
 



Informace Odborné knihovny MF  
_____________________________________________________________________________________________ 

2 

 

Finanční a ekonomické 
INFORMACE 
Dokumentační  bulletin MF 
 
Přehled dokumentovaných článků, 
knih a dalších informačních zdrojů 
 
Vydavatel:  
Ministerstvo financí, Odbor Personální 
Oddělení Finanční  a ekonomické 
informace 
 
IČ 00006947 
 
Technická redakce:   
Mgr. J. Machonský 
 
Redakční rada:  
M. Beránková, I. Janoušková,  
Mgr. J. Machonský, Mgr. A. Sahánková,  
Mgr. M. Tichá, Mgr. E. Vaňová 
 
Evid. číslo periodického tisku: 
MK ČR E 18634 
 
Identifikační číslo ISSN: 1804‐7262 
 
Redakce:  
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257042259 
e‐mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Distribuce:  
Ministerstvo financí, Odbor Personální 
Odd. Finanční a ekonomické informace,   
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257042588 
e‐mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Číslo odevzdáno do tisku  27.7.2012 
Vychází  1x  měsíčně, zdarma 
 
Elektronický archiv: 
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php 
 (intranet) 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr
/xsl/kniha_aktual.html (internet) 
 
Do čísla přispěly:  
M. Beránková,  I. Janoušková,    
Mgr. M. Tichá,   Mgr. E. Vaňová 
 
 
 
 
 

 
 
 
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  červenec  jsou  zpracovány odborné 
články a nové knihy. Vzhledem k různým opožděným dodávkám, 
darům  a  různé  periodicitě  se  mohou  v bulletinu  vyskytnout        
i starší čísla časopisů.    

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

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena např.  témata  změny  zákona o dluhopisech, klamavá 
reklama v oblasti finančních služeb, legislativa zadávání veřejných 
zakázek,  změny  ve  veřejné  správě  ČR  od  1.7.2012,  vývoj 
zkrácených pracovních úvazků  v Evropě, katastr nemovitostí  a 
jeho význam pro daň z nemovitostí, návrh EK k právní úpravě 
koncesí, vliv globalizace na  fungování mezinárodního obchodu 
a  finanční  gramotnost  (účast  ČR  v mezinárodním  pilotním 
projektu). V anglickém jazyce je článek zabývající se rozložením 
zvýšeného  daňového  břemene  u  zemědělských  produktů  a 
potravin v ČR.   

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  sazby  daně  z příjmu  a 
principu  sociálního  státu,  dědické  daně  v Německu,  stabilní 
ceny benzínu v Rakousku a přínosu daňového práva při dluhové 
krizi  státu.  Z anglicky  psaného  tisku  jsme  vybrali  témata: 
bankovnictví  a  finance  ve  střední  a  východní  Evropě,  akciové 
trhy,  španělský  bankovní  systém,  prevence  a  řešení  daňových 
sporů v rámci mezinárodní výměny informací, zdanění kapitálových 
příjmů v USA a Velké Británii, koordinace hospodářské politiky 
eurozóny a reorganizace francouzského hospodářství. 

Ze  slovenského  tisku  upozorňujeme  na  článek,  který  je 
zaměřen  na  kvantifikaci  přínosů  a  nákladů  vstupu  SR  do 
měnové  unie,  a  z ruského  tisku  na  článek  týkající  se  rizik 
dluhové politiky Ruska na pozadí globální dluhové krize.  

Rádi Vám poskytneme plné znění článků. Věříme, že si 
vyberete z naší nabídky, a to nejen odborných článků, ale i nových 
knih.         

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 

 
Z produkce Ministerstva financí 

Na   stránkách  MF   je  k dispozici 
Makroekonomická predikce červenec 2012  
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 

Zpracovávána  je se čtvrtletní periodicitou v odboru 
Finanční politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný 
a  následující  rok  (tj. do  roku 2013)  a  u některých 
ukazatelů výhled na další 2 roky  (tj. do  roku 2015). 
Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního 
měsíce každého čtvrtletí. 

Vacková, Petra 
Růstové účetnictví 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_info_studie.ht
ml 

Studie  odboru  Finanční  politika MF  ČR  srovnává 
komponenty  hospodářského  růstu  pro  vybrané 
dohánějící ekonomiky v EU, přičemž zvláštní zřetel 
je kladen na Českou republiku.  
 
Marval, Jindřich,  Štork, Zbyněk 
CZECH PENSION PROJECTIONS – A 2012 
UPDATE 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_info_studie.ht
ml 

Studie  odboru  Finanční  politika MF  ČR    zahrnuje 
nejen  trendový vývoj penzijních výdajů, ale rovněž 
dekompozici  efektů,  které  na  daný  vývoj  působí. 
Vychází  z  demografických  a makroekonomických 
předpokladů,  které  připravují  Evropská  komise  a 
Eurostat. Pokrývají horizont od  roku 2010 do  roku 
2060.  Ve  studii  lze  nalézt  i  srovnání  s minulými 
projekcemi.  
 
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_publikace_70
675.html 

Tým   odd.  Analýzy  finančního  trhu  MF  ČR 
zveřejnil   Zprávu  o  vývoji  finančního  trhu  v  roce 
2011,  která  zachycuje  nejdůležitější  události  za 
uplynulý  rok včetně případných budoucích  trendů 
v jednotlivých segmentech finančního trhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monitoring 
 
Na stránkách Odborné knihovny MF je pro Vás 
připraven další  speciální monitoring,  tentokrát  
na téma Zaměstnávání zdravotně postižených 
 
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 
 
 
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 

 
Kovové konstrukce a kovodělné výrobky: 
červenec 2012 

Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor vývoje 
základních  ekonomických  charakteristik, popis 
podnikatelské základny a vlastnické struktury), 
stejně  jako prostředí, ve kterém odvětví působí 
(součástí  je  popis  aktuálního  legislativního 
rámce, přehled základních podpůrných prostředků 
ze  strany  EU  a  ČR,  které  mohou  subjekty           
v  odvětví  využívat)  a  dále  přehled  vývoje 
produkce  vybraných  výrobků. V  rámci  analýzy 
jsou  identifikováni  také hlavní hráči na  trhu  a 
dokument  rovněž  obsahuje  vývoj  finančních 
poměrových  ukazatelů  sektoru,  potažmo 
jednotlivých firem – ukazatele likvidity, aktivity, 
rentability a zadluženosti, stejně  jako rozložení 
podnikatelské  základny  odvětví  dle  ČEKIA 
Stability  Rating  (ratingový  model  predikující 
riziko  úpadku  firmy  v  následujících  dvanácti 
měsících). Studie  je  logicky uzavřena  shrnutím 
základních  vývojových  trendů  s  identifikací 
perspektiv  dalšího  vývoje  a  SWOT  analýzou 
odvětví v podmínkách ČR. 
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Daně 
 
Simon Xuereb 
Addressing the tax consequences of UCITS IV cross-border mergers in Europe : extending the 
Merger Directive as a solution? Part 1 
Řešení daňových důsledků přeshraničních fúzí v Evropě z pohledu UCITS IV : rozšíření 
směrnice o fúzích jako řešení? Část 1 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 5, p. 215-225 
Článek je zaměřen na otázku, zda lze využít rozšíření logického základu směrnice o fúzích (2009)       
k dosažení daňové neutrality, a to ve vztahu k přeshraničním fúzím UCITS (subjektů kolektivního 
investování do převoditelných papírů) při zohlednění směrnice UCITS IV. První část článku se zabývá 
režimem UCITS IV, směrnicí o fúzích a různými prototypy/mechanismy, které státy mohou využít při 
navrhování svého domácího systému zdanění investičních fondů. - Pozn. -- 2. část tohoto článku 
vychází v European Taxation č. 6/2012. 
 
Pavel Uminský 
Automobil v podnikání. 2. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 6, s. 41-44 
Provoz automobilu v podnikání; nákup pohonných hmot a parkovné, sazba základní náhrady za 
použití automobilu, pojištění automobilu a řešení pojistných událostí, opravy/údržba/technické 
zhodnocení (z hlediska DPH, daně z příjmů). Účetní a daňové odpisy automobilu. Příklad. 
 
Martin Děrgel 
Cenné papíry v daních a účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 11, s. 15-22 
Daňový režim cenných papírů; osvobození od daně z příjmů fyzických osob, zdanění cenných papírů 
daní z příjmů fyzických osob. Osvobození od daně z příjmů právnických osob, zdanění cenných 
papírů daní z příjmů právnických osob. Cenné papíry a DPH. Cenné papíry v účetnictví. Doplněno 
příklady. 
 
Lenka Veselá 
Daňová kontrola a právo daňového subjektu klást svědkům a znalcům otázky v rámci 
dokazování svých práv a povinností 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 2, s. 3-8 
Daňová kontrola, ochrana práv daňového subjektu dle Daňového řádu. Práva daňového subjektu a 
možnosti jeho uplatňování, časté chyby správců daně, osoba svědka, právní následky svědecké 
výpovědi, odepření svědecké výpovědi, poučení o odepření výpovědi, informační povinnost správce 
daně, organizační zajištění výpovědi. 
 
Václav Lavička 
Daňové hříšníky v Itálii pronásleduje počítačový program Serpico 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 118 (18.6.2012), s. 21 
Informace o boji proti daňovým únikům v Itálii prostřednictvím speciálního počítačového programu 
na odhalování daňových neplatičů Serpico. K akcím italské finanční stráže (Guardia de Finanza), která 
spadá pod ministerstvo financí. Krátce k chystaným úsporným opatřením státu v souvislosti s prohlubujícím 
se veřejným zadlužením. 
 
Axel Schrinner, Heike Anger 
Deutschlands reiche Erben 
Bohatí dědicové Německa 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 105 (1.6.2012), S. 16-17 
Provedená studie vypovídá, že objem děděného majetku v Německu stoupá na historickou úroveň, daň 
dědická přináší fiskálu cca 4 mld. eur ročně (to není mnoho vzhledem k majetku soukromých 
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domácností ve výši 4,7 biliónu eur). Je patrný trend nárůstu počtu dědictví, která činí 100 000 eur a 
více, což posiluje tlak na reformu daně dědické. Stručně jsou shrnuty daňové sazby a úlevy, grafy 
ukazují strukturu děděného majetku, současné a prognózované (odstupňované) hodnoty děděného 
majetku, předpokládaný vývoj příjmu z titulu daně dědické do roku 2016. Testamentregister. 
 
Petr David 
Distribution of the increased tax burden for agricultural products and food in the Czech 
Republic 
Rozložení zvýšeného daňového břemene u zemědělských produktů a potravin v České republice 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 5, p. 239-248 
Článek stanovuje míru přesunu daňového břemene na kupující zemědělských produktů a spotřebitele 
potravin v rámci poslední významné změny snížené sazby DPH v České republice na přelomu let 
2007 a 2008. Současně identifikuje velikost části zvýšeného břemene daně, kterou nesou po zvýšení 
této sazby daně zemědělští producenti a prodejci potravin. Na základě stanovení hodnot rozdělení 
zvýšeného daňového břemene autor usuzuje o případných budoucích změnách v dané oblasti. Součástí 
příspěvku je také stanovení ukazatele změny prodejních cen zemědělských produktů a potravin po 
zvýšení snížené sazby DPH v ČR. - Pozn. 
 
Jaroslav Kratochvíl 
Dokumentace a vedení spisu při správě daní, nahlížení do spisu daňovým subjektem 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 6, s. 16-24 
Dokumentace výkonu správy daní; protokol, úřední záznam. Vedení spisu při správě daní a úprava 
vyhledávací části spisu, členění spisu. Nahlížení do spisu a nahlížení do vyhledávací části spisu, 
důkazní prostředky ve vyhledávacím spisu, písemnosti potencionálně využitelné jako pomůcky ve 
vyhledávací části spisu, úřední záznamy a protokoly o podaných vysvětleních ve vyhledávací části 
spisu, interní písemnosti sloužící výlučně pro potřeby správce daně ve vyhledávací části spisu. 
Omezení rozsahu nahlížení do vyhledávací části spisu a opravný prostředek. Daňová informační 
schránka. Nahlížení do spisu podle ZSDP a přechodná ustanovení DŘ. Úprava  nahlížení do spisu dle 
§ 13 zákona č. 456/2001 Sb., o Finanční správě České republiky. 
 
Peter Bareis 
Einkommensteuertarif und Sozialstaatsprinzip : Ein Konzeptvergleich 
Sazba daně z příjmu a princip sociálního státu : porovnání koncepcí 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 18, S. 994-1001 
Porovnání systému a nastavení sazeb daně z příjmu Německa s Rakouskem a Švýcarskem, hodnocení 
z hlediska (na)plnění principu sociálního státu (poměr čistého příjmu po zdanění a hrubého příjmu). 
Strukturální shody a rozdíly v sazbách, nulová zóna, nezdanitelná částka, zohledňování existenčního 
minima, nedisponibilní soukromé výdaje odůvodněním pro snížení daní, porovnání příjmového rozpětí 
různými metodami, zohledňování inflace ve Švýcarsku, manželský/rodinný splitting. Plán změny 
sazeb v Německu (např. návrh odstranění studené progrese). - Pozn. 
 
Marek Legéň ... [ et al.] 
Fico v daňovom bludisku 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 22, s. 10-13 
Ozdravování veřejných financí SR; plánované změny v daních a odvodech (zvýšení firemních daní, 
rozšíření základu bankovních odvodů, zvýšení odvodové zátěže OSVČ, zvýšení sazby daně z příjmů 
fyzických osob u nadstandardních příjmů). 
 
Ruth Berschens 
Finanzsteuer bleibt aktuell 
Finanční daň je stále aktuální 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 100 (24.5.2012), S. 16 
Pro tzv. transakční daně je většina Evropského parlamentu a rovněž i občanů EU - tyto daně by se 
měly stát nedílnou součástí opatření na zvládání následků finanční krize, jejich zavedení by 
spravedlivěji rozložilo zátěž v důsledku finanční krize. Diskutována je 1) daň z finančních transakcí 
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(zdanění veškerých obchodů s devizami, akciemi, půjčkami či deriváty velmi nízkou daní v rozmezí 
0,01 - 0,1 procenta), 2) daň z burzovních transakcí (v zásadě už se vybírá z burzovních akciových 
obchodů např. ve Velké Británii či Švýcarsku), 3) daň z finančních aktivit (zaměření na zisky 
finančních koncernů a také platů a bonusů pracovníků těchto koncernů, zřejmě ale nepomůže k omezení 
spekulačních obchodů). 
 
Jindřich Klestil 
Katastr nemovitostí a jeho význam pro daň z nemovitostí 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 6, s. 2-5 
Význam katastru nemovitostí pro daň z nemovitostí, využití údajů katastru při vyplňování daňového 
přiznání. Předmět evidence katastru, struktura listu vlastnictví. Katastr nemovitostí a daň z pozemků, 
katastrální operát. Katastr nemovitostí a daň ze staveb. Zápis vlastnických práv do katastru 
nemovitostí a povinnosti poplatníka. 
 
Marek Legéň 
Lepšia lokalita daňovníkovi priťaží 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 20, s. 24-25 
K plánu slovenského ministerstva financí nastavit nově výběr daně z nemovitostí v souvislosti s nezbytnou 
konsolidací veřejných financí. Navrhované úpravy systému výběru daně, jejíž agenda vč. celého 
výnosu zatím spadá pod obce (výši této daně obce určují od roku 2005). Představy o příp. diferenciaci 
daně, nutnost solidarity s nízkopříjmovými občany; předpokládaný výnos z titulu zvýšené daně           
z nemovitostí. V grafu vývoj výnosu daně z nemovitostí SR od roku 2007. 
 
Bertrand Monfort 
Neue Definition der festen Niederlassung? : Repräsentationsbüros, Call-Center und Ähnliches 
Nová definice stálé provozovny? : reprezentační kanceláře, call-centra a podobná zařízení 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 9, S. 341-356 
 Definice stálé provozovny dle nařízení EU č. 282/2011, sídlo podniku/místo plnění podniku dle 
německého zákona o dani z obratu resp. DPH. Dosavadní definice stálé provozovny v EU a v Německu 
(definice v předpise EU a dle Evropského soudního dvora), dosavadní definice v Německu (vč. komentářů 
k rozsudkům). Porovnání staré a nové definice, rozdíly. Důsledky definice stálé provozovny pro praxi; 
aktivní stálá provozovna, pasivní stálá provozovna, pobočka, dceřiná společnost. Aplikace reverse-
charge. - Pozn. 
 
Ondřej Lichnovský 
Nezákonný zásah v daňovém řízení 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 10, s. 343-347 
Při správě daní se daňové subjekty často setkávají s procesními pochybeními správců daně. Proti těm 
nejzásadnějším pochybením poskytuje náš právní řád možnost přednostní ochrany ve formě žaloby 
proti nezákonnému zásahu. Jedná se o velmi specifické soudní řízení, které je s to poškozeným 
daňovým subjektům poskytnout relativně včasnou a zejména vysoce účinnou ochranu. Z důvodu své 
specifičnosti je však toto soudní řízení vázáno na větší množství podmínek. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Nulová daňová povinnost OSVČ 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 12, s. 5-10 
Daňové přiznání OSVČ, případy nulové daňové povinnosti. Základ daně k dosažení nulové daně         
z příjmů OSVČ, uplatnění slevy na dani, uplatňování odpočtů dle § 15 ZDP, uplatnění odpočtu daňové 
ztráty podle § 34 ZDP. Příklad. 
 
Karel Alexa 
Pojem daňového řízení v novém daňovém řádu 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 2, s. 8-15 
Pohled na koncepci daňového řízení dle daňového řádu; vývoj právní úpravy. Zákonné vymezení 
daňového řízení (dílčí řízení, komplexní daňové řízení), komplexní daňové řízení a správa daně, 
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začátek/konec komplexního daňového řízení. Úvahy o pojmu komplexní daňové řízení, důvody jeho 
zavedení, upřesnění k jeho funkci. - Pozn. 
 
Jiří Nigrin 
Rozdělování příjmů na spolupracující osoby 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 11, s. 12-15 
K zákonné možnosti rozdělovat příjmy dosažené podnikáním či jinou samostatně výdělečnou činností 
manželům či osobám žijícím s poplatníkem, pokud tyto osoby při podnikání spolupracují. Způsob 
rozdělování příjmů. Výhody a nevýhody rozdělování příjmů na spolupracující osoby. Doplněno 
příklady. 
 
Eva Sedláková 
Schválené změny zákona o daních z příjmů v roce 2011. [2.] 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 5, s. 50-55 
Článek přehledně informuje o změnách, které přinesly novely zákona o daních z příjmů v roce 2011. -- 
Dokončení článku z čísla 4/2012. 
 
Frank Engelen 
State aid and restrictions on free movement : two sides of the same coin? 
Státní pomoc a omezení volného pohybu : dvě strany jedné mince? 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 5, p. 204-209 
Článek je přepisem autorovy přednášky na Leidenské univerzitě. Zaměřil se v ní na otázku, zda zákon 
diskriminující nerezidenty nepředstavuje kromě omezení základních svobod také státní pomoc ve 
prospěch rezidentů. Ve své úvaze vychází z případu "daní z luxusu" v Sardínii, který řešil Soudní dvůr 
EU (případ C-169/08). - Pozn. -- Na článek navazuje příspěvek od Claire Micheau na s. 210-214. 
 
Sweetened charity : charity and taxation 
Oslazená charita : charita a daně 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8788, p. 26-28 
V čase úsporných rozpočtových opatření se vlády některých zemí snaží omezit zavedenou praxi, že na 
dary věnované na dobročinné účely se poskytuje nějaká forma daňových úlev. V článku se popisuje 
přístup Británie, USA i dalších zemí. 
 
Gracia M Luchena Mozo 
The prevention and resolution of tax conflicts within the framework of international exchange of 
information 
Prevence a řešení daňových sporů v rámci mezinárodní výměny informací 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 5, p. 226-236 
Autor komentuje rozvoj mezinárodní výměny informací, zejména v rámci OECD a EU, která slouží     
k boji s daňovými úniky a podvody v globalizovaném světě. Dále rozebírá stávající mechanismy 
řešení sporů vyplývajících z uplatňování rozdílných pravidel pro výměnu informací. - Pozn. 
 
Lukáš Křístek, Robert Jurka 
Tržní vlivy v posudcích na ocenění staveb za účelem zjištění daně z převodu nemovitostí 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 6, s. 25-28 
K postupu znalců při ocenění nemovitostí pro zjištění daně z převodu nemovitostí; doporučený postup 
ocenění staveb nákladovým způsobem, kterým se promítnou tržní vlivy. Nákladový postup, klasické 
použití. Výnosový způsob. Tržní vlivy v nákladovém způsobu. Koeficient prodejnosti (ve výpočtu 
nemůže nahrazovat tržní vlivy). Nález Ústavního soudu (I. ÚS 157/04); cena obecná, cena vyhlášková, 
cena nákladová. Odpovědnost znalců. 
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Vito Polito 
Up or down? Capital income taxation in the United States and the United Kingdom 
Zvyšování nebo pokles? Zdanění kapitálových příjmů v USA a Velké Británii 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 1, p. 48-82 
Empirické důkazy naznačují, že efektivní marginální daňové sazby (EMTR) příjmů z kapitálu v období 
1982-2005 v USA a ve Velké Británii výrazně vzrostly. Odborná literatura o daních z příjmů 
právnických osob nicméně předpovídá pokles EMTR v době nárůstu mezinárodní mobility kapitálu a 
vyšší daňové soutěže mezi státy. Příspěvek se zabývá protikladností těchto zjištění mezi teorií a praxí 
a hledá vysvětlení tohoto faktu v souvislosti s neoklasickou teorií investic a omezeními odložení daně 
pro firmy investující v obou zmiňovaných zemích. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Úroky z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů a daň z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 6, s. 8-11 
Podmínky pro uplatnění odpočtu úroků, vymezení druhů úvěrů pro uplatnění odpočtu úroků, vymezení 
bytových potřeb pro účely daně z příjmů, postup uplatnění odpočtu úroků. Příklady. 
 
Stephan Eilers, Franziska Bühring 
Was kann das Steuerrecht in der Staatsschuldenkrise leisten? 
Čím může daňové právo přispět při dluhové krizi státu? 
Finanz-Rundschau, Jg. 2012, Nr. 10, S. 429-435 
K možnostem daňového práva pomoci zvládnout krizovou situaci. (Německé) národní daňové právo, 
minimální požadavky na účinné sanační daňové právo. Evropské daňové právo, význam vytvoření 
konzistentního sanačního daňového práva (za podmínky nastavení srovnatelné sanační situace v evropském 
hospodářském prostoru), dosavadní snahy o harmonizaci evropského daňového práva, možnosti 
dosažení efektivnějšího výběru daní spoluprací na evropské úrovni (disponibilní instrumenty). Slabiny 
německého daňového práva z hlediska sanačních potřeb. - Pozn. 
 
Petr Gola 
Zvyšování DPH je v Evropské unii "moderní" 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 6, s. 14-15 
Trend zvyšování nepřímých daní v EU, příklady zvyšování DPH ve vybraných zemích (Maďarsko, 
Řecko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko). Blíže k systému a vývoji sazeb DPH v Dánsku (a v ČR). Sazby 
DPH v zemích EU k 1.5.2012; přesun určitého zboží/služeb do kategorie vyšší sazby DPH. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 7-8/2012 
Novela živnostenského zákona (vč.  dotazů z praxe). Obchodní majetek (2.).  Zařízení fotovoltaických 
elektráren - uplatnění daňových odpisů. Technické zhodnocení nebo oprava? Daň z příjmů u autorských 
honorářů. Účtování DPH.  Přemístění zboží z tuzemska do jiného členského státu. DPH při správě 
nemovitostí. Prodej osobního automobilu - zdanění příjmů. 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 7-8/2012 
Úpravy základu daně podle § 5  a 23 zákona o daních z příjmů. Opravné a dozorčí prostředky podle 
daňového řádu. Nárok na odvedenou daň z pohledávek. Daňově uznatelné náklady - darované 
reklamní předměty, proplácení taxi zaměstnancům. Nedobytné pohledávky v rámci EU. Rezervační 
poplatky. Daňové aspekty přeměn společností. Platba zálohy ve vazbě na odložené přiznání. Účtování 
forwardu. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Fredrik Regland, Eric Lindström 
Independent spike models : estimation and validation 
Modely nezávislých hrotů : odhady a validace 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 2, p. 180-196 
Článek monotematického čísla o finančním modelování seznamuje s tvorbou a užitím modelu pro 
přesnější zjišťování cenové dynamiky elektřiny a plynu. Autoři aplikují modely nezávislých hrotů 
(independent spike models) ze třídy Markovových přepínacích modelů na šest evropských trhů s elektřinou 
a plynem (Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Švédsko a systém severských států Nord 
Pool). Analyzovaná data jsou za období 2005-2010. -- Viz i další příspěvky o finančním modelování  
v tomto tematickém čísle. 
 
Deutsche Bundesbank 
Nationale und internationale Finanzmarktschocks und die Realwirtschaft aus empirischer Sicht = 
National and international financial market shocks and the real economy - an empirical view 
Otřesy na národních a mezinárodních finančních trzích a reálná ekonomika z empirického 
pohledu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 3, S. 35-51 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 3, p. 35-50 
Makroekonomické modelování pro oblast národních a mezinárodních transmisních mechanismů mezi 
finančními trhy a reálnou ekonomikou. V souvislosti s finanční krizí začaly být finanční trhy ve větší 
míře integrovány do empirických a teoretických makroekonomických modelů. Příspěvek ilustruje 
posun ve výzkumu této oblasti prostřednictvím empirických modelů vyvinutých a používaných v Deutsche 
Bundesbank (konkrétně model GVAR, který odhaduje interakce mezi makroekonomickými 
proměnnými a proměnnými z oblasti finančních trhů u většího počtu rozvinutých a rozvojových 
ekonomik v průběhu posledních třiceti let). V tomto případě je modelováno působení poklesu nabídky 
úvěrů pro nefinanční soukromý sektor v Německu a v USA na Německo a na další evropské státy a 
jsou detailně analyzovány transmisní kanály. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 
Kotlánová Eva, Kotlán Igor 
Vliv institucionálního prostředí na velikost korupce : empirická analýza 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 2, s. 167-186 
Autoři v příspěvku hodnotí relevanci institucionálního rámce a vliv jednotlivých institucionálních a 
ekonomických proměnných na korupční prostředí v homogenních skupinách zemí (pracují s vybraným 
vzorkem zemí OECD a Evropské unie). Nejdříve analyzují determinující faktory korupce, měření a 
ukazatele korupce (index korupce PRS, CPI) a vliv institucionálního prostředí na velikost korupce      
v teoretické rovině. Dále charakterizují ukazatele institucionálního prostředí a použité modely a 
metody. V návaznosti pak provádějí ekonometrickou analýzu (panelová regrese) vysvětlujících 
proměnných korupce zemí OECD a G7 a také ekonometrickou analýzu pro země EU. Na konec 
zkoumají linearitu popisovaného vztahu, komentují zjištění a vyvozují závěry. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Jan Němec 
"Měkká" pomoc Španělsku ohrožuje evropské úspory 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 24, s. 39-41 
V souvislosti s žádostí španělské vlády o poskytnutí finanční pomoci na rekapitalizaci bankovního 
sektoru Španělska ve výši 100 miliard eur se mluví o eskalaci evropské dluhové krize. Článek se 
soustředí na reakce vlád dalších zemí, které již finanční pomoc ze záchranných evropských fondů 
dříve čerpaly (Irsko, Řecko) a které kritizují "měkké" podmínky španělské pomoci. Informuje také      
o další možné žádosti ze strany Kypru, kondici španělské ekonomiky v porovnání s Řeckem i o rizicích, 
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jež s sebou pomoc španělským finančním institucím přináší. -- K žádosti o finanční pomoc 
španělskému bankovnímu sektoru a k úsporným opatřením Španělska viz čas. Euro č. 25/2012, s. 20-
23. -- K žádosti o pomoc ze stabilizačních fondů pro Kypr viz HN č. 125/2012 (27.6.2012), s. 20. 
 
Jan Němec 
Banky, které neznají úroky : islámské bankovnictví 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 23, s. 48-51 
Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů globálního finančního trhu je islámské bankovnictví 
založené na právu šaría. Článek se věnuje specifikům služeb a produktů etického islámského 
bankovnictví, hlavním trhům dle teritoriálního hlediska a jeho vzrůstající atraktivitě pro nemuslimy. 
Doplněno slovníčkem islámských bankovních produktů. 
 
Neil Buckley ... [et al.] 
Central & Eastern Europe : banking and finance 
Střední a východní Evropa : bankovnictví a finance 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37930 (18.5.2012), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu o bankovnictví ve střední a východní Evropě se mimo jiné konstatuje, že Polsko, Česko a 
Slovensko vytvořily regionální supersektor se ziskovými a dobře kapitalizovanými institucemi. Dále 
se hovoří o soupeření Vídně a Varšavy, státních versus soukromých bankách v Rusku, regionálních 
investorech, trhu nemovitostí aj. 
 
European Central Bank 
Comparing the recent financial crisis in the United States and the euro area with the experience 
of Japan in the 1990s 
Srovnání nedávné finanční krize ve Spojených státech a eurozóně se zkušenostmi Japonska v 90. 
letech minulého století 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2012, No. 5, p. 95-112 
Globální finanční krize, která začala jako americká krize podřadných hypoték a poté prošla různými 
vývojovými stupni - z nichž poslední je krize státního dluhu v eurozóně - výrazně změnila trajektorii 
růstu ve Spojených státech a eurozóně. Někteří komentátoři přirovnávají současnou situaci v těchto 
zemích k tzv. "ztracenému desetiletí" v Japonsku v 90. letech minulého století. V příspěvku se však 
upozorňuje na významné rozdíly v podobě nerovnováh, protože v Japonsku šlo především o problémy 
v podnikovém sektoru, kdežto v USA v sektoru domácností. V eurozóně naopak v průběhu krize 
narůstaly nerovnováhy v jednotlivých regionech. - Pozn. 
 
Céline Choulet 
Credit intermediation in the United States 
Zprostředkování úvěrů v USA 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 5, p. 25-38 
Příspěvek se zabývá zprostředkováním úvěrů mimo bankovní sféru v USA a hodnotí vliv nárůstu této 
paralelní formy financování na finanční systém, zprostředkování, bankovní bilance a čistý příjem bank 
v USA z dlouhodobého pohledu. Nejprve stručné shrnutí struktury amerického finančního systému, 
dále problematika OTD (originate-to-distribute) modelu úvěrování (dezintegrovaný model úvěrování, 
v jehož rámci dochází k separaci jednotlivých funkcí spojených s poskytnutím hypotéky a k jejich 
následnému rozdělení mezi více tržních subjektů. Stěžejní úlohu přitom hraje mechanismus tzv. 
sekuritizace a financování úvěrů prostřednictvím zdrojů získaných z kapitálových trhů). Ukázalo se, že 
tento systém úvěrování nese největší podíl na vzniku nedávné finanční krize. Následně se autor věnuje 
proměnám bankovního zprostředkování v USA a otázkám regulace stínového bankovnictví a dalším 
opatřením k nápravě nedostatků OTD úvěrového modelu. - Pozn. 
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Petr Kain 
České banky jsou podle ČNB odolné, rizikem je pro ně vývoj v eurozóně 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 120 (20.6.2012), s. 19 
Výhled stability českého bankovního sektoru dle závěrů nejnovější Zprávy o finanční stabilitě 
zveřejněné ČNB. Hlavním nebezpečím pro sektor je možný nepříznivý ekonomický vývoj v eurozóně. 
Dva scénáře zátěžových testů bank a jejich zjištění pro oblast úvěrů v selhání a kapitálové 
přiměřenosti. Novelizace vyhlášky o angažovanosti českých bank vůči jejich zahraniční matce. -- Viz 
také komentář P. Řežábka na s. 9. 
 
Christopher A. Sims, [rozhovor vedl] Marek Hudema 
Eurozóna potřebuje společné dluhopisy i daň 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 113 (11.6.2012), s. 16-17 
V rozhovoru se nositel Nobelovy ceny za ekonomii profesor Ch. A. Sims dotýká tématu odchodu 
Řecka z eurozóny a podmínek zachování její funkčnosti (společná evropská daň, společné evropské 
dluhopisy vydávané nadnárodním orgánem, měnová politika ECB podpořená rozpočtovou politikou 
"evropského ministerstva financí"), dále vyjadřuje svůj postoj k inflačnímu cílování, osvětluje fiskální 
teorii cenové hladiny, vektorovou autoregresi (VAR) a pohled ekonomické teorie na racionalitu 
lidského chování. 
 
Finanční arbitr dosáhne i na směnárny a pojišťovny : legislativa 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 109 (5.6.2012), s. 19 
Stručná informace o připravované vládní novele zákona o finančním arbitrovi (rozšíření jeho 
pravomocí na spory klientů se směnárnami a životními pojišťovnami) a o návrhu zákona o směnárenské 
činnosti, který má nahradit současný devizový zákon. 
 
Markéta Svatošová 
Finanční gramotnost : Češi se zúčastnili mezinárodního projektu 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 2, s. 27-29 
Analýza výsledků českých účastníků mezinárodního pilotního projektu z roku 2010 zaměřeného na 
porovnání finanční gramotnosti mezi účastníky ze 14 zemí. Finanční gramotnost byla sledována a 
měřena ve třech oblastech: finanční znalosti, chování ve světě financí a postoje k dlouhodobým 
finančním plánům a přípravě domácího rozpočtu. 
 
E. Rustamov 
Finansovyje krizisy : istočniki, projavlenija, posledstvija 
Finanční krize : zdroje, projevy, důsledky 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 4, s. 46-66 
Na základě empirických studií a teorií finančních krizí autor vypracoval všeobecný rámec popisující 
mechanismy vzniku a přenášení krizí. Faktory vzniku krizí zahrnují vnější a vnitřní nerovnováhy, 
šoky, nedostatky v hospodářské politice a změny v chování ekonomických agentů (zejména pokud jde 
o cenové bubliny). Cesty přenášení krizí zahrnují přímé vazby mezi finančními organizacemi, 
zápornou spirálu dluhů a nárůst nejistoty. Rámec je využit k analýze několika krizí v devadesátých 
letech minulého století a počátkem nového tisíciletí (mexická, asijská, ruská a argentinská krize). - 
Pozn. 
 
By Simon Rabinovitch 
China's lending laboratory 
Čínská bankovní laboratoř 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37934 (23.5.2012), p. 9 
Experiment čínské vlády může změnit celý tamní finanční systém. Vláda v Pekingu chce, aby 
bankovní systém více podporoval malé a střední podniky, které jsou tahouny čínské ekonomiky. Jako 
příklad vládního reformního pokusu je uváděna banka Henglong Small-Sum Loan ve městě Wen-čou. 
Město jednak vytvořilo soukromé úvěrové centrum, jehož cílem je spojovat bohaté jednotlivce i společnosti 
s lidmi, kteří potřebují kapitál. Zadruhé bylo úvěrovým společnostem povoleno změnit se v banky, 
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které mohou přijímat vklady. -- Český překlad článku pod názvem Banky v Číně mají více půjčovat 
malým firmám viz Hospodářské noviny ze dne 29. května 2012, s. 18. 
 
Daniela Doležalová 
K návrhu nového nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry a centrálních 
depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 6, s. 179-180 
Působnost nařízení; vypořádání obchodů s cennými papíry; regulace centrálních depozitářů (CSD) - 
udělení povolení k činnosti a dohled, požadavky kladené na CSD a kolizní kritérium; úvěrové instituce 
coby zúčtovatelé nebo poskytovatelé úvěrů při vypořádání; sankce. 
 
Jan Šovar 
K zásadním změnám zákona o dluhopisech 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 5, s. 153-155 
Poslanecká sněmovna schválila koncem března 2012 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon        
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nejrozsáhlejší novelu tohoto 
zákona od jeho přijetí v roce 2004 a současně také o zásadní změnu jeho hmotněprávních ustanovení. 
V příspěvku se rozebírají jednotlivé body, v nichž došlo ke klíčovým změnám: legální definice 
dluhopisu, vydání dluhopisu, schvalování emisních podmínek, schůze vlastníků dluhopisů, komunální 
dluhopisy. - Pozn. 
 
Zdeněk Husták 
Klamavá reklama v oblasti finančních služeb - poznámky k aktuálním nástrojům ochrany 
spotřebitele 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 5, s. 129-142 
Ke klamavé reklamě v oblasti finančního trhu; obecná regulace reklamy a nekalé obchodní praktiky;  
k požadavkům na reklamu v předpisech regulujících finanční trh; reklama na finančním trhu a 
dobrovolné kodexy; právní prostředky ochrany spotřebitelů proti klamavé reklamě; správní a 
trestněprávní nástroje ochrany spotřebitele. - Pozn. 
 
Harri Hasko 
Monetary policy transmission and debt accumulation in the euro area 
Transmise měnové politiky a akumulace dluhu v eurozóně 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 1, p. 29-37 
V období 1999-2011 v eurozóně narůstá zadluženost domácností, podniků i soukromého sektoru, 
nominální úrokové sazby úvěrů v eurozóně jsou celkem jednotné a vyplývají ze sazeb ECB, ale 
objevují se výrazné rozdíly v tempu akumulace dluhu u jednotlivých členských států. Příspěvek blíže 
zkoumá transmisi měnové politiky ECB do úrokových měr nových úvěrů pro domácnosti a podniky 
poskytované bankami eurozóny a snaží se objasnit vzájemný vztah mezi úrokovou mírou těchto úvěrů 
a rozdíly jednotlivých zemí v akumulaci dluhu v období těsně předcházející nedávné finanční krizi. 
Analyzuje také klíčové faktory vysvětlující odlišnosti v tempu akumulace dluhu. - Pozn. 
 
Marek Hudema, Simone Radačičová 
Německý lék na krizi - bankovní unie 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 109 (5.6.2012), s. 13 
Vážná situace bank v předlužených zemích eurozóny vede Německo k úvahám o vytvoření evropské 
bankovní unie, která by vedla ke společnému ručení za vklady v bankách jednotlivých zemí a k jejich 
napojení na záchranný fond eurozóny ESM. Dále k aktuální situaci bankovního sektoru ve Španělsku, 
Portugalsku a Kypru a evropské fiskální unie. -- Viz také článek Brusel má plán, jak zachraňovat 
banky. Česko jej kritizuje v HN č. 111/2012 (7.6.2012), s. 13. -- Iniciativa EK v oblasti bankovní unie 
viz HN č. 115/2012 (13.6.2012), s. 19. 
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Robert Pelikán 
Nerovná rovnost  : stavební spoření 
Euro, Sv. 2012, č. 25, s. 52 
Polemický příspěvek k vládnímu návrhu legislativní změny systému stavebního spoření v ČR. Autor 
argumentuje proti otevření možnosti poskytovat produkty stavebního spoření bankami a zároveň 
zavedení nerovnosti mezi poskytovateli stavebního spoření dle § 2 a § 9 navrhovaného znění zákona    
o stavebním spoření. Upozorňuje na rozpor s ústavou. 
 
Dušan Rojek, Gabriel Schlosser 
Niekoľko poznámok k falšovaniu peňazí 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 17-21 
Falšování eurobankovek a mincí v SR (a eurozóně); stav a počet zadržených falzifikátů, výměna 
poškozených eurobankovek a mincí v NBS. Ověřování pravosti peněz. - Pozn. -- Falšování mincí ve 
středověku se věnuje další příspěvek na s. 22-25. 
 
By John Authers and Kate Burgess 
Out of stock : stock markets 
Zboží není na skladě : akciové trhy 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37935 (24.5.2012), p. 9 
Šest desetiletí trvající zájem o investování do akcií ustává. I pro mocný Facebook je těžké získat 
kapitál. Manažeři fondů upozorňují na rostoucí tlak ze strany regulatorních úřadů na nákup dluhopisů. 
Nákup akcií by se mohl obnovit, až se výnosy z dluhopisů vrátí k historicky normální úrovni. 
 
Jonathan Rosenthal 
Retail renaissance : special report on international banking 
Renesance retailových služeb : zvláštní zpráva o mezinárodním bankovnictví 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8785, centr. sect. (24 p.) 
Staré retailové bankovnictví čekají největší změny za posledních 200 let. Technologické změny - 
nárůst užívání internetu na chytrých telefonech, vzestup počítačového zpracování "velkých dat" a 
rostoucí ochota zákazníků dělat komplikované věci online - nutí banky, aby transformovaly způsob 
svého podnikání i své organizace. Povede to ke snížení počtu poboček a tím i ke snížení nákladů.       
V přehledu se podrobně rozebírají různé aspekty tohoto vývoje, např. bezpečnost digitálních plateb, 
remitence, správa majetku bohatých lidí aj. -- Viz i článek Counter revolution: consumer banking na  
s. 16 a 18. 
 
Slouching towards a banking union  : Europe's banks 
Poníženě k bankovní unii  : evropské banky 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8788, p. 67-68 
Vzhledem k možným budoucím záchranám velkých bank sílí hlasy po vzniku centrálního fondu a po 
zavedení nějaké formy bankovní unie s centralizovanými pravomocemi. Ta by banky regulovala a 
dohlížela na ně, a také by rekapitalizovala ty problémové a pojišťovala by vklady občanů. První kroky 
k tomu podnikla už 6. června Evropská komise, která navrhla rámec pro řešení potíží krachujících 
bank. Ztráty v evropském bankovním systému narůstají - nejvíce akutní je situace ve Španělsku, dále    
i v Portugalsku a na Kypru. -- Český překlad článku pod názvem Dluhová spirála táhne Evropu k bankovní 
unii viz čas. Ekonom č. 24/2012, s. 42. 
 
Patrick Jenkins ... [et al.] 
Sustainable banking & finance 
Udržitelné bankovnictví a finance 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37953 (14.6.2012), sep. sect. (4 p.) 
Odpovědný přístup finančních institucí, platy bankéřů, banky a ochrana životního prostředí, regulace 
bankovního trhu aj. 
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By Sam Jones 
Tangled up anew 
Zase zamotané 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37940 (30.4.2012), p. 9 
Švýcarsko zažívá rozmach zajištěných (hedgeových) fondů. Švýcarští politici navrhují zavedení 
regulačních pravidel, která jdou ještě dál než pravidla EU (Alternative Investment Fund Manager 
Directive, která má vstoupit v platnost v červenci 2013). V článku se uvádějí argumenty pro a proti 
zavedení tvrdších předpisů. 
 
Teetering : Spain's banking system 
Na houpačce : španělský bankovní systém 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8787, p. 69-70 
Donedávna si Španělsko své bankovní problémy nepřipouštělo, teď už je musí řešit. Pomoc 
poskytnutá skupině Bankia je nečekaně velká. Analytici odhadují, že téměř všechny španělské banky 
budou potřebovat navýšit kapitál, otázkou je, kde na to vzít. -- Viz i článek How to save Spain: the 
euro crisis na s. 14 a 16. 
 
The fear factor : Europe's banks 
Faktor strachu : evropské banky 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8787, p. 70-71 
V hlavních městech kontinentální Evropy a správních radách bank panují obavy, že pomalý odliv 
vkladů z řeckých a nyní i španělských bank by se mohl proměnit na rozsáhlý run, který se rychle šíří 
od banky k bance a pak od země k zemi. Nějaké varovné signály se už objevily. Proto nyní probíhá 
intenzivní diskuse o tom, jak nejlépe run odvrátit, protože v případě jeho vzniku by bylo obtížné jej 
zkrotit a zabránit masivnímu úniku kapitálu z periferních zemí eurozóny. Hovoří se i o bankovní unii. 
 
Bernd Rosenblum 
Überlegungen und Aspekte zum Anlegerschutz im Lichte aktueller gesetzlicher Regelungen: 
unter besonderer Berücksichtigung der Anlageberatung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
Aspekty a úvahy k ochraně investora ve světle aktuálních právních ustanovení : se zvláštním 
přihlédnutím k investičnímu poradenství podniků poskytujících služby v oblasti cenných papírů 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 20, S. 1105-1111 
Kritické hodnocení aktuálních zákonných předpisů k problematice daňového poradenství 
poskytovaného podniky činnými v oblasti cenných papírů (úvěrové instituce, instituce finančních 
služeb) z pohledu ochrany investora. Prezentace výhod nových předpisů vč. jejich limitů v ohledu 
zlepšení kvality ochrany investora; protokol o poradenství, vybrané právní úpravy zákona o zlepšení a 
fungování ochrany investora. - Pozn. 
 
Jan Cienski ... [et al.] 
Warsaw as a financial centre 
Varšava jako finanční centrum 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37934 (23.5.2012), sep. sect. (4 p.) 
Polsku se více než jeho středoevropským rivalům daří budovat finanční sektor, který má větší než jen 
národní význam. Jednotlivé články přehledu jsou věnovány burze, bankovnictví, trhu nemovitostí, 
privatizaci, fúzím a akvizicím, privátnímu kapitálu aj. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Wie bereitet sich Deutschland auf den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum vor? 
Jak se Německo připravuje na jednotný platební styk v eurozóně? 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 5, S. 51-63 
Single Euro Payment Area; k nařízení SEPA, které od 31.3.2012 harmonizuje platební metodu 
vrubopisů a převodu v rámci EHS (praxi domácích převodů a vrubopisů nahradí platby SEPA k 1.2.2014). 
Přechod na systém SEPA má v Německu usnadnit celá řada opatření (jsou jednotlivě popsána): 
podmínky přechodu na SEPA stanovuje průvodní zákon o SEPA platbách. Shrnuty jsou důvody 
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zavedení SEPA (hospodářské, sociální, politické) a také dopady nařízení SEPA na občany, 
podniky/dobročinné organizace či platební/úvěrové instituce. - Pozn. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
By Neil Buckley and Roman Olearchyk 
An orange era gone bitter : Ukraine 
Oranžová éra zhořkla : Ukrajina 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37944 (4.6.2012), p. 7 
Rozbor hospodářské a politické situace na Ukrajině. Spory mezi Kyjevem a EU, slabé investiční 
prostředí, výrazně nižší HDP na hlavu oproti sousedním zemím. 
 
Burgernomics to go 
Úspěšná burgernomie 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8788, p. 71 
Karbanátek Big Mac od firmy McDonald's slouží i jako zdroj ekonomických informací, protože 
časopis The Economist podle něj sestavuje index měnových kurzů v různých zemích. Sláva 
burgernomie se šíří, neboť Orley Ashenfelter z Princetonské univerzity a Štěpán Jurajda z Karlovy 
univerzity využili ve své studii pro National Bureau of Economics Research produkci Big Mac jako 
jednoduchý, ale účinný nástroj pro zkoumání rozdílů v produktivitě a blahobytu v různých zemích.     
V práci vycházeli z teorie parity kupní síly a shromáždili data o výši mezd u McDonald's a cenách Big 
Mac. 
 
Benjamin Reuter 
Das Geld fehlt : Frankreich 
Chybí peníze : Francie 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 20, S. 34, 36 
Ztráta konkurenceschopnosti francouzských podniků vede k deindustrializaci země. Shrnuty jsou 
faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost, vedou k poklesu zisků a následně i k absenci 
potřebných investic. Zmíněn je rovněž fakt, že Francie je jedinou zemí OECD, kde souběžně roste 
nezaměstnanost i platy. Vládou plánované podpory podnikatelského sektoru směřují spíše na malé a 
střední podniky (půjčky a daňové úlevy) a škodí velkým koncernům - předpokládaný vývoj deficitu 
zahraničního obchodu v roce 2012 si ale zřejmě stejně vynutí cílenou podporu konkurenceschopnosti 
francouzské ekonomiky. 
 
Olaf Storbeck 
Die Rückkehr des Staates 
Návrat státu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 106 (4.6.2012), S. 20 
Nové studie amerických ekonomů obhajují funkčnost státem podporované průmyslové politiky, pokud 
se provádí správně a cíleně. Uvedeny jsou indicie, které potvrzují význam a efekt státního 
protekcionismu; zdůrazněno je "přátelské" nastavení průmyslové politiky z hlediska soutěže, což může 
značně podpořit růst i inovace. 
 
Samu Kurri 
Euro area economic policy coordination : what has been done, and why? 
Koordinace hospodářské politiky eurozóny : co se udělalo a proč? 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 1, p. 39-52 
K tématu posilování koordinace hospodářské politiky mezi členskými státy EU. Autor zkoumá a 
přehledně shrnuje doplněný rámec pro koordinaci hospodářské politiky v eurozóně a ukazuje, jak 
jednotlivá ujednání k sobě pasují. Věnuje se Lisabonské smlouvě, ze které vycházejí základy 
kooperace, dále legislativnímu balíčku šesti opatření (tzv. "Six Pack") z prosince 2011, kterými se 
významně posilují nástroje hospodářského a fiskálního dohledu. Charakterizuje posílený Pakt             
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o stabilitě a růstu, jenž je ústřední součástí tohoto balíčku, a další opatření (střednědobé cíle stavu 
rozpočtu na úrovni strukturálního deficitu, postup při nadměrném schodku, prevence a náprava 
makroekonomické nerovnováhy) i další dvě opatření k upevňování kontroly stavu veřejných financí    
v zemích eurozóny a mezivládní fiskální kompakt. - Pozn. 
 
Richard Milne and Michael Stothard 
Finland 
Finsko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37940 (30.4.2012), sep. sect. (5 p.) 
Hospodářský přehled o Finsku přináší články o dobré rozpočtové disciplíně v zemi a přání zůstat        
v eurozóně navzdory některým rozmařilým členům. Dále obecně o hospodářské situaci, jaderné 
energetice, demografickém vývoji aj. 
 
Martin Ehl 
Jádro je ve střední Evropě na vzestupu 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 112 (8.6.2012), s. 23 
K jaderné budoucnosti Polska i dalších středoevropských států a možné budoucí spolupráci při 
výstavbě i výzkumu v oblasti jaderných elektráren. Mapa uvádí rozestavěné a plánované jaderné 
elektrárny ve střední a východní Evropě. 
 
Jan Štětka 
Jak se despekt proměnil v respekt : rozpad Československa 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 24, s. 50-53 
U příležitosti dvacetiletého výročí rozpadu Československa autor porovnává soudobá očekávání 
ohledně ekonomiky budoucího samostatného Slovenska s dnešní realitou. Hodnotí rozdělení státu       
z dlouhodobého hlediska jako prozíravé a přínosné, shrnuje a porovnává vývoj ekonomiky SR a ČR 
(výkonnost ekonomiky, PZI, měnová devalvace, mzdové rozdíly, vývoj nezaměstnanosti, 
automobilový průmysl, politické milníky ovlivňující směřování hospodářství) i současné ekonomické 
vztahy Česka a Slovenska. 
 
By Neil Hume 
Mine, all mine : Australia 
Samé doly : Austrálie 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37956 (18.5.2012), p. 7 
Austrálie bohatá na suroviny těží z rozmachu a poptávky asijských zemí. Její závislost na vývozu však 
dusí konkurenceschopnost v dalších sektorech hospodářství. Vzniká tak dvourychlostní ekonomika, 
kde v těžebním průmyslu vzniklo v loňském roce téměř 60 000 pracovních míst, zatímco maloobchod 
a zpracovatelský průmysl ztratily téměř 50 000 míst. 
 
A. Akajev 
O strategii integrirovannoj modernizacii ekonomiki Rossii do 2025 goda 
O strategii integrované modernizace ruského hospodářství do r. 2025 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 4, s. 97-116 
V článku jsou analyzovány strategie ruské hospodářské modernizace, vypracované různými 
institucemi. Sám autor nabízí i svou verzi strategie založenou na inovacích a technologickém rozvoji. 
Na závěr navrhuje způsoby, jak provést syntézu relevantních modelů a myšlenek z uvedených strategií 
a vyvinout strategii integrované modernizace ruské ekonomiky do r. 2025. - Pozn. 
 
Stefan Menzel, Klaus Stratmann 
Österreich verordnet konstante Benzinpreise 
Rakousko nařizuje stabilní ceny benzínu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 108 (6.6.2012), S. 12-13 
Nově zavedená regulace cen benzínu v Rakousku. Spritpreiskorridor. 
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Hélene Baudchon 
Overhauling the French economy 
Reorganizace francouzského hospodářství 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 5, p. 9-24 
Autor charakterizuje problémové oblasti francouzského hospodářského modelu a a slabý krátkodobý 
výhled, shrnuje hospodářský vývoj Francie v období 2007-2012 a pochybnosti o růstovém modelu      
v daném období. Dále nastiňuje problémy francouzského hospodářství, detailněji se věnuje oblasti 
fungování trhu práce a jeho strukturálních problémů, pohledu na fiskální nerovnováhy, rozpočtový 
schodek a opatření k jeho snižování, hledá kořeny ztráty konkurenceschopnosti a způsoby jejího 
oživení a seznamuje se záměrem na zavedení "social VAT". - Pozn. 
 
Simon Cox 
Pedalling prosperity : special report on China's economy 
Prosperita na pedálech : zvláštní zpráva o čínském hospodářství 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8786, centr. sect. (18 p.) 
Rozbor hospodářské situace v Číně se zaměřuje na otázky vývozu, investic, místní správy, 
finančnictví, stínového bankovnictví, spotřeby, uvážlivého využívání zdrojů a také na potřebné změny. 
-- Viz i článek How strong is China's economy?: resilient China na s. 13. 
 
Jan Cienski ... [et al.] 
Poland 
Polsko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37953 (14.6.2012), sep. sect. (6 p.) 
Přehled o Polsku přináší informace o hospodářské a politické situaci v zemi a dále o zahraniční 
politice, energetice, automobilovém průmyslu a také Euru 2012. 
 
Victor Mallet, Miles Johnson 
Spain 
Španělsko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37951 (12.6.2012), sep. sect. (4 p.) 
V hospodářsko-politickém přehledu o Španělsku se hovoří o zemi unavené eurokrizí, o jejím 
bankovním systému, vzniku nových podniků, odolnosti některých hospodářských odvětví, investicích 
do energetiky, regionální politice aj. 
 
Jan Němec 
Účet za záchranu "prasátek"? Kvůli Itálii až bilion eur 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 25, s. 45-47 
K porovnání ekonomické kondice zemí PIIGS, úvaha o pravděpodobnosti žádosti o pomoc ze strany 
Itálie. Shrnutí vývoje italské ekonomiky (problémy s refinancováním dluhu, recese, vysoký státní 
dluh), srovnání se situací Německa a Španělska. K úsporným opatřením italské vlády, stav bankovního 
sektoru, odhady nákladů mezinárodní pomoci italské ekonomice. -- K makroekonomickým ukazatelům 
a problémům s náklady na obsluhu italského státního dluhu viz čas. Euro č. 25/2012, s. 8. 
 
Petr Lukáš 
Více jádra, méně uhlí. Příprava energetické koncepce finišuje a konečně má šanci na úspěch 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 125 (27.6.2012), s. 18-19 
K projednávané nové Státní energetické koncepci ČR, která určuje vývoj do roku 2040. Akcentuje 
jadernou energii, zvýšení efektivity hnědouhelných zdrojů, ukončení provozu málo účinných uhelných 
elektráren a nízký odhad potenciálu obnovitelné energie v ČR (15-20%). -- Viz také příspěvek na s. 1. -- 
K hlavním bodům Nezávislé energetické komise a názorům V. Pačesa viz HN č. 127/2012 
(29.6.2012), s. 16-17. 
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Martin Murphy 
Wasserpreise in Berlin fallen 
V Berlíně padají ceny vody 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 108 (6.6.2012), S. 25 
Stručně k nařízení Spolkového kartelového úřadu, které zasahuje do tvorby cen vody komunálních 
podniků v Berlíně (snížení ceny vody o 17 procent). 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
An ever-deeper democratic deficit : the euro crisis 
Stále hlubší deficit demokracie : eurokrize 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8786, p. 23-26 
Zaměřeno na otázku úrovně dalšího kroku v integraci Evropské unie, potřebného k vyřešení eurokrize. 
Obtížné hledání řešení vzhledem ke stále větší vzdorovitosti evropských voličů. Otázka legitimnosti 
kroků k dosažení větší politické unie, deficit demokracie. -- K problematice viz i články na s. 11-12 a 
26-27. 
 
Josef Pravec ... [et al.] 
Česká platba za řecké dluhy 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 22, s. 39-43 
Řecká krize a její možný další vývoj pohledem českých ekonomů, politiků a podnikatelů. Obava z přelití 
řecké nákazy do dalších evropských zemí; následky případného odchodu Řecka z eurozóny pro 
evropské bankovnictví, ekonomiku i zahraniční obchod; optimistický scénář bruselských politiků. 
 
Juraj Zeman 
Prínosy a náklady vstupu Slovenska do menovej únie : kvantitatívne vyhodnotenie 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 11-12 
Kvantifikace přínosů a nákladů vstupu SR do měnové unie; transakční náklady, náklady spojené se 
ztrátou nezávislé měnové politiky. Model DSGE. V tabulce efekt blahobytu ze snížených transakčních 
nákladů. 
 
Tomáš Břicháček, Lucie Josková 
Volný pohyb služeb a svoboda usazování v českém právu 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 10, s. 352-360 
Příspěvek přináší popis a analýzu umožňující kvalifikované rozlišování zásady volného pohybu služeb 
a zásady svobody usazování a ucelený přehled toho, jak na tyto základní svobody vnitřního trhu EU 
reaguje české právo. Autoři rovněž hledají hranice mezi oběma svobodami, což může v praxi 
představovat obtíže, zejména pokud jde o hodnocení intenzity podnikatelské činnosti v hostitelském 
státě, při jejímž překročení podnikatel již nemůže spoléhat na ustanovení o volném pohybu služeb, ale 
musí počítat s tím, že na něj bude nahlíženo jako na usazeného v daném státě. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Deutsche Bundesbank 
Die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2011 = German balance of payments in 2011 
Německá platební bilance v roce 2011 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 3, S. 15-34 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 3, p. 15-33 
Příspěvek představuje vývoj zahraničněobchodních aktivit Německa v roce 2011 a jejich promítnutí 
do platební bilance za tento rok. Základní tendence vývoje běžného účtu, přebytek mírně poklesl         
v porovnání s rokem 2010, ostrý nárůst dovozních cen spolu s mírným nárůstem cen exportních 
přinesl odliv příjmů do zbytku světa. Oběh zboží a charakteristika obchodní bilance. Analýza 
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teritoriální dynamiky zahraničního obchodu, mezinárodní služby, míra návratnosti přímých 
zahraničních investic. Vývoj a determinanty finančních transakcí (portfoliové investice, PZI, ostatní 
investice). - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Marek Rojíček 
Vliv globalizace na fungování mezinárodního obchodu 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 2, s. 187-206 
Autor v příspěvku ukazuje vztah ekonomické teorie a praktického fungování mezinárodního obchodu 
v kontextu prostředí globálních hodnotových řetězců. Naznačuje důsledky změny globálního prostředí 
na konsistenci a vypovídací schopnosti makroekonomických ukazatelů, které popisují vztah 
zahraničně-obchodních transakcí, ekonomického růstu a finanční pozice jednotlivých zemí. Zaměřuje 
se na globalizační jevy v mezinárodním obchodě; koncept globálního hodnotového řetězce; vliv 
vertikální specializace na mezinárodní obchod; obchodování prostřednictvím nerezidentů a dopady 
globalizace na zahraniční obchod ČR. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
The big engine that couldn't : the endangered public company 
Velký stroj, který nemohl dál : ohrožená veřejná obchodní společnost 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8785, p. 25-27 
Veřejné obchodní společnosti byly vymyšleny v polovině 19. století a od té doby byly motorem 
kapitalismu. Poslední dekáda jim však přinesla hodně problémů včetně skandálů, zpřísněné regulace a 
konkurence ze strany alternativních podnikových forem. Počet veřejných obchodních společností se    
v anglosaském světě dramaticky snížil a klesá i počet primárních nabídek akcií. V článku se rozebírají 
příčiny tohoto vývoje a zájmu o jiné druhy a formy podniku. -- Viz i článek The endangered public 
company: rival versions of capitalism na s. 14. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Irena Jeníková 
Long term care : demografický problém trápí i Francii 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 2, s. 30-31 
Informace o poskytování a financování dlouhodobé individuální péče (long term care) a o pojistném 
trhu v oblasti soukromého zdravotního pojištění ve Francii. 
 
Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Nový občanský zákoník : zásadní změny v právní úpravě pojistné smlouvy. část 2. 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 2, s. 6-9 
Pokračování v seznamování s hlavními a podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník 
č. 89/2012 Sb., v úpravě pojistné smlouvy (§ 2758 - § 2872). Povinnost k pravdivým sdělením; změny 
v oblasti pojistného rizika; šetření pojistné události; zánik pojištění; pojištění osob; životní pojištění; 
pojištění majetku; pojištění odpovědnosti za škodu; právo na náhradu škody. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Michal Lehuta 
Nie je priemer ako priemer  : slovenské platy rastú, no vôči produktivite práce zostávajú nízke 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 19, s. 18-19 
Upřesňující pohled na výsledky průzkumů a statistik zaměřených na průměrné mzdy v SR; mzdová 
struktura, typy střední hodnoty mezd, faktory ovlivňující výši mezd. 
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Cyril Nouveau, Benoit Ourliac 
Reduced rate employers' social security contributions on low wages in France, 1993-2009 
Snížená sazba zaměstnavatelských příspěvků na sociální zabezpečení u nízkých mezd ve Francii 
v letech 1993-2009 
Trésor-economics, Vol. 2012, No. 97, p. 1-7 
Studie se zabývá sníženou sazbou příspěvků na sociální zabezpečení ze strany zaměstnavatele pro 
zaměstnance s nízkými příjmy, která byla zavedena v roce 1993 a je klíčovým prvkem politiky 
zaměstnanosti ve Francii. Autoři nejprve shrnují zjištění předchozích studií o tomto schématu a jeho 
ekonomické základy. Dále hodnotí a kvantifikují dopady na zaměstnanost, vytváření nových 
pracovních míst i na snižování mezd a produktivitu práce. Krátce k obtížnosti zhodnocení Fillonovy 
reformy z roku 2003. - Pozn. 
 
Doina Radulescu 
The effects of a bonus tax on manager compensation and welfare 
Dopady zdanění bonusů na odměny a zabezpečení manažerů 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 1, p. 1-16 
Studie modelovým způsobem zachycuje dopady zavedení daně z bonusů a manažerských odměn 
(bonus tax) v jednom sektoru ekonomiky. Studuje vliv tohoto zdanění na složky odměňování, finanční 
zisky firem a výši dividend a zkoumá důsledky na prosperitu. - Pozn. 
 
Veronika Nürnbergerová 
Vývoj zkrácených pracovních úvazků v Evropě : mohou napomoci ke stabilizaci pracovního 
trhu. Jak je využívají členské země Evropské unie? 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 11, s. 26-27 
Trh práce a zaměstnanost v EU; trendy, výhody, nevýhody využívání zkrácených pracovních úvazků. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 7-8/2012  
Zdanění brigád počas letních prázdnin (vč. z pohledu praxe). Inspekce práce - novela zákona. Novela 
zákona o zaměstnanosti (3.). Pracovní uplatnění občanů ohrožených nezaměstnaností. Podklady pro 
výpočet mzdy a výplatní páska. Ochrana osobních údajů - kontrola. Ochrana soukromí zaměstnance. 
Zaměstnanec s příjmy  kapitálového majetku. Splatnost a výplata mzdy.  Daň z příjmů ze závislé 
činnosti vybíraná srážkou. Výdělečná činnost zaměstnanců - plátcem pojistného stát. Český 
zaměstnanec pracující v zahraničí.  Zahraniční pracovní cesty - zálohy a vyúčtování. Pracovní cesta - 
povinnost používání tiskopisu Cestovní příkaz. Zaměstnanecké benefity - vzdělávání zaměstnanců 
(1.). 
 

Právo 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Alternativní řešení sporů : co přináší návrh směrnice? 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 2, s. 10-11 
K návrhu evropské směrnice o alternativním řešení sporů (ADR) u spotřebitelských sporů. Článek 
shrnuje hlavní prvky, vymezení a požadavky na subjekty ADR v návrhu směrnice, která se má 
vztahovat na postupy pro mimosoudní řešení smluvních sporů vzniklých v souvislosti s prodejem 
zboží nebo poskytováním služeb obchodníkem usazeným v EU spotřebiteli s pobytem v EU. Dále       
k některým výsledkům analýzy využívání přeshraničního ADR v Evropské unii a k situaci v ČR         
v souvislosti se změnou zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. - Pozn. 
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Miroslav Dubovský, Bystrík Bugan 
Konečně koncesní smlouvy na (evropské) úrovni? 
PPP bulletin, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 17-19 
K návrhu právní úpravy koncesí předloženému Evropskou komisí (ze dne 20.12.2011 KOM(2011) 
897, 2011/0437-COD), obsah navrhované směrnice, působnost směrnice, doba platnosti koncesní 
smlouvy, kvalifikační kritéria, zveřejňovací povinnost, změna koncesní smlouvy, ukončení koncesní 
smlouvy. Elektronické udělování koncesí. SDEU. - Pozn. 
 
Jaroslav Baier, Ondřej Kramoliš 
Mezinárodněprávní aspekty zpracovávání osobních údajů a nesprávná transpozice směrnice       
v zákoně o ochraně osobních údajů 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 11, s. 385-390 
Cílem článku je analyzovat a i polemizovat s některými tezemi vyjádřenými ve Stanovisku pracovní 
skupiny pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle čl. 29 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.10.1995 o rozhodném právu. Dále se autoři 
zamýšlí nad možnými důsledky promítnutí těchto tezí do českých legislativních reálií. - Pozn. 
 
Jan Malíř 
Mimosmluvní odpovědnost EU : dekonstrukce jednoho institutu 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 6, s. 545-585 
Zrod odpovědnosti evropských supranacionálních organizací a jeho okolnosti, článek 340 SFEU a 
podmínky odpovědnosti EU, vývoj podmínek odpovědnosti v judikatuře podle Římských smluv, 
mimosmluvní odpovědnost pod vlivem odpovědnosti členských států, mimosmluvní odpovědnost po 
rozsudku Bergaderm, možná reforma a její scénáře. - Pozn. 
 
Monika Pauknerová 
Tři pohledy na mezinárodní kupní smlouvu : Vídeňská úmluva OSN, Nařízení Řím I a Společné 
evropské právo kupní smlouvy 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 6, s. 167-172 
Mezinárodní kupní smlouva je v rámci mezinárodního obchodního styku považována za 
nejvýznamnější smluvní typ. Mezi nejdůležitější právní instrumenty, které ji upravují, patří Vídeňská 
úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z r. 1980 (CISG), která obsahuje hmotněprávní 
úpravu, Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r. 2008 (Řím I), které 
určuje rozhodné právo, a návrh Nařízení o společné evropské právní úpravě kupní smlouvy z r. 2011 
(Common European Sales Law, CESL), který přináší hmotněprávní úpravu. Příspěvek otevírá 
základní otázky vzájemných souvislostí tří uvedených předpisů a jejich vztahy k národnímu právu. - 
Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Martin Děrgel 
Ocenění nepeněžitých vkladů a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 12, s. 11-19 
K jednotlivým způsobům ocenění nepeněžitých vkladů do společnosti (z hlediska účelu):                   
1) obchodněprávní, 2) účetní, 3) daň z příjmů, DPH. Nabývací cena podílu, pořizovací cena majetkové 
účasti. Protispekulativní daňová opatření, příklady. 
 
Halka Pavlíková, Dita Šulcová 
Stanovení rozhodného dne fúze po novele zákona o přeměnách 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 11, s. 23-27 
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, změna koncepce rozhodného dne při 
fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka; důvody změny koncepce. Stanovení rozhodného dne do 
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budoucnosti, dopady na proces přeměny a související dokumenty, ocenění jmění a jeho zachycení       
v účetnictví společnosti, kritéria pro stanovení rozhodného dne. 
 
Martin Děrgel 
Účtování novinek v DPH 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 5, s. 2-10 
Novely zákona o DPH přinesly řadu citelných věcných změn do letitých zavedených poměrů v DPH. 
Plátci, kteří jsou účetními jednotkami, si navíc musejí poradit také se souvisejícím účtováním nových 
pravidel DPH. Článek přibližuje šest významných novinek DPH účinných od dubna 2011, resp. od 
roku 2012, a nabízí jejich možná účetní řešení. 
 

 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 7-8/2012  
Úhrada ztráty s.r.o. jejími společníky. Finanční deriváty v účetnictví podnikatelů. Zúčtovací vztahy - 
Dlouhodobé závazky. Vykazování zásob v rozvaze.  
 
 
Účetní TIP  
 
č. 13/2012  
Stručný přehled změn v obchodním zákoníku od roku 2012. Pokyn D-300 vs. GFŘ D-6 (5. část). 
Účtování o „zmařené“ investici. DPH u provizí v pojišťovnictví. Odpisy u bytového družstva. DPH a 
služby poskytované zahraniční pobočce.  
 
č. 14/2012  
Zákonné pojištění. Zajištění daně z příjmů právnických osob, které jsou ve vztahu k ČR daňovými 
nerezidenty. 
 

Veřejná správa 
 
Peter Mišúr 
Právo zadávání veřejných zakázek EU čeká komplexní modernizace 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 6, s. 181-185 
Po loňském průzkumu aplikace směrnic o zadávání veřejných zakázek v EU a následných 
legislativních závěrech Komise byly předloženy komplexní změny celé oblasti právní regulace 
zadávání veřejných zakázek. V příspěvku se rozebírají změny, které návrh směrnice přináší, a 
konstatuje se, že ČR ve střednědobém výhledu čeká předložení nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek. - Pozn. 
 
Jiří Korbel 
Úředníci musí vědět, co je od 1. července čeká : základní registry 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 11, s. 10-11 
Změny ve veřejné správě ČR od 1.7.2012, e-Government, základní registry. Podmínky přechodu na  
registry, získávání platných referenčních údajů. Agendové informační systémy, povinnosti spojené      
s editací referenčních údajů. Povinnosti úřadu vydat interní směrnici ke změněným pracovním 
procesům (v instituci), aktualizace organizačního řádu. Změny pracovní náplně v příkladech. --           
K tématu viz též Moderní obec, 2012, č. 6, s. 23 a HN č. 123/2012, (25.6.2012), s. 1-3. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
European Central Bank 
A fiscal compact for a stronger economic and Monetary Union 
Fiskální kompakt pro silnější Hospodářskou a měnovou unii 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2012, No. 5, p. 79-94 
V příspěvku se rozebírají a hodnotí klíčové prvky fiskálního kompaktu, který byl v rámci nové 
Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v Hospodářské a měnové unii podepsán většinou hlav států 
EU dne 2. března 2012. Fiskální kompakt předpokládá povinné zavedení pravidla o vyrovnaném 
rozpočtu a automatické spuštění nápravného mechanismu na národní úrovni a také posílení 
automatičnosti zahájení řízení v případě nadměrného rozpočtového schodku. - Pozn. 
 
Miroslav Zámečník 
Konsolidací k recesi, anebo k budoucímu růstu? : škrtat a zvyšovat daně v zájmu snižování 
deficitů se musí umět 
Euro, Sv. 2012, č. 22, s. 9 
Krátce k vlivu fiskální konsolidace v ČR na hospodářský pokles a negativnímu dopadu některých typů 
opatření na výkonnost ekonomiky. Grafy znázorňují dopad zvýšení daní i výdajových škrtů na 
ekonomický růst. -- Obsáhlejší příspěvek k tématu fiskální konsolidace, fiskálních impulzů a 
růstových stimulů a fiskální devalvace v ČR uveřejnil autor v čas. Euro 23/2012, s. 20-25. 
 
B. Chejfec 
Riski dolgovoj politiki Rossii na fone global'nogo dolgovogo krizisa 
Rizika dluhové politiky Ruska na pozadí globální dluhové krize 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 3, s. 80-97 
Příspěvek se zaměřuje na dluhovou složku současné globální krize, která v letech 2011-2012 zesílila. 
Ruská ekonomika je posuzována z hlediska své dluhové stability, která se nejeví jako přiměřená. Jsou 
zmíněny hlavní problémy, které by globální dluhová krize mohla zhoršit (silná závislost rozpočtu na 
volatilitě cen ropy, zhoršení podmínek pro zahraniční půjčky a přehřátí domácího dluhového trhu, 
příliš vysoké penzijní závazky, značné zadlužení podniků a vysoká úroveň státního paternalismu ve 
vztahu k velkým podnikům). Jsou navržena některá opatření k řešení problémů ruské dluhové politiky. - 
Pozn. 
 
Jan Sochor 
Stát si půjčil od lidí patnáct miliard. Dluhopisy kupovaly i obce : dluhopisy pro občany 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 114 (12.6.2012), s. 13 
K druhé emisi státních spořících dluhopisů ČR (pro občany a obce) a k zájmu, který vyvolaly na trhu. 
 

Zdravotnictví 
 
By Andrew Jack 
Murky medicines : pharmaceutical industry 
Pochybné léky : farmaceutický průmysl 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37948 (8.6.2012), p. 7 
K paralelnímu obchodu s léčivy, který se vyskytuje v celé Evropě. Obchodníci nakupují a prodávají 
léky bez povolení výrobce, což je v Evropě legální, ale proti čemuž protestují výrobci. Obchodníci při 
těchto transakcích využívají cenové rozdíly mezi léky v různých evropských zemích. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách a soukromé pojištění 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 2, s. 12-13 
Informace o věcném záměru zákona o zdravotních pojišťovnách, který je součástí reformy 
zdravotnictví a prosazuje větší roli a odpovědnost zdravotních pojišťoven při rozhodování o úhradách 
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léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Shrnutí cílů tohoto návrhu, dále oblast provozování 
veřejného zdravotního pojištění a možnost založení dceřiné společnosti poskytující zdravotní 
připojištění a komerční pojištění. Právní forma a postavení zdravotních pojišťoven, požadavky na 
jejich činnost, specifikace solventnosti zdravotní pojišťovny. 
 

Zemědělství 
 
Milan Vošta 
Agriculture under the conditions of globalisation focused on the expansion of the EU 
Zemědělství v podmínkách globalizace se zaměřením na rozšiřování EU 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 4, p. 165-171 
Úvaha nad výrobními a nevýrobními funkcemi zemědělství v současném světě a typickými znaky 
globalizačního procesu v zemědělství. Autor se dále zaměřuje na zemědělskou výrobu v rámci 
rozšířené EU, která se vyvíjí v podmínkách Společné zemědělské politiky, pozornost věnuje 
charakteristikám současných trendů zemědělství v EU (struktura zemědělských podniků, rostlinná a 
živočišná výroba) a pozici EU v rámci mezinárodního obchodu s agrárními produkty (komoditní a 
teritoriální struktura exportu a importu). - Pozn. 
 
Miroslav Svatoš, Luboš Smutka 
Development of agricultural trade and competitiveness of the commodity structures of 
individual countries of the Visegrad Group 
Vývoj agrárního obchodu a konkurenceschopnost jeho komoditní struktury v jednotlivých 
státech Visegrádské skupiny 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 5, p. 222-238 
Příspěvek analyzuje a porovnává vývoj hodnotové, komoditní a teritoriální struktury a 
konkurenceschopnost agrárního zahraničního obchodu zemí Visegrádské skupiny v období 1993-
2008. Analýza naznačuje, že proces vstupu a integrace do EU se pozitivně odrazil ve výsledcích 
agrárního zahraničního obchodu zejména Polska, v případě ČR a SR vstup do EU nevedl ke zhoršení 
obchodních výsledků. V případě Maďarska byly vysledovány vážné strukturální problémy 
zemědělského obchodu. - Pozn. -- Aktuální údaje o agrárním dovozu a vývozu v ČR a charakteristika 
stavu agrárního zahraničního obchodu viz čas. Euro č. 26/2012 (25.6.2012), s. 30-31. 
 
Zuzana Bednaříková 
Ekonomický přínos zemědělství pro venkovskou ekonomiku : aplikace input-output analýzy 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 2, s. 265-285 
Článek analyzuje a hodnotí roli odvětví zemědělství a jeho ekonomický přínos regionální ekonomice 
Kraje Vysočina s využitím regionální input-output analýzy (výsledky této analýzy umožňují zjistit 
pozici odvětví ve sledované ekonomice a identifikovat odvětví s největším potenciálem pro další 
rozvoj). Přináší kvantitativní pohled na charakteristiku ekonomické struktury daného kraje, který je 
převážně venkovským regionem s významnou tradicí zemědělské výroby a který významně využívá 
finanční prostředky ze Společné zemědělské politiky EU. K identifikaci role zemědělství a 
meziodvětvových vztahů v dané regionální ekonomice byly použity multiplikátory výstupu, 
koeficienty a multiplikátory příjmu a koeficienty a multiplikátory zaměstnanosti. - Pozn. 
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Daně 
 
26608 
Jan Široký 
Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 
základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU 
Praha : Linde Praha, 2012, 400 s. 
Publikace mapuje daňovou problematiku v EU ze tří hledisek: místo daní v evropské ekonomické 
integraci, daňový harmonizační proces a stávající daňovou praxi členských zemí EU. Objasňuje 
daňovou spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti přímých daní, v oblasti DPH a v oblasti akcízů. 
Dále popisuje daňové systémy jednotlivých členských zemí EU aktualizované k 31.12.2011 včetně 
charakteristiky daňového systému Chorvatska, jako kandidátské země. Text obsahuje i relevantní 
judikáty Soudního dvora EU. - 5. aktualiz. a přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7201-881-9 (brož.) 
 
26612 
Anna Barboj ; [překlad Roman Hujer, Adam Havlín, Vladimír Novotný] 
Daně v Rusku : rady a komentáře k minimalizaci daňových rizik 
Praha : Wolters Kluwer, [2011?], xiii, 261 s. 
Právní aspekty podnikatelské činnosti v Rusku. Procedura registrace zastoupení a poboček 
zahraničních firem, cizích státních občanů a soukromých podnikatelů na území Ruské federace a 
způsob zdanění jejich činnosti na tomto území. Soustava daní a poplatků v Ruské federaci. Výčet 
federálních, regionálních a místních daní. Speciální daňové režimy. Povinné sociální pojištění. Daňová 
kontrola. - Přeloženo z ruštiny. - ISBN: 978-80-260-1207-8 (brož.) 
 
26615 
Jana Pilátová a kolektiv 
Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 359 s. ; 
Charakteristika daňové evidence, její obsah a forma. Složky majetku a závazků, jejich ocenění a 
evidence (hmotný a nehmotný majetek, zásoby, pohledávky, finanční majetek, závazky, rezervy, 
mzdová evidence). Evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných nákladů. DPH, daň silniční, 
daň z nemovitostí. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Přechod z daňové evidence na vedení 
účetnictví (také opačný postup). Řešené příklady z praxe. Související předpisy (pokyn GFŘ D-8, 
vyhlášky). - 8. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-723-2 (brož.) 
 
26617 
Komora daňových poradců 
Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12. 2011 s paralelním vyznačením změn od 1.1. 
2012 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 1017 s. 
Znění výše uvedených zákonů, pokynů a informací MF a Generálního finančního ředitelství. - Na 
titulním listu ještě uvedeno: Zákony o daních z příjmu; Dani z přidané hodnoty; Spotřebních daních; 
Dani silniční; Dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí; Dani z nemovitostí; Účetnictví; 
Daňovém poradenství; Daňový řád; Ekologické daně; Zákoník práce; České účetní standardy; 
Vybrané pokyny MF; Vyhlášky. - ISBN: 978-80-7357-728-5 (brož.) 
 
26633 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2012] : komentář, příklady, výklad změn 
Olomouc : ANAG, 2012, 311 s. 
Druhy hmotného a nehmotného majetku, jeho pořízení a evidence. Majetek vyloučený z odpisování. 
Vstupní cena. Technické zhodnocení. Zásady odpisování. Nositelé odpisů - kdo může odpis uplatnit. 
Způsoby odpisování a jejich postup. Likvidace majetku. Prořízení hmotného majetku formou 
finančního pronájmu. Péče o majetek. Výklad příslušných ustanovení zákona je doplněn příklady a 
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zněním ostatních předpisů (příloha k zákonu, pokyny D). - 14. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
733-1 (brož.) 
 
E-9441 
by Doris Prammer 
Quality of taxation and the crisis : tax shifts from a growth perspective 
Kvalita zdanění a krize : změny daní z pohledu růstu 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, 54 s. : tab., grafy 
Příspěvek do diskuze o kvalitě zdanění a daňové politiky ve vztahu k účinkům daní na HDP a 
dlouhodobý a udržitelný růst. Příspěvek nejprve zkoumá závěry ekonomické literatury o vlivu daňové 
struktury na růst. Ukazuje se, že některé daňové systémy více napomáhají růstu, zejména ty, které jsou 
založené na zdanění spotřeby a majetku a ekologických daních. Autorka zjišťuje, zda v období 2001-
2008 jsou v EU pozorovány posuny daňové struktury a úpravy daňového mixu ve smyslu snižování 
újmy na hospodářském růstu, porovnává také vývoj situace ve starých a nových členských státech. 
Dále provádí empirickou analýzu daňové struktury všech členských států EU a hodnotí, zda 
hospodářská a finanční krize byla impulsem ke změně či restrukturalizaci jejich daňových systémů       
s cílem napomáhat růstu ekonomiky. - Pozn., tab. a graf. příl. - ISBN: 978-92-79-22470-6 (brož.) 
 
26620 
edited by Julian S. Alworth and Giampaolo Arachi 
Taxation and the financial crisis 
Zdanění a finanční krize 
New York : Oxford University Press, 2012, xx, 300 s. : grafy, tab., rámečky 
Finanční krize odstartovala mezinárodní diskusi o zdanění finančního odvětví a o změnách daňového 
režimu finančních institucí a transakcí. Autoři v této knize zkoumají, jak daňová politika přispěla k finanční 
krizi, a zjišťují možnou roli zdanění při reformních snahách o vybudování spolehlivého a 
bezpečnějšího finančního systému. Věnují se kladům a záporům různých daňových postupů 
zahrnujících speciální zdanění finančního odvětví, daně z finančních transakcí a omezení daňového 
zvýhodnění financování dluhu. Dále zvažují úlohu zdanění v makroekonomické a proticyklické 
politice, vzájemné působení regulace finančního sektoru a daní, nejvhodnější typy daní pro finanční 
instituce a trhy a možnou úlohu zdanění při nápravě systémových externalit typu "too big to fail". 
Publikace vznikla na základě příspěvků z konference konané v dubnu 2009 na milánské Universita 
Bocconi. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-969816-5 (váz.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26432 
Tomáš Sedláček & David Orrell ; rozhovor s Romanem Chlupatým 
Soumrak homo economicus 
V Praze : 65. pole, 2012, 77 s. : portréty 
Skrze dialog a skrze otázky a odpovědi se Sedláček pokouší přijít na kloub současné finanční, 
politické a společenské krizi. Za svého společníka pro diskusi si vybral kanadského matematika a 
ekonoma Davida Orrella. S pomocí inspirativních paralel a metafor ze světa fyziky, biologie či 
literatury rozebírají základy moderní ekonomie, nutí k zamyšlení a nabízejí řešení. Názvy kapitol: 
Potřebujeme tvrdší krizi, pak bude lépe; Tvrdé zabíjí měkké aneb Hodnoty bez ceny; Matematika: ne 
řešení, ale příčiny problémů; Pravda básníků, pravda modelů; Moc v ekonomice, moc nad ekonomií. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-87506-07-3 (váz.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26601 
Luděk Ambrož 
Měření rizika ve financích 
Praha : Ekopress, 2011, 232 s. : il. 
Popis základních metod pro měření rizika ve financích. V úvodu stručný popis významných milníků 
moderních financí svázaných s konceptem rizika. Následuje výčet v kapitolách: Axiomatický přístup; 
Dominance rizik; Durace; Greeks; Zátěžové testování - scénáře (stress testing); Hodnota v riziku 
(value at risk); Rizikové míry odvozené od VaR; Pokřivené rizikové míry; Spektrální rizikové míry; 
Kreditní modely; Další rizikové míry. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-76-7 (brož.) 
 
26431 
Zuzana Kučerová 
Vliv signifikantních faktorů na integraci finančních trhů ve světle světové finanční krize 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011, 111 s. : il. 
Cílem studie je zhodnocení vlivů jednotlivých faktorů, které dominovaly procesu integrace finančních 
trhů ve vybraném regionu. Empirická analýza byla provedena na vzorku osmi zemí střední a východní 
Evropy za období 1994 až 2008. Názvy kapitol: Teoretická východiska integrace finančních trhů; 
Finanční integrace versus světová finanční krize; Empirická analýza: dekompozice ukazatelů finanční 
integrace; Ekonometrická analýza vlivu rozhodujících faktorů na integraci finančních trhů. - ISBN: 
978-80-86729-70-1 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26619 
Helmut Schmidt, Frank Sieren ; [z německého originálu ... přeložil Miloš Bárta] 
Čína, náš soused : rozhovor s Helmutem Schmidtem 
Brno : Doplněk, 2011, 295 s. 
Rozhovor vedený špičkovým německým odborníkem na moderní Čínu, novinářem Frankem 
Sierenem, s bývalým německým spolkovým kancléřem Helmutem Schmidtem. Jeho prostřednictvím 
lze bezprostředně poznat přední čínské politiky, objasnit čínské zahraničněpolitické zájmy i vnitřní 
problémy a vysvětlit zásadní proměnu, kterou Čína v nedávné minulosti prodělala. Schmidt 
doporučuje, především Evropanům, aby se snažili tuto zemi lépe poznat a porozumět jí. Názvy 
jednotlivých částí: Opětovný vzestup Číny; Čína a svět; Velké výzvy (ropa, plyn, životní prostředí, 
chudoba, nacionalismus, právní systém, finanční a bankovní systém); Konfuciánská tradice; 
Perspektivy. - 1. vyd. - Chronologický přehled čínských dějin. - ISBN: 978-80-7239-256-8 (brož.) 
 
26417 
Pavel Gebauer ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Domy s nulovou spotřebou energie : geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU? : sborník 
textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, 107 s. : il. 
Příspěvky ze semináře z ledna 2012. Zvolené téma semináře bylo reakcí na skutečnost, že členské 
státy EU mají do roku 2018 zajistit, aby budovy vlastněné a užívané orgány veřejné moci měly 
nulovou spotřebu energie. Názvy přednesených příspěvků: Energetická regulace budov je rozumná    
(P. Gebauer); Úskalí regulace budov s nulovou energetickou náročností (I. Strejček); Budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie - fantazie či realita? (K. Kabele); Byrokratický nesmysl z EU (L. Petřík). 
Další část sborníku přínáší doplňkové texty k tématu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-09-2 (brož.) 
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26568 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [István P. Székely] 
Economic adjustment programme for Ireland : winter 2011 review 
Program hospodářského přizpůsobování Irska : hodnocení ze zimy 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, March 2012, 72 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu irské ekonomiky na základě 
pátého čtvrtletního hodnocení společnou misí EK/ECB/MMF z ledna 2012 a shrnuje hlavní zjištění    
v oblasti makroekonomického vývoje a výhledu, fiskální politiky, finanční politiky, strukturálních 
fiskálních reforem a rizik realizace programu. Je doplněna aktualizovanými programovými 
dokumenty. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-22846-9 (brož.) 
 
26607 
Jaroslav Rektořík, Jaroslav Hlaváč a kolektiv 
Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury : teoretická část, odvětvová část 
Praha : Ekopress, 2012, 209 s. : il. 
Úvodní část obsahuje výklad pojmů týkajících se infrastruktury. Popisuje členění technické 
infrastruktury, její koncepci provozu a rozvoje, ekonomiku odvětví technické infrastruktury, principy 
řízení odvětví IT a příklady ekonomického zabezpečení a řízení IT. Druhá část publikace popisuje 
jednotlivá odvětví technické infrastruktury v ČR, tj. dopravu, energetiku, telekomunikační a 
informační infrastrukturu, vodní hospodářství a odpadové hospodářství. Každá kapitola je ukončena 
shrnutím a kontrolními otázkami. - 2., aktualiz. vyd., V Ekopressu 1. - ISBN: 978-80-86929-79-8 
(brož.) 
 
26606 
Martin Pernica, Vladimír Šefčík 
Makroekonomická gramotnost : jak pochopit hospodářskou politiku státu 
Praha : Ekopress, 2012, 166 s. : obr., grafy, tab. 
Formování ekonomického myšlení prostřednictvím makroekonomické gramotnosti. V deseti kapitolách 
se autoři snaží ukázat různé pohledy a názory na tvorbu hospodářské politiky. Snaží se vytvořit 
předpoklad pro pochopení pojmů a tvrzení současných politiků, kteří hodnotí ekonomický vývoj státu. 
Názvy jednotlivých kapitol: Proč je dobré ekonomii znát a ekonomicky myslet; Co je ekonomie a proč 
je vědou i uměním; Účastníci na trhu; Jak měříme v ekonomice a jaké mohou nastat problémy; 
Ekonomická rovnováha a její poruchy; Ekonomický růst a hospodářský cyklus; Rozhodování za 
rizika; Hospodářská politika státu a její typy; Účinnost hospodářské politiky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86929-82-8 (brož.) 
 
26567 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances 
Srovnávací přehled včasného varování pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, February 2012, 32 s. 
EU v reakci na hospodářskou krizi předložila tzv. balíček šesti opatření ke zpřísnění rozpočtového 
dohledu a kontroly veřejného dluhu. V rámci něj se zavádí nový mechanismus dohledu pro prevenci a 
nápravu makroekonomické nerovnováhy - Macroeconomic imbalance procedure (MIP), který 
zahrnuje pravidelná posouzení rizika nerovnováhy na základě přehledu ekonomických ukazatelů a 
jejich vývoje. Opírá se o systém včasného varování, jehož základem je srovnávací přehled deseti 
vnějších a vnitřních ukazatelů ke zjištění nerovnováhy v různých oblastech hospodářství. Tato zpráva 
detailně popisuje původní návrh srovnávacího přehledu včasného varování, hospodářské odůvodnění 
jeho jednotlivých ukazatelů, proces jejich výběru a ekonomický výklad v kontextu MIP. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-79-22859-9 (brož.) 
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26571 
European Commission. Directorate-General Economic and Financial Affairs ; [Jürgen Kröger] 
The economic adjustment programme for Portugal : third review - winter 2011/2012 
Program hospodářského přizpůsobování Portugalska : třetí hodnocení - zima 2011/2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, April 2012, 127 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva informuje o postupu konsolidačního programu portugalské ekonomiky na základě třetího 
hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového 
fondu z února 2012 s cílem obnovit dobrý stav veřejných financí, zlepšit konkurenceschopnost, 
udržitelný růst a vytváření pracovních míst v ekonomice. Shrnutí zjištění mise. Hospodářský vývoj a 
výhled na rok 2012, zhodnocení fiskálního vývoje, vývoje finančního sektoru a trhů v roce 2011. 
Realizace programu v oblasti fiskální a daňové politiky, státního zadlužení a fiskální udržitelnosti, 
fiskálních strukturálních změn, finančního sektoru a strukturálních reforem. - Pozn., příl. - ISBN: 978-
92-79-22871-1 (brož.) 
 
26569 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Matthias Mors] 
The second economic adjustment programme for Greece : March 2012 
Druhý program hospodářského přizpůsobování Řecka : březen 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, 184 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva projednává pokrok Řecka v souvislosti s jeho programem hospodářské konsolidace a 
přizpůsobování, hodnotí soulad opatření s dříve sjednanými podmínkami a rozvádí situaci a postoje 
Řecka, Evropské komise, ECB a MMF v okamžiku přestupu Řecka k druhému programu mezinárodní 
finanční pomoci. Pokrok je hodnocen na základě zjištění společné mise Evropské komise, Evropské 
centrální banky a Mezinárodního měnového fondu v období leden-únor 2012. Rizika realizace 
programu jsou vnímána jako velmi vysoká, stěžejními body je úplné a včasné provedení fiskální 
konsolidace a prorůstových strukturálních reforem odsouhlasených v programu. - Pozn., 3 příl. - 
ISBN: 978-92-79-22848-3 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26611 
Jindřich Kaluža, Ludmila Kalužová 
Modelování dat v informačních systémech 
Praha : Ekopress, 2012, 125 s. : il. 
Výklad komplexního pojetí modelovacího procesu zahrnující prvotní vyhledávání datových prvků až 
po návrh struktury dat připravený k programové realizaci. Názvy kapitol: Role datového modelování 
při navrhování IS; Datový model a jeho úrovně; Sémantický datový model; Konceptuální datový 
model; Logický relační datový model; Shrnutí tříúrovňového postupu datového modelování. Kniha je 
určena zájemcům, kteří se budou profesionálně zabývat návrhy datových struktur v databázích 
tvořících součást informačních systémů organizací (firem, institucí atd.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86929-81-1 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26635 
Josef Abrhám 
Ekonomická, sociální a územní diferenciace Evropské unie 
Praha : MAC, 2011, 147 s. : il. 
První kapitola zahrnuje komparativní profil členských zemí EU z pohledu hospodářského růstu a 
ekonomické úrovně. Dále jsou vyhodnoceny procesy reálné konvergence, hlavní faktory růstu, trendy 
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a souvislosti regionální diferenciace EU. Druhá kapitola podává ucelený pohled na oblast trhu práce a 
sociálních politik (situace a příčiny rozdílné výkonnosti na trhu práce, aktuální demografická situace, 
analýza základních typologií a konkrétních systémů sociálních politik). Otázkám dlouhodobě 
udržitelné konkurenceschopnosti a stability ekonomik je věnována třetí kapitola. Obsahuje zhodnocení 
nominální konvergence členské základny v kontextu evropské měnové integrace a světové 
hospodářské recese. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86783-52-9 (brož.) 
 
E-9467 
Evropský institucionální rámec a základy globální regulace : [souhrnná publikace                         
z vědeckopopularizačního semináře pořádaného dne 25. listopadu 2011 v Moravském zemském 
muzeu v Brně vysokou školou NEWTON College]. 
Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2011, 207 s. : tab., grafy. 
Obsah výkladového textu "Proměny role státu a ekonomických pravidel v globalizovaném světě": 
Faktory ovlivňující formulaci ekonomických pravidel a hospodářských politik států (J. Malá); Změny 
v úloze státu a současné globální krize (M. Šikula); Evropské a globální regulace finančního sektoru 
jako reakce na finanční krizi (K. Mráček). Záznam přednášek: Hodnocení konkurenceschopnosti a 
ratingu států (J. Malý); Změny v úloze a postavení státu v Evropě a ve světě (M. Šikula); Přijatá a 
uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v EU a na globální úrovni (K. Mráček); Současná 
podoba institucionálního rámce EU a aktuálně diskutované možnosti jeho změn (P. Wawrosz). 
Záznam diskuse. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-904281-7-1 (brož.) 
 
26622 
edited by Roman Matoušek and Daniel Stavárek 
Financial integration in the European Union 
Finanční integrace v rámci Evropské unie 
London : Routledge, 2012, xiv, 264 s. : grafy, tab., vzorce 
Publikace přináší zhodnocení míry finanční integrace v Evropské unii, zabývá se jejími odlišnostmi 
mezi jednotlivými státy, skupinami států a segmenty finančního systému EU a zjišťuje a hodnotí 
dopady nedávné celosvětové finanční krize na proces finanční integrace. Autoři se zaměřují na tempo 
finanční integrace nových členských států EU a zkoumají jejich pokrok v porovnání s původními státy 
E-15. Jednotlivé kapitoly se soustředí zejména na akciové a dluhopisové trhy, bankovnictví a úvěrové 
trhy, devizové trhy a fiskální a daňovou harmonizaci, autoři zjišťují, zda vyšší míra finanční integrace 
přispěla k vystupňování finanční krize. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-69076-8 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26599 
Jana Geršlová 
Co se skrývá za značkou? : historická encyklopedie podnikatelů 
Praha : Professional Publishing, 2011, 376 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. 
Bohatě vypravená kniha přináší 111 příběhů slavných a dodnes platných značek významných firem a 
příběhů úspěšného podnikání (Canon, Dior, Ford, Nestlé, Milka, Swatch aj.). Klade si za cíl nejen 
seznámit s často dramatickými osudy firem a jejich zakladatelů, ale i poučit a přinést inspiraci 
podnikatelům současným. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-041-6 (váz.) 
 
26598 
Miloš Mařík a kolektiv 
Metody oceňování podniku pro pokročilé : hlubší pohled na vybrané problémy 
Praha : Ekopress, 2011, 548 s. : il. 
Výnosové metody: metoda diskontovaných peněžních toků (základní varianty metody DCF)  včetně 
podrobnějšího rozboru tématu tzv. pokračující hodnoty. Metoda ekonomické přidané hodnoty a 
problémy s ní spojené (metoda EVA). Analýza vlivu zadlužení podniku na jeho hodnotu a na způsoby 
stanovení struktury kapitálu při ocenění podniku. Vzájemné vztahy mezi výnosovými metodami. 
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Metody odhadu diskontní míry včetně základních principů. Oceňování koncernů a podniků s omezenou 
perspektivou. Diskonty a prémie při oceňování podniku. - 1. vyd. - Internetová podpora ke knize 
obsahuje soubory Excelu s řešením příkladů na adrese: http://nb.cse.cz/marik/publik.htm. - ISBN: 
978-80-86929-80-4 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26609 
Petr Dobiáš 
Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení : (vybrané 
kapitoly) 
Praha : Leges, 2011, 268 s. 
Komparativní analýza aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva                   
v soukromoprávní oblasti. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol: Evropská kolizní úprava pojistných 
smluv; Evropská právní úprava a judikatura Soudního dvora EU relevantní pro pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla; Právní úprava určování pravomoci soudů v pojistných věcech podle Nařízení 
Brusel I; Vybraná judikatura Soudního dvora EU týkající se mezinárodních aspektů pojistného práva; 
Zásady evropského pojišťovacího smluvního práva; Rozhodčí řízení v pojistných věcech; Pojistná 
smlouva a pravidla v dodacích doložkách INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní komory a 
doložkách Institute Cargo Clauses 2009. - ISBN: 978-80-87576-04-5 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26616 
Lucie Rytířová, Jana Tepperová 
Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků : daň z příjmů a pojištění, 
mezinárodní smlouvy, pravidla EU, podrobné případové studie 
Olomouc : ANAG, 2012, 367 s. : il. 
Ucelené informace o daňových a dalších dopadech mezinárodního zaměstnávání v jejich vzájemných 
souvislostech. Výklad v kapitolách: Vymezení problematiky mezinárodního zaměstnávání (koordinace 
sociálního zabezpečení v Evropě, imigrační povinnosti); Zaměstnanecké struktury (lokální 
zaměstnání, vysílání, pronájem pracovní síly); Širší ekonomické souvislosti (ekonomická integrace a 
pracovní migrace, analýza daňové ceny práce u migrujících zaměstnanců). Kromě teoretického 
výkladu jsou v knize popsány také praktické aspekty a konkrétní situace, které mohou nastat. - 1. vyd. 
- Přehled souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-7263-732-4 (brož.) 
 
26420 
Alena Chládková, Petr Bukovjan 
Personalistka : dvanáctero správného vedení personální agendy 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 503 s. 
Přehledný  průvodce vedení personální agendy je rozdělen do následujících oddílů: přehled právních 
předpisů pro vedení personální agendy, povinnosti zaměstnavatele, osobní údaje v personální agendě, 
pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi, vznik, změny a skončení pracovního poměru a povinnosti 
zaměstnavatele s tím spojené, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená, kontrolní 
činnost v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů. Výklad je doplněn řadou příkladů a 
aktuálních soudních rozhodnutí. Právní stav uvedených předpisů je k 15.1. 2012. - 3., rozš. a aktual. 
vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7357-726-1 (váz.) 
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26414 
Antonín Kottnauer ... [et al.] 
Zákoník práce : komentář s judikaturou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné       
k 1. dubnu 2012 
Praha : Leges, 2012, 1087 s. 
Úvodní slovo. Komentované znění zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších zákonů. 
Charakteristiky platových tříd, příloha k zákonu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-08-3 (váz.) 
 
26305VI 
Jana Dlabačová a kolektiv autorů 
Zaměstnanecké benefity 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
Zaměstnanecké výhody z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Dvě stanoviska Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR k pracovněprávním vztahům, převzaté z  internetových stránek MPSV. Informace 
z jednání koordinačního výboru k pracovnělékařské a jiné zdravotní péči. Informace GFŘ a MF          
k novele zák. o DPH 2012. Stanoviska k dotazům z praxe z oblasti účetnictví a daní (evidence 
majetku, uplatnění DPH, obchodování s akciemi, dovolená při zkrácení úvazku, spořící účet na jméno 
jednatele aj.). - ISBN: 978-80-87367-28-5 brož.) 
 

Právo 
 
26422 
Jan Diblík, François Veit 
Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice = Media law and intellectual 
property law in the Czech Republic 
Praha : Linde Praha, 2012, 259 s. 
Přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v ČR. Veřejnoprávní aspekty regulace 
jednotlivých hromadných sdělovacích médií - tisk, televize, rozhlas, Internet, reklama. 
Soukromoprávní aspekty mediální regulace z pohledu práv k nehmotným statkům, a to právo na 
ochranu osobnosti a dobré pověsti, právo autorské a práva související a právo na ochranu proti 
nekalým soutěžním praktikám. - Obálkový podnázev: zrcadlová kniha anglicko-česká. - ISBN: 978-
80-7201-863-5 (brož.) 
 
26602 
Bohumil Poláček 
Mezinárodní říční doprava 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xix, 563 s. : faksim. 
Základní prameny právní úpravy říční dopravy. Vývoj právní úpravy říční plavby na našem území do 
roku 1918. Vývoj po vzniku samostatného Československa - mezinárodní smlouvy mnohostranné a 
navazující vnitrostátní úprava, mezinárodní smlouvy dvoustranné a navazující vnitrostátní úprava. 
Přehled evropských a vnitrostátních předpisů. Přehledně komentované prezentace z vybraných 
dokumentů (prameny práva). - Vyd. 1. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7400-258-8 (brož.) 
 
26415 
Karel Svoboda 
Nové instituty českého civilního procesu 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 239 s. 
Zmapování aktuálního stavu českého civilního procesu a zamyšlení nad jeho dalším vývojem. Z obsahu 
kapitol: rozčlenění nalézacího řízení v českém civilním procesu, emancipované rozkazní řízení, český 
přístup k břemeni tvrdit a prokazovat, žalobní právo, české systémy nalézání práva, nezadatelnost 
procesních práv, úvaha nad zavedením výhradně exekutorské exekuce, diskuse o rekodifikaci českého 
civilního procesu, nesporné řízení, prolínání práva hmotného a procesního, úskalí velké rekodifikace, 
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k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (a procesním). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-
722-3 (brož.) 
 
26423 
Karel Eliáš a kolektiv 
Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem 
Ostrava : Sagit, 2012, 1119 s. 
Přehled paragrafů občanského zákoníku. Znění zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s aktualizovanou 
důvodovou zprávou. Ta byla autorsky doplněna o zdůvodnění a výklad nových či změněných 
ustanovení přijatých během schvalovacího procesu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7208-922-2 (váz.) 
 
26410 
Pavel Mates, Eva Janečková, Václav Bartík 
Ochrana osobních údajů 
Praha : Leges, 2012, 206 s. 
Principy právní úpravy v zákoně o ochraně osobních údajů. Legislativa. Osobní údaje v moderní 
společnosti, jejich ochrana versus právo na informace. Nahlížení do spisů, nakládání s rodnými čísly, 
zpracování v pracovněprávních vztazích. Věrnostní a jiné zákaznické karty, obchodní sdělení. Registry 
dlužníků. Osobní údaje a jejich ochrana ve školství, zdravotnictví, ve správním a trestním právu. - 
ISBN: 978-80-87576-12-0 (brož.) 
 
26603 
Alexander J. Bělohlávek 
Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxx, 595 s. 
Publikace rozebírá vzájemné působení veřejné moci (soudního řízení) a rozhodčího řízení při řešení 
spotřebitelských sporů, vysvětluje postavení spotřebitele v jednotlivých procesních fázích, různé 
režimy rozhodčího řízení ve spotřebitelských věcech, harmonizační otázky a význam unifikace. Názvy 
kapitol: Terminologické a koncepční vymezení spotřebitelských sporů v návaznosti na rozhodčí řízení; 
Ochrana spotřebitele a spotřebitelské spory v režimu práva EU; Rozhodčí řízení ve spotřebitelských 
sporech ve vybraných státech (Rakousko, Bulharsko, Kanada, ČR, Německo, Španělsko, Estonsko, 
Francie, Velká Británie, Polsko, Slovensko, USA a další). Rozhodčí řízení ve spotřebitelských věcech 
jako předmět řízení před (obecnými) soudy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7179-297-0 (brož.) 
 
26411 
Tomáš Kocourek 
Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí 
Praha : Leges, 2012, 278 s. 
Komplexní pohled v rovině jednak ústavního práva, jednak v rovině složkových zákonů práva 
životního prostředí a stavebního zákona. Rozbor jednotlivých institutů, jimiž je vlastnické právo         
k pozemkům omezeno: územní plánování, územní opatření, rozhodování o využití území a o vyvlastnění 
(upravené stavebním zákonem), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, vodní zákon, zákon     
o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, lázeňský zákon a 
zákon o státní památkové péči (upravené zákony o životním prostředí). Procesní aspekty omezení 
vlastnického práva: zapojení dotčených vlastníků do procesu přijímání právních aktů, možnost 
soudního přezkumu, právní postavení nájemce a zástavního věřitele. Výklad je doplněn odkazy na 
judikaturu českých soudů a Evropského soudu pro lidská práva. Práce vychází z právního stavu ke dni 
1.1.2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-10-6 (brož.) 
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26600 
[uspořádali Stanislava Černá a Petr Čech] 
Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám : právo společností - ohlédnutí za dvěma 
desetiletími účinnosti obchodního zákoníku 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xv, 288 s. 
Více než dvacítka předních českých i slovenských akademiků a soudců se ve svých příspěvcích 
zamýšlí nad hlavními problémy teorie, praxe i judikatury obchodního práva, a to dvacet let od jeho 
nabytí účinnosti. Mezi tématy jsou např. trestněprávní odpovědnost právnických osob, osobní 
odpovědnost členů kolektivních orgánů, význam rozhodování soudů ve věcech obchodních  
společností pro právní jistotu, struktura právnické osoby jako formy aktivity ve společnosti, neplatnost 
společnosti, rozhodčí doložky ve společenských smlouvách, dividendová politika v akciové 
společnosti aj. Sborník doplňují práce z oblasti mezinárodního práva soukromého a práva 
závazkového. - ISBN: 978-80-7400-262-5 (váz.) 
 
26613 
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.) 
Sociální práva 
Praha : Leges, 2011, 154 s. 
Příspěvky ze semináře ústavního práva pořádaného Právnickou fakultou UK v srpnu 2011. Po úvodu, 
věnovaném významu sociálních práv v současném světě se sborník člení do tří částí. Jejich tématy 
jsou sociální stát a sociální práva (v ČR, v ústavách mimoevropských států), výklad sociálních práv 
ústavními soudy a jednotlivá sociální práva (právo na stávku, na spravedlivou odměnu za práci, 
karenční doba v nemocenském pojištění, ústavněprávní rovina vztahu rodičů a dětí). - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-87576-02-1 (brož.) 
 
26634 
Eva Šromová 
Správní řízení od A do Z 
Olomouc : ANAG, 2012, 567 s. : formuláře +1 CD-ROM 
Postupné kroky správního orgánu ve správním řízení. Výklad abecedně uspořádaných hesel a pojmů. 
Vzory úkonů správního orgánu. Postupy a vzory pro ředitele škol. Postupy pro orgány obcí při řešení 
cest po cizích pozemcích. Znění správního řádu ve znění změn a doplňků. - 2., dopl. a přeprac. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-696-9 (brož.) 
 
26409 
Milan Leitner, Jana Vraná 
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící, s komentářem 
Praha : Linde Praha, 2012, 607 s. 
Znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů včetně výkladu jednotlivých ustanovení a odkazů. Názvy jednotlivých 
hlav (částí) zákona: Úvodní ustanovení; Provoz na pozemních komunikacích; Řidičské oprávnění a 
řidičský průkaz; Registr řidičů; Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem; Státní 
správa; Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb. Znění 
předpisů jsou podle stavu k 1.12.2011. - 4. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7201-867-3 (brož.) 
 
26413 
Jiří Jelínek, Jiří Herczeg 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář s judikaturou 
Praha : Leges, 2012, 204 s. ; 
Komentované znění zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Zákon zavádí nové instituty, např. zásadu souběžné nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a 
právnických osob, nové pojetí zavinění u právnické osoby, nové trestněprávní sankce aj. Komentář a 
judikatura vycházejí ze stavu právní úpravy platné ke dni 1.1.2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-
07-6 (brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26430 
Pavol Frič ... [et al.] 
Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007) 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011, 171 s. 
Pohled na vznik a vývoj elit během postsocialistické transformace české společnosti. Přehled teorií elit 
a přístupů k této problematice, včetně názorů českých autorů. Historické místo a role soudobých 
českých elit za státního socialismu a v postsocialismu. Elita politická, ekonomická a kulturně 
mediální. Pohled veřejnosti na elity z výzkumů veřejného mínění a sebehodnocení elit. Soudržnost a 
konsenzualita českých elit. - ISBN: 978-80-86729-69-5 (brož.) 
 
26433 
Klára Plecitá 
Národní identita a vztah k Evropské unii : Česká republika v západo- a středoevropském 
srovnání 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 65 s. : il. 
Studie věnovaná tématu národní identity, podrobněji k teritoriální identitě, obrazu národa, národní 
hrdosti, patriotismu a národní identitě a vztahu k EU. Na základě analýz dat prezentuje aktuální 
poznatky o české národní identitě nejen v časovém, ale i v mezinárodním srovnání s deseti evropskými 
zeměmi. Poznatky jsou výsledkem matematicko-statistických komparativních analýz využívajících 
reprezentativní datové zdroje. - ISBN: 978-80-86729-71-8 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
26566 
OECD 
Public servants as partners for growth : toward a stronger, leaner and more equitable 
workforce 
Státní zaměstnanci jako spoluhráči růstu : k silnějším, spravedlivějším a zeštíhleným počtům 
zaměstnanců 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 254 s. : tab., grafy, rámečky 
Tematika řízení zaměstnanosti ve veřejném sektoru s ohledem na ozdravění veřejných financí a 
výkonnost sektoru; reforma veřejné správy, restrukturalizace a strategické plánování v oblasti státních 
zaměstnanců; přechod ke kompetenčnímu managementu; posilování různorodosti pracovní síly; 
shrnutí poučení pro restrukturalizaci oblasti řízení veřejných služeb a zaměstnanců. V příloze jsou 
shrnuta opatření týkající se ukončení pracovního poměru státního zaměstnance v situaci snižování 
počtu pracovníků ve vybraných zemích OECD. - Preliminary version - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
16669-1 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26419 
Ministerstvo financí ; předkládá Petr Nečas, zpracoval Miroslav Kalousek 
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2012 (duben), 9 sv. 
Materiál obsahuje devět částí. Část A: Vládní návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu státního 
závěrečného účtu ČR za rok 2011. Část B: Ekonomický vývoj a veřejné rozpočty. Část C: Zpráva        
o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Část D: Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv 
a státních záruk. Část E: Zpráva o řízení státního dluhu. Část F: Zpráva o hospodaření dalších složek 
veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu. Část G: Tabulková část k návrhu státního 
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závěrečného účtu ČR. Část H: Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol. Část I: Příloha k návrhu 
státního závěrečného účtu ČR - informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků 
vedených na zvláštních účtech (dle zák. č. 178/2005 Sb.). - Materiál je předkládán podle § 30 odst. 5 a 
6 zák. č. 218/2000 Sb. - (brož.) 
 
26614 
Jiří Lorenc, Jana Kašpárková 
Rozpočtová skladba a účetnictví 2012 pro územní samosprávné celky 
Polešovice : M LORDY, 2012, 399 s. 
Základní rysy rozpočtového procesu, podrobný výklad rozpočtové skladby, účtový rozvrh, 
interpretace problematických nebo málo známých oblastí rozpočtu a nejčastější chyby, kterých se 
územní samosprávné celky dopouštějí. Publikace vychází z aktuálních znění zák. č. 250/2000 Sb.,       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
Jednotlivé položky a paragrafy jsou doplněny výkladem a příklady použití. - ISBN: 978-80-260-2148-
3 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
26621 
edited by Axel Michaelowa 
Carbon markets or climate finance? : low carbon and adaptation investment choices for the 
developing world 
Trhy s uhlíkovými emisemi nebo financování ochrany klimatu? : nízkouhlíkové a adaptační 
investiční volby pro rozvojový svět 
London : Routledge, 2012, xxvii, 286 s. : grafy, tab., rámečky, schémata 
Problematika "climate finance", využívání veřejných a soukromých finančních zdrojů ke zmírňování 
klimatických změn v rozvojovém světě. Autor vychází ze zkušeností s mechanismy Kjótského 
protokolu a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a diskutuje vyhlídky financování ochrany 
klimatu v souvislosti s jednáními po Kodaňské konferenci. Poskytuje pohled na dlouhodobé vyhlídky 
budoucího vývoje této oblasti v rozvojových zemích. Věnuje se politice ochrany životního prostředí    
v minulém desetiletí, hodnotí výkonnost jejích tržních nástrojů, rozvojové pomoci v oblasti 
financování ochrany klimatu, uvolňování domácích finančních prostředků ve vyspělejších 
rozvojových zemích a porovnává jejich úspěšnost s obdobnými aktivitami v průmyslových zemích.     
S ohledem na tyto skutečnosti dále přináší pohled na správu zrychleného postupu financování pro 
dosažení uspokojivých výsledků, nové tržní mechanismy vytvořené na základě mechanismu čistého 
rozvoje (CDM), nové finanční nástroje a inovativní pobídky pro mobilizaci environmentální politiky   
v rozvojových zemích. - Pozn., slovníček. - ISBN: 978-1-84971-474-7 (váz.) 
 

Ostatní 
 
26632 
Lutz Walther ; [přeložila Jitka Koubková] 
Angličtina : kompletní gramatika 
Praha : Grada, 2012, 303 s. 
Učebnice určená pro samostudium a vzdělávání dospělých. Úvodní testy pro jednotlivé jazykové 
úrovně A1 až C2. Jednotlivé kapitoly jsou členěny do logických učebních jednotek a doplněny 
příklady. Multiple-choice test na konci každé kapitoly k prověření znalostí. - 1. vyd. - Přeloženo          
z němčiny. - ISBN: 978-80-247-3782-9 (brož.) 
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26605 
Tomáš Novák 
Jednej asertivně! : asertivně na duševní hygienu 
Praha : Grada, 2012, 117 s. 
Asertivní pravidla a postupy. Testy a jednoduchá cvičení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-3999-1 
(brož.) 
 
26421 
Barbara Berckhan ; [přeložil Pravoslav Prokeš] 
Komunikace bez zábran : jak se naladit na společnou vlnovou délku 
Praha : Portál, 2012, 111 s. : il. 
Příručka pro zdokonalení se v komunikaci na pracovišti. Pět jednoduchých nástrojů, které pomohou 
dobře vycházet s druhými lidmi: pozornost, kontakt, společná vlnová délka, uznání a diplomacie. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-262-0066-6 (brož.) 
 
26416 
Ladislav Jakl ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Koncept občanské společnosti  : nepřítel svobodného občana? : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, 135 s. 
Příspěvky ve sborníku reagují na spory o významu občanské společnosti v ČR. Podle V. Klause se 
jedná o pokus elit získat podíl na vládnutí neliberálním způsobem. Seminář se uskutečnil v prosinci 
2011. Názvy přednesených textů: Občanská společnost - nevinná bestie (L. Jakl); Na okraj českých 
sporů o občanskou společnost (M. Novák); Občanská společnost jako protiváha státu (M. Semín); 
Občanská společnost jako zástěrka nelegitimní moci (V. Železný). Následují doplňkové texty k tématu. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-08-5 (brož.) 
 
26610 
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.) 
Parlamenty - funkce, kultura, procedury 
Praha : Leges, 2011, 158 s. 
Sborník obsahuje práce, které byly prezentovány v rámci semináře o parlamentarismu pořádaného 
Právnickou fakultou UK v dubnu 2011. Autoři příspěvků zkoumají jednotlivé aspekty parlamentního 
fungování, jako je např. optimální podoba legislativního procesu, vliv vlády na určování agendy, 
obrana proti obstrukcím, povaha mandátu, interpelace apod. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-05-2 
(brož.) 
 
26604 
Pavel Maršálek 
Pod ochranou hákového kříže : nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945 
Praha : Auditorium, 2012, 302 s. : il., 1 mapa, portréty 
Státoprávní a politicko-ekonomické aspekty okupačního režimu protektorátu. Struktura, působnost a 
činnost orgánů veřejné moci, tvorba a aplikace práva, vývoj politického systému protektorátu. 
Společenské klima a každodenní život na okupovaném území. Zánik Protektorátu Čechy a Morava, 
vyčíslení škod způsobených okupací. Problémy státoprávní obnovy. Bilancování vývoje a výzkumu 
období protektorátu, jeho komparace s ostatními nacistickými okupačními režimy. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-87284-20-9 (váz.) 
 
26618 
Josef Šmajs 
Potřebujeme filosofii přežití? : úvahy o přírodě, kultuře, ekonomice, práci, poznání a 
popularizaci vědy 
Brno : Doplněk : Masarykova univerzita, 2011, 151 s. 
Autor se zabývá filosofickými otázkami civilizační krize, kterou chápe jako existenciální konflikt 
kultury s přírodou. Soubor obsahuje jeho studie o filosofii přežití, procesu poznání, popularizaci vědy 
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a filosofie, o místě a roli kultury v přírodě, o vztahu přírody a ekonomiky a o proměnách lidské práce. 
- 2., přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7239-257-5 (Doplněk : brož.) 
 
26434 
Bohuslav Pernica 
Profesionální armáda v České republice: prvních pět let 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 145 s. : il. 
Hodnocení pětileté existence profesionální armády ČR z ekonomického pohledu. Analýza klíčových 
aspektů: náborová a věrnostní politika ozbrojených sil a řízený kariérní pohyb vojáků uvnitř vojenské 
organizace (trh práce, rekrutace a retence personálu), transformace systému vzdělávání a výcviku 
vojáků a vojenský rozpočet a obnova vojenského materiálu. - ISBN: 978-80-86729-72-5 (brož.) 
 
26412 
kolektiv autorů Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
Příruční mluvnice češtiny 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 799 s. 
Mluvnice současného českého jazyka seznamuje s jazykovými fakty z různých jazykových rovin: 
fonetika a fonologie, lexikologie, slovotvorba, morfologie, syntax a stylistika. Umožňuje nabýt jistoty 
o správných formách slov a zvolit správný výrazový prostředek ke sdělení. - Vyd. 2., opr. - Rozložená 
tit. s. - ISBN: 978-80-7106-624-8 (váz.) 
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