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Vážení čtenáři, 
 
 

dokumentační bulletin Finanční a ekonomické INFORMACE 
Vám  jako každý měsíc   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  srpen  jsou  zpracovány  odborné 
články a nové knihy.  

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 ocenění soukromých lékařských praxí, 
švarcsystém jako nelegální práce, novela zákona o rozpočtovém 
určení  daní,  zdanění  dědictví  ze  zahraničí  v rámci  EU,  státní 
závěrečný účet  a hospodaření územních  rozpočtů  za  rok  2011, 
pořizovací  hodnoty  domů  a  bytů,  ovlivnění  daně  z příjmů 
insolvenčním řízením, historický majetek obcí, bytová družstva 
a  zákon  o  obchodních  korporacích  a  mediace  v právním 
prostředí.    

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající    se  stavu  a  perspektiv 
zjednodušené  daně  z příjmů,  aspektů  daně  z výnosu  u  cloud 
computingu a zdanění obratů ze softwarových projektů. Z anglicky 
psaného tisku jsme vybrali témata: skandál kolem sazby LIBOR, 
bankovní unie v EU, daňové šetření na příkladu spolkové země 
Dolní  Sasko,  nové  tendence  ve  fiskální  politice  –  genderové 
rozpočtování, vývozní specializace Francie a dalších čtyř předních 
zemí  EU  v letech  1990‐2009,  působení  zimních  olympijských 
her v Salt Lake City v Utahu z roku 2002 na zaměstnanost, vývoj 
cen zlata a dopady politických rozhodnutí týkajících se dluhové 
krize na evropské trhy státních dluhopisů. 

Ze  slovenského  tisku  upozorňujeme  na  článek,  který  je 
zaměřen na analýzu rigidity spotřebitelských cen v SR. 

V případě zájmu o plné znění odborných článků Vám je 
rádi poskytneme (u dislokovaných pracovišť je možné naskenování 
článků). Věříme,  že  si  vyberete  i  z naší  nabídky  nových  knih.
       

 
   

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 

 
Z produkce Ministerstva financí 
 
Na   stránkách  MF   je  k dispozici  
Zpráva  o  činnosti  daňové  a  celní  správy  České 
republiky za rok 2011   odboru 25 ‐ Strategie daňové 
politiky a správy.  
Příloha  č.1  obsahuje  Informaci  o  činnosti  daňové 
správy ČR za  rok 2011 a příloha  č.2 pak    Informaci    
o činnosti  celní správy ČR  za rok 2011. 
 
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma   Rozpočtové určení daní 
 
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 
 
 
 
Jak  postupovat při zadávání překladu na MF 
 
je možné se informovat na intranetu MF, na stránkách 
Odborné knihovny MF,  na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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Daně 
 
Zdeněk Burda 
"Cena obvyklá" v daňové judikatuře 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 7, s. 51-59 
Výběr judikatury zaměřený na daňové dopady postupů zjišťování ceny obvyklé: rozdíl "ceny obvyklé" 
u DPH a daně z příjmů, cena obvyklá v intervalu nejčastějších cen, rozdílné znalecké posudky, zjištění 
referenčních cen a důkazní břemeno správce daně, prodej automobilu zaměstnanci za neobvykle 
nízkou cenu a způsob zdanění. 
 
A pound of flesh : Japan's fiscal mess 
Libra masa : fiskální trable Japonska 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8790, p. 54-55 
Zdá se, že po patnácti letech dostanou japonští fiskální jestřábi svou "libru masa". Vládnoucí strana,    
i když sama není jednotná, se dohodla s hlavními opozičními stranami na zvýšení daně z obratu z 5 % 
na 8 % v dubnu 2014 a na 10 % v říjnu 2015. Výnosy z daně chce vláda využít ke snižování státního 
dluhu. Otázka zvýšení daně je natolik sporná, že by mohla vést k rozkolu ve vládnoucí straně. 
 
Simon Xuereb 
Addressing the tax consequences of UCITS IV cross-border mergers in Europe : extending the 
Merger Directive as a solution?. Part 2 
Řešení daňových důsledků přeshraničních fúzí v Evropě z pohledu UCITS IV : rozšíření 
směrnice o fúzích jako řešení?. Část 2 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 6, p. 290-300 
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. V druhé části jsou 
analyzovány události přinášející zdanitelný příjem, které mohou nastat v souvislosti s transakcí. - 
Pozn. -- První část tohoto článku vyšla v European Taxation č. 5/2012. 
 
Shee Boon Law 
Anti-avoidance rules in recent tax treaties 
Pravidla proti vyhýbání se daním v nových daňových smlouvách 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 6, p. 319-322 
Příspěvek je zaměřen na otázku, jak země využívají v nových daňových smlouvách ustanovení 
zabraňující vyhýbání se daním, obsažená ve Vzorové smlouvě OECD z r. 2010, a to ve vztahu ke 
strukturám představujícím pasivní příjem, jako jsou dividendy, úroky, licenční poplatky a kapitálové 
výnosy. - Pozn. 
 
Tanja Dörre 
Besteuerung der Umsätze aus Softwareprojekten 
Zdanění obratů ze softwarových projektů 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 25, S. 1409-1411 
Na obraty z poskytování a převodu uživatelských práv (spadajících pod autorské právo) se vztahuje 
daňové zvýhodnění - daň z obratu resp. DPH přitom nerozlišuje mezi počítačovými programy a jinými 
produkty chráněnými autorským právem. Finanční soud a finanční správa však případy zdanění 
softwaru posuzují podle velmi přísných kritérií, což vede k tomu, že na obraty ze softwarových 
projektů se jen zřídka uplatňují daňové úlevy. Takový přístup judikatury i správní praxe zatěžuje 
zadavatele zakázek jako jsou pojišťovny, banky, některá svobodná povolání, úřady i soukromníci, 
kterým nevzniká nárok na odpočet daně na vstupu. Předpoklady daňových úlev. - Pozn. 
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By Vanessa Houlder 
Bound by the call of duty : public finances 
Vázáni voláním povinnosti : veřejné finance 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37964 (27.6.2012), p. 7 
Velká Británie činí kroky proti daňovým únikům, zejména pokud jde o bohaté celebrity. Daňové úřady 
častěji řeší případy u soudu a často se jim daří vyhrávat. Na příští rok se připravuje nový zákon, ale 
pravidla zůstávají stále složitá. Daňové kličky ale využívají zámožní lidé i v dalších vyspělých zemích. 
 
Joep J.P. Swinkels 
Confusing EU VAT invoices from 2013 
Matoucí fakturování DPH v EU od r. 2013 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 3, p. 174-177 
Od 1. ledna 2013 budou muset podniky vyplňovat na svých fakturách k DPH různé standardní 
položky. Ačkoliv harmonizace pravidel pro DPH v rámci EU je sama o sobě pozitivní, uvádění 
předepsaných položek na fakturách může vyvolávat zmatky, především z jazykových důvodů. K článku 
je připojen přehled těchto položek v jazycích zemí EU. - Pozn. 
 
Pavel Fekar 
Czech Supreme Administrative Court on taxation of employee stock options : Czech Supreme 
Administrative Court, Decision of 30 January 2012, Ref. No. 2 Afs 58/2011-67 
Český Nejvyšší správní soud ke zdanění zaměstnaneckých opcí na nákup akcií : český Nejvyšší 
správní soud, rozsudek ze dne 30. ledna 2012, čj. 2 Afs 58/2011-67 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 6, p. 315-316 
30. ledna 2012 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí týkající se zdanitelného příjmu ve vztahu        
k zaměstnaneckým opcím na nákup akcií. Vzhledem k neexistenci konkrétních pravidel v českém 
zákoně o daních z příjmu tento rozsudek potvrzuje, že zdanitelný příjem vzniká až v okamžiku 
uplatnění opce. - Pozn. 
 
Jana Klimczyková 
Daně elektronicky 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 7, s. 30-32 
Správa daní ČR, možnosti podání při komunikaci se správcem daně. Datová zpráva, zaručený 
elektronický podpis (ZAREP), identifikátor MPSV, e-mailová zpráva, vadné podání, (zřízení) daňové 
informační schránky, elektronické podání na daňovou správu, aplikace EPO, daňové informační 
schránky (DIS), žádost o DIS. 
 
Jonathan Schwarz 
Double taxation in the European Single Market 
Dvojí zdanění v rámci evropského jednotného trhu 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 6, p. 295-299 
Hodnocení důsledků nového sdělení Evropské komise ohledně daňových smluv a jednotného trhu pro 
prevenci dvojího zdanění mezi členskými státy EU a návrhy řešení problémů vznikajících v této 
souvislosti. - Pozn. 
 
Wolfgang Blumers 
Droht im ErbStG ein baldiger Paradigmenwechsel? : Folgerungen aus den Zweifeln von BFH 
und wissenschaftlichen Beirat des BMF an den Verschonungsregeln für Unternehmensvermögen 
Hrozí zákonu o dani dědické brzká změna paradigmatu? : závěry z pochybností Spolkového 
finančního soudu a hospodářské rady Spolkového ministerstva financí o daňových úlevách 
vztahujících se na podnikový majetek 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 22, S. 1228-1231 
Dosavadní daňové zvýhodnění podnikové posloupnosti v případě dědění podniku v Německu (platí od 
roku 2009) je stále více kritizováno a hrozí, že bude omezeno nebo zrušeno. Příspěvek krátce 
přibližuje aktuální právo daně dědické a také důvody, proč je zpochybňován nárok resp. oprávněnost 
zvýhodnění úplného či částečného podnikového následnictví (ústavněprávní, politické); současně se 
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zdůrazňuje, že při procesu převodu majetku se zpravidla nejedná jen o podnik jako takový, ale i o další 
hmotný/investiční majetek a třeba i posuzování nepodnikového majetku. Verwaltungsvermögenstest. - 
Pozn. -- K tématu viz též HB č. 128/2012, 5. července 2012, s. 14-15. 
 
Oliver Heinsen, Oliver Voß 
Ertragsteuerliche Aspekte von Cloud Computing 
Aspekty daně z výnosu u cloud computingu 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 22, S. 1231-1236 
Cloud computing (síť v oblacích) umožňuje a poskytuje využívání aplikací informačních technologií   
v nebývalém rozsahu a charakterizuje jej rozsáhlá virtualizace. Z pohledu německé daně z výnosu 
však mohou především přeshraniční obchodní vztahy skrývat daňová rizika jak pro poskytovatele 
služeb, tak i pro zákazníka. Jedná se především o otázku povinnosti tuzemského zákazníka zabezpečit 
odvod daně a také např. o odůvodněnost podnikové provozovny IaaS (infrastruktura jako služba) na 
úrovni provozovatele či zákazníka. - Pozn. 
 
Xénia Makarová 
Hor sa na podvodníkov 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 23, s. 50, 52 
K opatřením slovenské vlády, která mají podpořit boj s daňovými úniky v oblasti DPH (novelizace 
příslušných zákonů a Trestního zákoníku by měla postihnout především úniky prostřednictvím s.r.o.). 
Plán: přísnějších pravidel pro registraci k platbě DPH pro rizikové subjekty, spoluručení malých firem 
obchodujících s rizikovými subjekty za odvod DPH, snížení částky v případě dokladů (faktur)             
z elektronické registrační pokladny pro účely odpočtu DPH, snížení měsíčního limitu pro odvod DPH 
atd. K vlastním pomocným opatřením bank proti únikům DPH (zvláštní podúčty pro platby související 
s DPH). 
 
Eva Sopková, Katarína Raškovská 
Implementation of the concept of corporate social responsibility in the area of income tax in the 
Slovak Republic 
Realizace konceptu společenské odpovědnosti organizací v oblasti daně z příjmů v podmínkách 
Slovenské republiky 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 15, (2012) No. 2, p. 125-140 
Příspěvek se věnuje tématu společensky odpovědného chování podniků vztahujícího se k daním z příjmů 
v SR. Autorka nejprve charakterizuje téma z teoretického pohledu (plnění daňové povinnosti), 
identifikuje činnosti, oblasti a postupy, které se dají klasifikovat jako společensky odpovědné či 
neodpovědné, dále shrnuje problematiku daňové asignace, současného stavu daňových úniků v oblasti 
daně z příjmů právnických osob a daňových kontrol na Slovensku. Po empirickém stanovení úrovně 
společenské odpovědnosti organizací v oblasti daně z příjmů/daňových úniků formuluje návrhy a 
doporučení k zlepšení chování podniků ve zkoumané oblasti. 
 
Francesco Mantegazza and Andrea Brambilla 
Italian real estate investment funds : Recent tax framework developments 
Italské realitní investiční fondy : novinky v daňovém rámci 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 6, p. 280-289 
Článek přehledně informuje o daňovém režimu pro italské realitní investiční fondy a jejich investory 
ve světle nedávno přijatých opatření, která mohou mít význam z domácího i mezinárodního pohledu. 
Daňový rámec pro tyto fondy prochází od r. 2010 zásadními změnami, ale stále představuje atraktivní 
režim pro italské i neitalské investory. - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Jak insolvenční řízení ovlivňuje daň z příjmů? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 13, s. 1-6 
Vliv insolvenčního řízení na daňové povinnosti poplatníka i plátce daně z příjmů (z pohledu dlužníka). 
Daňové přiznání po rozhodnutí soudu o úpadku (lhůta, období, oprávněná osoba), pravidla pro 
sestavení daňového přiznání. Řádné daňové přiznání právnické/fyzické osoby po skončení 
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zdaňovacího období. Daňové přiznání po způsobu řešení úpadku a přechodu dispozičního oprávnění, 
vyúčtování a hlášení týkající se daně z příjmů. Zvláštnosti reorganizace a oddlužení, možnosti 
daňových výhod po skončení insolvenčního řízení. - Pozn. 
 
Frank Wischott, Tim Nogens 
Laufende Besteuerung und steuerliche Risiken beim Erwerb von Windkraft- und Photovoltaikanlagen 
Současné zdanění a daňová rizika při nabývání větrných a solárních elektráren 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 24, S. 1352-1355 
Přehled aktuálních rozhodnutí Finančního soudu a Spolkového finančního dvora, která se týkají 
zdanění společností provozujících větrné parky a sluneční elektrárny; potencionální daňová rizika při 
nabývání podílů provozovatelských společností a možnosti jejich daňové struktury (jak při nabývání 
stávajících zařízení, tak u nových projektů). Lineární/degresivní odpisy, zvláštní odpisy. Příklady. - 
Pozn. 
 
by Stijn Van Hove 
Management companies : the birth of low cost offshore tax evasion 
Řídící společnosti : vznik nízkonákladového offshore daňového úniku 
Tax tribune, Vol. 2011, No. 28, p. 199-203 
"Řídící společnosti" nebo "zastřešující společnosti" (umbrella companies) vyvolávají řadu daňových 
otázek. Jejich potenciál pro daňové úniky a následně i dopad na veřejné finance je velký. Autor 
předkládá svou představu, jak by měl být zaměřen efektivní daňový postup v těchto případech. 
 
by Juha Lindgren, Hannaleena Kuula 
More with less - changes in the Finnish Tax Administration 
Více za méně - změny ve Finské daňové správě 
Tax tribune, Vol. 2011, No. 28, p. 20-22 
Organizační změny ve Finské daňové správě od 1. září 2010, strategické cíle správy, metody a 
postupy, snížení nákladů. -- Otázkami vyšší efektivnosti správy daní v různých zemích IOTA se 
zabývají i další články v tomto čísle časopisu. 
 
Zdeněk Morávek 
Odpočet DPH při změně režimu 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 7-8, s. 20-22 
Odpočet DPH při změně režimu, tj. v případech, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem daně (má 
nárok na odpočet daně při nové registraci) a pokud plátce daně ruší registraci (nárok na odpočet daně 
se snižuje). Postup výpočtu částky nároku na odpočet daně, postup pro výpočet snížení nároku resp. 
snížení odpočtu daně. Příklady. 
 
Václav Benda 
Osvobození od DPH u kulturních a sportovních činností 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 7-8, s. 17-19 
Vymezení kulturních a sportovních činností, na něž se vztahuje osvobození od DPH; místo plnění, 
posuzování sazeb daně, aplikace snížené sazby DPH, podmínky uplatňování nároku na odpočet DPH. 
Příklad. 
 
Zdeněk Morávek 
Posečkání daně a povolení splátek 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 7-8, s. 14-16 
Problematika posečkání daně (a rozložení její úhrady na splátky); důvody posečkání daně, podání 
žádosti o posečkání, rozhodnutí o žádosti, úrok z posečkané částky. Vzor žádosti o posečkání. 
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Zdeňka Tesařová 
Problematika zdanění dědictví ze zahraničí v rámci Evropské unie v kontextu EU a judikatury 
Soudního dvora EU 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 7, s. 43-47 
Zdanění dědictví ze zahraničí v rámci EU, přeshraniční nedostatky (diskriminace dědictví nabytého    
v zahraničí vůči dědictví nabytému v tuzemsku), nebezpečí dvoj/více násobného zdanění. Doporučení 
Evropské komise k eliminaci nejednotného daňového zacházení, problematika z pohledu judikatury 
Evropského soudního dvora. Volný pohyb kapitálu vs. osobní pohyb kapitálu. Smlouva o fungování 
EU; svoboda usazování. - Pozn. 
 
By Hugh Carnegy and Scheherazade Daneshkhu 
Ready to jump ship 
Připraveni opustit loď 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37971 (5.7.2012), p. 7 
Vyšší zdanění bohatých, které v předvolebním boji slíbil francouzský prezident Hollande a které nyní 
začíná uskutečňovat vláda, vyvolává znepokojení mezi lidmi s vysokými příjmy a obavy z jejich 
odchodu ze země. Vláda ohlásila zvýšení majetkové a dědické daně, další daň z dividend podniků, 
velké zvýšení daní z akciových opcí a další kroky. Dále by měly být omezeny platy šéfů státních 
podniků. 
 
Martin Kühn 
Stand und Perspektiven der Einkommensteuer-Vereinfachung 
Stav a perspektivy zjednodušené daně z příjmů 
Finanz-Rundschau, Jg. 2012, Nr. 12, S. 543-550 
Úsilí o zjednodušení daně z příjmů v Německu bylo v roce 2011 dvoucestné: 1) zákon o zjednodušení 
daní, který se vědomě vyhýbá daňové reformě a úlevy přináší v bodech s tím, že se jedná o počátek 
dlouhodobého postupného zjednodušování, 2) návrh komplexní reformy daňového práva předložený 
P. Kirchhofem. Příspěvek komentuje reformní záběr obou postupů zjednodušení daně z příjmů, uvádí 
předpoklady a podmínky úspěšné systémové změny (mj. elektronizace/daňový e-government) a kromě 
Kirchhofovy koncepce (např. nahradit živnostenskou daň přirážkovou daní) i další návrhy 
systémových změn daně z příjmů (Kolínský návrh, koncepce duální daně atd.). - Pozn. 
 
Aleksandra Bal 
Tax implications of cloud computing - how real taxes fit into virtual clouds 
Daňové důsledky cloud computingu - jak reálné daně zapadají do virtuálních mraků 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 6, p. 335-339 
Vysvětlení pojmu cloud computing; kvalifikace serveru jako stálé provozovny; outsourcing účetních 
funkcí; elektronická fakturace; režim DPH pro služby v rámci cloud computingu; právní úprava          
v rámci EU a Německa. - Pozn. 
 
Bettina Koch 
The German approach to tax investigation using the state of Lower Saxony as an example 
Německý přístup k daňovému šetření na příkladu spolkové země Dolní Sasko 
Tax tribune, Vol. 2011, No. 28, p. 182-185 
Článek přináší informace o struktuře německé daňové správy, přičemž se zaměřuje obecně na otázky 
šetření daňových podvodů a na úkoly a kompetence zvláštních finančních úřadů pro daňové šetření a 
trestní záležitosti. Vše uváděno na příkladu struktury spolkové země Dolní Sasko. 
 
by Marcos Álvarez Suso 
The Spanish experience in strategies to reduce litigiosity in tax issues 
Španělské zkušenosti se strategiemi ke snížení sporných aspektů v daňových otázkách 
Tax tribune, Vol. 2011, No. 28, p. 111-114 
Vedení sporů je velkým problémem ve všech právních systémech, a to i ve vztazích mezi daňovými 
poplatníky a správou daní. Článek přináší informace o tom, jak španělská vláda vyvinula globální 
strategii s cílem zvýšit právní jistotu daňových poplatníků a vyhnout se dlouhému odvolacímu řízení. 
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Tithes of discontent : Australia's fiscal reform 
Desátky nespokojenosti : fiskální reforma v Austrálii 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8792, p. 50 
Daně nezatěžují ani tak australskou ekonomiku (méně než 26 % HDP), jako politiku - od 1. července 
začala vláda vybírat dvě nové kontroverzní daně, daň z uhlíkových emisí a z těžebních zisků. V článku 
se rozebírají nedostatky nových daní a politické boje, které jejich zavedení provázely. 
 
Viva Hammer 
US update. [3.] 
Novinky v amerických daních. [3.] 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 6, p. 328-334 
Ve třetím článku z pravidelné série jsou rozebírány podstatné novinky v amerických daních související 
s mezinárodním zdaněním. - Pozn. 
 
by Sandra Luzia Assunçăo Rocha 
VAT fraud in the car sector 
Podvody s DPH v automobilovém sektoru 
Tax tribune, Vol. 2011, No. 28, p. 59-62 
Příspěvek se zaměřuje na běžné případy podvodů s DPH při obchodování s ojetými auty, k nimž 
dochází v Portugalsku. Přináší rovněž informace o právním režimu v tomto sektoru. 
 
Nils Trossen 
Verfassungsmässigkeit der Regelungen zur Behandlung der Aufwendungen für eine erstmalige 
Berufsausbildung oder ein Erststudium 
Ústavnost předpisů k posuzování nákladů na prvotní profesní vzdělávání nebo [vysokoškolské] 
prvostudium 
Finanz-Rundschau, Jg. 2012, Nr. 11, S. 501-509 
Problematika ústavnosti aktuálních předpisů, které se týkají posuzování odpočitatelnosti nákladů 
spojených se vzděláváním v Německu v kontextu vývoje příslušné legislativy do/po roce 2002; 
citovány jsou relevantní soudní rozsudky i pohled finanční správy, nové předpisy jsou hodnoceny         
i z hlediska možné ne/rovnosti, dosahování větší daňové spravedlnosti typizací atd. - Pozn. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 15/2012  
Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin podle zákona o daních z příjmů. Ke zdanění 
autorských honorářů. DPH u profesionálního sportovce. Preventivní prohlídky v daňových nákladech. 
Nákup softwaru v daňové evidenci. Výpověď pro nadbytečnost. 
 
č. 16/2012  
Daňová evidence podle § 7b zákona o daních z příjmů. Oprava v případě chybějících faktur. Oprava a 
technické zhodnocení. Skončení pracovního poměru na dobu určitou v době mateřské dovolené. 
Účtování nákladů na výzkum a vývoj. Základ pro výpočet zákonného pojištění. Daňové doklady při 
vývozu. Zdanění výhry v reklamní soutěži. Zdravotní pojištění při neplaceném volnu. 
 
č. 17/2012  
Účtování o srážkové dani. Náklady na provoz automatu na pracovišti. Zaúčtování nákupu obchodního 
podílu. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Opravný daňový doklad (daňové aspekty DPH a daně 
z příjmů). Zúčtování faktury za  investiční majetek. Předčasný odchod do důchodu. Pořízení investic 
z EU. Zdanění podílu na zisku. Stanovení místa výkonu práce. Poplatky za údržbu informačního 
systému. Vývoz zboží z daňového hlediska. Vyplnění evidenčního listu důchodového pojištění u DPP. 
Ukončení PP u DPP a DPČ. Výpočet nároku na dovolenou. Odstupné ve vazbě na podporu 
v nezaměstnanosti. DPH a pronájem nemovitosti v Norsku.  
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Družstevnictví 
 
Jaroslav Štraus 
Bytová družstva a zákon o obchodních korporacích 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 12, s. 448-450 
Vývoj bytových družstev v posledních letech, ukončení členství v družstvu, specifické postavení 
společenství vlastníků jednotek jako možných členů družstva, účetní závěrka, regulace shromáždění 
delegátů, diskriminační řešení nástaveb aj. - Pozn. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Marián Vongrej 
Freedom, election and morality as a basis of constitutional economics 
Svoboda, volby a morálka jako východiska konstituční ekonomie 
Ekonomické rozhľady, Vol. 41, (2012) No. 1, p. 79-89 
Autor seznamuje s východisky konstituční ekonomie, která je součástí teorie veřejné volby (zkoumá a 
hodnotí alternativní soubory právních, institucionálních a konstitucionálních pravidel, která výrazně 
omezují volbu a činnost ekonomických a politických subjektů). Úvaha o osobní svobodě, morálních 
omezeních činnosti ekonomického subjektu, dodržování a ignorování práv a změně pravidel 
podložená názory J. M. Buchanana a dalších teoretiků, dále shrnutí význačných znaků 
konstitucionalismu, konstituce a spojitostí s konstituční ekonomií. - Pozn. 
 
David Atkin 
Habit formation and the gains from price stability 
Vytváření návyků a přínosy cenové stability 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 2, p. 373-384 
Tematika dopadu cenové volatility na chudé domácnosti v rozvojovém světě. Autor v návaznosti na 
teorii spotřebitele zkoumá alternativní příčiny, proč vyšší volatilita cen potravin může poškozovat 
spotřebitele. Modelovým způsobem zjišťuje důsledky cenových výkyvů a cenové stability pro výživu 
a bohatství spotřebitele v případě přítomnosti spotřebních návyků a v závěru diskutuje závěry pro 
politiku zmírňování chudoby a škodlivých dopadů cenové volatility na výživu. - Pozn. -- 
Monotematické číslo s příspěvky o podvýživě z CESifo Venice Summer Institute Conference on 
Malnutrition in South Asia v červenci 2011. 
 
Filip Matějka 
Information frictions and monetary policy 
Informační frikce a měnová politika 
Acta VŠFS, Vol. 6, (2012) No. 1, p. 7-24 
Skutečná účinnost monetární politiky závisí do značné míry na podstatě nominálních rigidit. Tato 
teoretická stať přináší alternativní přístup k nominálním frikcím založený na předpokladu, že 
ekonomické subjekty mají problém se zpracováním informací, jsou jimi zavaleny a ne všem věnují 
pozornost. Základem analýzy je teorie racionální nepozornosti. Autor usuzuje, že modely optimální 
měnové politiky založené na informačních frikcích mohou objasnit několik empirických faktů, které 
mají jiné modely problém uvést do souladu, a že racionální nepozornost má významné důsledky pro 
monetární politiku. - Vítězná práce soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského z roku 2011. 
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František Brázdik, Michal Hlaváček, Aleš Maršál 
Survey of research on financial sector modeling within DSGE models : what central banks can 
learn from it 
Přehled výzkumů v oblasti modelování finančního sektoru modely DSGE : jaké ponaučení si 
mohou vzít centrální banky 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 3, p. 252-277 
Příspěvek přináší přehled a zběžné hodnocení odborné literatury zaměřené na probíhající výzkum       
v oblasti modelování finančních frikcí v rámci makroekonomických modelů všeobecné rovnováhy. 
Autoři se věnují skutečnostem pramenícím z povahy hospodářského cyklu, jež daly podnět k zahrnutí 
finančních frikcí do makroekonomických modelů, a popisují mechanismy zařazení finančních 
zprostředkovatelů a finančních rigidit do dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy 
(DSGE). Dále se soustřeďují na modelování s finančním akcelerátorem a prémií vnějšího financování, 
na modely s úvěrovými omezeními a s upřesněním role finančních zprostředkovatelů v rámci 
finančních trhů. V závěrečné části se zaměřují na potenciální použití těchto modelů v praktické 
měnové a makroprudenční politice České národní banky. - Pozn. 
 
The real wealth of nations 
Skutečné bohatství národů 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8791, p. 75 
Hrubý domácí produkt je měřítkem důchodu, nikoliv bohatství. Zatím neexistuje žádné všeobecně 
uznávané monetární měřítko, které by přihlíželo k přírodním, lidským a fyzickým zdrojům. V OSN 
teď nicméně byla vydána zpráva, která takové měřítko za 20 zemí přináší, a její výsledky jsou             
v článku stručně komentovány. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Stefan Hajek ... [et al.] 
"Große Teuerung kam" 
"I nastala drahota převeliká" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 21, S. 86-88 
Krátké připomenutí čtyř velkých inflačních vln, které v uplynulých 1000 letech Evropa prodělala (byly 
identifikovány a zkoumány historikem D. Fischerem). Zdůrazněn je význam nemovitostí coby 
udržovatelů hodnot, což ale neplatí v dobách hyperinflace nebo při vyeskalovaných nepokojích, 
zmíněn je selektivní růst cen v dobách hyperinflace či ztráta protiinflační ochrany u zlata/stříbra po 
objevení Ameriky. Zákonné nájemné neodpovídající inflaci, Reichmietengesetz z roku 1922, 
přiživování deflace nedostatkem peněz (v důsledku ukrývání zlatých/stříbrných platidel). 
 
By Alex Barker and George Parker 
A union to bank on 
Unie, na kterou je možné se spolehnout 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37957 (19.6.2012), p. 9 
Mnozí představitelé EU se nyní přiklánějí k názoru, že cestou k řešení krize eurozóny je vytvoření 
bankovní unie. Vznik unie by však vyžadoval ještě větší politické oběti, než při zavádění jednotné 
měny v 90. letech. Největším problémem je, jak přimět bohaté země, aby za novou unii zaplatily. 
Německo se obává, že by šlo o bezednou finanční díru, a nejdřív ze všeho chce pevně stanovená 
pravidla. 
 
Nele Hansen ... [et al.] 
Auf der Suche nach Plan D : Griechenland 
Hledání plánu D : Řecko 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 21, S. 46-47 
Návrat řecké drachmy není považován za nemožný a vyvolává obavy, prezentován je odhad devalvace 
drachmy vůči zbytku eurozóny a vůči Německu. S problémy by se musel vypořádat pojistný trh (i když 
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je relativně malý) a nejvíce by byly postiženy banky, pro něž by odluka od eura znamenala katastrofu, 
protože už dnes trpí značným odlivem kapitálu (trvalý pokles soukromých vkladů, velké procento 
špatných úvěrů) a kvůli odpisu části řeckých dluhů. V sektoru podnikání se předpokládají potíže kvůli 
zdraženým dovozům, určitou úsporou by ale byly mzdy zaměstnanců v drachmách; krátkodobě by se 
mohl povznést turistický průmysl, kde by se ale kvůli omezení rizika směnných kurzů zřejmě euro 
stejně stalo základem "turistické spolupráce". 
 
André Sapir ; [rozhovor vedl Ondřej Houška] 
Bankovní unie nynější krizi nevyřeší. Ale zabrání další 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 139 (19.7.2012), s. 14-15 
Pohled hlavního analytika think tanku Bruegel na koncept evropské bankovní unie. K fungování a 
pilířům bankovní unie; ke společnému pojištění vkladů; řešení otázky, které země by nový systém 
zahrnoval; riziko odlivu vkladů z nečlenských zemí bankovní unie; k reálnosti tohoto integračního 
kroku. 
 
Josef Pravec 
Banky opět v českých rukách 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 26-27, s. 65-69 
K plánům na obnovu národního bankovnictví v ČR. Seznámení se dvěma představami o vzniku české 
státní banky a s důvody, které k nim vedou. Poštovní banka; rozvojová banka pro podnikový sektor; 
pohled na výsledek privatizace českého bankovního sektoru jako strategický problém. -- Viz také 
příspěvek Ve světě se státních bank nebojí na s. 69. 
 
Olaf Storbeck 
Das 3,3 Billionen-Risiko 
Riziko 3,3 biliónu eur 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 130 (9.7.2012), S. 4 
Německá rada znalců upozorňuje na reálné nebezpečí kolapsu EMU, které by pro německou 
ekonomiku znamenalo ztráty až 3,3 bil. eur nebo 130 procent ročního hospodářského výkonu.            
V nekontrolovaný rozpad eurozóny může vyústit i odchod jediné členské země, což vyvolá řetězovou 
reakci. Za správný postup je považováno propojení bank a států, pozitivně je hodnocena myšlenka 
bankovní unie, jejíž realizace se však nesmí uspěchat. K překonání krize eura nepostačí strukturální 
reformy ani úsporné programy, které "současnou nestabilitu výrazně zesílí a stáhnou členy eurozóny 
do krize solventnosti". Současná (tj. německá) politika záchrany eura je spoluzodpovědná za eskalaci 
krize, řešením je evropský oddlužovací fond - likvidace starých dluhů společnými silami eurozemí. 
 
 
Deutsche Bundesbank 
Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken : vom institutionellen Fundament zur 
glaubwürdigen makroprudenziellen Überwachung = The European Systemic Risk Board : from 
institutional foundation to credible macroprudential oversight 
Evropská rada pro systémová rizika : od institucionálních základů k hodnověrnému 
makroobezřetnostnímu dohledu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 4, S. 29-40 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 4, p. 29-39 
V návaznosti na globální charakter nedávné finanční krize, pro niž byl charakteristický přenos rizik 
mezi finančními systémy jednotlivých zemí, se zvýšily požadavky na prohloubení mezinárodní 
spolupráce v oblasti finanční stability a dohledu. To se odrazilo v nové finanční architektuře EU 
vytvořením Evropské rady pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB), jež je 
zaměřena na identifikaci systémových rizik a makroprudenční politiku a má zajistit stabilitu 
evropského finančního systému jako celku. Příspěvek popisuje základní prvky makroobezřetnostního 
dohledu EU, dále nástroje, rámec a organizační strukturu ESRB. Informuje o činnosti ESRB v prvním 
roce její existence v situaci dluhové krize některých států eurozóny, věnuje se identifikaci 
systémových rizik a implementaci varování a doporučení tohoto orgánu dohledu vedoucí ke zmírnění 
rizik. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
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Economic epidemiology 
Ekonomická epidemiologie 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8789, p. 72 
Hospodářské problémy v jedné zemi se mohou přenést i do dalších států. Článek se zaměřuje na 
otázku, zda dokáže ekonomická epidemiologie předpovědět, které země by po odchodu Řecka z eurozóny 
mohly "onemocnět". Připomíná různé studie na téma finanční nákazy a konstatuje, že směr nákazy 
nelze předem určit. 
 
Stefan Wagstyl and John Paul Rathbone 
Emerging markets face debt hangover 
Rozvíjející se ekonomiky čeká dluhová kocovina 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37972 (6.7.2012), p. 2 
Poslední snížení úrokových sazeb v Číně ukazuje na ochotu Pekingu přispět ke globální snaze uvolnit 
poskytování úvěrů v reakci na zpomalení způsobené krizí v eurozóně. Sotva však pomůže 
zpomalujícím ekonomikám, které se snaží vyrovnat se skutečnými náklady předchozí úvěrové 
konjunktury. Rozvíjející se ekonomiky mají méně prostoru k finančnímu manévrování a i když by 
vlády uvolnily více peněz, bude to mít nyní menší dopad, protože dobré investiční projekty se 
obtížněji hledají. Nicméně v některých zemích je rozmach úvěrování v plném proudu, patří sem 
Kolumbie, Indonésie, Turecko a Rusko. 
 
Hans-Werner Sinn 
Evropa bankovní unii nepotřebuje 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 26-27, s. 46 
Kritická polemika profesora H.-W. Sinna s návrhem na přeshraniční socializaci bankovních dluhů       
v eurozóně vyhlášením bankovní unie. Autor navrhuje rekapitalizaci bank prostřednictvím výměny 
dluhu za akcie, kdy by ztráty nesli věřitelé, ne daňoví poplatníci, což by motivovalo k obezřetnějšímu 
půjčování. Připomíná enormní objem bankovních dluhů, který představuje v případě socializace i pro 
stabilní země eurozóny značné riziko. 
 
Stefan Wagstyl 
Flight from EM currencies hits global companies 
Útěk od měn rozvíjejících se ekonomik poškozuje globální společnosti 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37965 (28.6.2012), p. 29 
Naděje, že země skupiny BRIC dokážou nastartovat světovou ekonomiku, začínají ochabovat. Měny 
rozvíjejících se ekonomik oslabují a zažívají nejhorší čtvrtletí od roku 1998. Investoři se bojí evropské 
dluhové krize a vracejí se k dolaru. Vzhledem k tomu, jaká nejistota v současnosti panuje na trzích, je 
nemožné odhadnout, zda může být změna investorské nálady trvalá. Z rozvíjejících se trhů se nejvíce 
propadají měny tří států BRIC (Brazílie, Rusko, Indie), odolává jen čínský jüan. Propad postihl i českou 
korunu. Obavy z dalšího poklesu měn vyjadřují i velké firmy. -- Český překlad článku pod názvem 
Budoucnost rozvíjejících se ekonomik je nejistá, sráží to i českou korunu viz Hospodářské noviny       
č. 128 ze dne 2. července 2012, s. 23. 
 
Going to extra time : the Spanish bail-out 
Nastavený čas : pomoc Španělsku 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8789, p. 25-27 
Částka ve výši 100 mld. EUR, kterou Španělsku slíbily ostatní země eurozóny, měla pomoci 
španělským bankám a uklidnit trhy. K uklidnění trhů však nedošlo. Španělsko nyní sice může 
rekapitalizovat banky, ale peníze navíc nedokážou vyřešit ostatní zásadní hospodářské problémy. -- 
Viz i článek Insuficiente: Spain's bail-out na s. 14. 
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Soňa Benecká 
International reserves and the financial crisis : monetary policy matters 
Devizové rezervy a finanční krize : úloha měnové politiky 
Acta VŠFS, Vol. 6, (2012) No. 1, p. 25-43 
Pohled na problematiku úlohy devizových rezerv v prevenci a zmírňování měnových krizí v souvislosti 
s nedávnou globální finanční krizí. Autorka přehodnocuje současné obecné chápání role akumulace 
devizových rezerv v globální finanční krizi a osvětluje význam režimu měnové politiky v odhadu 
úrovně devizových rezerv. Empiricky zkoumá data ze 123 zemí v letech 1999-2009, analyzuje a 
hodnotí souvislosti mezi devizovými rezervami a jednotlivými režimy měnové politiky a zjišťuje, že   
v zemích s inflačním cílováním je významnost devizových rezerv v ochraně před výkyvy pouze 
omezená. Získané závěry pak interpretuje také z pohledu nezávislosti centrální banky, její kredibility a 
stability finančního sektoru dané země. - Pozn. -- Vítězná práce soutěže o Cenu prof. Františka 
Vencovského z roku 2011. -- Viz také příspěvek Monetary policy and financial stability na s. 44-61. 
 
Violaine Faubert 
Is gold still a safe haven? 
Je zlato stále ještě útočištěm? 
Trésor-economics, Vol. 2012, No. 101, p. 1-8 
Od počátku finanční krize v roce 2007 se zvyšovala investiční poptávka po zlatě, jeho cena rostla a 
chovala se jako u aktiva označeného "safe haven". Vývoj ceny zlata na mezinárodních trzích od září 
2011 ale neodpovídá předpokladu zlata jako útočiště. Studie přináší ekonometrickou analýzu 
rozdílného chování ceny zlata v závislosti na míře finanční volatility a napětí na trzích a hledá a 
rozebírá příčiny současného poklesu ceny zlata. - Pozn. 
 
Elisabeth Beckmann, Thomas Scheiber 
Not so trustworthy anymore? The euro as a safe haven asset in Central, Eastern and 
Southeastern Europe 
Již ne tak spolehlivé? Euro jako bezpečné majetkové útočiště ve střední, východní a 
jihovýchodní Evropě 
Focus on European economic integration, Vol. 2012, No. 2, p. 65-71 
Příspěvek analyzuje výsledky průzkumu Rakouské národní banky (OeNB Euro Survey) v zemích 
střední, východní a jihovýchodní Evropy z podzimu 2011, který zjišťoval pohled domácností na 
stabilitu eura v porovnání s domácí měnou a na důvěru vkládanou v euro jako bezpečnou měnu. 
Výsledky naznačují, že současná dluhová krize eurozóny podstatně ovlivnila důvěru domácností         
v euro, nicméně preference domácností a rozhodnutí o upřednostnění měny v oblasti jejich úspor nyní 
ukazují nepravděpodobnost větších změn v portfoliích. - Pozn. 
 
Ulf Sommer 
Regulierung verteuert die Kredite 
Regulace zdražuje úvěry 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 128 (5.7.2012), S. 22-23 
Ve snaze zabránit opakování finanční krize z roku 2008 vydaly vlády 20 průmyslových zemí a 
Evropská komise celou řadu předpisů, které umožňují lepší kontrolu nad bankami - ale jen samotné 
vyšší kvóty vlastního kapitálu a likvidní polštáře značně navýší bankám náklady refinancování 
(předpokládají se ve výši 0,3-0,5 procentního bodu). Šetření ukázalo, že tyto náklady v celkové výši 
cca 5 mld. eur budou přeneseny na spotřebitele a firmy ve formě úroků, které zatíží převážně malé a 
střední podniky. Ty jsou totiž na (domácích) bankách více závislé než podnikové koncerny kótované 
na burze, které si potřebný kapitál laciněji obstarávají na kapitálovém trhu nebo vydáním nových 
akcií. 
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Jan Babecký, Aleš Bulíř, Kateřina Šmídková 
Sustainable real exchange rates in the new EU member states : what did the Great Recession 
change? 
Udržitelné reálné směnné kurzy v nových členských státech EU : co změnila Velká recese? 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 3, p. 226-251 
Velká recese z období 2008-09 ovlivnila vývozy a dovozy a zpomalila příliv kapitálu ve zkoumaném 
vzorku 10 nových členských států EU. Tyto změny, spolu s proměnlivým vnějším prostředím, mají 
velký vliv na odhady nesladěnosti rovnovážných reálných kurzů a prognózy udržitelných reálných 
kurzů (SRER). V článku autoři modelovým způsobem simulují SRER a zjišťují, že v několika zemích 
s režimem pevného měnového kurzu a nadměrnými vnějšími závazky se reálná nesladěnost ve 
srovnání s předchozími odhady zvýšila. Zatímco měny zemí s vyrovnanou bilancí zahraničního 
obchodu mohou pokračovat v udržitelném posilování v průběhu let 2010–2014, měny několika zemí 
budou pravděpodobně vyžadovat reálnou depreciaci k zajištění udržitelnosti čistého vnějšího dluhu. - 
Pozn. 
 
By Victor Mallet and Miles Johnson 
The bank that broke Spain 
Banka, která zlomila Španělsko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37960 (22.6.2012), p. 7 
Bankia byla založena ve Španělsku v lednu 2011 jako největší domácí banka s cílem konsolidovat 
malé spořitelny zatížené dluhy. Ani ne 18 měsíců později se stala největší bankovní katastrofou           
v dějinách země. Na jaře vláda vynaložila 10 mld. EUR na částečné znárodnění Bankie, ale náklady 
dál rostly. Finanční injekce španělským bankám ze strany EU také příliš nepomohla a jen více přispěla 
ke krizi eurozóny. Článek přináší analýzu příčin neúspěchu Bankie. 
 
By Chris Giles 
The bank that roared 
Banka, která řvala 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37979 (14.7.2012), p. 5 
První desetiletí poté, co získala v r. 1997 nezávislost, se anglická centrální banka soustředila 
především na kontrolu inflace a spíše ignorovala svou povinnost "zajistit finanční stabilitu". Vývoj     
v případu banky Barclays ukazuje, že dochází k rychlé transformaci a Anglická banka chce hrát v City 
daleko výraznější roli. Kritici však poukazují na slabiny banky a případy jejího selhání v předkrizovém 
období. Strukturální změny, kterými Anglická banka získá větší pravomoci než centrální banky           
v jiných vyspělých zemích, jsou již téměř dojednány a měly by být realizovány na jaře 2013. 
 
Juha Kilponen, Helinä Laakkonen, Jouko Vilmunen 
The effects of debt crisis-related policy decisions in European sovereign bond markets 
Dopady politických rozhodnutí týkajících se dluhové krize na evropské trhy státních dluhopisů 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 2, p. 67-75 
Autoři analyzují dopad politických rozhodnutí týkajících se řešení evropské dluhové krize na výnosy 
dlouhodobých státních dluhopisů sedmi zemí eurozóny a posuzují, zda tato opatření přispěla ke 
zvýšení stability trhů se státními dluhovými obligacemi. Nejsilnější stabilizační efekt byl vysledován   
u opatření Evropské centrální banky na podporu dlouhodobé likvidity. - Pozn. 
 
By Patrick Jenkins, John Gapper and Brooke Masters 
The gathering storm 
Hrozící bouře 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37967 (30.6.2012), p. 7 
Odhalené manipulace s bankovní sazbou LIBOR nejsou první v bankovním sektoru, ale jsou jedny      
z nejzávažnějších. Upozornily na vážné nedostatky v bankovnictví a znovu rozdmýchaly hněv 
veřejnosti a politiků proti bankám. Banka Barclays zaplatila rekordní pokutu a hrozí, že skandál 
připraví o místa její vrcholné manažery. 
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When the chips are down : central banks (1) 
Když zájem investorů klesá : centrální banky (1) 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8790, p. 69-70 
Provádět společnou měnovou politiku v eurozóně bylo vždy těžké. Ale teď, když se měnová unie 
rychle rozpadá, jde o téměř nesplnitelný úkol. Prezident ECB celou dobu tvrdí, že řešení eurokrize je  
v rukách politiků. Největší problém, před kterým nyní Mario Draghi stojí, je ostrá divergence mezi 
zeměmi eurozóny vzhledem k úniku kapitálu z periferie a přílivu do "jádrových" zemí, čímž se 
měnové podmínky stávají současně tvrdými i volnými. 
 
The munificent seven : central banks (2) 
Sedm velkorysých : centrální banky (2) 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8790, p. 71 
Americká centrální banka ohlásila v červnu sedmé pokračování své nekonvenční měnové politiky - do 
konce roku nakoupí dlouhodobé dluhopisy v hodnotě 267 mld. USD, které uhradí z výnosů prodeje 
krátkodobých dluhopisů ve svém portfoliu. Tím dochází k prodloužení operace Twist, která už měla 
tento měsíc skončit. Toto další kolo monetárního uvolňování je stejně jako jeho předchůdci 
motivováno snahou pomoci ekonomice, která neroste tak rychle, jak Fed předpovídala. 
 
The rotten heart of finance : the LIBOR scandal 
Prohnilé srdce financí : skandál kolem sazby LIBOR 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8792, p. 23-25 
Z podrobné analýzy ke skandálu kolem sazby LIBOR vyplývá, že se věc netýká jen banky Barclays, 
ale že do manipulací se sazbami se zapojil velký počet bank z různých zemí. Skandál tak nabývá 
globálního rozměru a naleptává ten zbytek důvěry, který ještě veřejnost měla v banky a jejich vedení. -
- K problematice viz i článek Banksters: the LIBOR affair na s. 14 a First-mover disadvantage: the 
turmoil at Barclays na s. 26. 
 
To strive, to seek, to find, and not to yield : the bond market 
Namáhat se, hledat, nalézat a nemít žádný výnos : trh s dluhopisy 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8791, p. 25-26 
Současný trh s vládními dluhopisy se chová jako nikdy předtím. Výnosy jsou nízké, ale poptávka 
neklesá. Ani záporné úrokové míry nedokážou investory odradit. Rozhodující je jistota: důležitá je 
návratnost kapitálu, ne výnosy z něj. 
 
Anne Kunz 
Warum eigentlich drohen in Europa Kapitalverkehrskontrollen - und wie funktionieren sie ? 
Proč vlastně hrozí kontroly pohybu kapitálu v Evropě - a jak fungují? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 24, S. 36 
Účelem kontrol pohybu kapitálu je zamezení přítoku či odtoku zahraničního spekulativního kapitálu, 
které může mít více variant: přeshraniční peněžní obchody mohou podléhat povolovací povinnosti, 
mohou být výrazně zdaněny nebo zakázány. Konkrétně se riziko "přetížení" kapitálem týká Švýcarska, 
které je zaplavováno soukromými penězi zemí PIGS. Odhad značné brzké revalvace (o 25 %) je 
hrozbou pro konkurenceschopnost země, proto švýcarská národní banka připustila, že by po rozpadu 
eurozóny mohla zavést kontroly pohybu kapitálu. K tomuto opatření zatím sáhli v zemích jako je 
Mexiko, Jižní Korea či Rusko, regulace však měla pochybný efekt, protože "banky, úředníci i občané 
nakonec objeví triky a techniky, jak peníze dostat ze země". Na rozdíl od úniku kapitálu je snadnější 
zamezit jeho invazi. Jednou z možností je negativní úročení (netermínovaných) vkladů, což by pro 
mnohé cizince bylo neatraktivní. V úvahu připadá také zavedení povinnosti povolení v případě 
investic cizinců do švýcarských nemovitostí, cenných papírů a dalších forem majetku. Problematika     
z pohledu zákazu kontroly pohybu kapitálu v EU. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Branislav Karmažin 
Analýza rigidity spotrebiteľských cien v SR 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 4-15 
Makroekonomické efekty nepružných cen, význam cenové rigidity pro měnovou politiku. Rozsah 
analýzy a analyzovaných údajů, frekvence cenových změn v období let 2007-2010, vážená průměrná 
délka trvání cenové změny, frekvence cenové změny a délka trvání cenové změny z pohledu 
subagregátů analyzovaného koše. - Pozn. 
 
Josef Schreiner ... [et al.] 
Developments in selected CESEE countries : heterogeneous growth performance, improving 
fiscal and external accounts 
Vývoj vybraných zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy : heterogenní růstová 
výkonnost, zlepšení fiskálních a vnějších účtů 
Focus on European economic integration, Vol. 2012, No. 2, p. 8-37 
Obsáhlá studie přináší analýzu makroekonomického vývoje deseti zemí regionu střední, východní a 
jihovýchodní Evropy (SVJVE) vycházející z údajů od října 2011 do dubna 2012. V první části je 
akcentován důležitý vliv zesilování dluhové krize v některých státech eurozóny a následných 
stabilizačních opatření na vývoj finančního sektoru i reálné ekonomiky zemí SVJVE, jsou shrnuta 
rizika dalšího vývoje a dynamika změn v oblasti úvěrování, reálného růstu HDP, inflace, obchodu, 
běžného účtu, fiskální bilance a veřejného zadlužení (EDP). Ve druhé části je analyzována 
hospodářská situace jednotlivých zemích SVJVE a tabulkovou formou jsou prezentovány jejich hlavní 
ekonomické ukazatele. - Pozn. -- Analýza hospodářského výhledu vybraných zemí SVJV Evropy viz 
článek na s. 38-44. 
 
William Dawbney Nordhaus ; [rozhovor vedl] Jan Klesla 
Eurozóna je jako špatné manželství, rozvod ale není namístě 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 132 (10.7.2012), s. 12-13 
V rozhovoru se profesor ekonomie W. D. Nordhaus zamýšlí nad příčinami krize eurozóny a nad 
návrhy k jejich řešení, obhajuje zásahy státu do ekonomiky ke zmírňování makroekonomických 
problémů a silnou fiskální politiku státu v době hospodářské krize. Dále se věnuje ekonomickému 
pohledu na ochranu životního prostředí, ekonomii životního prostředí a hodnotí význam behaviorální 
ekonomie. -- Viz také profil profesora Nordhause na s. 12-13. 
 
By Catherine Belton 
Eyes on the prize 
Jde o hodně 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37970 (4.7.2012), p. 7 
Rusko připravuje výprodej státního majetku, který bude možná od 90. let největší. Mezi nabízenými 
podniky by měly být dvě velké státní banky, ruské železnice, letiště Šeremetěvo a další. Chystaná 
privatizace vyvolává obavy z nové vlny oligarchů - jako příklad je uváděn předseda a majitel 
významné dopravní a logistické skupiny Summa Z. Magomedov, který se netají svými plány na zisk 
nabízených firem a má vazby na blízké spolupracovníky ruského premiéra. 
 
Jan Cienski 
Poland's growth defies eurozone crisis as hard work pays off 
Polsku se vyplácí tvrdá práce, růst vzdoruje krizi v eurozóně 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37968 (2.7.2012), p. 2 
Odolná domácí poptávka a pružný kurz měny nadále přispívají k dobrému výkonu polského 
hospodářství. Od hospodářské krize v r. 2008 dosahuje Polsko nejrychlejšího růstu v EU a podle 
prognózy Evropské komise letos poroste o 2,7 %. Příčinou je i rozumná fiskální politika a skutečnost, 
že polští zaměstnanci pracují déle než obyvatelé jiných zemí EU. 
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Charles Clover ... [et al.] 
Russia 
Rusko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37959 (21.6.2012), sep. sect. (4 p.) 
Rozbor hospodářské a politické situace v Rusku se zaměřuje na energetiku, finanční trhy, železniční 
dopravu, snahy o větší efektivitu v hospodářství, chování spotřebitelů aj. 
 
Raul Sampognaro, Michaël Sicsic 
The impact of Japan's earthquake on the global economy 
Vliv zemětřesení v Japonsku na celosvětovou ekonomiku 
Trésor-economics, Vol. 2012, No. 100, p. 1-8 
Trojnásobná katastrofa v Japonsku v březnu 2011 (zemětřesení, tsunami a jaderná havárie) měla silný 
dopad na japonskou ekonomiku. Negativním dopadem na národní i mezinárodní úrovni bylo zejména 
narušení výrobních řetězců. Studie detailně zkoumá a kvantifikuje přímé i nepřímé efekty japonské 
katastrofy pro asijský region i globální ekonomiku. - Pozn. 
 
Daniel Dombey ... [et al.] 
Turkey 
Turecko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37962 (25.6.2012), sep. sect. (4 p.) 
Éra premiéra Erdogana přinesla Turecku prosperitu. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na 
hospodářskou a politickou situaci, investice, závislost na evropských bankách, energetickou politiku, 
obchod a turistiku. 
 
Ivan Ryšavý 
Vyhovuje regulace trhu s vodou? Je třeba domluvit se v Bruselu 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 7, s. 7-9 
K problematice zřízení nezávislého regulátora vodohospodářského trhu v ČR; stanovisko ministerstva 
financí, cenová regulace/regulace zisku, výhledové podmínky Evropské komise pro podporu 
vodárenských projektů od roku 2014. 
 

Informatika. Počítače 
 
How deep are your pockets? : personalising online prices 
Jak na tom jste? : adresné zaměření internetových cen 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8791, p. 67 
U internetu se předpokládalo, že bude znamenat nízké a stejné ceny pro všechny. Teď je však online 
prodejcům nabízen software, který jim pomáhá zjistit kupující, jež si mohou dovolit zaplatit víc nebo 
chtějí rychle nakoupit a jimž je tak možno účtovat vyšší cenu. Nebo jiný způsob -  internetová cestovní 
kancelář Orbitz dokáže u lidí prohlížejících si její stránky zjistit, jaký počítač mají, a protože uživatelé 
Mac si většinou vybírají dražší hotely, nabízí jim je rovnou. Ostatní upozorňuje na propagační slevy. 
Cílené nabízení slev pomocí přizpůsobeného softwaru přináší dvakrát až čtyřikrát více peněz než 
nahodilá nabídka. -- K problematice viz i článek Caveat emptor.com: online prices na s. 12. 
 
Alena Habrová 
Přeshraniční elektronické transakce 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 14, s. 24 
K navrhovanému nařízení Evropské komise, které by umožnilo používat elektronický podpis pro 
přeshraniční transakce a také jej využít pro elektronickou identifikaci; cílové skupiny profitující z příp. 
nařízení, výhody pro státní správu. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Magdaléna Drastichová 
The relations of real and nominal convergence in the EU within impacts on the euro area 
participation 
Vztahy reálné a nominální konvergence v rámci ekonomik EU a dopady na účast v eurozóně 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 15, (2012) No. 2, p. 107-122 
Reálná konvergence ekonomik je z makroekonomického pohledu doprovázena konvergencí 
nominálních proměnných. Autorka empiricky analyzuje vztah vývoje HDP na obyvatele (jako 
indikátoru reálné konvergence) a vývoje porovnatelné cenové hladiny (jako ukazatele konvergence 
nominálních proměnných) v ekonomikách EU ve srovnání s průměrnými hodnotami EU. 
Vyhodnocuje také vývoj změn variability veličin reálné a nominální konvergence mezi ekonomikami 
EU a eurozóny. Dále se zaměřuje na maastrichtská kritéria jako alternativní pojetí kritérií nominální 
konvergence, jejich plnění ze strany nových členských států EU a zjišťuje vztahy reálné a nominální 
konvergence v rámci ekonomik EU s dopadem na zapojení nových členských států do eurozóny           
s povinností plnit maastrichtská kritéria. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Tomáš Hájíček 
Celní zákon a jeho novela. 3. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 7, s. 37-42 
Novela celního zákona; celní dluh, doměření celního dluhu, správní delikty (dříve celní delikty). - 
Pozn. 
 
Martin Fortes 
Export specialization of France and four other leading countries of the European Union between 
1990 and 2009 
Vývozní specializace Francie a dalších čtyř předních zemí EU v letech 1990-2009 
Trésor-economics, Vol. 2012, No. 98, p. 1-8 
Studie na základě ukazatele zjevných komparativních výhod (RCA – Revealed Comparative 
Advantages) rozpracovaného pařížským úřadem CEPII zdůrazňuje obdobnou exportní specializaci 
Francie, Německa, Itálie, Velké Británie a Španělska. Detailně analyzuje a porovnává komparativní 
výhody jednotlivých zkoumaných zemí, blíže vymezuje exportní specializaci dle sektorů a sortimentu, 
dynamiku jejich tržních podílů a zamýšlí se nad nevyvážeností exportní výkonnosti těchto pěti 
hlavních ekonomik eurozóny. - Pozn. 
 
Zdeněk Pavlíček 
Fiskální role k celnictví trvale patří 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 7-8, s. 14-15 
Fiskální role celní správy; stručná rekapitulace vlastních zdrojů, správa vybraných cel ve vztahu k EU. 
TOR, traditional own resources. Příprava nového finančního rámce pro období let 2014-2020 
(procentní odvod na účet EK), spolupracující kontrolní orgány na úrovni EU. Dvě role celní správy 
(příklady z praxe). V tabulce přehled odvodů cel na účet EK a rozpočtu ČR v letech 2004-2011. 
 
Florian Willershausen ... [et al.] 
Flucht nach Norden 
Útěk na sever 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 24, S. 26-27 
Soukromý kapitál uniká ze země nejen Řecku, ale i dalším krizovým jihoevropským zemím (např. do 
Německa dle informace Commerzbank v současnosti "přitéká" neuvěřitelné množství peněz). Podle 
odhadů loni Španělsko přišlo o 100 mld. eur (drobných i institucionálních) investorů, Itálie dokonce    
o 160 mld. eur, které skončily na kontech ve Švýcarsku, Velké Británii a v Německu. Řekové mají     
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v zahraničí uloženo cca 200 mld. eur a v případě, že by se podařilo tyto peníze vrátit domů, byl by 
řecký finanční systém zachráněn (letošní HDP je prognózován na 203 mld. eur), je ale jasné, že 
exodus soukromých úspor z Řecka bude nadále pokračovat - z obav, že banky omezí přístup k čerpání 
vlastních peněz nebo že konta budou převedena na inflační drachmu. 
 
Martin Jesný, Dominik Orfánus 
Podporou investícií proti pracovným miestam : štátna pomoc 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 24, s. 34-37 
Lákání zahraničních investorů na Slovensko stojí daňové poplatníky dost peněz, navíc způsobuje odliv 
kvalifikovaných pracovníků z již etablovaných domácích firem, které nemohou přeplácet potřebné 
odborníky. Na rozdíl od zahraniční konkurence totiž domácí firmy nedisponují finanční pomocí od 
státu, ve svém podnikání jsou vůči zahraniční konkurenci znevýhodněny. Návrhy na přehodnocení 
stimulačních státních pobídek v SR, zdůraznění nutné ochrany domácích firem před přímou zahraniční 
konkurencí. 
 
Miroslav Zámečník 
Přelud o germánské spáse 
Euro, Sv. 2012, č. 26, s. 9 
Pohled na řešení krize periferních zemích eurozóny prostřednictvím navýšení vývozu do Německa a 
zhodnocení potenciálního vlivu německé konjunktury na HDP jižního křídla eurozóny. 
 

Podnik a podnikání 
 
By Michael MacKenzie, Nicole Bullock and Tracy Alloway 
Grinding to a halt 
Zastavit se skřípěním kol 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37958 (20.6.2012), p. 9 
Na americkém trhu korporačního dluhu v celkové výši 8 bil. USD vysychá likvidita. Banky se stahují 
z trhu a ohrožují tak podniky. Pro velké správce majetku je obtížnější nakoupit nebo prodat firemní 
dluhopisy prostřednictvím bank, které fungují jako zprostředkovatelé. Obchody s americkými 
podnikovými obligacemi jsou daleko nižší než např. s pokladničními poukázkami. 
 
Pavel Bachmann 
Vybrané problémy transparentnosti českého neziskového sektoru 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 15, (2012) č. 2, s. 104-113 
Autor zjišťuje aktuální úroveň transparentnosti v organizacích s právní formou občanského sdružení, 
které v Česku představují 90% počtu neziskových organizací. Nejprve charakterizuje český neziskový 
sektor a analyzuje potenciální příčiny jeho nedostatečné transparentnosti, dále formuluje výzkumné 
otázky a přibližuje zvolenou metodiku studie. Následně ve struktuře stanovených výzkumných otázek 
prezentuje výsledky obsahové analýzy uskutečněné prostřednictvím internetu a stanovuje závěry. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Burning fast : public-sector pensions 
Ožehavý problém : penze veřejného sektoru 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8790, p. 47 
K problémům, které má většina amerických států v oblasti státních důchodů. Byla už provedena řada 
reforem, ale to nestačí. Některá města jsou před bankrotem. Snahy provést další reformy končí před 
soudem, protože odbory trvají na tom, co jim bylo přislíbeno. 
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Anna Majtánová, Tomáš Ondruška 
Economic sense of non-life insurance and specific risks 
Ekonomický smysl neživotního pojištění a specifická rizika 
Ekonomické rozhľady, Vol. 41, (2012) No. 1, p. 66-78 
Teoretický pohled na oblast neživotního pojištění prostřednictvím detailního popisu jeho 
ekonomického významu, poslání ve společnosti a početných funkcí v ekonomice. Rozbor teorie 
neživotního pojištění, smyslu pojištění, vztahu mezi životním a neživotním pojištěním a pojistným 
sektorem a hospodářským růstem je doplněn o shrnutí nejvýznamnějších trendů a rizik v oblasti 
pojišťovnictví a dynamiky jejich změn. Přehled deseti strategických rizik, mapa propojenosti rizik. - 
Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jiří Klíma 
Pořizovací hodnoty domů a bytů 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 3, s. 30-33 
Pořizovací hodnota bytů a domů; vývoj pořizovacích hodnot, objemové a plošné ceny výstavby, vliv 
velikosti obce, hodnoty bytů podle staveb a krajů, územní rozdíly pořizovacích hodnot podle obcí        
s rozšířenou působností. V tabulkách průměrná pořizovací hodnota v ČR v letech 1997-2010, 
průměrná pořizovací hodnota užitkové plochy bytů atd. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
By Robert Baumann, Bryan Engelhardt, and Victor A. Matheson 
Employment effects of the 2002 Winter Olympics in Salt Lake City, Utah 
Působení zimních olympijských her v Salt Lake City v Utahu z roku 2002 na zaměstnanost 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 3, p. 308-317 
Ke zjišťování ekonomické návratnosti investic z veřejných rozpočtů do regionu Salt Lake City, ve 
kterém se konala v únoru 2002 zimní olympiáda. Autoři empiricky zkoumají data o zaměstnanosti na 
trhu práce státu Utah a hodnotí přesnost odhadů o zvýšení zaměstnanosti v souvislosti s olympijskými 
hrami. Zjišťují, že reálný krátkodobý nárůst zaměstnanosti v souvislosti s olympiádou byl pouze 
zlomkem toho, co organizátoři prohlašovali, a ekonomický dopad události byl velmi skromný. -- Viz    
i další příspěvky tohoto monotematického čísla Sport economics: present and future impact on general 
economics. 
 
Petr Gola 
Nejvyšší čistá mzda je ve Švýcarsku 
Účetní TIP, Sv. 2012, č. 15-16, s. 10-11 
Komentář k přehledu průměrné hrubé/čisté mzdy dosahované ve vybraných zemích světa v roce 2009, 
kde je zohledněna míra zdanění a čistá mzda vyjádřená v eurech. 
 
Ladislav Jouza 
Zápočtový list po novele zákoníku práce 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 6, s. 15-18 
Kdy se potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) vydává, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení 
práce, obsah potvrzení, údaje o zaměstnání, druh konaných prací, započitatelná praxe, dosažená 
kvalifikace aj. 
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Dana Trezziová 
Změna systému nutná : švarcsystém 
Euro, Sv. 2012, č. 27-28, s. 90-91 
Švarcsystém jako nelegální práce. Autorka polemizuje se zvolenou formou potírání švarcsystému       
v ČR prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti s hrozbou vysokých sankcí a shrnuje výsledky 
boje státu proti švarcsystému od začátku roku 2012 (ambiciózní plán kontrol nelegálního 
zaměstnávání, existující judikatura). Volání po koncepčním řešení nerovností ve zdanění fyzických 
osob prostřednictvím výše výdajových paušálů OSVČ a sbližování výše plateb pojistného na sociální a 
zdravotní pojištění zaměstnanců a OSVČ. -- Viz také příspěvek v HN č. 144/2012, (26.7.2012), s. 14-
15. 
 

Právo 
 
Jiří Malenovský 
60 let Evropských společenství: od francouzského "supranacionálního" smluvního projektu k jeho 
německému "podústavnímu" provádění 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 7, s. 673-722 
Vznik Evropského společenství uhlí a oceli; nejasnosti vlajkového pojmu "supranacionality" ve 
smlouvě ESUO; mezinárodní právo jako prostředek k ovládnutí vnitrostátního práva (rozsudek ve věci 
Van Gend & Loos); rozsudek ve věci Costa Enel; počátek plíživé domestikace mezinárodního práva; 
"unijní" judikatura německého Spolkového ústavního soudu. - Pozn. 
 
Martina Doležalová, Patrick Van Leynseele 
Mediace v právním prostředí 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 12, s. 419-429 
Účelem článku je přiblížit odborné právnické veřejnosti mediaci jakožto jeden z alternativních 
způsobů řešení sporu. Východiska, základní zásady a účinnost zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.); 
vysvětlení pojmu mediace; role mediátora, jeho jmenování, výběr; fáze procesu mediace; návrat          
k soudům nebo rozhodčímu řízení; role advokáta v mediaci; náklady; etika mediace. - Pozn. 
 
Vladimír Hruška 
Smlouva o tichém společenství 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 6, s. 26-30 
Smlouvu o tichém společenství upravuje zákon č 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. V článku se rozebírají výhody pro podnikatele a pro tichého společníka, které jim tento 
smluvní typ přináší, dále základní účetní operace vztahující se k tichému společenství a na závěr je 
uveden nezávazný vzor smlouvy o tichém společenství. 
 
Jan Januš 
Trestní odpovědnost právnických osob je nejasná více, než se zdálo 
Bankovnictví, Sv. 20, (2012) č. 6-7, s. 34-35 
Trestní odpovědnost právnických osob; výkladové nejasnosti zákona č. 418/2011 Sb., eliminace 
přičitatelnosti trestného činu v bankovní/finanční instituci. Objektivní odpovědnost právnické osoby. 
Spolupachatelství právnické a fyzické osoby. -- Problematice se věnují i další příspěvky na s. 35-39. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 10 

Průtahy a odklon v daňovém sporu : předběžná otázka podaná rozhodnutím Corte suprema di 
cassazione (Itálie). Ministero dell’Economia e delle Finance v. 3M Italia SpA.  
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 29. 3. 2012            C-417/10 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

24 

Judikatura Evropského soudního dvora, 2012, roč. 9, č. 4 

Ochrana autorských práv jako důvod k omezení  volného pohybu zboží : řízení o předběžné otázce (čl. 
267 SFEU), podané Bundesgerichtshof (Německo). Trestní řízení proti Titu Alexanderu Jochenu 
Donnerovi. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 21. června 2012                           C-5/11 
 
 
Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 7-8 

Minimální základní kapitál koncesionářské společnosti : předběžné otázky podané Tribunale 
administrativo regionale per la Lombardia (Itálie). Duomo Gpa Srl, Gestione Servizi Pubblizi Srl, Irtel 
Srl v. Comune di Baranzate a Comune di Venegono Interiére. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 10. 5. 2012                  Spojené věci C-357/10 až C-359/10 
 
 
Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 7-8 

Stát jednající jako akcionář : kasační opravný prostředek proti rozsudku Tribunálu EU (čl. 107 SFEU) 
ve věci T-156/04. Komise v. Électricité de France. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 5. 6. 2012                      C-124/10 P 
 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                          
 
 

Účetnictví 
 
Jakub Minařík, Ivana Kraftová 
Lékařská praxe jako objekt oceňování 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 15, (2012) č. 2, s. 54-67 
K ocenění soukromých lékařských praxí. Autoři verifikují, zda lze využít oceňovací metody 
standardně využívané pro ziskově orientované soukromé subjekty poskytující soukromé produkty také 
pro lékařské praxe. Nejprve shrnují teoretická východiska techniky oceňování, faktory ovlivňující 
oceňování a využitelné metody a českou právní úpravu problematiky oceňování. Následně v případové 
studii aplikují vybrané oceňovací metody na konkrétní subjekt - soukromou pediatrickou praxi - a 
zjišťují hodnotu této praxe. V závěru vybírají nejvhodnější metodu ohodnocení. 
 
Henning Zülch, Dominic Detzen 
Status Quo der Übernahme und Akzeptanz der IFRS in den USA : Condorsement als kleinster 
gemeinsamer Nenner? 
Stav přebírání a přijetí IFRS v USA : koncepce Condorsement jako nejmenší společný 
jmenovatel? 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 21, S. 1166-1168 
Pohled na dosavadní vývoj převzetí předpisů IFRS v USA a možnosti využití aktuálně diskutované 
koncepce Condorsement (strategie přechodu a rozsahu implementace IFRS) coby alternativy 
kompletního převzetí předpisů IFRS v USA. - Pozn. 
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Účetní TIP  
 
č. 15-16/2012  
Nejakostní výroba. Ukazatelé zadluženosti a finanční stability podniku. Interpretace Národní účetní 
rady (1-15 až 1-18). Účetně daňové shrnutí zdravotních služeb zaměstnavatele. Nejvyšší čistá mzda je 
ve Švýcarsku. 
 

Veřejná správa 
 
Lukáš Jirsa, Aleš Svoboda 
Etický kodex: jak jsou na tom jinde? 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 7, s. 23 
Etika ve veřejné správě; Etický kodex resp. standardy chování úředníků a zaměstnanců veřejné správy 
v ČR, zmínky o kodexu chování úředníků v Polsku, Německu, Portugalsku. 
 
Martin Flora, Marie Růžková 
Historický majetek obcí 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 14, s. 17 
K nároku obcí na vrácení vlastnictví nemovité věci dle novely zákona o přechodu některého majetku   
z vlastnictví ČR do majetku obcí; termín uplatnění nároku vůči katastrálnímu úřadu, podmínky a 
výjimky z nazpět převáděného majetku, hrozba vydržení majetku ze strany státu. 
 
Jaroslava Kypetová 
Povinné účty pro obce u České národní banky - proč, proč, proč? 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 3, s. 15 
Kritický pohled na smysl návrhu vytvořit povinné účty obcí u ČNB argumentuje mj. skutečností, že: 
finanční prostředky obcí nejsou součástí Státní pokladny, existuje riziko porušení hospodářské soutěže 
i předpoklad značných nákladů (na straně ČNB z důvodu zřízení a správy tisíce nových účtů). Rozpor 
v roli ČNB (banka státu by neměla být bankou veřejné správy). Komerčně zajímavé zhodnocení 
volných prostředků obcí. RIA. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Petr Kain, Luděk Vainert 
Česko si půjčuje rekordně levně : dluhopisy 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 139 (19.7.2012), s. 13 
K příčinám snižujících se výnosů z českých státních obligací a zlevnění financování státního dluhu ČR 
na dluhopisových trzích. V grafech je zobrazen vývoj výnosu (od května do července 2012) 
dvouletých dluhopisů Rakouska, Švýcarska, Finska, Německa, Nizozemska a Dánska, které jsou 
momentálně ve stavu negativního výnosu. Dále k výnosu desetiletých státních obligací ČR od 
listopadu 2011. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2012 : Öffentliche Finanzen 
Hospodářská situace v Německu v prvním čtvrtletí roku 2012 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 5, S. 57-73 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa v prvním čtvrtletí roku 2012   
s výhledem na celý rok 2012 na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. K mírnému snižování 
schodku rozpočtu spolkové vlády v roce 2012, k míře zadlužení; k fiskálnímu kompaktu a fiskálnímu 
vývoji v eurozóně (pohled na Řecko, Portugalsko, Irsko, Španělsko, Itálii a Kypr), předpovědi a plány 
pro oblast veřejných financí v zemích eurozóny. Daňové příjmy a odhad jejich dynamiky v horizontu 
let 2013-2016; vývoj rozpočtu spolkového státu v aktuálním roce a jeho deficitu; k deficitu rozpočtů 
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spolkových zemí. Vývoj hospodaření systému zákonného penzijního pojištění a Spolkové agentury 
práce. - Pozn. -- Tabulkově uspořádaná statistická data z oblasti veřejných financí doplňující zprávu 
viz s. 54*-60* statistické části. 
 
Erika Neubauerová, Alena Zubaľová 
New trends in fiscal policy - gender-sensitive budgeting 
Nové tendence ve fiskální politice - genderové rozpočtování 
Ekonomické rozhľady, Vol. 41, (2012) No. 1, p. 7-18 
Příspěvek vychází z analytické studie a pilotního projektu o genderovém rozpočtování na národní a 
mezinárodní úrovni uskutečněného Ekonomickou univerzitou Bratislava v roce 2011. Autorky nejprve 
charakterizují genderové rozpočtování a jeho význam pro zlepšení socioekonomického statutu žen      
v rámci rovného zacházení a v prosazování rovného přístupu mužů a žen k veřejným zdrojům. 
Seznamují s jeho cíli a metodami, věnují se genderové analýze, teoretickému pohledu na genderové 
rozpočtování i jeho uskutečňování v rozpočtové praxi. Dále seznamují s výsledky pilotního projektu a 
diskutují závěry. - Pozn. 
 
By James Politi 
Pushed to the edge : US budget 
Až na pokraj srázu : americký rozpočet 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37972 (6.7.2012), p. 7 
Jestliže se nepřátelsky rozdělenému americkému Kongresu nepodaří shodnout se do 31. prosince na 
novém rozpočtu, dojde ke zvýšení daní (dočasně snížených díky dřívějším opatřením, jejichž platnost 
má vypršet) a nastane automatické snižování výdajů na obranu, které má probíhat po deset let. 
Ekonomika země by se tak mohla zřítit z "fiskálního útesu" a dostat se opět do recese. Politické boje 
však vyvolávají obavy, že Kongres nebude schopen dosáhnout kompromisu. 
 
Státní závěrečný účet a hospodaření územních rozpočtů za rok 2011 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 3, s. 12-13 
Komentář k bilanci příjmů a výdajů územních rozpočtů k 31.12.2011; důvody nižších příjmů 
územních rozpočtů, meziroční pokles celkového objemu příjmů územních rozpočtů. Úsporná opatření, 
hodnocení hospodaření v roce 2011. 
 
Simone Radačičová 
Španělská vláda přitvrdila, daněmi a škrty chce získat 65 miliard eur 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 134 (12.7.2012), s. 18 
Ke čtvrtému úspornému balíčku, který předložila španělská vláda s cílem snížit rozpočtový schodek 
během příštích dvou a půl let o 65 miliard eur. Shrnutí hlavních úsporných kroků v oblasti DPH, 
snížení příspěvku v nezaměstnanosti, škrtů ve státní správě apod. 
 
Vláda schválila návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 3, s. 6-8 
RUD, komentář k přerozdělení sdílených daní mezi obce ČR v platné a v navrhované právní úpravě. 
Porovnání původního návrhu MF (z roku 2011) a vládního návrhu novely RUD (z května 2012). 
Zhodnocení platného právního stavu (podíly obcí na jednotlivých sdílených daních). Pokles sdílených 
daní u největších čtyř měst, posílení sdílených daní obcí. Změny kritérií rozdělování sdílených daní. 
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Zemědělství 
 
Zuzana Bednaříková, Jiřina Jílková 
Why is the agricultural lobby in the European Union Member States so effective? 
Proč je zemědělská lobby ve členských státech EU tak efektivní? 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 15, (2012) No. 2, p. 26-37 
Autorka zkoumá, v čem spočívá síla zájmových skupin v zemědělství, tzv. zemědělských lobby, 
uplatňující se v politickém procesu EU zejména v souvislosti se Společnou zemědělskou politikou a     
s tempem a rozsahem jejích změn. Na případové studii ČR je pak demonstrováno prosazování zájmů 
českého zemědělství (zastoupeného několika zájmovými svazy s rozdílnými zájmy) a situace, při které 
dochází k oslabení pozice zemědělských lobby v daném státě v konkurenčním boji o zemědělské 
dotace s dalšími členskými státy. 
 

Životní prostředí 
 
Tereza Čapková 
Doba plastová : odpadové hospodářství 
Euro, Sv. 2012, č. 27-28, s. 62-67 
K problematice třídění plastů a jejich recyklace; k objemům plastového odpadu a statistikám 
mapujícím zpracování odpadu; využití recyklovaných plastů; odpadová politika měst a náklady měst 
na svoz a zpracování tříděného odpadu. 
 

Životní úroveň 
 
Adélaide Favrat and Delphine Prady 
Living standards of minimum-wage earners 
Životní úroveň osob s minimální mzdou 
Trésor-economics, Vol. 2012, No. 99, p. 1-8 
Studie porovnává růst reálného disponibilního příjmu domácnosti osoby pobírající minimální 
zákonnou mzdu (SMIC) ve Francii s růstem samotné reálné minimální mzdy. Detailně analyzuje 
životní úroveň osob s minimální mzdou s ohledem na vliv sociální a daňové redistribuce a na odlišné 
složení domácností, porovnává ji s životní úrovní osob s vyšší mzdou a rozebírá faktory, které 
nejvýrazněji ovlivňují výši životní úrovně. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
By Richard McGregor 
Fully funded : US election 
Plně financované : americké volby 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37968 (2.7.2012), p. 7 
Příspěvek se zaměřuje na otázku financování amerických prezidentských voleb, které by podle odhadů 
měly stát dvojnásobek toho, co volby v roce 2008. Díky soudním rozhodnutím je možné poskytovat 
větší dary na volební kampaň, navíc řada volebních organizací byla založena jako neziskové skupiny 
osvobozené od daně, které nemusí přiznávat své dárce. Změna trendu by mohla poskytnout 
republikánské straně stálou výhodu, protože bude moci těžit ze sítě bohatých dárců. 
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By Marco A. Haan and Ruud H. Koning, and Arjen van Witteloostuijn 
The effects of institutional change in European soccer 
Dopady institucionálních změn v evropském fotbalu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 3, p. 318-335 
Tematika ekonomie sportu (sport economics). Studie modelovým způsobem zkoumá dopady zavedení 
mezinárodního obchodu s hráči fotbalu a současnou podobu Ligy mistrů na evropský profesionální 
fotbal a zjišťuje, jak tyto změny ovlivnily konkurenční vyrovnanost v národních fotbalových soutěžích 
a kvalitativní odlišnosti mezi národními soutěžemi. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto 
monotematického čísla Sport economics: present and future impact on general economics. 
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Daně 
 
26678 
Vladimír Pelc, Petr Pelech 
Daně z příjmů s komentářem 2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 1079 s. 
Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších zákonů. Vyhlášky, judikáty a písemná stanoviska Ministerstva financí. Znění zák. č. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. - 12. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-742-3 (váz.) 
 
26677 
Alena Vančurová, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR 2012 
V Praze : 1. VOX, 2012, 368 s. : il. 
Výklad jednotlivých daní a jejich vzájemných vazeb. Daň a její konstrukce, daňový systém, správa 
daní, daně z příjmů právnických i fyzických osob, pojistné sociálního pojištění, selektivní daně ze 
spotřeby, DPH, majetkové daně. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny klíčovými slovy. - 11. aktualiz. 
vyd. - Do roku 2005 název nakladatele VOX. - ISBN: 978-80-87480-05-2 (brož.) 
 
26656 
Ivan Macháček 
Fyzické osoby a daň z příjmů 2012 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 299 s. 
Daňová řešení různých situací fyzické osoby v rámci správné daňové povinnosti za rok 2011 i v podmínkách 
roku 2012 včetně znalostního testu na konci výkladu. Všeobecně k podnikání fyzické osoby. Příjmy 
fyz. osoby a základ daně. Zálohy na daň z příjmů. Paušální výdaje. Daňové řešení finančního 
pronájmu hmotného majetku. Odpisy, technické zhodnocení a prodej hmotného majetku. Osvobození 
příjmů z prodeje bytu. Zdanění příjmů z pronájmu. Zdanění ostatních příjmů. Odpočty od základu 
daně. Slevy na dani z příjmů. Cestovní náhrady. Použití automobilu k pracovní cestě. Ukončení a 
přerušení podnikání fyzické osoby. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Spolupráce fyzické 
osoby. Podnikání doma a daňové výdaje. Úmrtí podnikatele. Podnikání a společné jmění manželů. 
Rezervy na opravy nemovitostí. Nehmotný majetek a jeho odpisování. Daňový řád a jeho praktické 
použití podnikatelem. - 3. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-711-7 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26655 
Václav Liška, Kamila Sluková, Jolana Volejníková 
Institucionální ekonomie 
[Praha] : Professional Publishing, 2011, 235 s. : il. 
Institucionální ekonomie se v oblasti společenských věd pokouší postihnout určující jevy a aspekty 
ekonomického života, vnímá ekonomické jevy ve svém celku a provázanosti. Kniha přináší analytický 
pohled na ekonomické jevy a snahy určitých skupin vysvětlovat je. Z obsahu: Americký 
institucionalismus; Nová institucionální ekonomie; Transakční náklady; Trh z pohledu institucionální 
ekonomie; Teorie veřejné volby; Teorie evoluce institucí; Teorie rozhodování; Neformální instituce; 
Korupce; Hospodářská politika atd. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-051-5 (brož.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26623 
Jin Cao 
Banking regulation and the financial crisis 
Regulace bankovního sektoru a finanční krize 
London : Routledge, 2012, x, 222 s. : grafy, vzorce, tab. 
Autor shrnuje ekonomické teorie o systémovém riziku na finančním trhu a věnuje se tématu vytváření 
budoucího makroprudenčního rámce pro regulaci bankovnictví. Osvětluje, proč tradiční systém 
mikroprudenčního dohledu selhal ve stabilizaci trhu a předcházení krizí a diskutuje principy a nástroje 
nově vytvářených makroobezřetnostních pravidel dohledu. První část knihy se soustředí na analýzu 
systémového rizika, zdroje systémového rizika na finančních trzích s měnící se strukturou a na 
vysvětlení původu a nových rysů nedávné finanční krize. Zaměřuje se zejména na nedostatky, které 
finanční trhy neúspěšně řešily sebekorekcí a které je potřeba vyřešit vnějšími pravidly (externality, 
síťové efekty, procyklická fluktuace leverage atd). Na základě těchto zjištění se druhá část knihy 
věnuje výzvám v oblasti zlepšení regulace bankovního sektoru. - ISBN: 978-0-415-60780-3 (váz.) 
 
26641 
J. Anthony Boeckh ; [překlad Radomír Čížek] 
Velké oživení : jak mohou investoři vydělat v novém světě peněz 
Praha : Grada, 2012, 318 s. : il. 
V první části knihy se autor zaměřuje na současný globální měnový systém, příčiny finančních krizí a 
výrazný nárůst zadlužení soukromého sektoru. Hodnotí masivní stimulační program a záchranná 
opatření ze strany americké vlády v rámci "velkého oživení". V další části se zabývá jednotlivými 
třídami aktiv, jakou jsou akcie, dluhopisy, měny, zlato, komodity a nemovitosti. Zkoumá, jak si 
jednotlivé aktivity historicky vedly a ukazuje způsoby, jak mohou investoři investovat v turbulentním 
světě. Závěrečná část zjišťuje, zda se USA nacházejí ve vážném úpadku a zda je možný návrat k trvalé 
stabilitě. - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-247-4170-3 (brož.) 
 
26647 
Zbyněk Kalabis 
Základy bankovnictví : bankovní obchody, služby, operace a rizika 
Brno : BizBooks, 2012, 168 s. 
Základní bankovní služby, možná rizika, druhy depozitních obchodů, formy a nástroje platebního 
styku, úvěrové obchody. Bezpečnostní pravidla využívání bankovních služeb. Principy islámského 
bankovnictví. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-265-0001-8 (brož.) 
 
26679 
Zdeněk Husták ... [et al.] 
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxv, 1004 s. 
Komentované znění zák. č. 256/2004 Sb., zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších zákonů. Názvy částí zákona: Základní ustanovení; Investiční nástroje a investiční služby; 
Veřejná dražba cenných papírů; Veřejná nabídka investičních cenných papírů a prospekt cenného 
papíru; Trh s investičními nástroji; Vydávání ratingů a ratingová agentura; Vypořádací systém              
s neodvolatelností vypořádání; Evidence investičních nástrojů; Ochrana kapitálového trhu a investorů; 
Dohled a správní trestání; Závěrečné vyrovnání; Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. - Vyd. 1. - 
Seznam úředních sdělení a odpovědí ČNB se vztahem k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. - 
ISBN: 978-80-7400-433-9 (váz.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
E-9468 
Daniel Münich, Peter Ondko, Jan Straka 
Dopady vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému 
Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2012, 31 s. : il. 
Studie kvantifikuje dopady změn kognitivních dovedností žáků na dlouhodobý hospodářský růst a 
deficity důchodového systému. Pomocí kvantifikovaných odhadů autoři ukazují, že zvýšení 
vzdělanosti mladých generací Čechů může výrazně přispět k budoucí hospodářské prosperitě země. 
Odhadují, že pokud by se v České republice podařilo zlepšením vzdělávacího systému zvýšit 
průměrnou úroveň kognitivních dovedností patnáctiletých žáků (měřeno šetřením PISA), během 
příštích 80 let by to v současné hodnotě kumulativních přírůstků představovalo dodatečný produkt ve 
výši více než 12 biliónů korun, tedy 357 % současného ročního HDP. Zvýšený růst HDP by navíc 
nezanedbatelně přispěl ke snížení kumulovaného salda důchodového systému. - Obsahuje reference. 
 
26657 
Jaroslav Macháček, Petr Toth, René Wokoun 
Regionální a municipální ekonomie 
Praha : Oeconomica, 2011, 199 s. : il. 
Výklad o působnosti regionální ekonomie. Ekonomická hlediska vývoje území: sféra působnosti, 
teoretická pojetí, odvětvová struktura regionů, lokalizace, migrace v ekonomickém kontextu, místní 
rozvoj. Vybrané problémy municipální ekonomie: přístupy k financování sociálně ekonomického 
rozvoje obcí, majetek obcí a měst a jejich financování. Regionální politika: vývoj, definice, vnější 
souvislosti a doktrinální přístupy, cíle a nástroje. Regionální politika v EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
245-1836-7 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26676 
Jiří Chábera ... [et al.] 
ECDL : průvodce přípravou na testy 
Brno : Computer Press, 2012, 200 s. : il. 
Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL - výklad a příprava na testy. Kapitoly: Základní 
pojmy informačních a komunikačních technologií; Používání počítače a správa souborů; Zpracování 
textu; Tabulkový procesor; Použití databází; Modul prezentace; Práce s internetem a komunikace; 
Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky; Tvorba webových stránek a publikace na 
internetu. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-251-3144-2 (brož.) 
 
26637 
Jiří Lapáček 
Jak na datovou schránku a elektronickou komunikaci s úřady 
Brno : Computer Press, 2012, 197 s. : il. 
Praktický průvodce elektronickou komunikací s úřady. Z obsahu: přehled legislativy, elektronický 
podpis, časové razítko, vyplňování formulářů, programy pro práci s PDF dokumenty, datová schránka, 
úloha Czech POINTu, odesílání a příjem datových zpráv, program Filler Portable, publikované 
věstníky a formuláře, elektronická fakturace. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-3680-5 (brož.) 
 
26652 
Richard Papík 
Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje 
Praha : Velryba, 2011, 192 s. : il. 
Výklad problematiky vyhledávání informací v elektronických informačních zdrojích v kapitolách: 
Společnost orientovaná na informace a znalosti; Vymezení problematiky vyhledávání informací 
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(definice pojmů, internet); Producenti a poskytovatelé informací a informačních služeb; Proces 
vyhledávání informací - rešeršní proces; Human-computer interaction (HCI) a současné uživatelské 
rozhraní. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-85860-22-1 (brož.) 
 
26650 
Tomáš Bruckner ... [et al.] 
Tvorba informačních systémů : principy, metodiky, architektury 
Praha : Grada, 2012, 357 s. : il., formuláře 
Publikace shrnuje současné poznání v oblasti analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. 
Zabývá se rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) ve světě, analyzuje vztah byznysu a 
informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a rozebírá 
některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické 
přístupy k budování IS a přístupy založené na službách. Dále jsou popsány metody a notace 
modelování informačních systémů (procesní, funkční, datové modelování, modelování objektů a 
další). - 1. vyd. - Vydáno ve spolupráci s vydavatelstvím Eurokódex. - ISBN: 978-80-247-4153-6 
(brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26630 
OECD 
Aid effectiveness 2005-10 : progress in implementing the Paris Declaration 
Účinnost pomoci v letech 2005-10 : pokrok v uskutečňování Pařížské deklarace 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 199 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva o pokroku v uskutečňování Pařížské deklarace o efektivnosti rozvojové pomoci z roku 2005 a 
Akčního programu z Akkry vycházející z dat zjištěných průzkumem mezi 78 participujícími státy. 
Snaží se odpovědět na otázky, do jaké míry byly závazky k zefektivnění rozvojové pomoci 
realizovány a zda je pomoc poskytována účinněji než před pěti lety. - Pozn., příl. - ISBN: 978-9264-
12549-0 (brož.) 
 
26629 
OECD Development Centre 
Perspectives on global development 2010 : shifting wealth 
Perspektivy globálního rozvoje v roce 2010 : přesun bohatství 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2010, 174 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace zkoumá měnící se dynamiku globální ekonomiky v průběhu posledních dvaceti let, 
soustředí se zejména na působení hospodářského vzestupu velkých rychle rostoucích ekonomik (Čína, 
Indie) na chudobu a zvyšující se nerovnost. Zaměřuje se na rostoucí integraci rozvojových zemí 
prostřednictvím obchodu, mezinárodní pomoci a přímých zahraničních investic mezi státy Jihu             
("South-South" links) a analyzuje, co znamenají tyto změny pro rozvoj a rozvojovou politiku na 
národní i mezinárodní úrovni. Věnuje se společným krokům a odezvám politik na úrovni architektury 
globální governance odrážející současnou ekonomickou realitu. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
08465-0 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26653 
Karen Bermanová a Joe Knight s Johnem Casem ; [překlad Eva Fryjaufová] 
Finanční inteligence pro manažery : klíč ke skutečné hodnotě čísel 
Brno : Computer Press, 2011, xii, 241 s. 
Vysvětlení základních finančních otázek a jejich přenesení do praxe: finanční základy (výkaz zisku a 
ztráty, rozvaha, přehled o peněžních tocích atd.), mechanismy analýzy (kalkulace poměrových 
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ukazatelů, návratnosti investice a pracovního kapitálu), peněžní toky a zisk (rozpoznání rozdílu mezi 
těmito dvěma pojmy), finanční gramotnost a průhlednost (zjištění, jak se může zvýšit výkon). - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-251-3724-6 (váz.) 
 
26674 
Lucie Josková ... [et al.] 
Fúze – právo, účetnictví a daně : praktická příručka pro realizaci vnitrostátních fúzí společností 
s ručením omezeným a akciových společností 
Praha : Linde Praha, 2012, 151 s. : il. 
Praktický návod pro realizaci fúze společností s.r.o. nebo a.s. Podrobný popis jednotlivých kroků při 
realizaci fúze. Vzorový harmonogram a vzorové projekty fúze. Vedení účetnictví při fúzi. Přehled 
povinností vůči finančnímu úřadu. Úvod do struktury a obsahu znaleckého posudku pro fúzi. Postup 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vzorové projekty, přehled právních předpisů. - ISBN: 978-
80-7201-885-7 (brož.) 
 
26639 
Milan Hrdý, Michaela Horová 
Strategické finanční řízení a investiční rozhodování : VŠ učebnice pro kombinovanou formu 
studia a celoživotní vzdělávání 
Praha : Bilance, 2011, 275 s. : il. 
Výklad je rozdělen do devatenácti kapitol, které obsahují teoretický základ, sérii kontrolních otázek a 
řešené i neřešené příklady. Názvy kapitol: Základní principy strategického finančního řízení; Základy 
investičního rozhodování, pojetí investic z makroekonomického a mikroekonomického hlediska, 
kategorizace investičních projektů; Plánování peněžních toků z investičních projektů; Základní kritéria 
hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů; Požadovaná výnosnost, daně a inflace         
v investičním rozhodování; Základy analýzy rizika v investičním rozhodování a jeho měření; 
Promítání rizika do investičního rozhodování o jednotlivém investičním projektu; Finanční investice 
podniku a riziko portfolia investic; Kapitálová struktura podniku a náklady kapitálu; Optimální 
kapitálová struktura; Interní a externí zdroje financování podnikových investic; Leasingové 
financování investic; Financování podnikového výzkumu a vývoje; Kolektivní investování; 
Financování investic pomocí zahraničního kapitálu; Specifika hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů financovaných ze strukturálních fondů EU; Řízení finančních rizik. - 2., upr. a 
rozš. vyd. - ISBN: 978-80-86371-55-9 (brož.) 
 
26627 
OECD 
The role of institutional investors in promoting good corporate governance : corporate 
governance 
Úloha institucionálních investorů v prosazování dobré správy a řízení podniku : corporate 
governance 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 135 s. : tab., grafy, vlož. 
boxy 
Zpráva se zaměřuje na zhodnocení úlohy institucionálních investorů v prosazování dobré správy a 
řízení podniku v 26 zemích OECD. Nejprve se věnuje tržnímu prostředí, právnímu a regulačnímu 
rámci a stimulům a chování institucionálních investorů (finanční instituce, které investují svým 
jménem finance přijaté od třetí osoby) v uplatňování svých podílnických práv, poté následuje detailní 
popis a analýza praxe institucionálních investorů a jejich vlivu na corporate governance ve 
společnostech, do kterých investují, ve zkoumaných zemích (Austrálie, Chile, Německo). - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-64-12874-3 (brož.) 
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26659 
Peter F. Drucker ; [přeložil Pavel Medek] 
To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku 
Praha : Management Press, 2012, 300 s. : faksim. 
Reprezentativní výběr z publikační činnosti na téma management v organizacích, jedinec a 
management, management v současné společnosti. Autor shrnuje základní východiska a principy 
managementu, jeho problémy, úkoly a příležitosti. - Vyd. 1. - 3. dotisk r. 2012. - ISBN: 978-80-7261-
242-0  (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26658 
Zuzana Potužáková 
Strukturální změny českého trhu práce a proměna sociálního modelu 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 109 s. : il. 
Vývoj trhu práce a sociální model v ČR v uplynulých 20 letech, kdy ČR procházela postupně 
transformačním a integračním procesem. Strukturální změny na českém trhu práce: faktory, změny po 
roce 1989. Evropský sociální model a ČR: reforma evropského sociálního modelu, politika 
zaměstnanosti EU, analýza vývoje a aktuální situace sociálního modelu aplikovaného v ČR. 
Systémové myšlení a český trh práce a evropský sociální model. - ISBN: 978-80-86729-75-6 (brož.) 
 

Právo 
 
26649 
Zdeněk Nový 
Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xviii, 207 s. 
Problematika principu dobré víry, včetně jejího zasazení do širšího kontextu smluvního práva              
v mezinárodním obchodu. Dobrá víra v německém právu, francouzském a anglickém smluvním právu, 
v právu USA. Postavení dobré víry v rámci jednotlivých pramenů smluvního práva v mezinárodním 
obchodu (CISG, UPICC, NSRR). Mezinárodní rozhodčí nálezy Mezinárodního rozhodčího soudu       
v Paříži. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-376-9 (brož.) 
 
26625 
Peter Varga 
Fundamentals of European Union law : constitutional and institutional framework 
Základy práva Evropské unie : ústavní a institucionální rámec 
Plzeň : Čeněk, 2011, 112 s. : tab., schémata 
Učebnice úvodu do práva Evropské unie v angličtině. Věnuje se oblasti fungování EU a analyzuje její 
základní vztahy a institucionální pojetí (povaha a zdroje práva EU, vymezení a kompetence EU, 
členství a závazky vyplývající z členství, institucionální rámec - Evropský parlament, Evropská rada, 
Evropská komise, Rada ministrů, Soudní dvůr EU, ECB atd.). - Pozn. - ISBN: 978-80-7380-362-9 
(brož.) 
 
26638 
Antonín Randa ; editor Jiří Spáčil 
I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém ; II. Právo vlastnické dle rakouského 
práva v pořádku systematickém 
Praha : ASPI Publishing, 2008, [581] s. 
V úvodu stať věnovaná osobnosti A. Randy. Následují dvě významné práce o držbě a o vlastnickém 
právu. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém je rozdělena do oddílů: Nauky 
všeobecné; O držbě věcí zvlášť; O držbě práv zvlášť; O žalobách držebních. Právo vlastnické dle 
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rakouského práva v pořádku systematickém se skládá z těchto částí: O pojmu, subjektu, předmětu 
vlastnictví; O právu vodním; Omezení vlastnického práva; O zákonných povinnostech vlastníka 
(omezení zcizení); Spoluvlastnictví; Jak nabývá se vlastnictví; Jak pozbývá se vlastnictví; O žalobách 
k ochraně práva vlastnického; Přílohy. - Obálkový název: Držba, právo vlastnické. - Reprint 
původních vyd. včetně tit. s.: V Praze : J. Otto, 1890 a Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění, 
1923. - ISBN: 978-80-7357-389-8 (váz.) 
 
26673 
Oskar Krejčí 
Lidská práva 
Praha : Professional Publishing, 2011, 176 s. : il., 1 mapa ; 
Význam lidských práv, jejich původ, vztah politických a sociálních práv, kulturní rozdíly v jejich 
pojetí, vývoj ideje lidských práv. - 1. vyd. - Vychází ve spolupráci s Central European Education 
Institute, s.r.o. - ISBN: 978-80-7431-056-0 (brož.) 
 
26661 
Eliška Wagnerová ... [et al.] 
Listina základních práv a svobod : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xxv, 906 s. 
Úvodní předmluva k zákonu. Komentované znění zák. č 23/1991 Sb., ústavního zákona, kterým se 
uvozuje Listina základních práv a svobod, jako ústavní zákon Federálního shromáždění ČSFR, znovu 
publikována pod č. 2/1993 Sb. Názvy jednotlivých hlav: Obecná ustanovení; Lidská práva a základní 
svobody; Práva národnostních a etnických menšin; Hospodářská, sociální a kulturní práva; Právo na 
soudní a jinou právní ochranu; Ustanovení společná. - Vyd. 1. - Právní stav pub. je k 30.9.2011. - 
ISBN: 978-80-7357-750-6 (váz) 
 
26643 
Jan Ondřej 
Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní 
Plzeň : Čeněk, 2012, 476 s. 
Učebnice zahrnuje tři oblasti práva. Mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, 
mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. 
Vymezené oblasti se od sebe odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou 
úzce propojeny. Učebnice poskytuje výklad základních pojmů a výklad vývoje ve sledovaných 
oblastech. - 4., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7380-348-3 (brož.) 
 
26265II 
Marta Chromá, Jana Dvořáková, Sean W. Davidson 
New introduction to legal English. revised edition II  
Nový úvod do právní angličtiny. II 
V Praze : Karolinum, 2011, 512 s. 
Aktuální legislativní terminologie. Dvanáct lekcí věnovaných studiu jednotlivých oblastí: občanského 
práva hmotného a procesního, práva společností, pracovního práva, trestního práva hmotného a 
procesního, přehledu evropských institucí, evropského práva a evropského soudnictví. Jednotlivé 
lekce obsahují praktická cvičení opatřená klíčem a aktualizovaným slovníkem termínů. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-246-2007-7 (brož.) 
 
26680I 
Jaromír Sedláček ; editor Jiří Spáčil 
Občanské právo československé : všeobecné nauky 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xxiv, ii, 299 s. 
Reprint učebnice představitele normativní právnické školy prof. Jaromíra Sedláčka (1885-1945). První 
svazek, představující všeobecné nauky (1931), se vyznačuje filozofickým založením autora, 
systematičností, právněhistorickou erudicí a kritickým přístupem k tradiční právní vědě. Výklad v částech: 
Základní pojmy soukromého práva; Československé právo soukromé a jeho prameny; O nejdůležitějších 
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právních skutečnostech; Aplikace práva. - Reprint původního vyd. - ISBN: 978-80-7357-742-1 (1. sv. : 
váz.). 
 
26636 
Občanský zákoník ; Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 
Olomouc : ANAG, 2012, 809 s. 
Publikace přináší úplná znění tří zcela nových základních občansko- a obchodněprávních předpisů, 
které nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: část obecná, rodinné 
právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva, ustanovení společná, přechodná a 
závěrečná. Zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). Zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Jeho části: obecná ustanovení, 
obecná ustanovení mezinárodního práva procesního, soukromého, ustanovení pro jednotlivé druhy 
soukromoprávních poměrů, právní pomoc ve styku s cizinou, řízení o úpadku, rozhodčí řízení a uznání 
a výkon cizích rozhodčích nálezů, přechodná, závěrečná ustanovení a účinnost. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-734-8 (brož.) 
 
22710V 
Irena Pelikánová 
Obchodní právo. 5., Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku) 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 356 s. 
Ve výkladu problematiky právní odpovědnosti je v knize zohledněna variabilita úprav a propletenost 
nejrůznějších vlivů a koncepcí. Učebnice přihlíží k návrhu nového občanského zákoníku, k návrhu 
zákona o obchodních korporacích i k návrhu společného evropského referenčního rámce, který 
upravuje kontraktní odpovědnost i deliktní odpovědnost za škodu. Názvy kapitol: Obecně o právní 
odpovědnosti; Náhrada škody; Nesplnění smlouvy a jeho následky; Veřejnoprávní odpovědnost          
v obchodním právu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-714-8 (váz.) 
 
26666 
Karel Beran 
Pojem osoby v právu : (osoba, morální osoba, právnická osoba) 
Praha : Leges, 2012, 215 s. : il. 
Vývoj pojmu osoby v právu od jeho starověkých počátků až do současnosti. Z obsahu: pojmy osoba 
morální a osoba právnická, klasické teorie právnických osob z 19. století, právní normativismus, 
současné zahraniční přístupy k osobě právnické (jednotlivé koncepce), soudobý pohled na osobu v právním 
smyslu v ČR. - ISBN: 978-80-87576-06-9 (brož.) 
 
26311II 
sestavil Jan Mach 
Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 546 s. 
Nálezy Ústavního soudu a rozhodnutí Nejvyššího soudu i nižších soudů vydané v oblasti právní 
odpovědnosti ve zdravotnictví za posledních pět až deset let. Soubor je rozdělen na část 
občanskoprávní a správní odpovědnosti (porušení právní povinnosti, odškodnění bolestného, ochrana 
osobnosti, znalecké posudky, správní odpovědnost aj.) a trestní odpovědnosti (nedbalostní trestné 
činy, neposkytnutí pomoci, znalecké posudky, některé úmyslné trestné činy aj.). - ISBN: 978-80-7357-
739-1 (brož.) 
 
15392/59 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 59, ročník 2010 - IV. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2012, xxi, 635 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
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díle nálezy č. 207 až 253 a stanoviska pléna Ústavního soudu č. 30 a 31/10. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7400-426-1 (váz.) 
 
26640 
Jindřiška Munková, Jiří Kindl, Pavel Svoboda 
Soutěžní právo 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxvi, 619 s. 
Učebnice se komplexně zabývá problematikou právní ochrany hospodářské soutěže v ČR i v evropském 
kontextu. Zároveň poukazuje na problémy, nejasnosti či aplikační potíže v právní praxi. Obsahuje tyto 
části: Základy soutěžního práva (hospodářská soutěž, soutěžní právo, vývoj a reforma); Kartelové 
právo (kartelové dohody, dominantní postavení); Hospodářská soutěž a duševní vlastnictví; Kontrola 
koncentrací podniků (vývoj právní úpravy, spojení soutěžitelů/podniků, notifikační povinnost, fáze 
řízení o povolení spojení aj.); Řízení v soutěžních věcech (postavení a kompetence Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, řízení, sankce). - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-424-7 (brož.) 
 
26671 
Eva Horzinková, Vladimír Novotný 
Správní právo procesní 
Praha : Leges, 2012, 368 s. 
Výklad v kapitolách: Obecné vymezení základních pojmů; Obecně k problematice správního řádu; 
Správní orgány jako subjekty správního řízení; Účastníci řízení a jejich postavení; Některé 
procesněprávní instituty a pojmy; Úkony ve správním řízení; Postupy před zahájením řízení; Správní 
řízení v I. stupni; Správní rozhodnutí; Některé další způsoby rozhodnutí; Řádné opravné prostředky; 
Přezkoumání pravomocných rozhodnutí; Další formy správního řízení v I. stupni; Správní exekuce; 
Jiné postupy správních orgánů. Učebnice obsahuje přehled soudních judikátů, vybraná stanoviska 
poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a kontrolní otázky. - 4., aktualiz. a dopl. vyd. -      
V tiráži uvedeno: Vyd. 4., v Nakl. Leges vyd. 3. - ISBN: 978-80-87576-15-1 (brož.) 
 
26648 
Václav Pavlíček a kolektiv 
Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky 
Praha : Leges, 2011, 1119 s. 
Učebnice obsahuje kapitoly: Počátek československé státnosti a ústavnosti; Československá státní 
ústava z roku 1920; Doba nesvobody; Zatímní státní zřízení; Obnova parlamentarismu v poválečném 
období; Ústava 9. května a další vývoj; Ústava z roku 1960; Československá federace; Ústavní 
poměry Československa po listopadu 1989; Vznik samostatné ČR, přijetí a obsah její ústavy; Ústavní 
pořádek ČR a místo mezinárodních smluv v ústavním řádu; Základní ustanovení předpisů ústavního 
pořádku; Demokracie reprezentativní a přímá v ČR; Práva, svobody a povinnosti; Parlament ČR; 
Zákonodárný proces; Prezident republiky; Vláda a jiné orgány výkoné moci; Soudy; Ústavní soud; 
Územní členění ČR a územní samospráva; Systém kontroly v ČR; Jiné orgány ochrany práv; ČNB; 
Zajišťování bezpečnosti ČR; Ústavní pořádek ČR a právo EU. - 1. úplné vyd. - V předmluvě se uvádí, 
že autoři předkládají první úplné vydání učebnice, předchozí dvě vydání (obsažená ve 2 svazcích) byla 
neúplná. - ISBN: 978-80-87212-90-5 (váz.) 
 
26644 
Jan Hák 
Úvod ke studiu patentového práva 
Plzeň : Čeněk, 2012, 113 s. 
Vymezení pojmů průmyslové vlastnictví a patentové právo. Stručný pohled do historie. Výklad 
jednotlivých předmětů patentového práva: vynálezy, biotechnologické vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy a šlechtitelské právo. Práva 
majitele tvůrčích práv průmyslových. Mezinárodní ochrana. Licence. Právní prostředky ochrany. 
Patentoví zástupci. Oceňování průmyslového vlastnictví. Evropské právo průmyslového vlastnictví. - 
ISBN: 978-80-7380-363-6 (brož.) 
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26680II 
Jaromír Sedláček ; editor Jiří Spáčil 
Vlastnické právo 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xxiv, 426, iv, 58, 79 s. 
Práce představitele normativní právnické školy prof. Jaromíra Sedláčka (1885-1945). Ve svých 
pracích dokázal propojit filozofickou erudici i vřelý vztah k praxi. Svazek obsahuje vědeckou 
monografii Vlastnictví a vlastnické právo (1919), komentář o vlastnickém právu (1935) a specifické 
pojednání nazvané O vlastnictví (1945), psané formou platónského dialogu. - Reprint původního vyd. - 
ISBN: 978-80-7357-754-4 (2. sv. : váz.) 
 
26668 
Petr Osina 
Základy islámského práva 
Praha : Leges, 2012, 123 s. 
Učebnice představuje základní instituty a pojmy islámského práva. Popisuje vznik a historii 
islámského práva, jeho charakteristiku, prameny, islámské právní školy a teorie státu, hlavní instituty a 
odvětví islámského práva - rodinné, dědické, trestní a finanční právo a islámské soudnictví. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-87576-13-7 (brož.) 
 
26436 
Luděk Lisse 
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem 
Praha : Linde Praha, 2012, 919 s. 
Komentované znění zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění 
pozdějších zákonů. Názvy částí zákona: Rozhodčí soudy; Rozhodci; Určení, jmenování a vyloučení 
rozhodců; Rozhodčí řízení; Rozhodnutí; Zrušení rozhodčího nálezu soudem a zastavení nařízeného 
výkonu rozhodnutí; Seznam rozhodců vedený ministerstvem; Ustanovení o poměru k cizině; Věcná a 
místní příslušnost soudů; Ustanovení přechodná a závěrečná. Následují znění dalších souvisejících 
předpisů, evropská Úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži, Rozhodčí řád UNCITRAL a znění 
slovenské legislativy. - ISBN: 978-80-7201-874-1 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26663 
Hana Řezanková 
Analýza dat z dotazníkových šetření 
Praha : Professional Publishing, 2011, 223 s. : il. 
Vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod. Příprava dotazníku, popis 
datového souboru, vyhodnocení odpovědí na jednotlivé otázky a zjišťování vztahů mezi odpověďmi. 
Z obsahu: navržení dotazníku, vytvoření datového souboru, analýza jednotlivých proměnných, 
principy analýzy závislostí dvou proměnných na základě kontingenční tabulky, porovnávání souborů, 
modely jednostranné závislosti, komplexnější a podrobnější postupy (shluková analýza, vícerozměrné 
škálování, korespondenční analýza). - 3., aktualiz. vyd. - Obsahuje přílohu: Vyhledávání kvantilů a 
hodnot pravděpodobnostní a distribuční funkce vybraných pravděpodobnostních rozdělení pomocí 
systému IBM SPSS Statistics. - ISBN: 978-80-7431-062-1 (váz.) 
 
26681 
Graham Currell, Antony Dowman 
Essential mathematics and statistics for science 
Základy matematiky a statistiky pro vědecké disciplíny 
Chichester : Wiley-Blackwell, 2009, xiii, 387 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Učebnice matematiky a statistiky pro vysokoškolské studenty zaměřená na užití stěžejních 
matematických a statistických technik v experimentálních vědních disciplínách. Text je doplněn 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

41 

ilustračními příklady i zadáním úkolů k jednotlivým tématům s početním řešením na konci knihy. 
Výukový obsah knihy je podporován na webové stránce www.wiley.com/go/currellmaths2. - 2nd 
edition - Příl. - ISBN: 978-0-470-69448-0 (brož.) 
 
26642 
Zdeněk R. Nešpor a Anna Kopecká (eds.) 
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) Sociologický ústav AV ČR, 2011, 362 s. : portréty 
Oborová encyklopedie zahrnuje 213 osobních hesel a 28 hesel institucí. Poskytuje informace o žijících 
osobnostech české sociologie, demografie, sociální antropologie, sociální ekologie, sociální filosofie, 
sociální psychologie, sociálních dějin, sociální geografie, sociální politiky a dalších příbuzných oborů 
a charakteristiky akademických pracovišť. - Vyd. 1. - Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-80-7419-051-3 
(Sociologické nakladatelství, SLON : váz.) 
 

Účetnictví 
 
26654 
Štěpánka Nováková 
Účetnictví příspěvkových organizací od 1.1.2012 : (sbírka souvztažností s výkladem) 
Praha : INTES, 2012, 188 s. 
Znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (vybrané části). Soubor účetních příkladů: dlouhodobý majetek, zásoby, 
účty rozpočtového hospodaření, zúčtovací vztahy, náklady a výnosy hlavní činnosti a hospodářská 
činnost, fondy a rozdělení výsledku hospodaření, závěr roku v příspěvkových organizacích a účtová 
osnova. - ISBN: 978-80-904560-1-3 (brož.) 
 
26437 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané účetní jednotky : 181 postupů 
účtování 
Olomouc : ANAG, 2012, 527 s. 
Komentované  znění vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Znění vyhlášky   
č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené 
formy účetních záznamů,  ve znění pozdějších vyhlášek. České účetní standardy č. 701 - 708. Názorné 
příklady účtování organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 
organizací. Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů. - Pokračování 
podnázvu na deskách: (pro  územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady 
regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel, organizační 
složky státu, Pozemkový fond ČR). - ISBN: 978-80-7263-738-6 (brož.) 
 
26439 
Hana Kovalíková 
Zákon o účetnictví : jednoduchý průvodce v každodenní praxi 
Olomouc : ANAG, 2012, 199 s. 
Úplné znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, doplněné komentářem. 
Přehledy, vzory, příklady, české účetní standardy č. 701 až 704. - 3. vyd. - Slovník pojmů. - ISBN: 
978-80-7263-730-0 (brož.) 
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Veřejná správa 
 
26645 
David Špaček 
eGovernment : cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xix, 258 s. : tab., obr. 
Terminologie, klasifikace služeb e-governmentu. Trendy vývoje v politikách a projektech EU a jejích 
členských státech. Problematika bariér praxe e-governmentu. Vývoj v ČR (národní politiky, 
legislativní změny). Projekty Czech POINT, datové schránky a základní registry, služby v územní 
samosprávě. Hodnocení v zahraničí. Charakteristika, aktuální trendy a vyhodnocení e-governmentu    
v rámci ČR. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-261-8 (brož.) 
 
26628 
OECD 
Government at a glance : 2011 
Letmý pohled na státní správu : v roce 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 264 s. : tab., vzorce, grafy 
Problematika měření výkonu státní správy s cílem zlepšovat účinnost a efektivitu veřejného sektoru. 
Publikace zahrnuje téměř 60 ukazatelů pro členské země OECD i partnerské země, které pomáhají 
analyzovat a porovnat výkon státní správy. Přináší údaje o veřejných financích a celém „produkčním 
řetězci“ činnosti státní správy: informace o příjmech, vstupní ukazatele týkající se státních výdajů, 
otázek zaměstnanosti a odměňování i výstupní údaje a závěry o státní správě jako celku i o konkrétních 
sektorech -  vzdělání, zdravotnictví a daňová správa. Publikace zveřejňuje srovnávací údaje o postupech 
veřejné správy souvisejících s transparentností a integritou, veřejnými zakázkami, regulatorní 
politikou, řízením lidských zdrojů ve veřejné správě a poskytováním služeb. Poskytuje podklady pro 
veřejnou diskusi o reformní politice státní správy. - Pozn., příl., slovníček. - ISBN: 978-92-64-09657-8 
(brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26624 
edited by D.K. Srivastava, U. Sankar 
Development and public finance : essays in honour of Raja J. Chelliah 
Rozvoj a veřejné finance : pojednání na počest Raja J. Chelliaha 
New Delhi : Sage, 2012, xvi, 341 s. : grafy, tab., vzorce 
Publikace je věnována významnému indickému ekonomovi Rajovi J. Chelliahovi, který se 
specializoval na oblast veřejných financí a daňovou reformu Indie. První část přináší eseje s tématy 
veřejných financí a fiskální politiky (zdanění finančních transakcí, uhlíková daň, ekonomická analýza 
indického systému dvojího zdanění, empirický pohled na fiskální federalismus na příkladě Indické 
federace, fiskální nerovnováha a rozpočtový deficit, odhady daňových příjmů aj.), druhá část se 
zaměřuje na rozvojovou ekonomiku, které se Chelliah věnoval v další fázi svého profesního života. 
Eseje v této části se zabývají různými aspekty rozvojové ekonomiky a politiky - centrální 
bankovnictví, decentralizace a rozvoj, modelování sociální politiky, globalizace a znalostní rozvoj, 
konvergence regionálního vývoje Indie, indické zemědělství, dostupnost úvěrů a komerční 
bankovnictví. Poslední část sdružuje osobní příspěvky blízkých spolupracovníků k uctění památky 
profesora Chelliaha. - Pozn. - ISBN: 978-81-321-0742-2 (váz.) 
 
26664 
Helena Peterová 
Finanční hospodaření územních samosprávných celků 
Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2012, 147 s. : il. (některé barev.), 1 mapa 
Základní výklad o finančním hospodaření územních samosprávných celků: hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, státní rozpočet, státní fondy, rozpočtová skladba, 
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přezkoumání hospodaření, rozpočtové určení daní, místní poplatky, soustava veřejných rozpočtů a 
finanční kontrola ve veřejné správě. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky. - 3., 
aktualiz. a rozš. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-86976-24-2 (brož.) 
 

Zemědělství 
 
26667 
Tomáš Rada, Jana Tkáčiková, Ondřej Kunc 
Zákon o vinohradnictví a vinařství : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, x, 200 s. 
Komentované znění zák. č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 
souvisejících zákonů. Názvy jednotlivých částí zákona: Vinohradnictví a vinařství (Registr, evidenční 
knihy, Vinařský fond, výkon státní správy a správní delikty); Změny zákona o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském; Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů; Změna zákona o správních poplatcích; Účinnost. Právní 
stav publikace je k 1.1.2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-705-6 (váz.) 
 

Ostatní 
 
26670     Pouze prezenčně 
Atlas krajiny České republiky Landscape atlas of the Czech Republic 
Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2009, 1 atlas (331 s.) : 
ca 1115 barev. map ; 
Monumentální atlas představuje krajinu ČR, dokumentuje a zkoumá ji v osmi kapitolách: Krajina – 
předmět studia, Geografická poloha, Historická krajina, Přírodní krajina, Současná krajina, Krajina 
jako dědictví, Krajina jako prostor pro společnost a Krajina v umění.  V originální vizuální i textové 
části podává detailní obraz současného stavu, minulosti i budoucnosti české krajiny a jejích částí a 
života člověka v ní. Grafy, mapy, kartogramy, kartodiagramy, schémata, fotografie, výkresy, otisky 
starých map, reprodukce uměleckých děl českých výtvarníků, demografické a etnografické údaje 
doplňují například mapy všech chráněných území ČR, mapy vojenských opevnění z let 1935-1939 
jako specifického artefaktu v krajině, mapy zaniklých památek v období od r. 1938 do r. 2007. 
Seznamuje s průběhem zemětřesení  v Čechách v roce 1858 a ničivých povodní v nedávné době           
i historii a také se současným stavem českého průmyslu. - Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-80-85116-
59-5 (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví : váz.) 
 
26665 
Jan Rychlík 
Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914-1992 
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Vyšehrad, 2012, 677 s. : faksim., mapy 
Kniha historika J. Rychlíka si klade za cíl přiblížit především českému čtenáři slovenskou politiku      
v celém období společného státu. Podrobné líčení, začínající za první světové války, sleduje vývoj 
česko-slovenských vztahů především v politické oblasti, postupné zesilování autonomistických 
tendencí ve slovenské politice s vrcholem v rozbití ČSR po Mnichovu a vytvoření samostatného 
slovenského státu. Autor věnuje prostor nejznámějším aktérům slovenské politiky tohoto období – 
Andreji Hlinkovi, Milanu Hodžovi či Jozefu Tisovi. Druhá polovina knihy se věnuje slovenské 
politice v lidově demokratickém Československu, na cestě od centralizace k federaci, a v období 
husákovské normalizace. Závěrečná kapitola pojednává o rozpadu Československa, sleduje postoje 
jednotlivých aktérů tehdejších složitých jednání. Kniha je založená na velkém množství archivních 
materiálů. - Vyd. ve Vyšehradu 1. - ISBN: 978-80-7429-133-3 (Vyšehrad : váz.) 
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26675 
Étienne Gilson ; [přeložil Václav Frei] 
Jednota filosofické zkušenosti 
Praha : Vyšehrad, 2011, 215 s. 
Z dějin filosofie můžeme vyčíst určitý filosoficky relevantní smysl, který spočívá v povaze samotného 
filosofického poznávání. Takový je zhruba názor autora, jenž zkoumá nejdůležitější témata a pojmy 
středověkého, karteziánského a moderního (kantovského) myšlení jako řadu konkrétních 
myšlenkových „experimentů“. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7429-035-0 (brož.) 
 
26646 
Michaela Ježová, Helena Burgrová (eds.) 
Současný Blízký východ : politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do 
současnosti 
Brno : Barrister & Principal, 2011, 232 s. : mapy 
Sborník věnovaný historickému, politickému, ekonomickému a společenskému vývoji v zemích 
nacházejících se v regionu Blízký východ. Zahrnuje vývoj od druhé poloviny 20. století do 
současnosti. Každá kapitola je věnována jedné zemi a jejím klíčovým momentům ve vývoji. Jsou 
zhodnoceny politické a ekonomické podmínky v zemi a společenské vztahy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
87474-45-7 (brož.) 
 
26669 
Blanka Frydrychová Klímová 
Teaching formal written English 
Výuka formálního psaného projevu v angličtině 
Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, 126 s. : schémata, tab. 
Monografie se zabývá teoretickou a praktickou problematikou výuky formálního písemného projevu   
v anglickém jazyce. Autorka také charakterizuje hlavní vývoj a novinky ve vzdělávacím procesu se 
zaměřením na oblast výuky cizích jazyků. Ukazuje praktickou aplikaci nových výukových trendů na 
příkladu Kurzu akademického psaní pořádaného na Fakultě informatiky a managementu Univerzity 
Hradec Králové. - Příl. - ISBN: 978-80-7435-168-6 (brož.) 
 
26662 
Philip J. Carter, Kenneth A. Russell ; [přeložili Helena Hromková a Radek Hampl] 
Trénujte si mozek 
Praha : Portál, 2012, 271 s. : il. ; 
Zábavná cvičení k procvičování slovní zásoby, verbální inteligence, logického myšlení, prostorové 
představivosti, číselných a logických řad a další typy úloh ke zlepšení výkonu mozku. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7367-863-0  (brož.) 
 
26660 
Stefan F. Gross ; [přeložil Jiří Pondělíček] 
Vztahová inteligence : schopnost a umění získat si lidi 
Praha : Management Press, 2011, 254 s. : il. 
Chování řídící se vztahovou inteligencí pozitivně ovlivňuje duchovní postoj a stav mysli. Zásady 
vztahové inteligence - ocenění, uznání, zachování důstojnosti, zdvořilost, řízení konfliktů a nálad. -    
3., přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7261-236-9 (brož.) 
 
26435 
W. Timothy Gallwey, Edd Hanzelik, John Horton ; [přeložil Aleš Lisa] 
Zvládněte stres metodou Inner Game! : jak se vyrovnat s nástrahami života a dosáhnout vnitřní 
stability 
Praha : Management Press, 2012, 244 s. : il. 
Autoři v knize aplikují principy metody "vnitřní hry" na problematiku stresu a naznačují způsoby, jak 
nastartovat patřičné změny, které pomohou stres zvládat a vyrovnat se s ním. Uvádějí osm originálních 
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postupů včetně praktických cvičení, jak se naučit dovednostem, které pomohou vybudovat vnitřní 
stabilitu a správně posoudit a vyhodnotit problémy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-243-7 (brož.) 
 
26651 
Jiří Suchý, Pavel Náhlovský 
Životní koučování a sebekoučování : klíč k pozitivním změnám a osobní spokojenosti 
Praha : Grada, 2012, 110 s. : il. 
Životní koučování a sebekoučování směřuje k aktivnímu řízení života a k získání stálého životního 
uspokojení. Kniha podněcuje k hledání nejrůznějších variant další životní dráhy, k pozitivnímu postoji 
k sobě, k ostatním lidem i k životu samému. Formou autentických zkušeností a příkladů se věnuje 
poznání vlastního potenciálu, formování osobní vize budoucnosti a životním hodnotám, ale i akutním 
osobním a rodinným problémům a jejich prevenci. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4010-2 (brož.) 
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