH u léků a zdravotnických prostředků 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 6, s. 14-17 
Vymezení podmínek, kdy je prodej a výdej léčiv zdanitelným plněním a kdy je osvobozen od DPH. 
Den uskutečnění zdanitelného plnění (příklad přiznání daně při výdeji léků). Sazby daně, aplikace 
snížené daně, prokázání účelu použití. Odpočet daně a jeho vyrovnání, nárok na odpočet daně v plné 
výši (příklad odpočtu daně při nákupu léků), postup při vyrovnání odpočtu. 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Druhá novela daňového řádu schválená v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 5, s. 16-21 
Druhá technická novela daňového řádu byla schválena jako součást zákona 458/2011 Sb., o změně 
zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, a dalších změnách daňových a pojistných 
zákonů, která (až na výjimky) začne platit 1.1.2015. Příspěvek komentuje hlavní změny daňového 
řádu od roku 2015 (daňové informační schránky, registrace daňových subjektů) a paragrafové úpravy 
a změny ve druhé, třetí a čtvrté části daňového řádu (úřední osoby, doručování právnickým osobám, 
informační povinnosti správce daně, daňové kontroly, nalézací řízení, ustanovení o placení daní, 
daňová exekuce atd.). 
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Vladimír Šretr 
Jednatelé obchodních společností a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 9, s. 1-5 
Přehled změn v posuzování problematiky odměňování jednatelů obchodních společností. Jednatelé a 
obchodní zákoník. Daňové aspekty činnosti jednatelů z hlediska daně z příjmů (osvobozené příjmy). 
Odvody pojistného, zohlednění odměn. 
 
Not so easy : the high price of tax breaks 
Není to tak snadné : vysoká cena za daňové prázdniny 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8782, p. 38 
Jako u většiny hříchů je snadnější daňové prázdniny odsoudit než jim odolat. Politici pravidelně 
hlasitě kritizují neefektivnost a složitost, kterou daňové úlevy vnášejí do celkového daňového systému, 
a vesele pak zavádějí další. V článku se připomínají osvobození a úlevy, které postupně zavedli 
prezidenti Clinton, Bush a Obama a které pod názvem "daňové výdaje" letos přijdou americkou 
pokladnu na 1,1 bilionu USD. Daňové výdaje budou zřejmě ústředním motivem letošních 
prezidentských voleb. Příspěvek rozebírá daňové představy prezidentského kandidáta Mitta 
Romneyho a klade otázku, zda i v případě funkčního plánu dokáže Romney překonat politický odpor. 
 
Jiří Kroupa 
Nový Specializovaný finanční úřad 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 8, s. 18-19 
Soustava daňové správy ČR, k důvodům vzniku, věcné působnosti a změnám v právní úpravě 
Specializovaného finančního úřadu pro velké a specifické daňové subjekty. Odstraňování výkladových 
nejasností, citace legislativy. 
 
Ju.D. Šmelev, R.L. Margulis 
O novoj koncepcii naloga na nedvižimost' fizičeskich lic i mechanizme jejë realizacii 
O nové koncepci daně z nemovitosti fyzických osob a mechanismu její realizace 
Finansy, Sv. 2012, No. 1, s. 39-43 
Argumenty pro a proti zavedení daně z nemovitosti v Rusku, odkazy na zahraniční zkušenosti, 
dosavadní daň z majetku fyzických osob, návrh nové koncepce daně z nemovitosti a způsob jejího 
uskutečnění. 
 
One hand giveth : charities, tax and politics 
Jedna ruka dává : charity, daň a politika 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8781, p. 39 
Záměr britského ministra financí omezit daňové úlevy u dobročinnosti vyvolal řadu nesouhlasných 
reakcí. Proti návrhu se spojily charity, univerzity i politici. Vláda protestuje, že zavedení stropu na 
úlevy u daně z příjmu bude mít na charity jen malý dopad, ty jsou však už postiženy poklesem 
příspěvků z důvodu krize i menší štědrostí vlády. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
Overview of general turnover taxes and tax rates : January 2012 
Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb : leden 2012 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 2, green pages (10 p.) 
Pravidelný přehled daní z obratu a daňových sazeb platných v různých zemích světa od 1. ledna 2012. 
Uvádí se typ daně (DPH, daň z obratu, příp. jiný). - Pozn. -- Text shrnující změny v české DPH           
k 1.1.2012 viz s. 127-128. 
 
Jochum Zutt, Niels Tetteroo and Bas Breimer 
Pension funds - EU VAT aspects 
Penzijní fondy z pohledu DPH v EU 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 2, p. 114-118 
Režim DPH pro penzijní fondy se v jednotlivých členských státech EU liší. Rozdíly se týkají nejen 
režimu DPH pro řízení fondů, ale také rozsahu, ve kterém jsou penzijní fondy nebo příspívající 
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zaměstnavatelé schopni dosáhnout vrácení DPH u nákladů spojených s provozem fondů. V příspěvku 
jsou rozebírány některé rozdíly v režimu DPH a zkoumá se pravděpodobnost jejich harmonizace. - 
Pozn. 
 
Jiří Teichmann 
Převodní ceny v podnikové praxi 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 5, s. 41-43 
Posuzování/nastavení převodních cen; k otázce použitelnosti a záběru databáze AMADEUS, nástrahy 
všeobecně doporučené dokumentace k převodním cenám, upřesnění k požadavku zákona na posouzení 
cenové úrovně aplikované mezi spojenými osobami (unikátní transakce). Tržnost cen resp. (význam 
přesvědčivé) argumentace daňového poplatníka o dodržení principu tržního odstupu. 
 
Aleksandra Bal and René Offermanns 
R&D tax incentives in Europe 
Daňové stimuly výzkumu a vývoje v Evropě 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 4, p. 167-175 
Autoři popisují různé koncepty výzkumu a vývoje a podávají přehled o daňových pobídkách v této 
oblasti ve vybraných evropských zemích. Zaměřují se zejména na Německo, kde daňové stimuly ve 
výzkumu a vývoji neexistují, a uvádějí argumenty ve prospěch jejich zavedení. - Pozn. 
 
Roland Felkai 
Recent tax law amendments 
Novely daňových zákonů 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 4, p. 184-186 
Příspěvek stručně informuje o novelách daňových zákonů, platných v Maďarsku od 1. ledna 2012. 
Změny se týkají daně z příjmů fyzických i právnických osob, nových účetních standardů, zavedení 
realitních investičních fondů, DPH i daně z nemovitostí. 
 
Václav Benda 
Registrace veřejnoprávních subjektů k DPH a připravované změny 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 6, s. 3-7 
Povinnost veřejnoprávních subjektů k DPH, osoba povinná k dani, definice ekonomické činnosti, 
ekonomická činnost veřejnoprávních subjektů. Výkony veřejné správy, které provádějí obce a které 
nejsou předmětem DPH. Vymezení obratu u veřejnoprávních subjektů, úplaty ne/zahrnované do 
obratu. Registrace veřejnoprávního subjektu jako plátce daně, registrace veřejnoprávních subjektů jako 
osob identifikovaných k dani. Plánované snížení limitu obratu pro povinnou registraci. Příklad 
registrace organizační složky státu, příklad registrace obce při překročení limitu obratu. 
 
Eva Sedláková 
Schválené změny zákona o daních z příjmů v roce 2011. [1.] 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 4, s. 48-53 
V r. 2011 bylo schváleno a zveřejněno ve Sbírce zákonů dvanáct novel zákona o daních z příjmů. 
Řada z nich obsahuje pouze legislativně-technické úpravy v návaznosti na přijetí nových zákonů, 
některé přinášejí do oblasti daně z příjmů konkrétní změny s tím, že mnohé nabývají účinnosti v roce 
2012. Článek přehledně informuje o změnách, které nové zákony přinesly. -- Dokončení v příštím 
čísle. 
 
Ivan Macháček 
Specifika daňového řešení zděděného majetku v příkladech 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 9, s. 10-15 
Daňové řešení v případě zdědění hmotného majetku a jeho následné použití k výkonu podnikatelské, 
jiné samostatně výdělečné činnosti či k pronájmu - podle toho, zda zděděný hmotný majetek byl/nebyl 
zařazen v obchodním majetku zůstavitele. Skupiny dědiců podle vztahu poplatníka k zůstaviteli. 
Daňové odpisování zděděného hmotného majetku. Příklady, postupy. 
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Adéla Schrecková 
Specifika francouzského přímého zdanění a jeho terminologické aspekty 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 52-68 
Autorčino srovnání systémů přímého zdanění dvou členských zemí EU (Česka a Francie) je zaměřeno 
na popis obsahových a s tím souvisejících terminologických odlišností analyzovaných daňových 
institutů. Autorka seznamuje se strukturou přímých daní ve Francii a zaměřuje se na konstrukci daní, 
jejichž ekvivalenty nejsou součástí českého systému (specifické daně z příjmů fyzických a 
právnických osob, majetkové daně, silniční daně a místní daně). Rozebírá, na koho se daň vztahuje, co 
je jejím předmětem, uplatňované sazby, možné úlevy spjaté s daní, budoucí možný vývoj atd. Text je 
doplněn tematickým překladovým česko-francouzským slovníčkem. - Pozn. 
 
Christoph Spengel, Lisa Evers 
Steuerpolitische Programme der Bundestagsparteien : Konsequenzen für die effektive 
Unternehmensteuerbelastung 
Programy daňové politiky politických stran Spolkového sněmu : důsledky pro efektivní daňové 
zatížení podniku 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 13, S. 705-710 
(Úvodní) shrnutí efektu reformy podnikových daní z roku 2008; aktuální reformní úvahy a návrhy 
politických stran spolkové vlády a opozičních politických stran, kvantitativní analýza reformních 
daňových návrhů (vliv na daňové zatížení podniků, vliv reformních návrhů na pozici Německa v rámci 
hodnocení členských zemí EU). Metodika analýzy. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Technické zhodnocení a daň z přidané hodnoty 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 5, s. 27-33 
Technické zhodnocení majetku, k pojetí technického zhodnocení v DPH, přehled legislativních změn 
k metodice (úpravy) odpočtu DPH; DM - zavedení nové legislativní zkratky pro dlouhodobý majetek 
(pro účely DPH).Technické zhodnocení vytvořené vlastní činností pro smíšené účely. Odpočet DPH   
u "dílčích" technických zhodnocení. Úprava odpočtu DPH u technického zhodnocení, lhůta pro úpravu 
odpočtu. Příklady. 
 
Christiana HJI Panayi 
The anti-abuse rules of the CCCTB 
Pravidla proti zneužití v rámci CCCTB 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 4-5, p. 256-269 
V březnu 2011 zveřejnila Evropská komise konečný návrh směrnice Rady pro společný konsolidovaný 
základ korporační daně (CCCTB) a podrobné hodnocení jejího dopadu. V příspěvku se autorka 
zaměřuje na pravidla proti zneužití v rámci CCCTB, a to zejména z pohledu podniků pod zahraniční 
kontrolou. - Pozn. 
 
Ine Lejeune, Jeanine Daou and Stein De Maeijer 
The European Commission's Communication on the future of VAT : a recipe for growth? 
Sdělení Evropské komise k budoucnosti DPH : recept na růst? 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 2, p. 99-106 
Evropská komise zpracovala 1700 připomínek ke své Zelené knize o budoucnosti DPH a zveřejnila 
sdělení, ve kterém vysvětluje své názory na základní rysy budoucího systému DPH a zdůrazňuje své 
priority. Příspěvek přináší shrnutí názorů Komise a hodnotí navrhovaný systém z hlediska toho, zda 
bude znamenat přínos pro hospodářský růst. - Pozn. 
 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

9 

Paul Smith 
The long road to corporate tax reform 
Dlouhá cesta k podnikové daňové reformě 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 4, p. 176-180 
Autor se zabývá historií britských předpisů k daňovému režimu podniků pod zahraniční kontrolou 
(CFC) a komplexně informuje o současném reformním procesu, který začal v červnu 2007 a 
kulminoval zveřejněním návrhu zákona o CFC v prosinci 2011. 
 
Florian Haase, Katrin Dorn 
Tippgeber im Umsatzsteuerrecht 
Tipaři v předpisech k dani z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 7, S. 257-260 
K otázce daňové úlevy resp. daňového osvobození obratů v případě činností tzv. tipařů v Německu, 
kteří zájemcům o pojištění poskytují informace o možnostech nejvýhodnějšího pojištění (nezabývají 
se/nepodílejí se na uzavření pojistné smlouvy, pouze zprostředkovávají kontakty mezi potencionálními 
partnery). Předpoklady daňové úlevy, zvýhodněné činnosti ve smyslu předpisů o daňovém 
osvobození, zvýhodnění činnosti tipaře. - Pozn. 
 
Matthias Söffing, Susanne Thonemann-Micker 
Unternehmensnachfolge: Neues aus Rechtsprechung und Gesetzgebung 
Podniková posloupnost: novinky z judikatury a legislativy 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 14, S. 770-773 
Přehled změn ve zdaňování podnikového následnictví v Německu od roku 2012 z titulu judikatury a 
legislativy; k otázce neústavnosti daně dědické, pohled evropského práva na německou daň dědickou. 
Změny v důsledku zákona o realizaci směrnice (EU) o vymáhání daní (úřední pomoc při vymáhání 
daňových pohledávek), související vliv na disproporční investice a skryté výplaty zisku, formální 
změny citovaných paragrafů daně dědické. - Pozn. 
 
David Musil 
Úvaha nad daní z převodu nemovitostí v ČR 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 1, s. 44-45 
Na charakteristiku transakcí formou Share Deal a Asset Deal na trhu nemovitostí v ČR navazuje 
teoretická úvaha o výši vybrané daně z převodu nemovitostí v případě, že by transakce Share Deal 
byly nahrazeny transakcí Asset Deal. Autor odkazuje na praxi daně z převodu nemovitostí v Německu, 
Rakousku, Francii (týkající se převodu podílů majetku ve společnostech, kde majetek primárně tvoří 
nemovitosti) a navrhuje přesun kompetencí k dani na obce - tj. administraci daně i  převod příjmů z daně 
v plné výši do obecního rozpočtu. 
 
Zdeněk Morávek 
Vyrovnání a úprava odpočtu daně v DPH 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 6, s. 18-21 
Problematika vyrovnání a úpravy odpočtu daně v DPH; použití pro jiné účely, změna rozsahu použití, 
lhůta pro úpravu odpočtu daně, výpočet úpravy odpočtu, ukazatel nároku na odpočet, úprava odpočtu, 
úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, úprava odpočtu při 
pořízení majetku jiným plátcem. Příklady. 
 
Jiří Kroupa 
Zákon o Finanční správě České republiky 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 8, s. 20-23 
Institucionální reforma daňové správy, komentář ke kompetenčnímu zákonu orgánů daňové správy 
resp. zákonu o Finanční správě České republiky; rekapitulace systematiky modernizace daňové 
správy. 
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Jiří Nigrin 
Zdanění loterií a jiných podobných her od 1.1.2012 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 9, s. 7-10 
Změny v systému zdanění v oblasti loterií a jiných podobných hazardních her; poplatník a předmět 
odvodu, základ/sazba odvodu, výpočet odvodu (pevná část odvodu), odvodové období a přiznání, 
zálohy, správa odvodu. Rozpočtové určení odvodu. Daňová uznatelnost odvodu. Postup v případě 
tombol. 
 
Zero-sum debate 
Debata s nulovým výsledkem 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8783, p. 72 
Řadu let ekonomové zastávali názor, že čím nižší jsou daně z kapitálu, tím lépe. Většina odborníků by 
nejraději viděla vůbec žádné daně. Nové studie, zmiňované v článku, však tento převládající názor 
zpochybňují, protože snížení sazeb daní z kapitálu přineslo víc nerovnosti než růstu. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 6/2012  

Příjmy fyzických osob osvobozené od daně z příjmů. Výdaje spojené s pořízením zásob (2.).  
Obchodní majetek poplatníků. DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Vznik 
povinnosti přiznat daň. Nájem dopravních prostředků z hlediska podnikání. 

 
Daňový TIP  
 
č. 11/2012  

Následky porušení povinností při správě daní. Řádek č. 47 přiznání k DPH. Opravné daňové doklady 
v režimu přenesení daňové povinnosti. Nákup stříbrných investičních mincí. Zdanění odměny 
jednatele s.r.o. Ukončení PP pro hrubé porušení pracovní kázně v době výpovědi pro nadbytečnost. 
 
č. 12/2012  

Změny v zákoně o spotřebních daních na počátku roku 2012. Zdanění příjmů zemědělce dle § 7 a § 10 
ZDP. Majetek využívaný k soukromým účelům. Účtování opravné položky ke směnce. Zařazení 
zaměstnance do práce po ukončení RD. Fakturace dopravy z hlediska DPH. Paušál na dopravu 
soukromého vozidla jednatele. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Bertrand Candelon, Elena-Ivona Dumitrescu, and Christophe Hurlin 
How to evaluate an early-warning system : toward a unified statistical framework for assessing 
financial crises forecasting methods 
Jak hodnotit systémy včasného varování : k sjednocenému statistickému rámci pro zhodnocení 
metod předpovídání finančních krizí 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 1, p. 75-113 
K nové sadě nástrojů pro hodnocení systémů včasného varování (EWS) před finančními krizemi, která 
také umožňuje porovnávat relativní výkonnost alternativních EWS. Zhodnocení je prakticky 
aplikováno na logitovém modelu pro 12 rozvojových zemí za období 1980-2010. - Pozn. 
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Jan Mertl 
K významu konceptu sociálního státu po ekonomické krizi 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 3-19 
Analýza reálné pozice sociálního státu po ekonomické krizi v českém i světovém odborném kontextu. 
Autor se snaží uchopit koncept sociálního státu v reflexi uplynulého ekonomického vývoje, ukázat 
jeho význam a životaschopnost pro budoucí hospodářskou a sociální politiku a současně poukazuje na 
problémy řady paradigmat týkajících se sociálních systémů. V první části analyzuje teoretická 
východiska konceptu sociálního státu, provádí srovnání přístupů k ekonomickým jevům dle tradičního 
tržního přístupu i vnímání těchto konceptů po finanční krizi. Dále shrnuje trendy fiskálního tlaku na 
sociální stát související s hospodářskou krizí, problematiku racionálního rozhodování a jeho omezení   
v kontextu sociálního státu a v závěru provádí syntézu zjištěných poznatků s ohledem na význam a 
charakter sociálního státu v postkrizovém období. 
 
Assaf Razin and Efraim Sadka 
Tax competition and migration : the race-to-the-bottom hypothesis revisited 
Daňová soutěž a migrace : nový pohled na hypotézu o závodech ke dnu 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 1, p. 164-180 
Autoři v příspěvku přezkoumávají hypotézu o "závodech ke dnu" (race-to-the-bottom hypothesis) v případě, 
že několik hostitelských států soupeří o vzrůstající nabídku imigrantů ze zbytku světa. Rozebírají 
fiskální aspekty migrace a vyvíjejí model daňové soutěže. Dokazují, že daně z příjmů z práce a 
kapitálu jsou vyšší v případě, kdy si země vzájemně konkurují, než v případě daňové koordinace, kvůli 
fiskální externalitě. Přinášejí také nový pohled na Tieboutovu hypotézu. - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : R. Luxemburgová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 88-95 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii připomíná německou marxistickou ekonomku Rosu 
Luxemburgovou. Příspěvek přináší její stručnou biografii a přehled hlavních knižních publikací a 
dalších významných textů doplněný charakteristikou jejího přínosu politické ekonomii a politické 
angažovanosti. - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : H. Taylorová-Millová a M. Fawcettová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 93-100 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii připomíná dvě britské bojovnice za práva žen, které 
ekonomkami přímo nebyly, ale ekonomickou vědu výrazněji ovlivnily. Jedná se o Harriet Taylor-Mill, 
jejíž životní a intelektuální dráha je spjata s Johnem Stuartem Millem, a o Millicent Fawcett. 
Příspěvek stručně shrnuje jejich biografii, hlavní publikované texty a charakterizuje jejich přínos, 
zejména v oblasti politické ekonomie. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
A rude awakening : Spanish banks 
Drsné probuzení : španělské banky 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8784, p. 63-64 
Španělská vláda začala se znárodňováním problémových finančních ústavů. V článku se rozebírá 
případ skupiny Bankia a její mateřské společnosti BFA. -- Český překlad článku viz čas. Ekonom       
č. 20/2012, s. 39-40. 
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Alessandro Turrini, Werner Roeger and István P. Székely 
Banking crises, output loss, and fiscal policy 
Bankovní krize, snížení produkce a fiskální politika 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 1, p. 181-219 
Empirická analýza role fiskální politiky při podpoře krátkodobého růstu HDP a růstového potenciálu v období 
bankovní krize. Na základě empirických údajů za období 1970-2008 z 56 rozvinutých i rozvíjejících 
se ekonomik a simulace dopadů fiskálních šoků prostřednictvím DSGE modelu Quest III je zjišťováno 
fungování alternativních kanálů vzájemného působení mezi bankovními krizemi a fiskální politikou, 
následně jsou samostatně analyzovány interakce fiskálních multiplikátorů dle různých scénářů a 
interpretovány výsledky. - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Banky tlačí čínskou měnu 
Euro, Sv. 2012, č. 17, s. 6-7 
Rozmach bankovních běžných účtů vedených v jüanech v ČR, perspektiva a výhody čínské měny jako 
platidla v rámci zahraničního obchodu s čínskými firmami vzhledem k zrušení omezujícího nařízení. 
Pohled komerčních bank na zmiňovaný produkt. 
 
By Claire Jones, Ralph Atkins and Robin Harding 
Brave but bloated 
Cena za odvahu 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37914 (30.4.2012), p. 9 
Finanční krize přinutila centrální banky, aby k záchraně světového finančního systému přijaly rychlá a 
neobvyklá opatření. Nyní jsou oslavovány jako záchranci, ale díky velkým intervencím jsou jejich 
bilance zatížené hromadou horších aktiv. Otázkou také je, zda důvěryhodnost a nezávislost bank vyšla 
z krize nedotčená. Hodně bude záviset na tom, jak hladce dokážou centrální banky upustit od 
mimořádných postupů uplatňovaných v posledních pěti letech. -- Problematikou centrálních bank se 
zabývá i článek After the bonfire of the verities ve FT ze dne 2. 5. 2012 na s. 9. 
 
Norbert Häring, Frank M. Drost 
Bundesbank will Gold nicht zählen 
Bundesbanka nechce (pře)počítat zlato 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 94 (15.5.2012), S. 36 
Německá Bundesbanka nereflektuje na doporučení Spolkového účetního dvora ohledně prověření 
zlatých rezerv uskladněných v americké centrální bance. Bundesbanka, která má ve Fed uložených cca 
3400 tun zlata (jedná se o většinu jejích zlatých rezerv), plně spoléhá "na reputaci a integritu 
jmenovaného úložiště zlata" s tím, že Fed schraňuje zásoby zlata centrálních bank mnoha dalších států 
a že pro kontrolní účely musí postačovat roční zpráva o stavu zásob zlata. Kritici této "obvyklé" praxe 
absencí inventur však odkazují jednak na fakt porušování účetních předpisů - zvláště vzhledem k hodnotě 
133 mld. eur, které figurují v účetnictví Bundesbanky - a také vyjadřují pochybnosti, zda vůbec ještě 
Bundesbanka uváděným množstvím zlata fyzicky disponuje. 
 
Deutsche Bundesbank 
Der europäische Binnenmarkt im Zahlungsverkehr vor der Vollendung = The European single 
market in payments nearing completion 
Jednotný evropský platební trh se blíží dokončení 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) č. 1, s. 47-59 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 1, p. 47-59 
Projekt vytváření integrovaného trhu služeb bezhotovostního platebního styku v eurech (Single Euro 
Payments Area, SEPA) dospěl ke klíčovému mezníku - byly určeny konečné termíny pro přechod do 
SEPA. Národní platební systém Německa pro bezhotovostní úhrady a inkasa bude nahrazen novými 
SEPA platebními nástroji od února 2014. Příspěvek shrnuje vývoj související se schématem úhrad 
SEPA (SCT) a schématem inkas SEPA (SDD) v posledních letech a problematiky nařízení, kterým se 
stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení ES č. 924/2009 
na evropské i německé úrovni. Dále se zaměřuje na budoucnost evropského trhu plateb kartami a 
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nových inovativních prostředků platebního styku prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. - 
Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglickém jazykové mutaci. 
 
Anne Kunz 
Eine Währung auf Bewährung : Euro-Krise 
Měna na zkoušku : krize eura 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 13, S. 20-23 
I když vnější hodnota eura odolává krizi a vůči dolaru i dalším významným měnám zaujímá euro 
velmi dobrou pozici, zabývá se příspěvek skutečnou silou a odolností společné evropské měny. 
Shrnuty jsou faktory, které ukazují na hrozbu masívní devalvace eura, předpokládané vlivy slabého 
eura na Německo či na eurozónu. 
 
Brooke Masters ... [et al.] 
European financial centres 
Evropská finanční centra 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37923 (10.5.2012), sep. sect. (4 p.) 
Dopad krize na evropská finanční centra, levné financování od ECB (LTRO), Evropa jako významný 
zdroj finanční expertízy a důležitá součást globálního měnového systému, regulace finančních trhů, 
podrobněji k největším střediskům - Londýn, Paříž, Frankfurt, Curych. 
 
Daniela Doležalová 
K návrhu nového nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních 
údajů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 4, s. 113-115 
Cílem návrhu nařízení Evropské komise, označovaného EMIR (European Market Infrastructure 
Regulation), je zvýšit transparentnost na trhu s deriváty a omezit systémové riziko pro finanční sektor 
zejména zavedením povinnosti vypořádávat tyto obchody prostřednictvím ústředních protistran a 
povinnosti hlásit uzavřené obchody do registru obchodních údajů. Nyní je návrh EMIR ve stádiu 
technického dolaďování mezi Evropským parlamentem a Radou. - Pozn. 
 
Ondřej Vondráček 
Nepřímá držba cenných papírů - právní pojetí cenných papírů vedených v podobě záznamů na 
účtu 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 5, s. 487-518 
Nepřímá držba cenných papírů je přímým produktem globalizace finančních trhů. Cenné papíry jsou 
stále více obchodovány jako nehmotné objekty, jejichž cirkulace probíhá pouze prováděním 
elektronických záznamů na účtech cenných papírů. Převážná většina cenných papírů je držena 
nepřímo (tzv. nepřímý systém držby). Příspěvek se podrobně zabývá analýzou čtyř základních kamenů 
nepřímé držby: cenné papíry zaznamenané na účtu cenných papírů; účet cenných papírů; majitel účtu 
(investor); prostředník (depozitář) spravující účet cenných papírů. Je zmíněno i vývojové ustrnutí        
v oblasti českého práva cenných papírů v porovnání s jinými státy EU. - Pozn. 
 
New rivers of gold : remittance corridors 
Nové zlatonosné řeky : penězovody 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8782, p. 61-62 
Převody peněz od migrujících pracovníků do jejich domovských zemí mají pro chudé země obrovský 
význam. Stále rostou, a to i v době krize. Překvapivě se mění i směr "penězovodů": Mexiko, tradiční 
příjemce peněz od rodáků z USA, je nyní velkým zdrojem financí pro Guatemalu nebo Honduras. 
Peněžní převody z Ruska do Tádžikistánu mají větší hodnotu než pětina ekonomiky této asijské země. 
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Ashoka Mody, Franziska Ohnsorge, and Damiano Sandri 
Precautionary savings in the Great Recession 
Preventivní úspory v době Velké recese 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 1, p. 114-138 
Mezinárodní analýza determinant úspor v rozvinutých ekonomikách. Studie zkoumá 
makroekonomickou důležitost preventivních motivů v míře úspor domácností v zemích OECD a na 
základě odhadů modelu preventivních úspor (ten objasňuje, jak nejistota ohledně příjmů ovlivňuje 
míru úspor) hledá příčiny prudkého nárůstu míry úspor během nedávné Velké recese. Výsledky 
naznačují, že minimálně dvě pětiny zvýšení úspor domácností mezi roky 2007 a 2009 mohou přímo 
souviset s pohnutkami k preventivním úsporám (zejména nárůstem rizika nezaměstnanosti a 
volatilitou HDP). - Pozn. 
 
Jan Klesla, Barbora Strnadová 
Stát dále omezí platby v hotovosti 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 87 (3.5.2012), s. 16 
Krátce k chystanému zákonnému omezení hotovostních plateb v ČR s cílem ztížit praní špinavých 
peněz. Návrh zavádí lhůtu 28 dnů, kdy se hotovostní platby mezi dvěma osobami sčítají do 
stanoveného limitu 350 tisíc korun. Nové vymezení hotovostní platby bez ohledu na její účel. 
 
Petr Kain, s přispěním Simone Radačičové 
Španělská vláda otočila. Do svých bank napumpuje miliardy eur 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 90 (9.5.2012), s. 15 
K plánovanému použití veřejných prostředků jako finanční injekce pro záchranu španělské banky 
Bankia. Krátce k současným problémům ekonomiky a bankovního sektoru ve Španělsku. -- O hrozící 
bankovní krizi ve Španělsku také v čas. Ekonom, č. 18/2012, s. 34-35. -- K tématu také HN č. 97/2012 
(18.5.2012), s. 21 a HN č. 100/2012 (23.5.2012), s. 22. 
 
European Central Bank 
The development of prices and costs during the 2008-09 recession 
Vývoj cen a nákladů během recese v letech 2008-09 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2012, No. 4, p. 71-85 
Článek se zabývá vývojem inflace během poslední recese v porovnání s historickými zkušenostmi. 
Ukazuje se, že pokles inflace ze spotřebitelských cen byl velmi silný, a to zejména v důsledku 
výrazného poklesu cen komodit. Naopak po vyloučení cen potravin a energií byla reakce inflace ze 
spotřebitelských cen značně slabší, a to i přes mimořádnou hloubku recese. Naznačená slabá vazba na 
hospodářský pokles zřejmě souvisí s nominálními rigiditami v eurozóně, které zabránily větším 
změnám mezd. - Pozn. 
 
The not-for-profit sector : investing in banks 
Neziskový sektor : investice do bank 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8783, p. 67-68 
V období mezi rokem 2007 a koncem minulého roku přišli akcionáři bank každým rokem o téměř 10 
% z hodnoty své investice, přičemž za tímto mezinárodním průměrem se skrývají některé skutečně 
velké ztráty. Toto prudké snížení hodnoty bank má tři příčiny: slabé západní ekonomiky, obavy z platební 
neschopnosti státu a dopad regulace. 
 
The retreat from everywhere : reshaping banking 
Ústup ze všech stran : nová podoba bankovnictví 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8781, p. 30-32 
Schopnost a ochota bank soutěžit v zahraničí se vytrácí. Zatímco v letech před finanční krizí docházelo 
k rychlému nárůstu jejich přeshraničních aktivit, nyní se začínají stahovat na domácí trhy. V tomto 
vývoji se odráží vliv tří mocných sil: politiky, regulace  a nucených výprodejů. -- Problematikou 
dalšího vývoje bankovnictví, zejména evropského, se zabývá i článek ve Financial Times ze dne 4. 5. 
2012 na s. 7 pod názvem That shrinking feeling. 
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Heike Schwerdtfeger ... [et al.] 
Überflüssiges Geld : EZB-Milliarden 
Nadbytečné peníze : miliardy z ECB 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 14, S. 88-93 
ECB zprostředkovala evropským bankám více než tisíc miliard eur na dobu tří let za výhodný 
jednoprocentní úrok - příspěvek přináší bližší pohled na ty, kdo nejvíce z přílivu peněz profitovali, jak 
se peníze dostávaly na finanční trhy (nebyly v ekonomikách potřebné) a také, kde hrozí nové 
investiční bubliny. LTRO. 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Verordnung zur Einführung einer Finanzanlagenvermittlungsverordnung : vom 2. Mai 2012 
Výnos o zavedení nařízení o zprostředkování finanční investice : z 2. května 2012 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2012, Nr. 19, S. 1006-1020 
Paragrafové znění nařízení o zprostředkování finanční investice přináší předpisy o: kontrole profesní 
způsobilosti investičních zprostředkovatelů v Německu, registru a registraci zprostředkovatelů, 
požadavcích na pojištění odpovědnosti při výkonu povolání, informačních/poradenských a 
dokumentačních aj. povinnostech a také o přestupcích. 
 
Haig Simonian and Eric Frey 
Vienna as a financial centre 
Vídeň jako finanční centrum 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37928 (16.5.2012), sep. sect. (4 p.) 
Postavení Vídně mezi ostatními finančními centry, dopad krize v zemích střední a východní Evropy, 
situace v bankovnictví, příliv kapitálu, realitní fondy aj. 
 
Lukáš Vacek 
Výkon dohledu nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru 
Jurisprudence, Sv. 21, (2012) č. 3, s. 8-15 
Článek se věnuje některým aspektům, které s sebou přináší svěření výkonu dohledu nad dodržováním 
povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých 
zákonů, do působnosti dvou orgánů - České národní banky a České obchodní inspekce. Autor 
upozorňuje především na důsledky, které v této souvislosti přinesla následná novela zákona o ČNB, 
jež působnost tohoto orgánu dohledu částečně zúžila. Na příkladech jednotlivých subjektů 
poskytujících služby na finančním trhu je ukázáno, jaké komplikace s sebou takové rozdělení 
působnosti přináší. - Pozn. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Alexander Fritzsche 
8. GWB-Novelle - Überblick über den Regierungsentwurf 
8. novela zákona proti omezování soutěže - přehled změn z vládního návrhu 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 15, S. 845-853 
Cílem novelizace německého zákona proti omezování soutěže je především zmenšit rozdíly mezi 
německou a evropskou kontrolou fúzí, rozšířit možnosti při slučování malých a středních podniků       
v tiskové a mediální oblasti a také prosazovat kartelové právo prostřednictvím spotřebitelských svazů, 
rovněž umožnit rozšíření aplikace soutěžního práva i na nemocenské pokladny; v úvodu pohled na 
hranice dominantního postavení na trhu. Hlavní změny a novinky jsou hodnoceny z pohledu praxe, 
připojeny jsou i návrhy příp. úprav. SIEC. - Pozn. 
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Paul Markillie 
A third industrial revolution : special report on manufacturing and innovation 
Třetí průmyslová revoluce : zvláštní zpráva o výrobě a inovacích 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8781, centr. sect. (18 p.) 
Podrobný přehled k budoucnosti digitálně řízeného průmyslu. Vysoká automatizace, vysoce 
kvalifikovaná práce, nové materiály. Komparativní výhody zemí - s růstem mezd v Číně se některé 
druhy výrob vracejí do bohatých zemí. Prospěch malých a středních firem z nových materiálů, 
levnějších robotů, chytřejšího softwaru, služeb online a tiskáren 3D. -- Viz i článek The third industrial 
revolution na s. 13. 
 
Jana Sereghyová 
Aktuální pohledy na vývoj konjunkturní situace v Evropské unii a ve světě 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 20-27 
Autorka seznamuje s novými tendencemi, které dle odhadů prognostiků mohou ovlivňovat aktuální 
konjunkturní situaci v Evropské unii a ve světové ekonomice. Vychází z prognózy sítě evropských 
konjunkturálních výzkumných ústavů EUREN. Věnuje se proměnám konjunkturní situace v USA, 
Japonsku, Číně a analyzuje aktuální konjunkturní situaci v EU. - Pozn. 
 
Miroslav Petr, Roman Šitner 
Českou ekonomiku čeká letos stagnace 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 92 (11.5.2012), s. 18 
Shrnutí vývoje průmyslové a stavební výroby v Česku v letošním roce. Podrobněji k poklesu ve 
stavebnictví a jeho příčinám. 
 
Double-dip trouble : Britain's stuttering economy 
Trable s dvojím poklesem : zadrhávající britská ekonomika 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8782, p. 30-31 
Údaje o hospodářském vývoji ve Velké Británii za 1. čtvrtletí 2012 jsou zklamáním pro politiky i analytiky. 
Když se země dostala v r. 2009 z hluboké recese, převládala naděje, že si dokáže udržet mírný růst,     
i když se řešil fiskální deficit. Teď však dvě čtvrtletí po sobě HDP klesá. Článek analyzuje příčiny 
tohoto vývoje. 
 
Václav Lavička 
Eurozóna se v letošním roce recesi nevyhne : nová prognóza OECD 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 100 (23.5.2012), s. 19 
K makroekonomickému výhledu členských zemí dle nejnovější prognózy OECD na rok 2012. 
Doporučení k úsilí o ozdravení veřejných rozpočtů, ale i ke zvolnění fiskální konsolidace v případě 
propadu či zpomalení dané ekonomiky. Podrobněji k situaci Španělska, Itálie, Česka, Maďarska, 
Polska a Německa. 
 
Going for growth, but how? 
Chceme růst, ale jak? 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8783, p. 33 
Po fiskálním kompaktu má Evropa nové téma - růstový kompakt. Neznamená to však, že eurozóna 
radikálně mění kurs. Výzvy k růstu se podobají obhajobám světového míru: všichni souhlasí, že je to 
dobrá věc, ale neshodnou se na tom, jak jí dosáhnout. Svědčí o tom i představy předních evropských 
politiků. 
 
Joseph Leahy ... [et al.] 
Investing in Brazil 
Investování v Brazílii 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37929 (17.5.2012), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářský přehled o Brazílii se zaměřuje na hospodářský růst, rozvoj zemědělství, přírodní zdroje, 
investice do infrastruktury, průmysl, trh nemovitostí aj. 
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Miroslav Zámečník 
Já, prezident Francouzské republiky 
Euro, Sv. 2012, č. 20, s. 53-55 
K ekonomickému programu nového francouzského prezidenta F. Hollanda a jeho porovnání s hospodářskou 
politikou a volebními sliby někdejšího socialistického prezidenta F. Mitterranda. 
 
Tomáš Plhoň 
Jak Řekové bijí o mříže 
Euro, Sv. 2012, č. 20, s. 48-52 
Problematika radikalizace politické reprezentace Řecka po nedávných volbách, po kterých selhal pokus 
o sestavení vlády. Alexis Tsipras a jeho odmítání programu řeckých úspor provázaných s mezinárodní 
pomocí Řecku, vnější tlaky mezinárodního společenství. K potížím řecké ekonomiky a krizi platební 
bilance, hypotetický krach Řecka a "vězení jménem euro", k důsledkům pro eurozónu. 
 
Raymond Van der Putten 
Japan: One year after the Tohoku earthquake 
Japonsko: jeden rok po zemětřesení v Tóhoku 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 3, p. 11-19 
Vyčíslení hospodářských škod vzniklých v důsledku zemětřesení a tsunami v Japonsku v oblasti 
Tóhoku a havárie v jaderné elektrárně Fukušima. Odhad nepřímých škod (pokles HDP, výroby, 
poškozená infrastruktura) a hospodářských následků jaderné katastofy. K programu rekonstrukce a 
revitalizace oblasti Tóhoku, otázka jeho financování; důsledky pro podnikatelský sektor a oblast 
energetiky. - Pozn. 
 
Fabio Rumler 
Pass-Through von Rohstoffpreisen auf die Konsumentenpreise ausgewählter Produkte 
Přenesení zvýšení cen surovin na spotřebitelské ceny vybraných výrobků 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2012, Nr. 1, S. 98-111 
Pass-through, kompenzace zvýšených nákladů zvýšením cen; zkoumání pass-through cen surovin do 
spotřebitelských cen vybraných výrobků v Rakousku na základě údajů o spotřebitelských cenách za 
období let 1996-2009. Metodika zkoumání, výrobky s rychlým/malým efektem pass-through, 
výraznější efekt pass-through po zavedení eura v lednu 2002 (je hodnocen jako kauzální), potvrzení 
asymetrického efektu pass-through u pohonných hmot prokázaného předchozími studiemi. - Pozn. 
 
Friedrich Fritzer 
Preisniveaukonvergenz vor und nach Inkrafttreten der Wirtschafts- und Währungsunion 
Konvergence cenové úrovně před a po začátku působnosti Evropské hospodářské a měnové unie 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2012, Nr. 1, S. 112-124 
Zkoumání konvergence spotřebitelských cen v eurozóně, EU a v dalších skupinách zemí (vybraných 
nečlenů EU) v období let 1995-2009 resp. 2010; vývoj cenové úrovně Rakouska ve srovnání s Německem, 
Itálií a dalšími zeměmi eurozóny. Faktory cenových rozdílů (DPH, pracovní náklady, sbližování 
cenové úrovně před/po zavedení eura). - Pozn. 
 
Axel Höpner 
Siemens entwickelt Energiespeicher 
Siemens vyvíjí energetický zásobník 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 81 (25.4.2012), S. 16-17 
K přelomové technologii firmy Siemens, která by měla umožnit skladování přebytečné elektřiny         
z alternativních zdrojů (ve formě vodíku v podzemních úložištích). 
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Jean-Loic Guiéze 
South Africa: Talkin' bout an evolution 
Jižní Afrika: mluvíme o vývoji 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 3, p. 21-28 
Shrnutí faktorů ekonomické síly Jihoafrické republiky předchází rozboru problémových 
hospodářských a sociálních oblastí této nejvýznamnější africké ekonomiky (nedostatek kvalifikované 
pracovní síly, nízká míra vzdělanosti, ztráta konkurenceschopnosti, nízká míra investic, chudoba a 
snižování průměrné délky života). Krátce také k vývoji na politické scéně JAR. - Pozn. 
 
Tomáš Holub 
Škrty mohou zbrzdit oživení ekonomiky, vyšší DPH a daně z příjmů utlumí spotřebu 
domácností : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 19, s. 30-31 
K některým údajům z poslední prognózy České národní banky o vývoji české ekonomiky. Nepříznivý 
makroekonomický vývoj eurozóny, zpomalení růstu v ČR, rozbor a porovnání základního a 
alternativního scénáře prognózy (alternativní scénář zohledňuje vliv současných vládních návrhů k další 
fiskální konsolidaci). Podrobněji k vývoji inflace, brzdícímu dopadu vládních rozpočtových návrhů na 
ekonomický růst i inflačním očekáváním ČNB. -- K poklesu HDP v ČR viz také článek v HN             
č. 95/2012 (16.5.2012), s. 15. 
 
By Ralph Atkins 
The miraculous machine : Germany 
Zázračný stroj : Německo 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37906 (20.4.2012), p. 7 
V největší evropské ekonomice panuje velmi optimistická nálada. Zatímco jiné evropské země se 
potýkají s dluhovou krizí, v Německu jsou nízké úrokové sazby, přitéká do něj zahraniční kapitál, po 
jeho produkci se zvyšuje celosvětová poptávka a oslabující euro navíc výrazně pomáhá jeho exportu. 
Velmi důležité jsou sílící obchodní vztahy s Čínou - německý export do této země se od roku 2007 
zdvojnásobil. -- Český překlad článku pod názvem Německá ekonomika hýří optimismem a posiluje 
obchodní vztahy s Pekingem viz Hospodářské noviny č. 80 ze dne 23. dubna 2012, s. 19. 
 
Vít Pošta, Zdeněk Pikhart 
The use of the Sentiment Economic Indicator for GDP short-term forecasting : evidence from 
EU countries 
Použití ukazatele hospodářského klimatu při krátkodobém prognózování HDP : údaje ze zemí 
EU 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 1, p. 41-55 
Příspěvek ke krátkodobému prognózování HDP. Kvantitativní analýza potenciálu a hodnocení 
předpovídací schopnosti ukazatele hospodářského klimatu pro předpovídání čtvrtletního růstu HDP 
(Sentiment Economic Indicator, SEI, je publikován Evropskou komisí jako kompozitní ukazatel 
důvěry). Autoři modelovým způsobem zkoumají vztah mezi čtvrtletními změnami HDP a SEI a 
ukazují, že turbulence v období 2007-2008 měly škodlivý vliv na tento vztah. - Pozn. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Richard Milne and Patrick Jenkins 
Contagion risks loom amid Greek euro exit fears 
Obavy z odchodu Řecka vyvolává i riziko nákazy 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37927 (15.5.2012), p. 27 
Řecký odchod z měnové unie by podrobil záchranná opatření vytvořená evropskými politiky tvrdé 
zkoušce a evropský bankovní sektor by vystavil obrovskému tlaku. Trhy mají ale daleko větší obavy, 
že by si z Řecka mohly vzít příklad další problémové země. Řecká nákaza by se po odchodu země      
z eurozóny podle expertů rychle přesunula do Itálie a Španělska a otázkou je, zda by věřitelé Atén 
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měli po utrpěných ztrátách ještě chuť pomáhat Římu a Madridu. -- Český překlad článku pod názvem 
Trhy se obávají, že by po Řecku mohly euro zavrhnout i další země viz Hospodářské noviny č. 95 ze 
dne 16. května 2012, s. 23. 
 
By Chris Giles, Peter Spiegel and Kerin Hope 
If Greece goes ... 
Jestliže Řecko půjde ... 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37926 (14.5.2012), p. 7 
Odchod Řecka z eurozóny již není nemyslitelný a národohospodáři i investoři zaměřují pozornost na 
případné důsledky takového vývoje. Článek hledá odpovědi na otázky, zda to Řecko myslí s odchodem 
vážně, zda je Evropa ochotná hodit svého člena přes palubu, co způsobí odchod Řecka z měnové unie 
a jaké to pro ně bude mít hospodářské následky. -- Český překlad článku pod názvem Evropa se 
připravuje na návrat Řecka k drachmě viz Hospodářské noviny č. 94 ze dne 15. května 2012, s. 14-15. 
-- Problematikou se zabývají i články v The Economist č. 8784 ze dne 12. května 2012 na s. 9 a 21-24. 
 
Tony Barber ... [et al.] 
The future of the European Union 
Budoucnost Evropské unie 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37922 (9.5.2012), sep. sect. (4 p.) 
Krize eurozóny jako zatím nejtěžší zkouška odolnosti Evropské unie, únava z rozšíření, obavy             
z úsporných opatření, rozdílné názory na jednotný trh, instituce, zahraniční politika, Británie a EU, 
francouzsko-německé vazby. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Dáša Hyklová 
Byznys ostrých hochů : Němci a Poláci neuznávají národní licence českých zbrojařů a 
komplikují tím vývoz jejich zboží 
Euro, Sv. 2012, č. 19, s. 20-24 
K exportu produktů českého bezpečnostního a obranného průmyslu a jeho komplikacím; problematika 
tranzitních licencí a možného konkurenčního boje v rámci EU; podpora vývozu tzv. speciálu ze strany 
českého státu; změna struktury zbrojního průmyslu (výrobky pro obranu a bezpečnost); perspektivy     
v oblasti technologií kybernetické bezpečnosti; účast na zahraničních tendrech. -- Další příspěvky        
k tematice zbrojního průmyslu viz s. 25 a s. 26. 
 
Tomáš Hájíček 
Celní zákon a jeho novela. [Pokrač.] 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 5, s. 22-26 
Novela celního zákona, další vybrané podstatné změny: posílení oprávnění a kompetencí celních 
orgánů (přiměřenost použití zbraně, použití donucovacích prostředků), placení cla a zajištění celního 
dluhu. - Pozn. 
 
Petrodollar profusion 
Petrodolarová hojnost 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8782, p. 67 
Hlavní hnací silou globálních nerovnováh není Čína, ale vývozci ropy, přesněji jejich souhrnný 
přebytek běžného účtu. MMF odhaduje, že letos dosáhnou rekordního přebytku ve výši 740 mld. 
USD, z čehož tři pětiny připadnou na Střední východ. Nejefektivnějším řešením této situace by byly 
veřejné výdaje a také investice vzhledem k vysokému obsahu dovozu. 
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Robert Břešťan 
Světový obchod čekají chudší časy 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 19, s. 50-52 
K vývoji a výhledu světového obchodu dle nové zprávy WTO. Aktuální pozice ČR (30. největší 
exportér i importér), analýza rizik budoucího vývoje mezinárodní obchodní výměny: dluhová krize, 
zvyšování cen komodit, nárůst protekcionismu, geopolitická rizika. Posilování dovozu do některých 
světových regionů. V grafech je znázorněna struktura českého dovozu a vývozu, podíl českého 
exportu na HDP a vývoj světového obchodu a HDP v meziročním srovnání. 
 
Mark Fehr 
Wirksame Tricks : Maschinenbau 
Účinné fígle : strojírenství 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 13, S. 58-60 
O způsobech a postupech, kterými se němečtí výrobci brání kopírování a dalším nelegálním 
obchodním praktikám čínských obchodních partnerů a konkurentů. 
 

Podnik a podnikání 
 
Markus Kitzmueller and Jay Shimshack 
Economic perspectives on corporate social responsibility 
Ekonomické pohledy na sociální odpovědnost podniků 
The Journal of economic literature, Vol. 50, (2012) No. 1, p. 51-84 
Článek představuje syntézu literatury o sociální odpovědnosti podniků (CSR). Ta je definována           
z ekonomického pohledu; autoři vypracovali systematiku CSR, spojující různé přístupy k problematice. 
Zkoumají podmínky, za nichž CSR může přinést větší prospěch než jiné způsoby poskytování veřejně 
prospěšných služeb. Na teoretické predikce zde navazují empirická zjištění z ekonomických a 
neekonomických zdrojů. - Pozn. 
 
Malte Buhse 
Kleine Firmen, wenig Wachstum 
Malé firmy, malý růst 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 82 (26.4.2012), S. 18 
I když je Evropská komise přesvědčena o kladech malých a středních podniků v Řecku pro 
hospodářský růst, ekonomové, kteří zkoumají souvislosti mezi růstem a velikostí podniků, jsou naopak 
přesvědčeni, že právě vysoký počet malých firem má podíl na současných hospodářských problémech 
země. Na rozdíl od velkých podniků nejsou malé firmičky pro ekonomiku přínosné, příliš mnoho 
malých podniků ekonomice spíše škodí než prospívá. Dokazují to jak statistiky Eurostatu, tak i pohled 
na mapu jižní Evropy (v Itálii, Španělsku a Portugalsku má cca 94 % firem méně než 10 
zaměstnanců). Příspěvek vyvrací mýty o rychlém růstu malých (inovativních) podniků a jejich údajné 
"produktivitě" pracovních míst a vysvětluje důvody nárůstu velmi malých podniků v jihoevropských 
zemích (např. rozdílné podmínky ochrany proti výpovědi pro malé a větší podniky). 
 
Jiří Šimek 
Nový rámec pro fúze a rozdělení 
Euro, Sv. 2012, č. 20, s. 62 
Ke změnám zákona o přeměnách společností novelou č. 355/2011 Sb. a některým nejasnostem, které 
přinášejí pro praxi. Možnost volby stanovení rozhodného dne přeměny do budoucnosti a dopady na 
oceňování firmy; zaúčtování přecenění jmění společnosti až v zahajovacích rozvahách; dodatečné 
položky vztahující se k přecenění při přeměnách; termín "rozštěpení". 
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Vladimír Hruška 
Smlouva o nájmu podniku 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 4, s. 35-43 
Smlouvu o nájmu podniku upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. V článku se popisují i účetní operace při nájmu podniku nebo jeho části a připojen je 
nezávazný vzor smlouvy o nájmu podniku. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Frank M. Drost, Anke Rezmer 
Arbeiter fürchten um Zusatzrente 
Zaměstnanci se obávají o dodatkový důchod 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 67 (3.4.2012), S. 34-35 
Vedle zákonného a soukromého důchodového zabezpečení představují podnikové důchody v Německu 
osvědčený pilíř, který je hodnocen i jako odolný proti krizi. Příspěvek přibližuje důvody obav o existenci 
dodatkového důchodu poskytovaného především velkými podniky v důsledku regulace resp. reformy 
směrnice Evropské komise o penzijních fondech, jež přináší přenesení přísnějších požadavků 
Solvency II i na vlastní kapitál podnikových penzijních pokladen. 
 
Pay to stay at home : German family policy 
Peníze za pobyt doma : německá rodinná politika 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8783, p. 30 
Německá vláda plánuje kontroverzní příspěvek pro matky, které zůstávají s dětmi doma. Ženy, jež 
nedají své dítě do jeslí, by pobíraly 150 EUR měsíčně. Podle kritiků to však bude vést ženy k tomu, 
aby přerušily svou kariéru, a nejvíce to bude lákat ty, které si to mohou nejméně dovolit. 
 
Pavel Kantořík 
Ukončí zákon č. 428/2011 Sb. letitý spor o česko-slovenské důchody? 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 254-257 
Smlouva o sociálním zabezpečení uzavřená mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, 
rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Landtová, přijetí zákona č. 428/2011 Sb., pravidla pro aplikaci 
Smlouvy stanovená Ústavním soudem, další vývoj správní praxe. - Pozn. -- Problematikou se zabývá i článek 
od Miroslava Knoba v čas. Soudní rozhledy, č. 4/2012, s. 127-130. 
 
Tomáš Plhoň 
Velký třesk v připojištění : současné penzijní fondy projdou zásadní transformací aneb Jak se 
vyznat v třetím pilíři důchodové reformy 
Euro, Sv. 2012, č. 21, příl. Penzijní reforma s. 18-19 
Seznámení s přeměnou systému penzijního připojištění na třetí pilíř důchodové reformy od 1.1.2013. 
Transformace stávajících penzijních fondů na penzijní společnosti; oddělení majetku těchto 
společností od prostředků střadatelů; změna výše státního příspěvku a daňových odpočtů; vznik 
účastnických fondů doplňkového penzijního spoření s investiční strategií s různou mírou rizika; 
přechod z transformovaných do účastnických fondů. -- Viz i další příspěvky v tematické příloze tohoto 
čísla Penzijní reforma, komentář ministra financí na s. 9. 
 
Dietrich Creutzburg 
Wiesehügels neue Rentenpolitik 
Nová důchodová politika šéfa odborů ve stavebnictví 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 65 (30.3.2012), S. 16-17 
K nově prosazované koncepci ochrany zaměstnanců ve fyzicky náročných zaměstnáních v Německu 
(oblast stavebnictví, zemědělství a životního prostředí), která se týká snížení důchodového věku, délky 
čerpání podpory v nezaměstnanosti pro starší zaměstnance či menší váhy znevýhodňujících prvků při 
výpočtu důchodu (např. při nižších příjmech z důvodu nemoci). 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Táňa Králová 
Ceny spadlé z nebe : církevní restituce 
Euro, Sv. 2012, č. 19, s. 32-33 
K výpočtu hodnoty církevního majetku, na který by se měla vztahovat restituce, provedenému 
církevními experty. Výhrady k ocenění lesní půdy, polností i zastavěných ploch na základě posudku 
auditorské společnosti Ernst & Young. 
 
Jiří Klíma 
Zahajované byty v České republice v letech 1997 až 2010 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 1, s. 34-36 
Počet a struktura zahájených bytů v letech 1997-2010, zahájená výstavba bytů v jednotlivých krajích a 
okresech ČR, okresy s největší intenzitou zahájené výstavby. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bert Losse 
AG Metall 
Akciová společnost Metall 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 18, S. 22-28 
Německá IG Metall je největší světovou odborovou organizací, jejíž vliv v ekonomice výrazně roste. 
Pod vyspělým vedením B. Hubera se toto společenství přetransformovalo v přísně organizovaný 
"koncern" zaměstnanců, který disponuje napěchovanými stávkovými pokladnami a značnou mocí. 
Činnost, subjekty organizované pod záštitou IG Metall, majetek, efektivní investice. 
 
Martin Nohál 
Flexibilita českého trhu práce : legislativní mezery v systému agenturního zaměstnávání 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 28-35 
Příspěvek se zabývá jedním z flexibilních trendů českého trhu práce - tzv. agenturním zaměstnáváním. 
To je nástrojem rychlého řešení nedostatku pracovní síly, kdy může dojít k rychlému ukončení tohoto 
typu zaměstnání. Agentura práce přímo zaměstnává uchazeče o práci, které pak dočasně za odměnu 
"pronajímá" do firem. Autor rozebírá agenturní zaměstnání z hlediska stability a flexibility oproti 
standardnímu pracovnímu poměru, věnuje se dočasnému přidělení i podmínkám jeho ukončení a 
charakterizuje rozmach a přínos agenturního zaměstnávání i nedostatečně jasné právní vymezení v české 
legislativě. Krátce se také věnuje dalším možnostem českého zaměstnávání (dohoda o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr). - Pozn. 
 
Peter H. Egger, Maximilian von Ehrlich and Doina Radulescu 
How much it pays to work in the financial sector 
Jak moc se vyplácí pracovat ve finančním sektoru 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 1, p. 110-139 
Příspěvek se zabývá výší odměňování vedoucích pracovníků v zemích OECD. Na základě údajů         
z databáze BoardEx za období 2002-2007 porovnává platy, bonusy a další odměny CEO a řídících 
pracovníků v jednotlivých sektorech, zvláštní pozornost věnuje finančnímu odvětví, a v různých 
zemích. Soustředí se na otázky, zda jsou platy ve finančním sektoru lepší, protože mají pracovníci 
speciální dovednosti nebo lepší vzdělání než v jiných sektorech; zda jsou vysoké odměny znakem 
finančního odvětví jako celku, nebo jsou záležitostí jen části odvětví, např. investičního bankovnictví; 
a zda jsou vysoké odměny ve finančnictví fenoménem vzniklým pouze v několika málo zemích jako 
USA a VB, nebo zda jsou fenoménem globálním. Na závěr jsou shrnuty relevantní empirické výsledky 
a interpretována hlavní zjištění. - Pozn. 
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Mobile moans : building euro-zone competitiveness 
Pohyblivé nářky : budování konkurenceschopnosti v eurozóně 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8782, p. 66 
Příspěvek se zaměřuje na mobilitu pracovních sil v Evropě, která je nižší než v USA a Kanadě. 
Příčinou je jazyková bariéra, ale i daňová a sociální politika jednotlivých států či situace na bytovém 
trhu a byrokracie. 
 
Václav Pícl 
Práce se stala nedostatkovým zbožím : analýza ČMKOS 
Sondy, Sv. 22, (2012) č. 6, s. 18-19 
Charakteristika trhu práce ČR v analýze zaměstnanosti; úroveň zaměstnanosti a trend nezaměstnanosti 
v letech 2007/2008-2012, deformace údajů o poklesu nezaměstnanosti v důsledku nárůstu vynucených 
odchodů do předčasného důchodu, absence aktivní politiky zaměstnanosti (výdaje na ni jsou u nás 
podstatně nižší než ve vyspělých zemích EU), negativní dopady zvyšování počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných. 
 
Ján Záborský 
Stratená pokrízová generácia 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 17, s. 14-16 
Rekordní nezaměstnanost v zemích PIGS "kopíruje" i SR; uvedeny jsou některé důvody a praktiky 
vedoucí k enormní nezaměstnanosti a také je zmíněn fenomén NEET (Not in Employment, Education 
or Training), který je pro ekonomiku větším rizikem než samotní nezaměstnaní. Akce "Mladí v pohybu" 
vyhlášená EU má napomoci řešit nezaměstnanost mladých lidí, uvedeny jsou modely snižování 
nezaměstnanosti mladých v Nizozemsku a Velké Británii, pozitivním vzorem řešení nezaměstnanosti 
mladých je "učňovská skupina" tvořená Rakouskem, Německem a Švýcarskem (studium v rámci 
učňovských programů doplňuje spolupráce s podniky, které "si" proškolují své budoucí zaměstnance). 
-- Významu praktického využití dosaženého vzdělání v SR a sankcionování zbytečných studijních 
oborů se věnuje následující příspěvek na s. 17. 
 
Zuzana Potužáková 
Trhy práce ve státech Visegrádské čtyřky a ekonomická krize 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 13-24 
Článek metodou komparativní analýzy klíčových indikátorů trhů práce (míra zaměstnanosti, míra 
nezaměstnanosti, míra dlouhodobé nezaměstnanosti) a souvisejících makroekonomických ukazatelů 
porovnává situaci na trzích práce ve členských zemích Visegrádské čtyřky před propuknutím 
celosvětové hospodářské krize a po krizi. Autorka nejprve rozebírá dopady krize na ekonomickou 
situaci států V4, v důsledku krize se rozdíly mezi státy zvětšily. Dále se soustředí na vývoj 
jednotlivých trhů práce před a po krizi a shrnuje protikrizová opatření, která podnikly jednotlivé vlády 
v bezprostřední reakci na krizi a která se tak v letech 2009-2010 přímo i nepřímo projevila na trzích 
práce. V poslední části se zaměřuje na rigidity a dualizaci trhů práce, jež mají za následek vyšší míru 
nezaměstnanosti a zhoršují proces vytváření nových pracovních míst v pokrizovém období. - Pozn. 
 
Dietrich Creutzburg, Michael Inacker 
Union beschließt Mindestlohn 
Unie CDU/CSU hlasuje pro minimální mzdu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 82 (26.4.2012), S. 4 
Prosazování jednotné minimální mzdy v Německu; současné hodinové minimální mzdy pro 
pracovníky ostrahy, prádelen či na stavbách, navrhovaná výše minimální mzdy. 
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Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 6/2012  

Občanský zákoník a pracovněprávní vztahy. Desatero o dovolené. Zprostředkování zaměstnání 
úřadem práce. Výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci - nově. Doručování písemností 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Alternativní pracovní úvazky po novele ZP. „Švarcsystém“ 
versus nelegální práce. Pravidelné, jednorázové a nepeněžní příjmy zaměstnance. Uznávání nemocí 
z povolání - nová právní úprava. Když zaměstnankyně pečuje o dítě (problematika pojistného).  
Komunikace se zdravotní pojišťovnou - oznamovací povinnost plátců pojistného. Poměrná část 
minima u zaměstnance. Vybraná plnění - nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance. 
Cestovní náhrady u společníků a jednatelů s.r.o. Sazby cestovních náhrad pro rok 2012.  
 

Právo 
 
Martin Mládek, Ivan Chalupa 
Dlouhé prsty antikorupčního práva 
Euro, Sv. 2012, č. 19, s. 55 
K přeshraničním účinkům zahraničních protikorupčních zákonů (britský Bribery Act a americký 
Foreign Corrupt Practices Act ) a jejich potenciálním postihům pro české firmy. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise přijala návrh nařízení o statutu evropské nadace 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 4, s. 115-118 
Struktura evropských právních forem společností, jejichž založení a regulace má právní povahu 
"společností jednotného trhu EU", se rozšířila o návrh nařízení o statutu evropské nadace. Návrh má za 
cíl vytvoření jediné evropské právní formy - evropské nadace (FE) - která by byla založena na 
stejných právních základech ve všech členských státech. Evropská nadace by působila souběžně s již 
existujícími či nově založenými vnitrostátními nadacemi, přičemž získání postavení evropské nadace 
by bylo zcela dobrovolné. - Pozn. 
 
Tomáš Podškubka, Jana Skálová 
Novinky týkající se znaleckých posudků v novele zákona o přeměnách 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 4, s. 102-108 
Příspěvek shrnuje novinky týkající se znaleckého oceňování z novely zákona o přeměnách č. 355/2011 
Sb. a poukazuje na provázanost znalecké práce a účetnictví zúčastněných společností. - Pozn. 
 
Karel Eliáš 
Nový občanský zákoník ve Sbírce zákonů 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 229-234 
Po zveřejnění občanského zákoníku ve Sbírce zákonů začaly ubíhat dny do nabytí jeho účinnosti,        
v jejichž průběhu má být nový zákoník odborně komentován a vyložen již nikoliv jako diskusní 
materiál, ale jako platný zákon, tak aby právní věda i praxe dokázaly novou zákonnou úpravu pochopit 
a vstřebat. Autor zákona vysvětluje, jak nová kodifikace mění samu funkci občanského zákoníku a      
k jakým politickým zásahům do jeho konstrukce došlo, a zdůrazňuje posílení úlohy soudce.  Připomíná 
rovněž velký úkol institucí, jejichž úkolem je seznámit veřejnost s novou právní úpravou. - Pozn. 
 
Jan Řehola 
Právní úprava provozování sázkových her na internetu : národní či nadnárodní řešení? 
Jurisprudence, Sv.. 21, (2012) č. 3, s. 16-21 
Při regulaci provozování sázkových her na internetu již není možné vycházet pouze z národních 
právních úprav. Vzhledem k přeshraničnímu charakteru hazardních her jsou národní regulátoři povinni 
respektovat mantinely vytyčené nadnárodní právní úpravou. V případě členských států EU se jedná 
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především o primární evropské právo zaručující volný pohyb služeb a svobodu usazování i o rozsudky 
Soudního dvora EU. Tento nadnárodní právní rámec se však stále zřetelněji ukazuje jako naprosto 
nedostatečný. - Pozn. 
 
Tomáš Otáhal, Michaela Lukašíková 
Vývoj vnímané korupce v zemích Visegrádské čtyřky a v Číně 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 36-47 
Článek se zabývá analýzou vnímání korupce v zemích V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) a v Číně, 
která byla provedena na základě dat z kompozitních ukazatelů korupce. Vybranými indikátory 
měřícími korupci byl Index vnímání korupce (CPI) sestavovaný mezinárodní společností 
Transparency International, který zachycuje korupci vnímanou odborníky, dále indikátor Kontrola 
korupce (CC) sestavovaný Světovou bankou, který zahrnuje také vnímání korupce laickou veřejností, 
a následně některé části průzkumu Eurobarometru zadávaného Evropskou komisí, jež obsahovaly 
vyjádření občanů jednotlivých evropských států. Autoři dále provádějí korelační analýzu mezi CPI a 
hrubým domácím produktem ve sledovaných zemích, ilustrují, jaký vztah měl vývoj vnímané korupce 
k ekonomickému růstu a porovnávají zjištění pro jednotlivé země. -- K tématu korupce v oblasti 
veřejných zakázek a etice podnikání v ČR a porovnání s Evropou viz čas. Ekonom č. 23/2012, s. 27-
29. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 4 

Souběžné postihování mezinárodních kartelů Komisí a vnitrostátními soutěžními orgány – temporální 
a teritoriální aspekty : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Brně. 
Toshiba Corporation a další proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 14. 2. 2012                                                             C-17/10 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 5 

Zvláštní režim zdanění cestovních kanceláří : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná 
Nejvyšším správním soudem ČR. Star Coaches s.r.o. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město 
Prahu.  
Rozsudek ESD (šestý senát) ze dne 1. 3. 2012            C-220/11 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 5 

Definice regulovaného kapitálového trhu : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de 
Apel Cluj (Rumunsko). Trestní řízení proti Nilaşovi a dalším. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 22. 3. 2012           C-248/11 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 5 

Povinnost zadavatele veřejné zakázky žádat o vysvětlení příliš nízké nabízené ceny : žádost                 
o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. SAG ELV Slovensko a další 
proti Úradu pro verejné obstarávanie. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 29. 3. 2012-05-30          C-599/10 
 
Zkratky a vysvětlivky 

ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)         
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Matúš Senaj, Pavol Šilhár, Tibor Zavadil 
Finančná situácia slovenských domácností 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 23-27 
Výsledky průzkumu finanční situace a spotřeby slovenských domácností, který je součástí evropského 
projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey) koordinovaného ECB. Význam 
průzkumu HFCS, záznam metodou CAPI, zpracování údajů a jejich validita; zjištěné informace          
o finančních aktivech/pasivech a reálných aktivech slovenských domácností. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Norber Häring 
Stimmt es, dass die Finanzkrise die angelsächsisch geprägte Rechnungslegung infrage stellt? 
Je pravda, že finanční krize zpochybnila anglosaské pojetí účetnictví? 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 88 (7.5.2012), S. 16 
Tržně orientovaná metodika anglosaského účetnictví IFRS se stále více prosazuje i přesto, že nedávná 
finanční krize odhalila její slabiny a je pádným důvodem pro zachování konzervativních metod 
německého účetnictví a oceňovací metody. Krátký komentář ilustrativně doplňují dva příklady o dosahování 
fiktivní objektivity ocenění prostřednictvím IFRS. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 6/2012  

Odložená daň. Dotace ze státního rozpočtu. Zúčtovací vztahy ke krátkodobým pohledávkám. Pořízení 
automobilu na úvěr a leasing. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 10-11/2012   

Český účetní standard pro podnikatele č. 009 - Deriváty. DPH u finančních a pojišťovacích činností. 
Pokyn D-300 vs. GFŘ D-6 (4. díl). Strop pro platbu pojistného ve světě. Kapesné na zahraničních 
pracovních cestách - podnikatelská sféra. Sleva na invaliditu v případě přiznání starobního důchodu. 
 
č. 12/2012  

Vláda se zabývala změnou daňových zákonů. Povinnost přiznat daň v případě pořízení zboží z jiného 
členského státu. Sazba DPH u pravidelné revize výtahů. Zdanění zaměstnaneckých akcií. Dovolená při 
nerovnoměrné pracovní době. Vozidlo používané ve více firmách. 
 

Veřejná správa 
 
Vladimíra Kubová 
(Ne)transparentnost po velké novele 
Euro, Sv. 2012, č. 18, s. 63 
Pohled na velkou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek (účinná od 1.4.2012) z pozice nově 
upravených povinností pro sektorové a veřejné zadavatele. Porovnání zveřejňování předběžných 
oznámení, odůvodnění účelovosti zakázky a přiměřenosti požadavků, oznámení o výsledku 
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zadávacího řízení, uveřejnění uzavřených smluv a výše skutečně uhrazené ceny ze strany veřejného 
zadavatele a sektorového zadavatele. Autorka hodnotí míru transparentnosti zadávání a realizace 
zakázek v odvětvích sektorových zadavatelů jako velmi závislou na dobré vůli zadavatele. 
 
By Sarah Neville 
A less uniform approach : outsourcing the state 
Méně uniformní přístup : jak snížit náklady státu 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37912 (27.4.2012), p. 7 
Britská konzervativní vláda je odhodlána pokračovat ve šlépějích Margaret Thatcherové a hledat nové 
způsoby poskytování veřejných služeb. Změny se týkají např. vězeňství, kde se některá nápravná 
zařízení dostávají pod soukromou kontrolu a další mají následovat. Ve hře jsou různé modely, větší 
role je plánována pro podílové podniky tvořené bývalými zaměstnanci veřejného sektoru, kteří by 
prodávali své služby. Důležitou otázkou je, jak co nejlépe řídit různé druhy trhů s veřejnými službami. 
Snahy o změnu podoby tohoto sektoru se také nutně střetávají s obavami ze zásahů do sociálního 
státu. 
 
Hans Paul Prümm 
Němci potvrzují: veřejná správa žádá stále vzdělanější úředníky 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 5, s. 43-44 
Inspirativní pohled na problematiku vzdělávání ve veřejné správě Německa (čtyři úrovně struktury 
úřednictva). Dřívější praxe akademického vzdělávání vyšší netechnické správní služby, nový model 
akademického vzdělávání pro veřejnou správu (Veřejná správní ekonomika); BPA (Bachelor of Public 
Administration), e-Government, open-Government, charakteristika a rizika interních správních škol, 
výhodnost zpřístupnění studia BPA pro perspektivní zaměstnance. Struktura oboru Veřejná správní 
ekonomika, struktura studia vyšší netechnické správní služby. 
 
Karel Janda 
Obec podléhá dozoru 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 6, s. 71-74 
Státní dozor nad obcemi (služební dohled, instanční dohled); úprava dozoru nad obcemi v právním 
řádu ČR, oprávněné subjekty dozoru, účel dozoru, dozor nad samostatnou působností, dozorování 
obecně závazných vyhlášek obce, pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky, lhůta ke zjednání 
nápravy, postup u vyhlášky obce v případě rozporu s lidskými právy, dozor nad přenesenou 
působností, dozorový proces, zveřejnění důsledků dozoru. 
 
Ladislav Jouza 
Ochrana osobních údajů ve veřejné správě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 6, s. 22-26 
Pravidla práce s osobními údaji, zpracování osobních údajů, souhlas zaměstnance se shromažďováním 
jeho osobních údajů u zaměstnavatele, osobní spis, zjišťování rodného čísla, ochrana citlivých údajů, 
údaje o zaměstnanci v pracovní neschopnosti, oznamovací povinnost zaměstnavatele, kamerové 
systémy, likvidace osobních údajů, ochrana údajů v osobním spise (promlčecí doby), ochrana podle 
občanského zákoníku, sdělování údajů o zaměstnanci. 
 
S.Je. Prokof'jev, M.A. Gorbuncov 
Process organizacii federal'nych zakupok v SŠA 
Proces organizace federálních zakázek v USA 
Finansy, Sv. 2012, No. 1, s. 62-65 
Systém federálních zakázek v USA, jeho principy, příslušná legislativa, pravomoci a kompetence 
pověřených úředníků, přímá jednání, aukce. 
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M.V. Gračeva 
Upravlenije riskami v gosudarstvennych vedomstvach i opyt Germanii 
Řízení rizik ve státních organizacích a zkušenost Německa 
Finansy, Sv. 2012, No. 1, s. 66-72 
Z jakých předpisů vychází řízení rizik ve státních organizacích vyspělých zemí, činnost organizace 
INTOSAI, podstata řízení rizik, německé zkušenosti v této oblasti. - Pozn. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
European Central Bank 
Analysing government debt sustainability in the euro area 
Analýza udržitelnosti státního dluhu v eurozóně 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2012, No. 4, p. 55-69 
Rychlé zvyšování státního dluhu v prostředí finanční nestability a nízkého růstu vyvolává nutnost 
vyhodnotit udržitelnost státního zadlužení. V zemích eurozóny probíhá fiskální konsolidace, ale rizika 
udržitelnosti dluhu je třeba pozorně sledovat. V článku se vysvětluje, jaký přístup k hodnocení 
udržitelnosti dluhu je třeba zvolit a čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Závazek přijmout nový 
fiskální kompakt obsahující "dluhovou brzdu" je hodnocen jako vítaný krok k dosažení přísnější 
rozpočtové disciplíny v eurozóně. - Pozn. 
 
Malte Fischer, Christian Ramthun, Silke Wettach 
Beten für Wachstum 
Modlitba za růst 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 19, S. 20-25 
Tlak voličů nutí mnohé evropské vlády snižovat intenzitu nutného reformního a úsporného kurzu a 
Německo, které prosazuje udržitelné a solidní státní finance, je stále více osamocené. Nežádoucí trend 
změkčení v rozpočtové a hospodářské politice však vede k rychlejšímu roztáčení dluhové spirály        
v eurozóně a přináší nejen plošnou hrozbu nižšího růstu a vyšší inflace, ale i definitivního rozvratu 
Evropské měnové unie. Mj. je prezentován a doložen názor odborníků, že úsporný kurz se s růstem 
nevylučuje a také, že návrat k únosné dluhové úrovni představuje dlouhodobý proces. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Deutsches Stabilitätsprogramm 2012 : Deutschland erreicht bereits in diesem Jahr 
mittelfristiges Haushaltsziel 
Stabilizační program Německa z roku 2012 : Německo již letos dosáhne střednědobého 
rozpočtového cíle 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 4, S. 37-44 
Stabilizačním programem potvrzuje spolková vláda zaměření finanční politiky Německa, která má 
plně reflektovat nastavení finanční politiky na evropské i národní úrovni. Německo, které (svou 
národní) finanční politikou výrazně přispívá ke stabilitě Hospodářské a měnové unie, začne již od 
tohoto roku plnit střednědobý rozpočtový cíl strukturálního deficitu ve výši maximálně 0,5 % HDP dle 
preventivních komponentů stanovených Paktem stability a růstu. -- Evropskému stabilizačnímu 
mechanismu (ESM) je věnován předchozí článek na s. 31-36. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland um die Jahreswende 2011/2012 : öffentliche Finanzen = The 
current economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace v Německu na přelomu roku 2011/2012 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 2, S. 59-76 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 2, p. 55-71 
Analýza německých veřejných financí v roce 2011. Strukturální vývoj veřejných financí v letech 
2005-2011, daňové příjmy, výdaje a schodek rozpočtu spolkového státu a odhady pro rok 2012. 
Rozpočtový vývoj německého spolkového státu a rozpočtů spolkových zemí, zákonného penzijního 
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pojištění a hospodaření Spolkové agentury práce za rok 2011. Strukturální rozpočtový deficit a 
střednědobý finanční plán z léta 2011. Samostatné příspěvky ve vložených boxech se věnují 
problematice fiskálního kompaktu, Evropského stabilizačního mechanismu a dluhové brzdy. - Pozn. -- 
Článek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Bohumila Svitáková, Hana Ředinová 
Duálnost finančních vztahů veřejných rozpočtů ve vztahu k dotacím 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 113-126 
Příspěvek se zabývá synergickými efekty, které plynou z duálnosti finančních vztahů veřejných 
rozpočtů se zaměřením na dotace. Autorka analyzuje jednotlivé dotační tituly a jejich zdroje v rámci 
jednotlivých úrovní veřejného i soukromého sektoru, jak z pohledu poskytovatelů dotací, tak z pohledu 
příjemců finančních zdrojů. Na základě vymezení jednotlivých úrovní následně provádí analýzu jejich 
potřeb a navrhuje model duálních vztahů s důrazem na synergický efekt z nich plynoucí. - Pozn. 
 
Gerd Höhler 
Griechen klagen gegen Schuldenschnitt 
Řekové podávají žaloby kvůli odpisu dluhů 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 81 (25.4.2012), S. 28-29 
Haircut. Drobní řečtí investoři, kteří si zakoupili řecké bondy např. na zabezpečení stáří, jsou ohroženi 
chudobou - kvůli odpisu dluhů ztrácí tento jejich majetek 80 % hodnoty. Rizika vázaná na příslib 
politiků odškodnit drobné investory, kteří podali hromadné soudní žaloby na nucené vyvlastnění. 
 
Griechenland kostet deutschen Steuerzahler 14 Milliarden Euro 
Pomoc Řecku přijde německé daňové poplatníky na 14 miliard eur 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2012, Nr. 12, S. 10-11 
Stručný výčet podílu státních či polostátních bankovních subjektů Německa na nákladech 
restrukturalizace zadlužení Řecka. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M.,       
z 10. března 2012. 
 
Marián Labaj, Silvia Oleárová 
Krátkodobý vplyv rozpočtových vzťahov s EÚ na slovenskú ekonomiku 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 14-17 
Výsledky studie zaměřené na kvantifikaci krátkodobého vlivu rozpočtových vztahů SR se společným 
rozpočtem EU na slovenskou ekonomiku; popis postupu hodnocení pomocí modelu input-output 
(Beutelův model), tvorba databáze na základě statistiky Národní banky Slovenska GFS (Government 
Finance Statistics), přímý a nepřímý vliv slovenského rozpočtu a rozpočtu EU na veřejné finance. 
Hodnocení vlivu celkové intervence, zohledňování hrubých/čistých příjmů z EU, průměrný příspěvek 
celkové intervence k růstu (v letech 2004-2011). Přínosnost rozpočtových vztahů s EU. V tabulkách 
statistika rozpočtových vztahů s EU, příspěvek intervence k meziročnímu růstu reálného HDP 
počítaného výrobní metodou atd. - Pozn. 
 
Tomáš Plhoň 
Lekce z královského dělení 
Euro, Sv. 2012, č. 21, s. 28-29 
K návrhu nového rozpočtového určení daní v ČR, které by mělo částečně odstranit nerovnosti v systému 
sdílení daní. Obcím s nejnižšími daňovými příjmy dle starého systému se výnosy mají navýšit. Dopad 
zvyšování DPH a nákladů na činnosti přenesené působnosti na menší obce. 
 
Věra Kameničková 
Pamatují obce na  kulturu? : výdaje obcí na kulturu v letech 2006 až 2010 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 1, s. 20-22 
Výdaje obcí na kulturu v letech 2006-2010; struktura výdajů, přepočet výdajů na obyvatele, výdaje na 
knihovnické činnosti a ostatní záležitosti kultury, priority výdajů na kulturu dle velikosti obce. 
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Taťána Špírková 
Problematika rozpočtového určení daní obcím 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 4, s. 415-421 
Daňové příjmy obcí a jejich důležitost, platná právní úprava rozpočtového určení daní obcím, 
novelizační tendence rozpočtového určení daní. - Pozn. 
 
Marie Karfíková, Zdeněk Karfík 
Rozpočtová a daňová reforma podle Karla Engliše 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 4, s. 392-402 
Příspěvek je věnován jednomu z nejvýznamnějších představitelů české finanční právní vědy a 
národohospodářské školy Karlu Englišovi. Přináší stručná životopisná data, přibližuje Engliše jako 
finančního a národohospodářského teoretika a popisuje jeho rozpočtovou a daňovou reformu. - Pozn. 
 
Axel Schrinner 
Schäubles Rekordeinnahmen : Unabhängigkeit ist ein Garant für den Erfolg 
Rekordní příjmy spolkového ministra financí : nezávislost  je zárukou úspěchu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 92 (11.5.2012), S. 14-15 
Podle odhadů daňových expertů může německý fiskál až do roku 2016 počítat s průběžným 
zvyšováním daňových příjmů. Shrnuty jsou důvody tohoto pozitivního vývoje, které doplňuje přehled 
(odhadů) daňových příjmů nejdůležitějších sdílených, spolkových a zemských daní. Současně se 
příspěvek zabývá kvalitou odhadů daňových příjmů v Německu, a také praxí odhadů ve vybraných 
evropských zemích (kde odhady příjmů provádějí státní příp. nezávislé instituce). 
 
Miroslav Zámečník 
Spořivý národ? Změňte názor 
Euro, Sv. 2012, č. 19, s. 44-47 
Rozpočtová krize v Nizozemsku, informace o připravované fiskální konsolidaci a hlavních opatřeních 
úsporného rozpočtu. Vysoké zadlužení soukromých domácností, daňově zvýhodněné nafukování 
hypoteční bubliny, hospodářský útlum. 
 
Eduard Komárek 
Změny legislativy financování veřejných rozpočtů. Pokrač. 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 6, s. 75-80 
Přehled obecně závazných předpisů vydaných v roce 2011 k problematice veřejných rozpočtů; krátké 
komentáře k: zákonu o státním dluhopisovém programu, změně zákona o státním rozpočtu, změně 
vyhlášky o centrální evidenci dotací, zákona o oběhu bankovek a mincí, změně zákona o platebním 
styku, změně zákona o finančním arbitrovi, změně zákona o kolektivním investování, změně zákona    
o dani z nemovitostí atd. 
 

Životní úroveň 
 
Deutsche Bundesbank 
Das PHF: eine Erhebung zu Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland = The 
PHF: a survey of household wealth and finances in Germany 
PHF: zjišťování majetkové a finanční situace soukromých domácností v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 1, S. 29-46 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 1, p. 29-45 
Analýza a shrnutí výsledků průzkumu Bundesbanky o majetkové a finanční situaci soukromých 
domácností v Německu v období září 2010 - červenec 2011 (PHF - Private Haushalte und ihre 
Finanzen), který je součástí harmonizovaného dotazování ve všech zemích eurozóny. Příspěvek 
seznamuje se základním rámcem PHF a osvětluje různé kroky statistického zpracování dat. Výsledky 
zejména naznačují rozdělení majetku domácností v Německu a míru přidruženého dluhového břemene 
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u jednotlivých typů domácností. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglickém jazykové 
mutaci. 
 
Cordula Tutt 
Luxusgut Heizung 
Topení luxusem 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 15, S. 6-7 
Úhrada energií už začíná být pro německé domácnosti téměř na úrovni luxusu i proto, že se na ně stále 
více přenášejí náklady spojené s odklonem od atomové energie. Příspěvek názorně ukazuje, jak se od 
roku 2009 zvyšují domácnostem úhrady za energie a benzín, v nákladech na jednotlivé položky 
energií jsou vyčísleny částky daní a odvodů. -- K tématu viz též HB, 2. května 2012, č. 85, s. 4. 
 

Ostatní 
 
John A. List and Michael K. Price 
Charitable giving around the world : thoughts on how to expand the pie 
Poskytování dobročinnosti v různých částech světa : nápady, jak zvětšit množství peněz 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 1, p. 1-30 
Studie přináší přehled o poskytování dobročinnosti a shrnuje celosvětové dárcovství peněz i času 
(dobrovolnictví). Teoretický pohled na individuální dárcovství a korporátní filantropii je doplněn 
empirickým vhledem prostřednictvím praktických zkušeností z oblasti současného charitativního 
shromažďování finančních prostředků v rozvinutých státech. Autoři zkoumají faktory, které řídí 
poskytování individuálního dárcovství peněz, pobídky k charitativní činnosti a efektivitu jednotlivých 
nástrojů na základě terénních studií. - Pozn. 
 
Renáta Kunstová, Hana Řezanková 
Kompetence absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze : analýza dosažených a požadovaných 
úrovní 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 49-69 
Z dřívějších průzkumů potřeb zaměstnavatelů vyplynulo zjištění, že tito pouze mírně preferují profesní 
kompetence před kompetencemi klíčovými. Autorky porovnávají tento pohled s pohledem absolventů 
magisterského studia VŠE v Praze, kteří se ve dvou průzkumech v letech 2006 a 2010 vyjadřovali       
k úrovním dosažených a zaměstnavateli požadovaných kompetencí. Na základě analýzy úrovně 
vybraných kompetencí zjišťují, zda u absolventů jejich subjektivně hodnocená dosažená úroveň 
sledovaných kompetencí koresponduje s úrovní požadovanou zaměstnavatelem, následně pak, u kterých 
kompetencí byly nejvýznamnější rozdíly a jak se tyto výsledky lišily ve zkoumaných obdobích. 
 
Savina Finardi, Jakub Fischer, Petr Mazouch 
Private rate of return on human capital investment in the Czech Republic : differences by study 
fields 
Soukromá míra návratnosti investic do lidského kapitálu v ČR : rozdíly dle oborů studia 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 1, p. 23-30 
Autoři v příspěvku seznamují s metodologií, experimentálními výpočty a odhady míry návratnosti 
soukromých investic v oblasti vysokoškolského vzdělávání rozdělených dle oboru studia v České 
republice. Porovnávají vývoj mezd u dvou hypotetických jedinců, kteří se v roce 1996 po ukončení 
středoškolského studia rozhodovali o svojí profesní budoucnosti, jeden z nich studoval pětiletý 
vysokoškolský obor a druhý se zapojil do trhu práce. Analyzují vývoj mezd dle věku, dosaženého 
stupně vzdělání a oboru studia a v závěru přinášejí mezinárodní srovnání míry návratnosti soukromých 
investic do lidského kapitálu v oblasti vysokoškolského vzdělání mezi vybranými zeměmi OECD. 
Zjištění by mohla být významná v souvislosti s diskusemi o školném a poplatcích za studium. - Pozn. 
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Daně 
 
26532I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. Volume 1., Introduction to European VAT 2012 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 1., Úvod do evropské daně z přidané hodnoty 
2012 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, xx, 1354 s. 
Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a 
pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Obecná 
témata - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a nástroje, soudní opatření, přímý 
účinek a metody výkladu práva Společenství. DPH jako rozpočtový fenomén. Evropská DPH - 
důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osoby povinné k dani a jejich 
povinnosti, místo zdanitelného plnění, osvobození od daně, finanční závazky, srážky, nemovitý 
majetek, zvláštní režimy atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice o DPH 
(2006/112/ES), která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH. Problematiku DPH objasňují výňatky 
z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-125-6 (brož.) 
 
26532II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives.Volume 2., Integrated texts of the recast VAT directive 
[updated inclusive Regulation (EU) No. 282/2011] 2012 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 2., Plné znění přepracované směrnice o DPH 
pro rok 2012 [ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011]  
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, lxviii, 278 s., lxiv, 152 s. : tab. 
Publikace obsahuje text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění 
prováděcího nařízení Rady EU č. 282/2011 (prováděcí pravidla týkající se osob povinných k dani, 
dodávání zboží a poskytování služeb a místa zdanitelného plnění) s přílohami a ucelený text Šesté 
směrnice o DPH 77/388/EHS platné před 1. lednem 2007. - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-127-0 
(brož.) 
 
26575 
Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2012 
Praha : Grada, 2012, 127 s. : obr., tab. 
Základní informace o vedení daňové evidence a o jejím uplatnění při sestavování přiznání k dani z příjmů. 
Vymezení předmětu, obsahu a formy. Evidence příjmů a výdajů. Daňová evidence pohledávek a 
závazků. Evidence DPH. Evidence dlouhodobého a najatého majetku. Zásoby. Krátkodobý finanční 
majetek. Mzdová evidence. Rezervy. Evidence jízd a ostatních skutečností. Vedení deníku příjmů a 
výdajů. Komplexní příklad s postupem vedení evidence podnikatele v průběhu zdaňovacího období a   
s příkladem sestavení daňového přiznání. - 9. vyd. - ISBN: 978-80-247-4174-1 (brož.) 
 
26580 
Miloslav Hnátek, David Zámek 
Daňové a nedaňové náklady 2012 
Praha : ESAP : Grada [distributor], 2012, 212 s. 
Správné uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Publikace je zpracována přehlednou heslovitou 
formou podle jednotlivých dílčích okruhů (automobil v obchodním majetku, hmotný majetek, 
nájemné, opravy a udržování, pohledávky - postoupení, práva zaměstnanců, škody, zásoby a další.) - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-260-0618-3 (brož.) 
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26561 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Dealing effectively with the challenges of transfer pricing 
Účinné řešení výzev v oblasti převodních cen 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012, 105 s. : rámečky, schémata, 
tab. 
Zpráva se zabývá praktickou daňovou správou a řízením v oblasti převodních cen, vychází z praktických 
zkušeností některých členských států FTA (Forum on Tax Administration) i dalších států. Diskutuje 
způsoby optimalizace řízení programů transferových cen a jejich kontrol, ukazuje proces identifikace 
rizik a analyzuje klíčové fáze provádění auditů a šetření ohledně převodních cen daňovými správami. 
Zabývá se také specifickými výzvami této oblasti pro daňové správy v rozvojových ekonomikách. 
Přílohy přinášejí detailnější informace o správě a řízení problematiky převodních cen v Dánsku, 
Francii a JAR. - Pozn., 5 příl. - ISBN: 978-92-64-16907-4 (brož.) 
 
26574 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2012 : výklad s příklady 
Praha : Grada, 2012, 302 s. 
Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů, doplněné komentářem a výkladem 
změn od 1.1.2012. Názorné příklady z praxe, komentované přílohy (sazby zboží, služeb). - 8. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-4046-1 (brož.) 
 
26559 
Zuzana Rylová 
Mezinárodní dvojí zdanění 
Olomouc : ANAG, 2012, 487 s. 
Podstata mezinárodního dvojího zdanění a způsob jeho řešení z pohledu daně z příjmů a 
mezinárodních smluv. Publikace obsahuje též judikaturu tuzemských soudních orgánů, závěry 
koordinačních výborů Komory daňových poradců a MF. Názvy kapitol: Vysvětlení základních pojmů 
a principů; Způsoby vybírání daně z příjmů zahraničních osob; Příjmy rezidentů ze zdrojů v zahraničí; 
Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů 
a z majetku; Základní informace o problematice převodních cen. Vybrané pokyny a sdělení. -             
4. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7263-724-9 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26590 
Josef Brčák ... [et al.] 
Česká republika ve světle ekonomických teorií 
Plzeň : Čeněk, 2012, 206 s. : il. 
Publikace je zaměřena na ekonomické dění, které se týká agregovaného pohledu na národní 
hospodářství ČR, a jeho začlenění do světové ekonomiky. Zabývá se základními makroekonomickými 
veličinami a subjekty a vztahy mezi nimi. Má poskytnout základní obraz o postavení jednotlivých 
makroekonomických problémů, o jejich vývoji, vzájemných souvislostech apod. Výklad je 
strukturován do kapitol: Makroekonomie a její hlavní školy; Vybraná data o ČR; Hrubý domácí 
produkt; Inflace; Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR; Státní rozpočet a fiskální politika; 
Monetární politika ČR; Postavení zemědělství v národním hospodářství; Měnový kurz; Platební 
bilance ČR; Zadluženost ČR; Hospodářský cyklus. - ISBN: 978-80-7380-369-8 (brož.) 
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26578 
Tomáš Šubrt a kolektiv 
Ekonomicko-matematické metody 
Plzeň : Čeněk, 2011, 351 s. : tab., obr. 
Publikace se zabývá nejdůležitějšími matematickými metodami a nabízí následující témata: lineární 
programování, distribuční úlohy, rozhodovací modely, teorie her, modely vícekriteriálního 
rozhodování, metoda datových obalů, strukturální analýza, teorie grafů, stochastické modely a 
systémy hromadné obsluhy. Výklad nabízí nejdůležitější teoretické i praktické poznatky. - ISBN: 978-
80-7380-345-2 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26597 
Ivana Pečinková (ed.) ; [Hynek Fajmon ... et al.] 
Euro versus koruna : dilemata jednotné měny v době dluhové krize 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 339 s. : il., 1 mapa 
Podstata, důsledky a možnosti řešení současné krize eurozóny v různých etapách jejího vývoje. 
Sborník obsahuje příspěvky od roku 2006 až října 2011. V úvodu jsou zveřejněny odpovědi na anketu 
Jaké poučení plyne z vývoje v Řecku a současné krize eurozóny? Následují jednotlivé příspěvky          
k tématu: Kdy zkrachuje eurozóna ? (V. Klaus); Čtyři možná řešení krize, zvítězí ale přerozdělování 
(S. a K. Janáčkovi); Od německé marky k francouzské zóně fiskálních transferů (M. Hampl); 
Předpokladem fungující společné měny je zodpovědnost, ta se však vytratila (P. Kysilka); Jak bude 
pod vlivem krize eurozóny za 10 let vypadat mapa Evropy? (M. Cvrček); Fiskální unie v EU existuje 
od poloviny roku 2010, nerozhodli ale o ní voliči (P. Páral); Budoucí koexistence s ECB bude pro 
ČNB znamenat tanec mezi vejci (M. Singer); Krize eurozóny coby příležitost pro legislativní smršť a 
rozpínání moci Bruselu (O. Krutílek); Inflace 4 až 7 procent bude tou nejmenší cenou za chtivost 
politiků sjednocovat (P. Kohout); Hospodářská a dluhová krize Západu 2008-2011 a její dopad na ČR 
(H. Fajmon); Jak by měla vypadat efektivní hospodářská politika ČR (P. Nečas); Jižní země eurozóny 
nemají předpoklady k dostatečnému růstu (R. Novák); Na krizi doplatí především fiskálně spořádané 
země (M. Singer); Česká koruna funguje dobře (H. Fajmon); O pasti finanční, hospodářské a dluhové 
krize (M. Ševčík). Následují příspěvky uveřejněné v předchozích vydáních sborníku. - 4., rozš. vyd. - 
ISBN: 978-80-7325-265-6 (brož.) 
 
26549 
Josef Budík 
Finanční investování 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2011, 195 s. : obr., tab. 
Kniha rozebírá finanční investování v komplexní podobě, zabývá se teoretickými přístupy k jejich 
využívání i realitou. Popisuje charakteristiku finančního investování, základní subsystémy, efekty 
finančního investování (akcie, dluhopisy, fondy kolektivního investování, strukturované produkty, 
finanční investování fondů rozvojového kapitálu, přímé zahraniční investice), realizaci obchodů a 
vypořádání, informace pro finanční investování (akciové analýzy, poplatky a náklady související          
s obchodováním). - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7408-047-0 (váz.) 
 
26584 
Otakar Schlossberger 
Platební služby 
Praha : Management Press, 2012, 325 s. : il. 
Publikace přináší komplexní pohled a vysvětlení řady kategorií, pojmů a procesů, s nimiž se lze setkat 
v oblasti platebního styku a zúčtování. Po základním vymezení platebních služeb (právní úprava, 
vybrané pojmy, platební účet) následuje výklad v těchto částech: Náležitosti příkazů při provádění 
platebních služeb; Základní instrumenty; Poskytovatelé platebních služeb; Platební služby spojené      
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s vnitrostátním a s mezinárodním platebním stykem; Mimosoudní řešení sporů v oblasti platebních 
služeb. - Vyd. 1. - Obsahuje přílohu s časovým harmonogramem systému CERTIS. - ISBN: 978-80-
7261-238-3 (brož.) 
 
26555 
Daniel D. Eckert ; [přeložila Hana Nejepínská] 
Světová válka měn : euro, zlato, nebo jüan - která z měn se stane nástupcem dolaru? 
Praha : Grada, 2012, 228 s. 
Publikace se zabývá komplexními souvislostmi na mezinárodních devizových trzích a jejich 
významem a možnými následky rozpadu americko-čínské měnové rovnováhy. Autor popisuje, jak 
dolar ztrácí svůj status superměny a jak obratná Čína uchvacuje měnovou moc. Euro mělo možnost 
být uklidňujícím prvkem globálního devizového systému, bojuje ale o přežití. Dluhová exploze na 
západě a vzestup Číny na východě vytvořili následující situaci: zatímco dolar ztrácí svůj statut 
rezervní měny a euro bojuje o přežití, v Pekingu je na vzestupu jüan. Ve 21. století je nástrojem 
světové politiky finanční politika. - 1. vyd. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-247-4099-7 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26564 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Chile : OECD economic surveys 2012 
Chile : hospodářské přehledy OECD 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2012, 123 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Chile - hodnocení a doporučení. Rozbor pokroku strukturálních reforem. 
Hotovostní transfery a zlepšené fungování trhu práce ke snižování chudoby. Problematika trhu s bydlením 
a financování bydlení, program subvencování bydlení. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-12720-3 
(brož.) 
 
26362 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Product market review 2010-11 : the microeconomic roots of growth performance and trade 
competitiveness in the EU 
Ohlédnutí za trhem výrobků v letech 2010-11 : mikroekonomické kořeny růstové výkonnosti a 
obchodní konkurenceschopnosti v EU 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, ix, 251 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva analyzuje a dokládá vývoj strukturálních reforem k vypořádání se s prioritními strukturálně 
ekonomickými výzvami členských států EU. Zabývá se současným sektorálním vývojem, zjišťuje a 
kvantifikuje, která odvětví mají podíl na růstu, dále analyzuje dopad strukturálních reforem na 
konkurenceschopnost a růst produktivity práce a problematiku dostupnosti úvěrů a financování 
podniků. V další části se věnuje vnější konkurenceschopnosti EU a jejích členských států a 
determinantám změn v systému výzkumu, vzdělávání a inovací. V závěru přináší statistiku členěnou 
dle jednotlivých států. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-14810-1 (brož.) 
 
26563 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Switzerland : OECD economic surveys 2011 
Švýcarsko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2012, 96 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Švýcarska - hodnocení a doporučení. Vyvážené hospodářské oživení, pokrok ve 
strukturálních reformách. Navrhované změny v daňovém systému ke snížení daňové distorze. 
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Snižování rizik finančního sektoru, dohled nad menšími finančními institucemi, k novému 
makroprudenčnímu rámci. Problematika snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním 
způsobem. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-09431-4 (brož.) 
 
26579 
Zdislav Šulc 
Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky : vzpomínky novináře a ekonoma 1945-1995 
Brno : Doplněk, 2011, 261 s., [8] s. obr. příl. : fot. 
Autor je řazen k nejvýznamnějším makroekonomickým analytikům fungování ekonomiky sovětského 
typu. Původní profesí ekonomický novinář se pokusil prostřednictvím dobově charakteristických 
epizod vylíčit pohnutky a motivy chování svého i ostatních občanů Československa v poválečných 
letech. Prostřednictvím dějinných epizod zachycuje prožitky, zkušenosti i poznatky generace, která 
zažila fungování několika zcela rozdílných společenských systémů. Popisuje období poválečného 
Československa do roku 1948, politické procesy v 50. letech, období lidové demokracie a tzv. 
reálného socialismu, normalizaci, polistopadový vývoj. Vyjadřuje se k ekonomickým a hospodářským 
otázkám, hospodářským reformám (Rozsypalova, Šikova), centrálnímu plánování, plánovým 
ukazatelům, plánovým a tržním cenám, kuponové privatizaci a k období transformace po roce 1989, 
kdy byl autor součástí expertního týmu, který připravoval scénář transformace centrálně plánované 
ekonomiky na peněžně-tržní. - 2. vyd., V nakl. Doplněk 1. - ISBN: 978-80-7239-259-9 (váz.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26588 
Andrea Barešová 
E-learning ve vzdělávání dospělých 
Praha : 1. VOX, 2011, 197 s. : il. 
Komplexní pohled na problematiku e-learningu. Přehled teoretických pohledů, historie, formy, 
didaktické, technologické a organizační aspekty e-learningu. Problematika Open Source systémů, na 
příkladu software Moodle. Proměny a trendy v e-learningu pod vlivem změn v internetových 
technologiích (Web 2.0). - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-87480-00-7 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26560I 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 2011. Part 1., Country tables 
Statistická ročenka platební bilance : 2011. Část 1., Tabulky za jednotlivé země 
Washington : International Monetary Fund, 2011, xxviii, f-xxv, s-xxiv, 1150 s. : tab. 
Podrobné, tabulkově uspořádané údaje o platební bilanci a mezinárodní investiční pozici (IIP) 
jednotlivých zemí z celého světa v letech 2003-2010. Nově jsou ve statistice zahrnuty údaje z Alžírska, 
Barbadosu, Bhútánu, Iráku, Mongolska a Východního Timoru. V analytické prezentaci jsou 
komponenty platební bilance klasifikovány do pěti hlavních kategorií (skupina A až E = běžný účet, 
kapitálový účet, finanční účet, chyby a omyly, devizové rezervy a příbuzné položky), standardní 
prezentace uvádí podrobnou klasifikaci zboží a služeb, podrobné údaje o kapitálových transferech,       
o přímých investicích, o portfoliu investic, finančních derivátech a dalších investicích (úvěry, půjčky, 
vklady) a rezervních aktivech. Ve třetí tabulce jsou rozepsány údaje o mezinárodní investiční pozici 
dané země. - 1. část dvoudílné publikace. - ISBN: 978-1-61635-147-2 (brož.) 
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26560II 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 2011. Part 2 - 3 
Statistická ročenka platební bilance : 2011. Část 2 - 3 
Washington : International Monetary Fund, 2011, 597 s. : tab. 
Tato publikace sdružuje druhou a třetí část statistické ročenky o platební bilanci. Druhá část - Světové 
a regionální tabulky - přináší shrnutí mezinárodních transakcí a detailní přehled údajů o komponentech 
platební bilance podle geografických i hospodářských regionů v letech 2004-2010. Další regionální 
přehledy zahrnují data o vývozu a dovozu zboží a služeb a běžném účtu vyjádřená v procentech z HDP 
a čistou i celkovou mezinárodní investiční pozice (IIP) jednotlivých regionů. Třetí část publikace - 
Metodologie, kompilační postupy a zdroje údajů - objasňuje metodologii, zdroje dat a specifika 
výpočtu sledovaných údajů pro každou jednotlivou zemi. - 2. část dvoudílné publikace. - ISBN: 978-
1-61635-147-2 (brož.) 
 
26592 
Linda Piknerová, Vladimír Naxera a kolektiv 
Globální vládnutí : vybrané problémy 
Plzeň : Čeněk, 2011, 319 s. : il. 
Publikace přibližuje problematiku globálního vládnutí, jeho jednotlivých dílčích aspektů a diskusi       
o povaze současného mezinárodního globálního řádu. Je strukturovaná do tří částí: globální vládnutí a 
jeho aktéři, vybrané otázky globálního práva a globální demokracie a praktické příklady globálního 
managementu mezinárodních/globálních veřejných statků. Jako vzorové příklady byly vybrány 
tematické okruhy týkající se vzniku Mezinárodního trestního soudu, správy životního prostředí, správy 
Antarktidy a Arktidy a správy vodních zdrojů a vesmíru. - ISBN: 978-80-7380-356-8 (brož.) 
 
26547 
Petr Valouch 
Leasing v praxi : praktický průvodce 
Praha : Grada, 2012, 116 s. ; 
Účetní, daňové, právní a ekonomické aspekty operativního i finančního leasingu v právní úpravě         
k 1.1.2012. Na konkrétních příkladech jsou vysvětleny typické problémové situace, na které může 
nájemce nebo pronajímatel v praxi narazit. Příloha obsahuje legislativu a vzory smluv. - 5. aktualiz. 
vyd. - Obsahuje přílohy se vzory smluv. - ISBN: 978-80-247-4081-2 (brož.) 
 
26506 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [István P. Székely] 
The balance of payments programme for Romania : first review - autumn 2011 
Program podpory platební bilance Rumunska : první hodnocení - podzim 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2011, 79 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva informuje o postupu programu na podporu stability rumunské platební bilance na základě 
prvního hodnocení společnou misí Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a Světové 
banky z přelomu října a listopadu 2011. V březnu 2009 požádalo Rumunsko o střednědobou finanční 
pomoc a kontrolní mise posuzovala pokrok, pokud jde o podmínky, na něž je tato střednědobá 
finanční pomoc EU vázána. Zaměřila se na oblast makroekonomického vývoje a výhledu, finančního 
sektoru a finančních trhů, veřejných financí, fiskální politiky, platební bilance a potřeby vnějšího 
financování a oblasti strukturálních a správních reforem. Příloha přináší přehled klíčových 
hospodářských ukazatelů Rumunska v období 2007-2012 a programové dokumenty. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-79-22559-8 (brož.) 
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Podnik a podnikání 
 
26581 
Petr Dlask 
Modelování při řízení 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 175 s. : il. 
Možnosti modelování technicko-ekonomických úloh v kapitolách: Simulace; Simulace a virtuální 
řídící momenty; Analýza modelu; Ilustrační příklady. Kromě základních řídících nástrojů ve formě 
externích zásahů a intervencí je výklad doplněn ukázkou různých druhů analýz (citlivostní, příčinková, 
stabilitní). Obsahem je také exkurz do současné i minulé etapy vývoje v této problematice. - Vyd. 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7357-704-9 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9440 
edited by Daniel Haefeli and Patrick M. Liedtke 
Insurance and resolution in light of the systemic risk debate : a contribution to the financial 
stability discussion in insurance 
Pojišťovnictví a řešení problémů z pohledu debaty o systémovém riziku : příspěvek do diskuse   
o finanční stabilitě v pojišťovnictví 
Geneva : Geneva Association, [February 2012], iv, 62 s. : tab., grafy, schémata 
Diskuse regulátorů a politiků o systémovém riziku se často věnují problematice úpadku finanční 
společnosti, momentálně nedávným zkušenostem z finanční krize a škodám, které způsobily krachy 
bank. Cílem této studie je fundamentální analýza a objasnění skutečnosti, jak vzniká a funguje proces 
systémového rizika v pojišťovnictví a zkoumání dopadu pojišťovací činnosti a krachu pojišťovacích 
společností na finanční stabilitu ekonomiky. Autoři se zabývají existujícími prvky ozdravného 
mechanismu a mechanismu řešení problémů v pojišťovnách ve srovnání s probíhající debatou             
o mezinárodním řízení a dohledu nad systémovým rizikem a novou regulací finančních služeb. 
Přinášejí také doporučení ke zvýšení odolnosti finančních systémů proti tomuto riziku. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-2-9700339-6-7 (brož.) 
 
26565 
OECD ; [Andrew Reilly and Edward Whitehouse] 
Pensions at a glance : Asia/Pacific 2011 
Pohled na důchody : asijsko-pacifický region v roce 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 105 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva přináší mezinárodní porovnání penzijních systémů a zkušeností s reformami důchodově-
příjmových režimů mezi zeměmi asijsko-pacifického regionu a vybranými zeměmi OECD. Po 
metodologickém úvodu následuje porovnání politik důchodového zabezpečení dle stavu v roce 2008 
prostřednictvím některých empirických ukazatelů (náhradový poměr, pension wealth a další údaje 
klíčové pro modelování penzí). Kromě finanční udržitelnosti systému je pozornost věnována také 
sociální udržitelnosti penzijních systémů. Srovnávací analýza je doplněna prezentací detailních 
empirických zjištění v rámci jednotlivých ekonomických studií jedenácti zemí mimo OECD (Čína, 
Hongkong, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam, Indie, Pákistán, Srí Lanka). - 
[2nd ed.] - Pozn. - ISBN: 978-92-64-10699-4 (brož.) 
 
26587 
Marta Ženíšková, Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2012 s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2012, 279 s. 
Komentované znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, včetně příkladů. Nemocenské 
pojištění OSVČ. Informace o poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7263-725-6 (brož.) 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26582 
David Dušek 
Základy oceňování nemovitostí 
Praha : Oeconomica, 2011, 138 s. : il. 
Základní přístupy k tzv. vyhláškovému a tržnímu oceňování. Publikace je zaměřena zejména na tržní 
ocenění nemovitostí a pokrývá základní témata oceňování nemovitostí s důrazem na odhad tržní 
hodnoty. Z obsahu: katastr nemovitostí, územní plánování a stavební právo, trh nemovitostí, 
hodnototvorné faktory a metody oceňování nemovitostí, oceňování pozemků, věcná hodnota, 
výnosová hodnota, věcná břemena, zdanění nemovitostí a jeho vliv na oceňování tržní hodnotou, 
oceňování nemovitostí pro zvláštní účely, odhadce, stručně o oceňování v ČR a v zahraničí. - 4. vyd. - 
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku. - ISBN: 978-80-245-
1818-3 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26595 
Karel Janoušek 
Cestovní náhrady ve 234 příkladech 
Olomouc : ANAG, 2012, 383 s. 
Výklad poskytování cestovních náhrad. Účty použité v příkladech. Cesty, při nichž zaměstnanci 
cestovní náhrady přísluší. Náhrada jízdních výdajů, výdajů za ubytování. Tuzemské, zahraniční 
stravné. Nutné vedlejší výdaje. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování a používání kurzů. Použití 
vozidla podnikatelem. Komentář, odpovědi na dotazy a řešení 234 příkladů jsou zpracovány podle 
právního stavu k 1.1.2012. - 5. aktualiz. a rozš. vyd. - Obsahuje přílohu s přehledem legislativy. - 
ISBN: 978-80-7263-718-8 (brož.) 
 
26572 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2012 : praktický průvodce 
Praha : Grada, 2012, 446 s. : tab. 
Výklad je rozdělen do částí: pracovní právo a zaměstnanost, mzdová problematika, veřejné zdravotní 
pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, náhrady cestovních výdajů, zúčtovací vztahy 
k zaměstnancům a institucím, státní sociální podpora. Změny v předpisech k 1.1.2012. Aktuální 
přehledy a vzory písemností. - 15. vyd. - Obsahuje 19 příloh se vzory formulářů. - ISBN: 978-80-247-
4101-7 (kroužková vazba) 
 
26586 
Jaroslava Kodrová, Zdeněk Schmied 
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 
2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 159 s. 
Okruh nemocensky pojištěných zaměstnanců. Podmínky stanovené pro účast na nemocenském 
pojištění. Vznik, trvání a zánik pojištění. Systém dávek. Náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody 
o pracovní činnosti nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 21 dnů trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karantény. Povinnosti zaměstnavatelů. Příklady s praktickou aplikací 
právních norem v praxi. Vzory tiskopisu s poznámkami. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-719-5 
(brož.) 
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26554 
Renata Kocianová 
Personální řízení : východiska a vývoj 
Praha : Grada, 2012, 149 s. : 3 obr. 
Úkoly personálního řízení. Multidisciplinární základ. Aspekty ve vývoji managementu 20. století. 
Etapy ve vývoji personální práce a koncepce řízení lidských zdrojů. Faktory ovlivňující personální 
řízení v organizaci. Personální strategie, politika a sociální politika organizace. Odpovědnost za 
personální řízení v organizaci. Trendy v řízení lidí po roce 2000. - 2., přeprac. a rozš. vyd. - V tiráži 
údaj o vydání: Vyd. 2., v nakl. Grada Publishing vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-3269-5 (brož.) 
 

Právo 
 
26577 
Jan Kocina, Bohumil Poláček a kolektiv 
Aktuální otázky rozhodčího řízení 
Plzeň : Čeněk, 2011, 200 s. 
Publikace mapuje vybrané otázky rozhodčího řízení v ČR, seznamuje s aktuální problematikou a s právní 
úpravou. Je členěna do čtyř oddílů: ústavněprávní prostředí arbitráže, procesní otázky, novinky           
v arbitráži, novelizace - úvahy de lege ferenda. - ISBN: 978-80-7380-349-0 (brož.) 
 
26543 
Jiří Hrabánek 
Film z hlediska autorského práva 
Praha : Leges, 2011, 80 s. 
Právní úprava audiovizuální tvorby. Nejčastěji diskutovaná témata vztahu autorského práva a filmu 
jsou obsahem první části (možnost digitalizace nosičů, pořizování kopií audiovizuálních děl, práva      
k fotografiím z filmů apod.). Následuje výklad pramenů právní úpravy, prostředků ochrany autorského 
práva a přehled organizací působících na poli autorského práva v ČR. Součástí příručky jsou i vzory 
nejpoužívanějších smluv v této oblasti. - Vyd. 2., V nakl. Leges vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-91-2 
(brož.) 
 
26576 
Adam Ptašnik a kol. 
Interakce ekonomiky a práva 
Ostrava : Key Publishing, 2011, 158 s. 
Publikace je průřezem rozličných pohledů odborníků na řešení otázek týkajících se prolínání právních 
a ekonomických oborů. Tématy jednotlivých příspěvků jsou: exekuční imunita státu v globalizovaném 
prostředí mezinárodního hospodářského styku, problémy současné patentové ochrany v Evropě, 
správní delikt a nehmotné statky, regulace a dohled nad finančním trhem, daně v ČR a jejich právní 
úprava v období ekonomické krize, neodvedení daně jako trestný čin, hospodářská kriminalita, nekalá 
soutěž a trestněprávní odpovědnost v rumunském právu, potřeba kriminalizovat daňové úniky, právo a 
metody přímého marketingu, podnikání na základě franchisingové smlouvy, otázky smlouvy o úvěru, 
odborná způsobilost pojišťovacích zprostředkovatelů, ochrana zaměstnance při platební neschopnosti 
zaměstnavatele, postavení zaměstnance při insolvenci zaměstnavatele, rovnost v procesně právních 
vztazích a teorie a praxe ekonomiky elektronických komunikací. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7418-129-0 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

43 

26546 
Ivan Kobliha ... [et al.] 
Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového 
vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka 
Praha : Leges, 2012, 390 s. 
Příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s důrazem na její praktické 
uplatňování. Pozornost je věnována i způsobu a rozsahu náhrady škody, promlčení a zániku práva na 
náhradu škody. Citovaná je i judikatura. - Vyd. 1. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-87212-97-4 
(brož.) 
 
26545 
Karel Marek, Petr Průcha 
Stavební právo v teorii a praxi 
Praha : Leges, 2011, 400 s. 
Základní otázky stavebního práva. Řízení podle stavebního zákona. Územní plánování a územní 
rozhodování. Veřejné zakázky. Obchodní závazkové vztahy a uzavírání obchodněprávních smluv ve 
vztahu ke stavbám (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy mandátní a komisionářské). Všeobecné 
obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle § 273 obchodního zákoníku. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-87576-00-7 (brož.) 
 
26544 
Michal Králík 
Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich : vybrané procesněprávní a 
hmotněprávní souvislosti 
Praha : Leges, 2011, 336 s. 
Výklad v kapitolách: Obecné procesní otázky řízení týkající se věcných práv; Soudní řízení a dobré 
mravy; Právní normy s relativně neurčitou právní hypotézou v řízení ve sféře věcných práv; Vybrané 
otázky řízení v oblasti věcných práv a tzv. peněžité náhrady a způsob jejich určování; Hmotněprávní a 
procesní souvislosti řízení při ochraně vlastnického práva (vindikační žaloba, řízení o vyklizení bytu, 
stavby na cizím pozemku, právo nezbytné cesty); Společné jmění manželů; Řízení ve věcech 
podílového spoluvlastnictví. V závěru jednotlivých kapitol je uvedena příslušná judikatura. Vedle 
výkladu stávající právní úpravy výklad obsahuje informace, jak k právní úpravě přistupuje nově 
navrhovaný občanský zákoník. - ISBN: 978-80-87212-98-1 (brož.) 
 
26548 
Libuše Neščáková, Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2012 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů 
Praha : Grada, 2012, 240 s. 
Publikace sestavená na základě poznatků z praxe při aplikaci zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a 
navazujících právních předpisů. Jednotlivé kapitoly se zabývají pracovním poměrem, dohodami o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, změnami obsahu pracovněprávního vztahu, skončením 
pracovněprávního vztahu, pracovní dobou a překážkami v práci, dovolenou, mzdami, platy a 
odměnami a náhradou škody. Právní stav je k 1.1.2012. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-247-4037-9 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26589 
Bohumil Kába, Libuše Svatošová 
Statistické nástroje ekonomického výzkumu 
Plzeň : Čeněk, 2012, 176 s. 
Základní statistické metody pořizování, zpracování a vyhodnocování jednorozměrných i vícerozměrných 
datových souborů. Kniha je členěna do následujících kapitol: Popis a zobrazení analyzovaných dat; 
Pravděpodobnostní základy statistického usuzování; Vybrané metody odhadu statistických parametrů; 
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Testování statistických hypotéz; Porovnávání více než dvouvýběrových souborů; Regrese a korelace; 
Mnohonásobná regrese a korelace; Závislost kvalitativních znaků. Jednotlivé metody jsou ilustrovány 
na řešených příkladech analýz reálných dat. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7380-359-9 (brož.) 
 
26531 
joint report prepared by the European Commission's Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs and the Economic Policy Committee 
The 2012 ageing report : underlying assumptions and projection methodologies 
Zpráva o stárnutí populace pro rok 2012 : základní předpoklady a metodologie odhadu 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, 322 s. : tab., 
grafy, rámečky, schémata, vzorce 
Společná zpráva DG ECFIN a Výboru pro hospodářskou politiku aktualizuje a prohlubuje metodologii 
projektování veřejných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva a seznamuje s makroekonomickými 
předpoklady na základě nových demografických odhadů Eurostatu. Na jejich základě bude v květnu 
2012 vytvořena ekonomická a rozpočtová projekce dopadů stárnutí obyvatelstva ve 27 členských 
zemích EU na období 2010-2060. Demografická projekce EUROPOP2010, projekce týkající se trhu 
práce, pracovních sil a produktivity práce. Výdaje související se stárnutím - důchody, zdravotní péče, 
dlouhodobá péče, vzdělávání, dávky v nezaměstnanosti. Obsáhlá statistická příloha přináší 
předpokládaná data jednotlivých států do roku 2060. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-79-19298-2 
(brož.) 
 

Účetnictví 
 
26305V 
Jana Pilátová a kolektiv autorů 
Účetní novinky a dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. : tab. 
Výklad účetních novinek pro rok 2012: změny týkající se účetního období, nová položka "Jiný 
výsledek hospodaření minulých let", nový pohled na vykazování rezervy na daň z příjmů a pohledávek 
vůči státu a změny týkající se přeměn společností. V druhé části jsou uveřejněna stanoviska k dotazům 
z praxe. Např. uplatnění DPH v různých oblastech služeb, sociální a zdravotní pojištění studenta - 
OSVČ, uplatnění paušálních výdajů, poplatky z prodlení u pozdní úhrady nájemného aj. - ISBN: 978-
80-87367-27-8 (brož.) 
 
26596 
Jiří Strouhal ... [et al.] 
Účetnictví 2012 : velká kniha příkladů 
Brno : BizBooks, 2012, 760 s. : il. + 1 CD 
Základy účetnictví. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví. Účtování dílčích oblastí. 
Aktuální právní úprava českého účetnictví a IFRS. Účetní závěrka. Využití účetních dat pro finanční 
analýzu. Manažerské účetnictví. - 1. vyd. - Obsahuje CD s aktuální související legislativou a 
vybranými vzory formulářů a výkazů. - ISBN: 978-80-265-0008-7 (brož.) 
 
26558 
Josef Jílek, Jitka Svobodová 
Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012 
Praha : Grada, 2012, 448 s. 
Vývoj IFRS a trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této 
oblasti. Hlavní odlišnosti IFRS upravené právem EU. Shrnutí mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví a shrnutí interpretací. Příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, např. reálných hodnot a 
účetních souvztažností. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-247-4255-7 (brož.) 
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26573 
Věra Rubáková, Pavel Hrouda 
Účetnictví pro úplné začátečníky 2012 
Praha : Grada, 2012, 189 s. : tab., schémata, příklady 
Výklad základních účetních operací, principů a pojmů používaných v podvojném účetnictví doplněný 
řešenými i neřešenými případy. Z obsahu: majetek podniku a jeho krytí, rozvaha, účetní dokumentace, 
účtová osnova, základy účtování, účtování zásob, účtování na finančních účtech, účtové třídy. - 6. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-4186-4 (brož.) 
 
26594 
Jana Svatošová, Jana Trávníčková 
Účtová osnova, České účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 367 s. 
Znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novela z roku 2011 (vyhláška č. 413/2011 Sb.) 
je zapracována do úplného znění vyhlášky včetně komentářů změn. Úplná znění Českých účetních 
standardů pro podnikatele. Návrh účtového rozvrhu, formulářů, příklady pro vykazování položek 
rozvahy a použití účetních metod. Úplné znění zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. - ISBN: 978-80-7263-729-4 (brož.) 
 
26557 
František Louša 
Zásoby : komplexní průvodce účtováním a oceňováním 
Praha : Grada, 2012, 180 s. : příklady, tab. 
Komplexní zpracování problematiky účtování a oceňování zásob podle daňových a účetních předpisů 
k 1.1.2012. Z obsahu: vymezení pojmu zásoby, způsoby účtování, oceňování zásob, způsoby 
používané pro ocenění nakoupených zásob, pořízení zásob, reklamace při pořízení a prodeji zásob, 
vyskladnění, neskladovatelné zásoby, přecenění zásob na skladě, přijetí a poskytnutí vzorku, dotace a 
pořízení zásob, záruční opravy a výměny vadného zboží, zásoby v maloobchodě, účtování v celních a 
konsignačních skladech, obaly, inventarizace, opravné položky. - 4. aktualiz. vyd. - Přílohy. - ISBN: 
978-80-247-4115-4 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26542 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Fiscal frameworks across member states : Commissions services' country fiches from the 2011 
EPC peer review 
Fiskální rámce napříč členskými státy EU : přehledy základních skutečností o zemích na 
základě kritického zhodnocení Výborem pro hospodářskou politiku EK z roku 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, February 2012, 166 s. : 
rámečky 
V publikaci jsou shromážděny přehledy základních údajů popisujících stav a výkonnost fiskálního 
rámce a hodnoceno provádění rozpočtové politiky 27 členskými státy EU z roku 2011. Kapitoly           
o jednotlivých členských státech jsou doplněny doporučeními Výboru pro hospodářskou politiku EP 
ohledně relevantních politik a detailnějšími informacemi o rozpočtových pravidlech, nezávislých 
rozpočtových institucích, platných střednědobých rozpočtových rámcích a národních rozpočtových 
postupech (ČR jsou věnovány strany 103-107). - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22561-1 (brož.) 
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26562 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Greening public budgets in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia 
Ekologizace veřejných rozpočtů ve státech východní Evropy, na Kavkaze a ve Střední Asii 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 142 s. : tab., grafy, rámečky 
Veřejné výdaje zůstávají klíčové pro vypořádání se s problémy životního prostředí a v prosazování 
ekologičtějšího modelu rozvoje států v oblasti východní Evropy, na Kavkaze a ve Střední Asii 
(EECCA). Tradičně je odvětví ochrany životního prostředí v těchto zemích podfinancováno a 
environmentální veřejné výdaje jsou poměrně nízké. Realizované reformy veřejných financí v zemích 
EECCA jsou příležitostí pro ekologizaci rozpočtů s cílem získat environmentálně udržitelný základ 
dalšího rozvoje země. Analýza se soustředí zejména na míru integrace odvětví ochrany životního 
prostředí do střednědobého rozpočtového plánování dle regionálního mezinárodního průzkumu           
v Arménii, Azerbajdžánu, Bělorusku, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku, Rusku, Ukrajině 
a v Uzbekistánu. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-11828-7 (brož.) 
 
26556 
Ivana Schneiderová 
Rozpočtová skladba v roce 2012 
[Praha] : Acha obec účtuje, 2012, 253 s. +1 CD-ROM 
Novela rozpočtové skladby na rok 2012. Znění vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve 
znění pozdějších vyhlášek (poslední č. 51/2011 Sb.). Znění zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. Rekapitulace rozpočtového procesu. Hospodářská činnost, sdružené a cizí prostředky. 
Monitoring hospodaření obcí - výpočet zadluženosti. Vzory dokumentů. - CD-ROM obsahuje účetní 
postupy, vzory, výklady MF a MV k rozpočtovým pravidlům, návody a manuály k finančním 
kontrolám aj. - ISBN: 978-80-260-1010-4 (brož.) 
 

Ostatní 
 
26553 
Daniela Pauknerová a kolektiv 
Psychologie pro ekonomy a manažery 
Praha : Grada, 2012, 259 s. : tab., obr. 
Učební text obsahuje jak poznatky obecně psychologické, tak specificky aplikované v pracovním 
prostředí (psychologie práce a organizace) v částech: výklad základních psychologických pojmů, 
člověk v pracovním prostředí a v pracovním procesu a mezilidské vztahy na pracovišti. Teoretické 
poznatky jsou doplněny o postřehy z poradenské praxe. Na konci kapitol jsou uvedeny kontrolní 
otázky. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-247-3809-3 (brož.) 
 
26593 
Šárka Waisová 
Tíha volby : česká zahraniční politika mezi principy a zájmy 
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011, 185 s. 
Povaha české zahraniční politiky, její morální principy a hodnoty v kapitolách: Domácí transformace a 
formování nové politické elity po roce 1989; Změny hodnotových preferencí, idejí a identity české 
společnosti a tvůrců zahraniční politiky; Dědictví českého disentu a disidentské tradice v české 
zahraniční politice; Změny referenční skupiny a vliv mezinárodního a evropského prostředí na českou 
zahraniční politiku. Druhá část knihy zjišťuje, do jaké míry je česká zahraniční politika principiální a 
etická (Ottawská úmluva, Dohoda z Osla, Římský statut a Mezinárodní trestní soud, Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech). - ISBN: 978-80-87558-00-3 (brož.) 
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26585 
Linda Štucbartová 
Velvyslanci i bez diplomatického pasu : 21 rozhovorů nejen o kariéře s osobnostmi, které 
proslavily naši zemi v zahraničí 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 316 s. : portréty 
Kniha obsahuje 21 rozhovorů s lidmi, kteří se pohybují v mezinárodním prostředí a kteří dosáhli své 
úspěšné kariéry již v mladém věku. Odpovídají na dotazy typu, jak vnímají dnešní svět a postavení ČR 
v něm, jako souvisí diplomacie s ekonomikou, politikou, právem či uměním a co je třeba udělat pro 
mezinárodní kariéru. Zpovídanými osobnostmi jsou P. Kypr, O. Pometlo, J. Wallat, L. Andrýsová,    
D. Červová, P. Černoch, T. Sedláček, R. Špicar, J. Mühlfeit, D. Bérová, T. Okamura, P. Procházková, 
Š. Pánek, P. Rychterová, K. Englichová, V. Nálevka, L. Špaček, V. Glatzová, P. Telička, J. Adamcová 
a J. Bubeník. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-062-9 (brož.) 
 
26591 
Rudolf Fürst a kolektiv 
Vzestup Indie a Číny : přichází asijské století? 
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011, 225 s. : il. 
Sborník prezentuje práce českých badatelů zabývajících se asijskou tematikou a představuje aktuální 
téma proměny světa směrem k posílení vlivu dvou význačných asijských aktérů. Názvy příspěvků: 
Vojenský vzestup Číny: reálná bezpečnostní hrozba? (R. Fürst); Současná vojensko-strategická pozice 
Indie jako nastupující mocnosti (V. Blecha); Čínská politika energetické bezpečnosti: hrozba nebo 
příležitost? (I. Karásková); Zahraniční politika Číny v Africe (T. Michalek); Proč je stále nutné 
pokládat prognózy "Čindie" za nejisté (J. Foltýn); Ekonomické výzvy pro Čínu a Indii z dlouhodobé 
perspektivy (A. Rezková); Evropská zahraniční politika vůči ČLR (G. Pleschová); Vztahy USA a 
ČLR v éře administrativy G. W. Bushe (J. Lapš); Vzpurný Tchaj-wan a nespolehlivý Washington: 
tchajwansko-americké vztahy během administrativy prezidenta Bushe (J. Sehnálková). - ISBN: 978-
80-86506-84-5 (brož.) 
 
 



Seznam zahraničních periodik pro rok 2012                                                        Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

48 

 


