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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 září 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  nájemné,  přezkumné  řízení  daňové, 
finanční  leasing  v účetnictví  a  daních,  nová  evropská  úprava 
evropských fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního 
podnikání, dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy 
domácností,  měnová  unie  bez  fiskální  a  hospodářské  unie, 
efektivnost rozvojové pomoci a spolupráce, specifika majetkových 
vztahů ve státním sektoru, majetek státu z pohledu daně z příjmů, 
abeceda povinností starostů k rozpočtu a účetnictví, daň silniční 
v praxi, zajištění daně u příjmů nerezidentů, lékaři v zahraničí a 
daň  z příjmů,  nový  pokyn  k promíjení  odvodů  za  porušení 
rozpočtové  kázně,  daňové  řešení  stravenek  a  trestněprávní 
rovina porušení daňových předpisů.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články  
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  synchronizace 
konjunkturálních  cyklů  v eurozóně  a  dopadů  finanční  krize, 
zdanění bohatých v Evropě, způsobu a nutnosti daňové reformy, 
elektronické fakturace, zkušeností podnikových daňových oddělení 
s finanční  správou  ve  24  zemích  světa  (průzkum Mezinárodní 
poradenské společnosti Deloitte) a soukromých úspor v Rakousku – 
bezpečnostní kotvy v krizových dobách. 

Z anglicky  psaného  tisku  jsme  pro  Vás  např.  vybrali 
články  zaměřené  na  změny  ve  financování  vyššího  vzdělání 
z období  2012‐2013  v Anglii,  problémové  regiony  Španělska  a 
Itálie, režim exit tax u různých typů reorganizace firem ve světle 
práva EU a nedostatek podpory pro zakládání nových podniků 
předurčených k růstu v Evropě. 

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

       
   

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 

 
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma Finanční ústava a Česká republika 
 
Monitoring byl zpracován z tištěných médií, televize, 
rádia a  internetových serverů. Naleznete  jej v sekci 
Monitoring médií na adrese:  
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili  jsme  pro  Vás  přehled  dalších  Úplných 
znění  zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  svého 
fondu 
 
26320/911 
Cenné  papíry.  Kapitálový  trh:  redakční  uzávěrka 
2.7.2012 
  
26320/910 
Daňový  řád. Daňové poradenství. Územní  finanční 
orgány. Finanční správa: podle stavu k 25.6.2012 
  
26320/893 
Občanský  soudní  řád.  Rozhodčí  řízení.  Exekuční 
řád. Soudní poplatky  a další předpisy: podle  stavu  
k 5.3.2012 
  
26320/909 
Trestní  předpisy:  velká  novela  trestního  řádu 
účinná od 1.9.2012 
  
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici  sektorové analýzy od  firmy ČEKIA 
(Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 

 
Doprava a logistika:  srpen 2012 

Studie Doprava a logistika je dle Odvětvové klasifikace 
ekonomických činností (OKEČ) věnována OKEČ 60 
– 63 (Pozemní a potrubní doprava, Vodní doprava, 
Letecká  a  kosmická  doprava,  Vedlejší  a  pomocné 
činnosti v dopravě), resp. NACE 49–53 (sekce H) – 
Doprava a skladování dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ – NACE). Dokument hodnotí postavení 
daného segmentu v rámci české ekonomiky (součástí 
je  rozbor  vývoje  základních  ekonomických 
charakteristik,  popis  podnikatelské  základny  a 
vlastnické  struktury),  stejně  jako prostředí, ve kterém 

odvětví působí (nechybí charakteristika aktuálního 
legislativního  rámce,  přehled  základních 
podpůrných prostředků ze strany EU a ČR, které 
mohou  subjekty  v  odvětví  využívat),  a  dále 
přehled  dopravní  infrastruktury  ČR  (silniční, 
železniční, letecké, vodní, potrubní a kombinované 
dopravy), logistické infrastruktury a vývoj dopravy 
v ČR (osobní a nákladní). V rámci analýzy  jsou 
identifikováni  hlavní  hráči  na  trhu,  dokument 
rovněž  obsahuje  vývoj  finančních  poměrových 
ukazatelů  sektoru, potažmo  jednotlivých  firem 
(ukazatele  likvidity,  aktivity,  rentability  a 
zadluženosti)  a  součástí  je  také  rozložení 
podnikatelské  základny  odvětví  dle  ČEKIA 
Stability  Rating  (ratingový  model  predikující 
riziko  úpadku  firmy  v  následujících  dvanácti 
měsících). Studie je uzavřena shrnutím základních 
vývojových  trendů  s  identifikací  perspektiv 
odvětví a SWOT analýzou odvětví v podmínkách 
ČR. 
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Daně 
 
Valentin Tic-Chiliment 
2012 tax changes 
Daňové změny v r. 2012 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 7, p. 376-379 
Článek přináší stručnou informaci o změnách v rumunském daňovém systému a novelách příslušných 
zákonů v r. 2012. 
 
O.V. Gordejeva 
Cenovoj faktor nalogovych riskov: transfertnoje cenoobrazovanije 
Cenový faktor daňových rizik: tvorba převodních cen 
Finansy, Sv. 2012, No. 3, s. 33-37 
Stručná historie regulace cen pro daňové účely v Rusku, zákon č. 227-FZ ze dne 18. 7. 2011, analýza 
předností a nedostatků nových pravidel určování převodních cen. 
 
Václav Pikal 
Daň silniční: řešení problémů praxe 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 14-15, s. 32-36 
Problematika aplikace daně silniční v případě: 1) přestavby vozidel a 2) zdaňování speciálních 
vozidel. Povolení přestavby, daňové dopady přestavby u daně silniční, definice a zatřídění speciálního 
vozidla. Příklady. 
 
Jana Jarešová 
Daňový řád - část IX. Nalézací řízení. (díl 1.,  vyměřovací řízení)  
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 2-8 
Správa daně, daňové řízení. Jednotlivě k dílčím řízením; řízení nalézací, při placení daně, o mimořádných 
opravných a dozorčích prostředcích. Řádné daňové tvrzení. Lhůty pro podání daňového přiznání. 
Lhůty pro podání hlášení a vyúčtování. Prodloužení lhůty, zachování lhůty. Opravné daňové přiznání, 
opravné vyúčtování. Vyměření daně, úkon vyměření. Nepodání daňového přiznání. Rozhodnutí           
o stanovení daně. - Pozn. 
 
Andreas Masuch 
Die neue elektronische Rechnungsstellung : zugleich Anmerkungen zum BMF-Schreiben vom 
2.7.2012, DB 2012, S. 1540 
Nová elektronická fakturace : vč. poznámek k přípisu Spolkového ministerstva financí z 2.7.2012, 
Der Betrieb 2012 s. 1540 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 31, S. 1711-1718 
Zpětně (k 1.7.2011) byly v Německu pozměněny resp. zjednodušeny požadavky na elektronickou 
fakturaci a došlo tak ke zrovnoprávnění klasické papírové i elektronické faktury. Příspěvek popisuje 
právní změny (na základě systémové směrnice EU o DPH) a jejich důsledky  pro podnikovou praxi, 
současně kriticky reaguje na opožděný uváděcí přípis Spolkového ministerstva financí. Přípustné 
datové formáty, vícečetné faktury (ne kopie či duplikáty) z pohledu finanční správy, de-email, e-dopis, 
digitální archivace elektronických faktur, elektronické potvrzení resp. razítko o příchozí faktuře atd. - 
Pozn. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich : Kurzfassung der Broschüre "Die 
wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2011" 
Nejdůležitější daně v mezinárodním porovnání : stručný obsah brožury "Nejdůležitější daně      
v mezinárodním porovnání - stav ke konci roku 2011" 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 6, S. 48-61 
Mezinárodní porovnání daňové zátěže v roce 2011, které zohledňuje státy EU a vybrané průmyslové 
země, přináší přehledné informace o: daňové a odvodové kvótě, zatížení zisku kapitálových 
společností, podnikových daních, dani z příjmu a dani ze mzdy (2010), zdanění finančního sektoru. 
Stručně je hodnocena pozice Německa v jednotlivých daních. 
 
Václav Benda 
DPH při prodeji dlouhodobého majetku 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 14-15, s. 1-4 
Základní pojmy a pravidla pro uplatnění DPH vč. úpravy odpočtu daně při prodeji dlouhodobého 
majetku; praktický příklad postupu při prodeji dlouhodobého majetku (prodej automobilu, odpočet 
daně při převodu nemovitostí). 
 
Réka Világi 
Exit taxes on various types of corporate reorganizations in light of EU law 
Režim exit tax u různých typů reorganizace firem ve světle práva EU 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 7, p. 346-354 
V příspěvku se rozebírá dopad režimu exit tax, který státy zavádějí k zabezpečení své daňové 
základny, na přeshraniční reorganizace podniků. Jsou uvedeny některé soudně řešené případy v rámci 
EU z poslední doby. Zásadní význam má nalezení rovnováhy mezi projektem jednotného trhu a 
legitimními zájmy jednotlivých členských zemí. - Pozn. 
 
Pietro Mastellone 
Fiscal federalism: A response of contemporary European democratic nations to the global 
economic crisis 
Fiskální federalismus: reakce současných evropských demokratických zemí na globální 
ekonomickou krizi 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 7, p. 335-345 
Autor se v článku zabývá vzkříšením fiskálního federalismu v Itálii. Rozebírá zejména historii a 
důvody federálního uspořádání daňového systému, různé modely a společné principy, italský ústavní 
rámec po r. 1948, ústavní reformu v r. 2001 a přijetí zákona č. 42/2009, který dal fiskálnímu 
federalismu konkrétnější podobu. Na závěr se zamýšlí nad možným směrem dalšího vývoje. - Pozn. 
 
V.A. Kašin 
Fiskal'nyj sojuz i intensifikacija processa integracii 
Fiskální unie a intenzifikace procesu integrace 
Finansy, Sv. 2012, No. 3, s. 28-32 
Nedostatečné dodržování potřebné disciplíny v daňové a rozpočtové oblasti v Evropské unii jako 
hlavní příčina ostrého zvratu ve vývoji EU; řešení rozpočtových problémů na úkor narůstání 
zahraničního státního dluhu; současný stav fiskální integrace v EU, návrh na vznik fiskální unie; 
proces harmonizace daní v Jednotném hospodářském prostoru (Rusko, Bělorusko, Kazachstán) a 
možnost využití zkušeností EU; zaměření dalšího vývoje v oblasti daní pro Rusko. - Pozn. 
 
Axel Schrinner 
Fiskus ist besser als sein Ruf 
Fiskál je lepší než jeho pověst 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 131 (10.7.2012), S. 18 
Mezinárodní poradenská společnost Deloitte se zaměřila na zkušenosti podnikových daňových 
oddělení s finanční správou ve 24 zemích světa; překvapivě si např. v Německu stěžuje na špatné 
vztahy pouze 9 procent podniků a ostatní je vnímají jako dobré či dokonce velmi dobré - v Nizozemsku 
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či Belgii má dobré vztahy s finanční správou více než 90 procent podniků. Podniky se sice staví 
kriticky např. k nedostatečné právní stabilitě zákonů, která je stěžejním problémem v mnoha zemích, 
individuální kontakty s finanční správou hodnotí podniky ale vesměs kladně. V Německu k právní 
jistotě přispělo zlepšení v oblasti závazné informace a navzdory představám o německém daňovém 
pekle rozhodně není v Německu nejbyrokratičtější fiskál. 
 
Marek Kanczew 
Group taxation regime in Poland 
Režim zdanění skupin v Polsku 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 7, p. 355-361 
Článek přináší přehled polských daňových ustanovení ke zdanění skupin a popisuje praktický přístup 
daňových úřadů k otázkám vyvstávajícím v souvislosti se vznikem seskupení pro daňové účely. - 
Pozn. 
 
Barbora Strnadová 
Jak chce ministerstvo omezit úniky u DPH 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 155 (10.8.2012), s. 20 
K novým legislativním návrhům MF na omezení daňových úniků u daně z přidané hodnoty (černá 
listina nespolehlivých plátců, povinnost zveřejnění čísel obchodních účtů, elektronická daňová 
přiznání, snížení obratu pro registraci k DPH, identifikovaná osoba a přeshraniční dodání, ručení 
oprávněného příjemce, prodloužení lhůty na osvobození od DPH u prodeje bytů, stavební a montážní 
práce a režim přenesené daňové povinnosti). -- Viz také úvodní článek na s. 1. 
 
Dietrich Creutzburg ... [et al.] 
Können die Reichen Europa retten? : die Reichensteuer. Ein Mythos 
Mohou bohatí zachránit Evropu? : daň z bohatství. Mýtus 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 143 (26.7.2012), S. 1, 6-7 
I když se v Evropě začalo soutěžit o nejkreativnější nápady jak zdanit ty bohaté a superbohaté, jde 
především o symboliku tohoto úmyslu a uspokojení smyslu pro spravedlnost: příjmy z majetkových 
daní totiž nikde nepřesahují čtyři procenta sociálního produktu a zdanění špičkových příjmů nikde 
nepřispívá k sanaci státní pokladny. Aktuální přehled krátce popisuje stav zdanění velkých příjmů a 
majetků v Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Švýcarsku a Rakousku. V grafu je zachyceno daňové a 
odvodové zatížení ročního příjmu ve výši 100 000 USD ve vybraných vyspělých zemích. 
 
Dušan Karolyi 
Kto z koho či kto za koľko? 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 29-30, s. 12-17 
Daňové úniky v oblasti DPH na Slovensku; kauza Vareha, podvodné daňové odpočty, kontrolní 
činnost odboru mimořádných kontrol. Slabá místa finanční policie při odhalování finančních podvodů. 
 
Vladimír Šretr 
Lékaři v zahraničí a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 16, s. 1-4 
Zdaňování příjmů ze zahraničí, praktické zkušenosti z řešení daňových povinností v oblasti daně         
z příjmů fyzických osob - lékařů, kteří začali vykonávat své povolání za hranicemi ČR. Daňový 
domicil lékařů pracujících v zahraničí, zachování daňového domicilu v ČR, přenesení daňového 
domicilu do Velké Británie, dopady změny daňového domicilu. Příklady. 
 
Zdeněk Burda 
Nad judikaturou týkající se sportovců 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 8, s. 51-60 
Zdanění příjmů souvisejících se sportovní činností; komentované judikáty: 1) sportovci a závislá 
činnost, kniha jízd, 2) dar sdružení na sportovní účely prováděné členy vlastní rodiny, 3) profesionální 
sportovci - rezidenti jiných zemí a jejich příjmy v ČR, 4) nepeněžní příjem trenéra, 5) trenér - 
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nepeněžní příjmy (kasační stížnost), 6) nepeněžní příjem - trenér (ústavní stížnost), 7) nepeněžní 
příjem sportovce - polemika s názorem Ústavního soudu). 
 
Soňa Kelnerová 
Následky porušení povinností při správě daní. II 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 42-46 
K následkům za porušení povinností při správě daní dle daňového řádu novelizovaného zákonem        
č. 458/2011 Sb. Dále autorka upozorňuje na další sankce, které mohou být v daňovém řízení,               
v souvislosti s ním nebo v návaznosti na ně, ukládány (podle zákona o DHP, o loteriích, o lihu,            
o omezení plateb v hotovosti, o zaměstnanosti, o účetnictví, o místních poplatcích). - Pokračování       
z čísla 4/2011. 
 
Danuše Nerudová 
Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české 
společnosti mimo hru? [3. ]  
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 32-35 
CCCTB, společný konsolidovaný korporátní základ daně v EU dle návrhu směrnice. Kapitola 10, 
pravidla pro úpravu hodnoty jednotlivých druhů aktiv při vstupu/výstupu ze skupiny v čl. 61-69: čl. 61 
- převody aktiv v rámci skupiny, čl. 62 - příjmy a výdaje vzniklé před vstupem poplatníka do CCCTB 
skupiny, č. 63 - problematika rezerv a odpočtů, čl. 64 - řešení ztrát při vstupu do CCCTB skupiny, čl. 
65 a 66 - ukončení činnosti skupiny, čl. 67 - nakládání s dlouhodobými aktivy při vystoupení ze 
skupiny, čl. 68 - problematika nehmotných aktiv vytvořených vlastní činností, čl. 69 - nepřipisování 
ztrát členovi vystupujícímu ze skupiny. Kapitola 11, reorganizace podnikatelské činnosti; čl. 70 - 
pravidla pro reorganizaci podnikatelské činnosti v rámci skupiny, čl. 71 - nakládání se ztrátami           
v případě reorganizace podnikatelské činnosti zahrnující dvě či více skupin. - Pozn. -- Pokračování      
z č. 1/2012. 
 
Stanislav Kouba 
Novelizace zákona o daních z příjmů od ledna 2012. 2. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 15-24 
Komentované shrnutí novel zákona o daních z příjmů, které nabyly účinnost v roce 2012 nebo ji 
nabudou k 1.1.2013. Zahrnuje změny týkající se daně z příjmů právnických osob. 
 
Petr Gola 
OECD: nejnižší zdanění práce je v Chile 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 8, s. 32-34 
Mezinárodní porovnání zdanění práce; zdanění práce v ČR (vč. výpočtu zdanění u jednotlivých typů 
mezd), praxe vyššího zdanění nadstandardních příjmů v zemích OECD, děti a efektivní míra zdanění. 
V tabulce zdanění práce svobodného a bezdětného občana u jednotlivých typů mezd v zemích OECD. 
 
Eva Sedláková 
Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů. 1. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 9-14 
Autorka se věnuje paušálním výdajům u příjmů z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné 
činnosti, u příjmů z pronájmu a odpisování hmotného majetku při uplatňování paušálních výdajů. 
Doplněno příklady. 
 
Radek Novotný 
Pochybnosti o daňovém režimu zaměstnaneckých opčních plánů odstraněny? 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 8-17 
Daňový režim zaměstnaneckých opčních plánů; komentář k rozsudku Nejvyššího správní soudu 
(NSS), který potvrdil dlouhodobou praxi daňových subjektů i správců daně, se zabývá jednotlivými 
argumenty NSS a hodnotí možnosti zobecnění vysloveného právního názoru. - Pozn. 
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Zdeněk Kuneš 
Přijatá zdanitelná plnění, u kterých nemusí mít plátce pro nárok na odpočet DPH daňový 
doklad 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 14-15, s. 21-24 
K výjimkám zákona o DPH, které umožňují plátci prokazovat nárok na odpočet jiným způsobem, 
pokud nemá daňový doklad - v případech "samovyměření": 1) odpočet daně, kterou plátce uplatnil při 
poskytnutí zdanitelného plnění osobou povinnou k dani, neusazenou v tuzemsku, 2) odpočet daně, 
kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění jiným plátcem, 3) odpočet daně, kterou plátce 
uplatnil při pořízení zboží z jiného členského státu, 4) odpočet daně, kterou plátce uplatnil při 
vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností, který je dodáním zboží. 
 
Martin Děrgel 
Příjmy fyzických osob z prodeje nemovitostí 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 8, s. 25-31 
Daňový režim příjmů fyzických osob z prodeje nemovitého majetku: 1) příjem z prodeje nemovitostí 
osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, 2) příjem z podnikání z prodeje nemovitostí, 3) ostatní 
zdanitelný příjem z prodeje nemovitostí. Příklady (prodej rozestavěné nemovitosti a pozemku, 
vyřazení stavby z osobního majetku prodejem, prodej nemovitosti v rámci podnikatelské versus 
soukromé činnosti, prodej neodpisovaných majetků atd.). 
 
Ivan Macháček 
Reklama a dary z hlediska daně z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 8, s. 2-7 
Daňové řešení výdajů na reklamu, reprezentaci, reklamní a propagační předměty, sponzoring. Peněžní 
a nepeněžní dary z pohledu daně z příjmů, odpočet poskytnutého daru od základu daně z příjmů 
fyzických/právnických osob. Uplatnění daně z příjmů u příjemce daru (fyzické osoby); nepeněžní dary 
osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti, peněžní dary osvobozené u zaměstnance od daně      
z příjmů ze závislé činnosti. Daňový režim obdarované právnické osoby. Příklady. 
 
Daniela Trezziová 
Rizika švarcsystému a jeho kontrola 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 18-31 
Švarcsystém, rizika, kontrola, sankce. Právní úprava závislé práce, posouzení činnosti OSVČ jako 
švarcsystému, aktivita zaměstnavatele při kontrole inspektorátu práce a ve správním řízení, průběh 
správního řízení. Závislá činnost z pohledu daní a pojistného. Definice závislé činnosti. Souběh 
jednatele/společníka a dodavatelsko-odběratelského vztahu OSVČ. Důsledky překvalifikace příjmu 
OSVČ na závislou činnost, dvojí odvedení daně z příjmů fyzické osoby, daň z přidané hodnoty, 
pojistné na veřejnoprávním pojištění. Dokazování v daňovém řízení, důkazní břemeno. 
 
Peter Thelen 
Rot-grüne Länder wollen Vermögenssteuer wieder einführen 
Rudo-zelené země se opětovně pokoušejí zavést majetkovou daň 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 153 (9.8.2012), S. 14-15 
Iniciativa k nové formě majetkové daně v Německu se týká velkých majetků (nad 2 mld. eur) a 
předpokládá se, že by byla uplatňována sazba ve výši jednoho procenta. Dřívější snahy o zavedení 
majetkové daně zamítl v roce 1995 Spolkový ústavní soud s odkazem na protiústavnost - z důvodu 
rozdílného oceňování u různých forem majetku. Podle nové koncepce by se při zjišťování daňové 
povinnosti vycházelo z aktuální tržní hodnoty kapitálového i nemovitého majetku, potřeba je ještě 
vyřešit např. duplicitu ve zdanění akcionářů kapitálových společností. Riziko kapitálového odlivu        
z důvodu nové daně není vnímáno jako zásadní, v mnoha zemích je zdanění majetku vyšší (odkaz na 
údaje OECD z roku 2008). 
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Karel Mráček 
Rozdílné národní daňové systémy - překážka harmonizace fiskální politiky EU 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 56-66 
Problematika mezinárodní daňové spolupráce a jejích tří forem: daňová koordinace, daňová 
aproximace a daňová harmonizace; daňová konkurence. Přímé daně v zemích EU a jejich koordinace 
a harmonizace; porovnání daňového zatížení v EU; stimulační efekt přímých daní v podpoře výzkumu 
a vývoje; DPH v zemích EU a její harmonizace; rozdíly daňových systémů dle studie Doing Business 
2012 - Jak se platí daně. - Pozn. 
 
Ladislav Pavlík 
Specifika majetkových vztahů ve státním sektoru, majetek státu z pohledu daně z příjmů : 
ocenění a uplatňování daňových odpisů 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 67-73 
Autor se zabývá specifickou úpravou majetkových vztahů ve státním sektoru z pohledu zákona o daních 
z příjmů, charakterizuje věcnou podstatu majetkových vztahů státu a její průnik do daňového práva. 
Zdůvodňuje, proč nelze u státních podniků majetek přeceňovat v souvislosti s převodem výkonu 
vlastnických práv v rámci státního sektoru, jak stanovit vstupní cenu majetku, proč nelze u státních 
podniků daňově odpisovat z reprodukční pořizovací ceny a proč nemohou příspěvkové organizace 
zřizované obcí či krajem daňově odpisovat majetek ve vlastnictví zřizovatele. 
 
Miroslav Petr 
Stát by mohl díky návrhu Bruselu změnit režim DPH a omezit podvody s palivy : daňové úniky 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 160 (17.8.2012), s. 23 
K návrhu Evropské komise na zavedení Mechanismu rychlé reakce (QRM), který by umožnil státům 
ohroženým citelnou ztrátou DPH dočasně zavést u konkrétního druhu zboží systém přenesené daňové 
povinnosti - tzv. reverse charge. Na zavedení systému reverse charge by pak stačil pouhý měsíc od 
podání žádosti a mohl by poté platit až na jeden rok. Pro Česko by zavedení QRM znamenalo 
možnost, jak zabránit bujícím podvodům s nezaplacenou DPH u prodejů benzínu a nafty. 
 
Franz W. Wagner 
Steuerreformen: Warum der "Große Wurf" weder möglich noch nötig ist 
Daňová reforma: proč není "Velký třesk" možný ani nutný 
Finanz-Rundschau, Jg. 2012, Nr. 14, S. 653-667 
Autor argumentuje proti radikálním reformním návrhům ekonomicky podloženým stanoviskem - dle 
jeho názoru je možné dosáhnout pokroků v procesu daňové reformy pouze jemným propracováním a 
ne právnickou abstrakcí. Odmítá názor, že nutnost reformy daňového práva je ryze specifickým 
problémem Německa a vyvrací i zažitou představu, že německé daňové právo je na rozdíl od jiných 
zemí neobvykle komplikované (rozsah, komplexnost, časová náročnost atd.). Mj. vysvětluje, proč není 
nutné reformovat zdanění pracovních příjmů a v souvislosti s tím uvádí ekonomická kritéria pro 
posuzování daňového systému. Hodnotí současné Kirchhofovy reformní návrhy (zjednodušené 
zdanění, two stop shopping, paušalizace, typizace) a zdůrazňuje spíše potřebu reformy v oblasti 
zdanění kapitálových příjmů. Shrnuje existující rozdíly v současném zdanění kapitálových příjmů a 
zmiňuje i možnost, jak docílit jejich stejnoměrného zdanění; v závěru se věnuje reformám 
kapitálového zdanění v Kirchhofově koncepci. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Stravování zaměstnanců - daňové řešení stravenek 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 16, s. 13-17 
Daňové řešení stravování zaměstnanců; daňové řešení stravování u zaměstnance, daňové řešení           
u zaměstnavatele, daňová účinnost příspěvku zaměstnavatele v případě poskytování stravenek, 
stravování a pracovní cesta, stravenky a DPH. Příklady. 
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Martin Lausterer 
Streifzug durch Irrungen und Wirrungen des ermäßigten Steuersatzes 
Procházka omyly a zmatky snížené daňové sazby 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 13, S. 506-514 
Historie a význam vývoje daně z přidané hodnoty v Německu, problémy vymezování a výkladu 
aplikace snížené sazby. Sazby DPH z pohledu práva EU. Existence a výše jednotlivých sazeb DPH v zemích 
EU (velmi snížená, snížená, standardní, mezisazba) a v nečlenských zemích (Norsko, Švýcarsko). 
Reformní snahy Evropské komise v oblasti DPH. - Pozn. 
 
Tomáš Zatloukal, Lenka Krupičková 
Trochu jiný pohled na přezkumné řízení daňové 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 13-14, s. 471-476 
Jedním ze zákonem aprobovaných nástrojů, jimiž je v rámci daňového řízení umožněno zasáhnout do 
již pravomocného rozhodnutí vydaného správcem daně, je nařízení přezkoumání rozhodnutí. Článek je 
věnován především situaci, kdy byla daň pravomocným rozhodnutím dle zjištění správce daně 
stanovena nesprávně v nižší výši, tj. kdy by výsledek přezkumného řízení pro daňový subjekt 
znamenal zvýšení jeho již jednou pravomocně stanovené daně. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Zajištění daně u příjmů nerezidentů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 14-15, s. 5-11 
Zabezpečení splnění daňové povinnosti resp. zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů na území ČR,     
k povinnosti plátce daně srazit zajištění daně (§ 38 zákona o daních z příjmů), výčet devíti druhů 
zdanitelných příjmů nerezidentů ze zdrojů v ČR. Okruh nerezidentů, státy v režimu nezajišťování 
daně, povinnost zajištění daně švýcarských rezidentů. Osvobození od zajištění daně (příklady). 
Termín, odvod, hlášení, vyměření daně, zápočet zajištění daně. Vybrané judikáty. 
 
Gerhard Kraft, Andreas Körner, Anna Türksch 
Zu den geplanten Regelungen des steuerlichen Abzugs von  Finanzierungsaufwand im "Zwölf-
Punkte-Plan" 
K plánovaným předpisům o daňovém odpočtu nákladů na financování ve "dvanáctibodovém 
plánu" 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 29, S. 1592-1595 
Četné reformní iniciativy cílené na podnikové daně v Německu se snaží změnit nejen systém zdanění 
podniků, ale také zpětně ovlivnit jejich daňové zatížení. Kromě "Dvanácti bodů k další modernizaci a 
zjednodušení podnikového daňového práva" k nim patří i "Zelená kniha německo-francouzské 
spolupráce - konvergenční body při zdaňování podniků" nebo úvahy Spolkového ministerstva financí 
o "Zúčtování ztrát a skupinovém zdanění". Příspěvek zaujímá stanovisko k "dvanáctibodovému 
plánu", kde se jednak zabývá zavedením tzv. všeobecného korespondenčního principu (rozšíření 
korespondenčního zdanění) a také plánovanými omezeními v případě financování nabývaných podílů 
z cizích zdrojů (Leverage-Buy-out). - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 9/2012  
Půjčky mezi s.r.o  a společníky. Příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně z příjmů. Pronájem 
majetku v SJM. Účtování o DPH (2.). DPH při prodeji uměleckých děl. 
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Daňový TIP  
 
č. 18/2012  
Půjčky bez úroku a s úrokem z právního, účetního a daňového pohledu. Odvod pojistného z přijaté 
dotace. Ukončení práce na DPP. Škoda způsobená zaměstnancem v daňových nákladech. DPH a 
vzorky zboží z Evropy. DPH a definice nadzemního podlaží. 
 
č. 19/2012  
Pojistné na důchodové spoření - důležitá novinka pro rok 2013. Výhody a nevýhody paušálních 
výdajů (vč. příkladů řešení). Opakovaná technická zhodnocení na budově. DPH při vyřazení vozů. 
Samovyměření DPH. Daň z nemovitostí při pronájmu pozemku. Možnost zaměstnání občana ze 
Slovenska. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Jiří Večerník 
Subjektivní indikátory blahobytu : přístupy, měření a data 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 3, s. 291-308 
Pohled na vytváření doplňujícího indikátoru k HDP, který by lépe vyjadřoval souhrnnou výkonnost 
ekonomického a společenského systému. Autor věnuje pozornost subjektivním mírám spokojenosti z pohledu 
ekonomie, způsobům zkoumání subjektivního blahobytu a jeho problémům, dále shrnuje dosavadní 
pokusy vztáhnout k sobě hospodářský růst a lidské štěstí. Následně pak seznamuje s výzkumnými daty 
umožňujícími srovnání vývoje a faktorů subjektivního blahobytu v ČR s jinými zeměmi (EU) a           
v závěru načrtává perspektivy dalšího výzkumu v této oblasti. - Pozn. 
 
Martin Gächter, Aleksandra Riedl, Doris Ritzberger-Grünwald 
Synchronisation der Konjunkturzyklen im Euroraum und die Auswirkungen der Finanzkrize 
Synchronizace konjunkturálních cyklů v eurozóně a dopady finanční krize 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2012, Nr. 2, S. 33-62 
Rozsah synchronizace konjunkturálních cyklů je významným kritériem, podle něhož je možné 
posoudit vhodnost států pro společnou měnu. Výskyt asymetrických šoků a jejich dopadů na HMU 
může ztížit implementaci peněžní politiky, což vede k podstatnému navýšení nákladů na jednotnou 
peněžní politiku v jednotlivých státech. Komentovaná studie analyzuje, zda se od doby vypuknutí 
finanční krize v roce 2008 systematicky měnil vzorec synchronizace konjunkturálních cyklů. 
Konstatován je výrazný pokles synchronizace konjunkturálních cyklů v období krize, uvedeny jsou 
pravděpodobné příčiny asymetrických dopadů globálních šoků v eurozóně. Nastíněn je metodický 
rámec měření synchronizace (vč. omezení), zdůvodněno je stanovení resp. volba vhodné míry 
synchronizace (korelační koeficient; disperze). Část příspěvku uvádí, které státy přispívají                   
k synchronizaci konjunkturálního cyklu v eurozóně a které jej následují; kapitola 1 příspěvku se 
věnuje relevantní odborné literatuře k problematice synchronizace evropských konjunkturálních cyklů. 
OCA, Optimum Currency Area. - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : B. R. Bergmannová a D. N. McCloskeyová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 89-97 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dvě americké feministicky orientované ekonomky, 
které bývají uváděny i v přehledech nejvýznamnějších ekonomických postav vůbec - Barbaru Rose 
Bergmannovou a Deirdre Nansen McCloskeyovou. Přehledy jejich knižních publikací, klíčových statí 
a dalších příspěvků doplňují stručná biografická data, údaje o akademické kariéře a zejména pak 
shrnutí jejich odborných názorů, studovaných témat a vědeckého přínosu. - Pozn. -- Viz také 
příspěvek o feministické ekonomii na s. 3-18. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Cornelius Welp ... [et al.] 
Auf zum letzten Gefecht : mit dem Schlimmsten rechnen 
Poslední bitva vzplála : počítat s nejhorším 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 28, S. 16-23 
Do evropských bank natekly v rámci sanace miliardy eur, přesto však tyto instituce nejsou 
bezpečnější. Příspěvek hodnotí, nakolik je reálné riziko kolapsu evropského bankovního sektoru, a         
s čím mají (i drobní) investoři v Německu v případě bankrotu banky počítat u jednotlivých investic 
(význam disponibilní hotovosti, zlaté mince a pruty, podnikové půjčky, akcie, investiční fondy, úspory 
v německých bankách/bankách EU, uzavřené fondy atd.). -- K tématu viz též HB, č. 152 z 8. srpna 
2012, s. 1, 6-7. 
 
Thorsten Polleit 
Aus dem Ruder gelaufen 
Mimo kontrolu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 27, S. 39 
ELA, Emergency Liquidity Assistance; varování před neprůhlednými nouzovými úvěry, které centrální 
banky poskytují "nemocným" domácím úvěrovým institucím, což např. vede k nekontrolovanému 
rozšiřování monetární báze. Kromě nebezpečí zvyšování inflace existuje značná pravděpodobnost 
přelití rizik ELA úvěrů do eurosystému a ohrožení (německých) daňových poplatníků, kteří nepřímo 
zaplatí ztráty zahraničních bank. ELA úvěry jsou vnímány jako další potencionální hrozba pro euro. 
 
Frank M. Drost, Andrea Cünnen 
Bund stoppt Privatkunden 
V Německu skončí přímý prodej státních cenných papírů soukromým investorům 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 126 (3.7.2012), S. 4 
Podle rozhodnutí Spolkového ministerstva financí bude letos ukončen přímý prodej spolkových 
cenných papírů soukromým investorům, tyto výhodné investice do spolkových papírů byly 
soukromým investorům nabízeny přes 40 let, dále je bude možné kupovat již jen u bank (za poplatek). 
Založená konta (spravovaná Německou finanční agenturou) však mohou existovat ještě dlouho - do 
skončení splatnosti zaknihovaných cenných papírů. -- K tématu viz též HB, č. 127 ze 4. července 
2012, s. 40-41. 
 
Burning sensation : bank bondholders 
Pálivý pocit : majitelé bankovních obligací 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8794, p. 63 
Dosud to vždy při každé záchraně bank dopadlo tak, že náklady nesli daňoví poplatníci. Teď však sílí 
snaha, aby se zapojili i věřitelé - ti, kteří vlastní bankovní obligace. V některých zemích jsou již           
v platnosti pravidla (a v dalších se připravují), která přimějí banky k tomu, aby aspoň část jejich dluhu 
se mohla v době krize proměnit v aktivum. V článku se upozorňuje na možná rizika takového postupu. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise se přihlásila k regulaci tzv. stínového bankovnictví 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 7-8, s. 212-217 
Dne 1. 6. 2012 skončila veřejná konzultace, kterou vyhlásila Evropská komise k Zelené knize k tzv. 
stínovému bankovnictví, vydané koncem března letošního roku. Cílem Zelené knihy i konzultace je 
zabránit vzniku nových zdrojů rizik ve finančním sektoru a současně jeho posílení a ozdravení. 
Předmětem zájmu je oblast nebankovních úvěrových činností a institucí, která dosud nepodléhá 
zvýšené obezřetnostní regulaci a dohledu centrálních bank a regulátorů trhu s cennými papíry. - Pozn. 
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By Sharlene Goff and Maija Palmer 
Finance's fifth column 
Pátá kolona financí 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37989 (26.7.2012), p. 6 
Selhání počítačového systému v Royal Bank of Scotland by nemuselo být v bankovním sektoru 
ojedinělé. Jak se v článku upozorňuje, banky často šetří na softwaru a při rozšiřování formou akvizice 
často volí levnější verzi propojení systémů, takže sítě jsou pak přetíženy vzhledem k rostoucímu 
objemu a složitosti plateb. 
 
Annina Reimann 
Kein Kavaliersdelikt 
Rozhodně nejde o přestupek kavalíra 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 28, S. 50 
Manipulace s mezibankovními sazbami Libor a Euribor a jejich důsledky pro úvěry a peněžní 
investice. Schéma znázorňuje, jak se propočítávají úroky za mezibankovní výpůjčky a jak nesprávné 
údaje postihují investory. 
 
By Patrick Jenkins and Brooke Masters 
London's precarious position 
Nejisté postavení Londýna 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37992 (30.7.2012), p. 7 
Po posledních skandálech utrpěla pověst londýnské City a finanční trh čeká i tvrdší regulace. 
Postavení Londýna jako finančního centra je otřeseno a konkurence se toho snaží využít. Britská vláda 
bude muset najít správný kurz, který by nadále zajistil atraktivitu City pro globální bankovní průmysl, 
ale současně zabránil dalším skandálům. 
 
By Richard Milne 
Norway's national nest egg 
Norská národní rezerva 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38010 (20.8.2012), p. 5 
Norský ropný fond je považován za vzor odpovědného řízení příjmů z energetického průmyslu. Jeho 
spravování se vyznačuje velkou transparentností. Začal v r. 1996 s 300 mil. USD a nyní se jeho 
hodnota pohybuje kolem 600 mld. USD, přičemž v držení má 1 % světových aktiv. Hovoří se o "norském 
modelu" investování v protikladu k dominantní metodě pro velké veřejnoprávní investory používané 
Yaleskou univerzitou. Současně s rychlým růstem fondu však probíhají ostré diskuse ohledně alokace 
jeho aktiv. 
 
Petra Pelantová 
Nosili nám igelitky, nakupovali jako šílení 
Euro, Sv. 2012, č. 33, s. 18-25 
K aktuální situaci prodeje investičního zlata v Česku, "zlatá horečka", která postihla drobné investory. 
Odlišnosti v koncové ceně zlata v ČR; výkup zlata; vývoj vztahu ceny zlata a ropy; nákupy zlata 
centrálními bankami. 
 
Aleš Králík 
Nová evropská úprava evropských fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního 
podnikání 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 7-8, s. 210-212 
Článek přináší analýzu dvou nových nařízení Evropské komise - nařízení o evropských fondech 
rizikového kapitálu (nařízení o EuVECA) a nařízení o evropských fondech sociálního podnikání 
(nařízení o EuSEF). - Pozn. 
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Barbora Urbancová 
Povinnosti českých bank a spořitelních a úvěrních družstev v souvislosti s účastí na procesu 
sekuritizace aktiv 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 7-8, s. 197-202 
Cílem článku je podat přehled povinností českých bank a spořitelních a úvěrních družstev, které 
plynou z transpozice čl. 122a směrnice 2006/48/ES do českého právního řádu a dalších předpisů 
regulujících proces převodu rizik a podmínky kapitálové přiměřenosti v souvislosti se sekuritizačními 
transakcemi, a upozornit na některé problematické aspekty této právní úpravy. - Pozn. 
 
QE, or not QE? : quantitative easing 
QE - ano či ne? : kvantitativní uvolňování 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8793, p. 58-59 
Konvenční prostředky (snižování úrokových sazeb) nepomáhají, a tak centrální banky sahají k jinému 
druhu zbraní. Nekonvenční měnová politika zahrnuje všechno od negativních úrokových sazeb po 
změnu inflačních cílů, ale nejoblíbenějším se v krizi stalo "kvantitativní uvolňování", tvorba peněz      
k nákupu aktiv. Jeho užívání stále stoupá, o čemž svědčí politika britské i americké centrální banky.    
V článku se hodnotí, nakolik přínosný je tento způsob měnové politiky. 
 
Michael Andreasch, Pirmin Fessler, Martin Schürz 
Spareinlagen in Österreich - Sicherheitsanker in Krisenzeiten 
Soukromé úspory v Rakousku - bezpečnostní kotva v krizových dobách 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2012, Nr. 2, S. 86-99 
Studie Rakouské národní banky analyzuje údaje o úsporách soukromých domácností a přináší detailní 
pohled na vývoj úspor v posledních deseti letech (2002-2011) a také na jejich stav i roli v době krize. 
Struktura vkladů je prezentována v kategoriích (podle velikosti, počtu a celkové hodnoty konta), 
vyhodnocen je podíl úspor na celkovém majetku a připomenut význam úspor pro ekonomiku. - Pozn. 
 
Jan Frait, Petr Hlaváč 
Strašidlo jménem deleveraging 
Euro, Sv. 2012, č. 30, s. 52-53 
V návaznosti na situaci v bankovních sektorech eurozóny a zvýšené regulatorní požadavky vznikají 
obavy z tzv. neuspořádaného deleveragingu a zpřísnění úvěrových podmínek. Autoři charakterizují 
tuto situaci, rozebírají faktory, které riziko neuspořádaného deleveragingu snižují, a odhadují dopady 
deleveragingu na dynamiku úvěrování soukromého i podnikového sektoru a na možné zvýšení 
úrokových sazeb z úvěrů. V grafu je znázorněn vývoj celkových aktiv, kapitálu a leverage bank 
eurozóny od dubna 1998 do dubna 2012. 
 
Gillian Tett 
The Achilles heel of America's financial system 
Achillova pata amerického finančního systému 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37993 (31.7.2012), p. 9 
Slabým článkem finančního systému jsou americké fondy peněžního trhu v celkové hodnotě 2,6 bil. 
USD. Očekává se od nich sice, že budou investovat pouze do "bezpečných" aktiv, ale na rozdíl od 
bankovních účtů nejsou kryty žádným pojištěním vkladů a investoři si mohou libovolně vybrat své 
peníze. V příspěvku jsou zmíněny návrhy řešení. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Jiří Hezký 
České stavebnictví je čtvrté nejhorší 
Stavitel, Sv. 20, (2012) č. 8, s. 52-53 
Propad českého stavebnictví v letech 2000-2008 (a v období 2008-2014), hodnocení trendu ve vazbě 
na HDP; intenzita stavění v ČR, vývoj stavební produkce v Evropě do roku 2008 resp. 2014. Skupiny 
zemí ne/poznamenané recesí. 
 
Tomáš Holub 
Ekonomika se rozjede až v roce 2014 : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 33, s. 30-31 
Komentář ředitele sekce měnové a statistiky ČNB k nové makroekonomické prognóze pro ČR na 
letošní a příští rok. Nejprve zmínka o prohlubování evropské dluhové krize a poklesu evropské 
ekonomiky. Dále o recesi české ekonomiky, slabé spotřebě domácností, očekávané dynamice růstu, 
mírném poklesu zaměstnanosti, vývoji inflace a změně nepřímých daní i o predikovaném cenovém 
vývoji. V grafech znázorněna prognóza inflace a cíle ČNB, prognóza HDP, vývoj kurzu koruny/eura a 
úrokových sazeb PRIBOR na rok 2013. 
 
Thomas Sigmund, Klaus Stratmann 
Energiewende in Gefahr? 
Ohrožení změny v energetické politice? 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 152 (8.8.2012), S. 12-13 
Rizika zatížení malých i velkých spotřebitelů příliš vysokou cenou elektřiny v Německu. Nárůst 
nákladů na proud v domácnostech a v podnicích od roku 2002 resp. 2007. Kritika trvalé podpory 
obnovitelných energií, k nutnosti reformovat zákon o napájení (EEG), význam únosné a stabilní ceny 
elektřiny. -- K tématu a možnostem snížení ceny elektřiny viz též HB, č. 153 z 9. srpna 2012, s. 15. 
 
D. Heilmann, T. Ludwig, T. Sigmund 
Es lebe die Industrie! : die Stärken der deutschen Industrie 
Ať žije průmysl! : silné stránky německého průmyslu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 138 (19.7.2012), S. 1, 6-9 
Old Economy, reindustrializace Evropy, reálná ekonomika. Za svoji hospodářskou sílu vděčí 
Německo především průmyslu; této zemi se dnes vyplácí, že se nepřidala k všeobecnému kurzu 
deindustrializace a postavila se proti prognózám hospodářské politiky společnosti služeb (G. Schröder: 
"Nemůžeme žít z toho, že si vzájemně budeme stříhat vlasy"). Německý průmysl vyváží měsíčně 
produkci za 100 mld. eur, pracuje v něm pětina zaměstnaných a vytváří čtvrtinu hospodářského 
výkonu země. Silný německý průmysl je pro Evropu vzorem: všude v Evropě, kde zavládla dluhová 
krize, lze jako hlavní příčinu vidět deindustrializaci a slabý export a např. i Britové, kteří od 80tých let 
sázeli jen na finanční průmysl, znovu investují do automobilové výroby, rovněž francouzská vláda se 
snaží zvýšit podíl průmyslové  výroby. Zmíněna je problematická stránka ceny elektřiny resp. 
vysokých nákladů na ni v německých energeticky náročných podnicích (po odklonu od atomové 
energie), emisní povolenky. 
 
Marek Hudema 
HDP už nestačí. OSN radí, jak měřit bohatství národů 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 155 (10.8.2012), s. 16-17 
Ke zprávě o měření skutečného bohatství národů, kterou vydala OSN pro dvacet zemí světa za období 
1990-2008. Žebříček ekonomicky nejsilnějších zemí je sestaven dle Indexu všeobecného bohatství 
(IWI), který je alternativním návrhem na měření a porovnání ekonomického rozvoje zemí a má 
odstranit nedostatky, které jsou vytýkány tradičnímu měřítku - HDP. IWI poukazuje na důležitost 
lidského kapitálu, přírodních zdrojů, stavu životního prostředí a zohledňuje nejen současný stav dané 
země, ale také její možný budoucí vývoj. -- Viz také rozhovor s britským ekonomem Parthou 
Dasguptem o měření rozvoje jednotlivých zemí a IWI. 
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Japanese lessons : the global crash 
Japonské poučení : globální krach 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8796, p. 56-58 
Po pěti letech krize hrozí eurozóně hospodářská stagnace ve stylu japonského "ztraceného desetiletí"   
v 90. letech. V článku se připomínají snahy politiků poučit se z japonské krize a jednat rychle, vyčistit 
bilance bank a stimulovat hospodářství, a také s jakým úspěchem se tyto kroky setkaly. Výsledky 
Ameriky a Británie jsou smíšené, kdežto eurozóna svým vývojem připomíná Japonsko. 
 
Points of light : America's economy 
Světelné body : americké hospodářství 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8793, p. 18-20 
V letech 1982-2007 byli motorem americké ekonomiky spotřebitelé. Teď se situace mění, protože 
spotřebitelé musí nést svůj díl na celkovém zadlužení a učí se žít v rámci svých prostředků. Celkový 
americký růst není vysoký, ale jeho jednotlivé složky vykazují některé zajímavé posuny. Překvapením 
je příspěvek vývozu a mění se i geografický model amerického exportu. Tradičně silné služby posilují 
a jejich vývoz do zemí jako Brazílie, Indie a Čína se v letech 2006 a 2010 téměř zdvojnásobil. 
Vzchopil se i průmysl a také se díky rozvíjejícím trhům znovu oživila role Ameriky jako velkého 
producenta komodit. -- K problematice viz i článek Comeback kid na s. 8. 
 
Eva Šťěpánková 
Pomohou od července nové investiční pobídky ke zlepšení ekonomické situace? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 16, s. 25-28 
Investiční pobídky v ČR, zvyšování atraktivity investičního prostředí. Začlenění podpory 
technologických center a center strategických služeb do systému investičních pobídek. Zavedení 
institutu strategického investora. Změny ve stávající podpoře výroby ve zpracovatelském průmyslu, 
snížení předepsaného podílu strojního zařízení na celkové investici. Nové podmínky uplatňování 
daňových prázdnin. 
 
Promises, promises : the Greek economy 
Samé sliby : řecké hospodářství 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8796, p. 58 
Plnění reformního programu v Řecku silně pokulhává. Podle frustrovaných představitelů Evropské 
komise, Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky, odpovědných za dohled, Řecko 
uzákonilo spoustu reforem, ale řadu z nich neprovádí. Týká se to např. privatizace, změn ve správě 
daní nebo snížení počtu zaměstnanců ve státní správě. 
 
I. Borisova ... [et al.] 
Rastuščaja rossijskaja ekonomika na fone rastuščej vnešnej naprjažennosti 
Rostoucí ruská ekonomika na pozadí rostoucího vnějšího napětí 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 6, s. 4-32 
V příspěvku se rozebírají okolnosti a charakteristiky vývoje ruského hospodářství v r. 2011. Rostoucí 
napětí a turbulence na světových finančních trzích a burzách sice způsobily nebývalý odliv kapitálu do 
zahraničí, ale nezastavily ruské hospodářské oživení. Překonání krizového poklesu, rekordně nízká 
inflace, rychlé obnovení úvěrování a aktivní kroky vlády pomohly neutralizovat negativní vlivy 
vnějšího napětí. Podpora spotřebitelské a investiční poptávky se promítla v hospodářském růstu. - Pozn. 
 
Thomas Ludwig 
Schrottmeiler kosten Milliarden 
Likvidace atomových milířů stojí miliardy 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 150 (6.8.2012), S. 16 
Hrozba zastavení dotací EU z důvodu nadměrných nákladů a značného zdržení při realizaci 
demontáže odstavených atomových elektráren v zemích východní Evropy (Bulharsko, Litva, 
Slovensko - odstávky byly jednou z podmínek vstupu do EU v roce 2004). 
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Jan Němec 
Velká průmyslová revoluce - model 2012 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 28, s. 5-9 
Autor argumentuje pro reindustrializaci hospodářství v ekonomicky vyspělých zemích, vyzvihuje 
význam průmyslové výroby pro ekonomiky i v období krize. Věnuje se negativům i důvodům 
porevoluční deindustrializace českého hospodářství, zdůrazňuje nutnost změn v průmyslové výrobě - 
třetí průmyslovou revoluci vyznačující se automatizací a digitalizací, inovacemi, technologickými 
změnami a maximální efektivitou práce. Dále charakterizuje průmyslové obory, které se v ČR úspěšně 
rozvíjejí, roli vlády v reindustrializaci a stav investic státu do vzdělávání, vědy, výzkumu a vývoje        
i spolupráci akademického a soukromého sektoru. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Jiří Malý 
Měnová unie bez fiskální a hospodářské unie : neudržitelný základ eurozóny 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 6-26 
Odborná stať se zabývá dosavadním asymetrickým uspořádáním hospodářské a měnové unie v EU ve 
vazbě na současnou dluhovou a institucionální krizi eurozóny. Autor zdůrazňuje, že ekonomická 
heterogenita členských zemí podtrhuje nutnost zavedení hospodářské unie (sjednocení fiskální politiky 
členských zemí, jejich daňových systémů a částečně i sazeb, dostatečně silný společný rozpočet atd.) 
společně s unií měnovou. Shrnuje rizika a náklady vyplývající z existence měnové unie bez fiskální a 
hospodářské unie, analyzuje makroekonomické rozdíly a nerovnováhy mezi členskými zeměmi 
eurozóny. V závěru se soustředí na možnosti a reálnost fiskální integrace v EU a možné důsledky 
neochoty zemí eurozóny zavést fiskální a hospodářskou unii pro budoucnost eura. -- Viz také 
příspěvek na s. 27-41 Podrobná úprava měnové unie versus nedostatečné vymezení hospodářské unie 
v právu EU. 
 
Oldřich Hájek ... [et al.] 
Regionální disparity a financování regionální politiky : některé poznatky z České republiky 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 3, s. 330-348 
Příspěvek se zabývá zhodnocením vybraných vztahů regionálních disparit a financování regionální 
politiky na případové studii České republiky vzhledem k operačním programům cíle Konvergence. 
Autoři empiricky hodnotí prostorový vzor alokace finančních nástrojů regionální politiky ve vztahu    
k disparitním regionům, dále hodnotí koherenci prostorových cílů národní regionální politiky ČR ve 
vztahu k prostorové alokaci finančních prostředků operačních programů EU, dále se zabývají rozdíly   
v hodnocení vzhledem k sídlu žadatele a místu realizace i prostorovou alokací finančních nástrojů 
regionální politiky ve vztahu k definovaným tematickým oblastem. - Pozn. 
 
Matthias Thibaut 
Von Angst getrieben 
Poháněni strachem 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 115 (18.6.2012), S. 10-11 
Stručně k důvodům rostoucího tlaku v britské společnosti na (správně načasované) referendum o odchodu 
Velké Británie z Evropské unie. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Petra Pelantová 
Bitva o pohledávku vrcholí 
Euro, Sv. 2012, č. 33, s. 6-7 
K vývoji sporu o vlastnictví nedobytné státní pohledávky za zeměmi bývalé Jugoslávie, který vede ČR 
se společnostmi Rondex Finance a Raffels. Nabídka mimosoudního vyrovnání ze strany MF ČR 
ohledně platnosti prodeje 25 procent jugoslávské pohledávky; peruánský dluh a případ Ponocný. 
 
Vladimír Jeníček 
Globalisation - challenges, rewards, question 
Globalizace - výzvy, zisky, pochybnosti 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 6, p. 275-284 
Autor charakterizuje klady i problémové stránky ekonomické globalizace, zvažuje je jak z historické 
perspektivy, tak pohledem současnosti. Pozitivní dopady vidí zejména ve stimulaci hospodářského 
růstu, vývoji nových technologií a růstu životní úrovně chudých i bohatých států, negativa spatřuje 
zejména v poškozování národní suverenity, podkopávání místních tradic a kultury a v ohrožení 
hospodářské a sociální stability. Dále diskutuje postavení zemědělství v globalizovaném světě na 
počátku 21. století, věnuje se zemědělským aspektům globalizace a diskutuje další otázky spojené       
s fenoménem globalizace. - Pozn. 
 
Jana Sereghyová 
Nové tendence v mezinárodním obchodě a krátkodobá predikce jeho vývoje 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 104-112 
Autorka analyzuje vývojové tendence a dynamiku světového zahraničního obchodu v roce 2011 a 
prognostická očekávání nadcházejícího vývoje dovozu a dovozní poptávky, exportu a 
konkurenceschopnosti a obchodních bilancí u jednotlivých států a skupin zemí světa pro rok 2012. - Pozn. 
 
Veronika Kajurová, David Stavárek 
Přináší rozvojová pomoc skutečný rozvoj? : pokrok v rozvojových cílech tisíciletí 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 165-179 
K efektivnosti rozvojové pomoci a spolupráce. Autoři zjišťují, zda se objem oficiální rozvojové 
pomoci pozitivně promítá do pokroku při plnění vybraných Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) a 
dalších významných ukazatelů ekonomického rozvoje, které v MDG nejsou přímo obsaženy. Bližší 
specifikace MDG předchází empirickému vyhodnocení dopadů finanční pomoci na vybrané ukazatele 
v rámci tří příjmových skupin zemí za období 2000-2009 (míra dosažení základního vzdělání, 
zastoupení žen v národních parlamentech, dětská úmrtnost, mladistvá porodnost, míra úmrtí 
způsobená tubekulózou, celková dluhová služba, očekávaná délka života při narození a HDP na 
obyvatele). Závěry naznačují, že objem oficiální rozvojové pomoci většinou není spojen s významnou 
změnou zkoumaných ukazatelů, o míře a intenzitě dopadu rozhoduje zejména soulad rozvojové 
strategie se specifickými aspekty každé země. 
 
Richard Behar 
Too big to fail : Světová banka 
Forbes, Sv. 2012, č. 8, s. 64-68 
Kritický pohled na roli Světové banky v 21. století, na naplňování jejího mandátu, boj s chudobou, 
efektivnost boje s korupcí, úvěrovou politiku, vztahy s Čínou, nakládání se svěřeneckými fondy i vedení 
instituce za předsednictví Roberta Zoellicka. 
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Podnik a podnikání 
 
Les misérables : European entrepreneurs 
Ubožáci : evropští podnikatelé 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8795, p. 17-18, 20 
Důvodem krize v Evropě je její chronická neschopnost podpořit ambiciózní podnikatele. Kontinentální 
Evropě dělá potíže zakládat nové podniky předurčené k růstu. Vzniká sice množství drobných 
obchůdků a živností, ale ne inovativní firmy, které by se probojovaly do první podnikatelské ligy. 
Získat finance není snadné a v případě neúspěchu firmy se na nesolventní podnikatele nahlíží jako na 
podvodníky. Překážkou je i pracovní právo. -- Český překlad článku pod názvem Evropští byznysmeni 
v rolích bídníků viz čas. Ekonom č. 31-32/2012, s. 76-79. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Fulfilling promises : pensions 
Plnění slibů : penze 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8797, p. 45-46 
Čína vytváří svůj systém sociálního zabezpečení. Ke 300 milionům městských obyvatel, kterým je 
vyplácen nějaký druh penze, se nově přidává 326 mil. venkovských obyvatel, zařazených do systému 
dávek vyplácených místními vládami. Výše základní penze se liší podle toho, jak jsou tyto vlády 
finančně zabezpečeny. V článku se popisují problémy, s nimiž se čínský systém důchodového 
zabezpečení potýká. -- Viz i článek Social security with Chinese characteristics: pensions na s. 10-11. 
 
G. Monusova 
Social'naja politika v jevropejskom obščestvennom mnenii: sub`jektivnyj kontrakt meždu 
obščestvom i gosudarstvom 
Sociální politika v evropském veřejném mínění: subjektivní smlouva mezi společností a státem 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 6, s. 127-151 
Na základě souboru dat ESS (2008) jsou zkoumány postoje obyvatel evropských zemí k sociálnímu 
zabezpečení: poptávka po sociální politice, ochota podílet se na jejím financování a rozdíly mezi 
těmito dvěma parametry. Uvádí se, že očekávání spojená se sociální politikou a ochota přijmout vyšší 
zdanění k zajištění více výhod souvisí s institucionálními charakteristikami zemí. Slabé instituce a 
nízká transparentnost fiskální a sociální politiky jsou živnou půdou korupce a fiskálních iluzí. - Pozn. 
 
Peter Thelen 
Sozialkassen schwimmen im Geld 
Sociální pokladny se topí v penězích 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 123 (28.6.2012), S. 14-15 
Miliardové přebytky příjmů letos očekávají sociální pokladny v Německu, pozitivní vývoj je odrazem 
příznivé konjunktury - a tedy i růstu mezd a zaměstnanosti. Pokud nebudou přebytkové příjmy využity 
jako demografická rezerva, mohl by očekávaný nárůst znamenat pro plátce pojištění ještě větší pokles 
příspěvkové sazby než bylo plánováno. V grafu vývoj rezerv důchodového pojištění (2000-2011) a 
výše příspěvkových sazeb (2000-2013). 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Max Härder, Konrad Fischer, Dieter Schnaas 
Die Sehnsucht nach Solidem 
Touha po něčem solidním 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 26, S. 16-22 
Bytová výstavba v Německu zažívá první skutečný boom od doby znovusjednocení, investicemi do 
bydlení řeší Němci obavy o své úspory (koupě certifikátů apod. není atraktivní) - navíc majitelé i zájemci 
o nemovitosti profitují z dluhové krize, protože je nyní velmi výhodné refinancování starých úvěrů      
i nové půjčky. Mapka názorně ukazuje změny cen nemovitostí (za 1 m2) od počátku finanční krize, 
tabulka přináší přehled nabízených historicky výhodných hypoték. -- Velmi příznivými podmínkami 
půjček a hypoték se blíže zabývá WW, 2012, č. 29, s. 80-85. 
 
Martina Kuloglija Podivínová 
Od dohody o nájemném po jeho soudní a zákonnou regulaci 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 13-14, s. 494-499 
Vývoj otázky tzv. deregulace nájemného; problematika "odškodňování" pronajímatelů bytů; nájemné 
sjednané dohodou a na základě určení soudu - novela provedená zákonem č. 132/2011 Sb.; budoucí 
právní úprava podle nového občanského zákoníku; otázka právní jistoty účastníků nájemního vztahu. - 
Pozn. 
 
Miloslava Hálová, Tomáš Doležal 
Převod náhradních pozemků v restitucích podle zákona o půdě 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 8, s. 892-939 
Vývoj právní úpravy převodu náhradních pozemků (PNP) podle zákona o půdě; některé aspekty 
ovlivňující aplikaci právní úpravy PNP; vývoj soudní judikatury k této problematice; otázka uzavírání 
smíru v soudních řízeních o PNP. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Ladislav Jouza 
Ochranná doba v pracovním poměru 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 7, s. 53-57 
Kdo je v ochranné době, pracovní neschopnost a výpověď, mateřství a těhotenství jako důvod 
ochrany, ochrana zaměstnance ve veřejné funkci, původní práce a pracoviště, porušení pracovních 
povinností a léčebného režimu, ochrana ve zkušební době, neplatné propuštění, zaměstnání do 
skončení výpovědní doby aj. 
 
Ján Matejka, Martin Štefko 
Osobní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jako definiční znak pracovněprávního 
vztahu : stručná komparativní analýza pohledem informační společnosti 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 8, s. 872-891 
Příspěvek je zaměřen na teoretické otázky týkající se definice povahy vztahu mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem, přičemž vychází z historických zkušeností a konceptu závislé práce; přihlíží však      
i k moderním formám vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Stručně informuje o stavu před 
přijetím ABGB (rakouský Obecný zákoník občanský), o nájmu pracovní síly v letech 1811 - 1938 a 
řízení práce v letech 1938 - 1989. Konstatuje, že zákoník práce z r. 2006 značně posílil osobní povahu 
pracovněprávního vztahu, a charakterizuje osobní vztah v agenturním zaměstnávání. Závěrečné 
kapitoly se zaměřují na osobnostněprávní vztah při realizaci práv k některým předmětům duševního 
vlastnictví vytvářených v pracovněprávních vztazích a na osobní vztah při realizaci distančních forem 
práce (homeworking, teleworking). - Pozn. 
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Alexander Insam, Lars Hinrichs, Martin Hörtz 
Vergütungssysteme nach der Instituts-Vergütungsverordnung : aktuelle ungeklärte und 
geklärte Rechtsfragen 
Systémy odměňování dle nařízení o odměňování v bankovních institucích : aktuální nevyjasněné 
i vyjasněné právní otázky 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 28, S. 1568-1572 
Přiblíženy jsou praktické problémy, které vznikají v Německu od roku 2010 při souběhu pracovního 
práva a práva bankovního dozoru v důsledku implementace nařízení o odměňování v bankovních a 
úvěrových institucích. Popsány jsou už i první zkušenosti, aby mohly tyto instituce vzniklé potíže řešit 
a zamýšlený teoretický "ochranný plášť proti rizikům nastavený zákonodárcem se tak nestal pro banky 
svěrací kazajkou". Popsán je aplikační záběr nařízení, všeobecné požadavky na odměňovací systémy a 
také je např. zmíněno zohlednění míry rizika ve variabilní složce odměňování vázané na určité 
pracovní pozice. Významné instituce; k definici pojmu variabilní odměňování. - Pozn. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 9/2012  
Jednotná minimální mzda a její změny. Pracovní poměr na zkoušku - nově. Lhůty a doby 
v pracovněprávních vztazích - nově. Zdanění úroků z prodlení z dlužné mzdy. Podíl zaměstnance a 
zaměstnavatele na platbě pojistného. Zdravotní pojištění a chyby podnikatelů. Zaměstnanecké výhody. 
Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (1.). Český zaměstnanec 
pracující v zahraničí (2.). 
 

Právo 
 
Ivan Karpják, Kateřina Šmukařová a Karel Šturm 
 (Ne)známé vody zahraniční insolvence 
Euro, Sv. 2012, č. 32, s. 54 
Krátce k insolvenčnímu řízení zahraničního obchodního partnera a k právní povaze vymáhání 
pohledávek českými věřiteli v EU, v Rusku a v Číně. 
 
Breaking the seals : notaries 
Lámání pečetí : notáři 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8797, p. 47-48 
K probíhajícím a uvažovaným změnám v postavení notářů ve světě. Zatímco v Evropě přicházejí o své 
výsady, v Asii jejich autorita roste. Nejmocnější a nejbohatší jsou notáři v kontinentální Evropě, kde 
jsou právní systémy založeny na občanském právu. Naopak v zemích založených na precedenčním 
právu jsou téměř neznámí. Výjimkou je Amerika, která má navzdory precedenčnímu právu 4 800 
notářů - ti však slouží hlavně k uspokojení touhy Američanů po razítkách a pečetích. 
 
Constanze Hacke 
Erben ohne Grenzen 
Dědicové bez hranic 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 121 (26.6.2012), S. 18 
Na základě nařízení EU by od roku 2015 mělo dojít ke zjednodušení u přeshraničních pozůstalostí, což 
nejen pro německé dědice znamená, že "dědění v zahraničí nebude v budoucnu vázáno na státní 
příslušnost, ale na obvyklé místo pobytu". Nařízení přináší rovněž institut evropského testamentu, 
který držitelům umožní v Evropě prokazovat majetkové následnictví. Harmonizace přeshraničního 
dědění neharmonizuje daň dědickou členských zemí. 
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Fine and punishment 
Pokuta a trest 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8794, p. 64 
Z hlediska objemu pokut a dalších finančních trestů pro firmy je toto léto rekordní. Jen za poslední tři 
měsíce musely britské a americké společnosti zaplatit za nejrůznější prohřešky přes 10 mld. USD.      
K nejčastějším formám nezákonného jednání patří předražování, prodej produktů, které neodpovídají 
potřebám klienta (mis-selling) a dohody o cenách. Z ekonomie trestné činnosti však vyplývá, že 
sankce by měly být ještě ostřejší, aby vyvážily zisky firem z porušování zákona. -- Český překlad 
článku pod názvem Trestejme firmy tak, aby to bolelo viz čas. Ekonom č. 30/2012, s. 33. 
 
Tomáš Břicháček 
Jednotný patentový soud pro EU blízko realizace 
Jurisprudence, Sv. 21, (2012) č. 6, s. 24-31 
Myšlenka evropského patentového soudnictví diskutovaná od osmdesátých let se po řadě neúspěšných 
pokusů konečně blíží svému uskutečnění. Zamýšlená decentralizovaná, dvoustupňová soudní soustava 
bude mít výlučnou pravomoc rozhodovat o základních druzích sporů, které mohou vyvstat v souvislosti 
s evropskými a budoucími unijními patenty. Článek se po krátkém ohlédnutí za předchozími projekty 
zabývá základními rysy plánovaného soudnictví (vnitřní struktura, pravomoci, jazykový režim atd.) a 
vybranými aspekty relevantními z hlediska České republiky a Evropské unie. - Pozn. 
 
Ladislav Vaško 
Judikatura Nejvyššího správního soudu: Ochrana spotřebitele 
Soudní rozhledy, Sv. 18, (2012) č. 7-8, s. 250-255 
Ochrana spotřebitele v judikatuře Nejvyššího správního soudu: diskriminace spotřebitele, informace   
o ceně výrobků a služeb, informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za 
vady. - Pozn. 
 
Kateřina Ronovská 
Nadace (a trusty) v kontinentální Evropě - pohled funkcionální 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 7-8, s. 202-206 
Nadace ve formálně právním a funkcionálním pojetí; nadační účel jako středobod nadačního práva; 
rozdíly mezi nadací a trustem; trusty v kontinentální Evropě; nadace v České republice; svěřenský 
fond: právní povaha a funkce. - Pozn. 
 
Jana Ondřejková, Pavel Ondřejek 
Několik poznámek ke způsobům změn primárního práva EU a ústavním aspektům eventuálního 
přístupu ČR ke Smlouvě o fiskální unii 
Jurisprudence, Sv. 21, (2012) č. 5, s. 24-32 
Různé zjednodušené způsoby schvalování změn zakládacích smluv Evropské unie či mezinárodně 
smluvní spolupráce členských států mohou být vedeny zájmy rychlejšího postupu při realizaci 
společných politik členskými státy Evropské unie, než v případě klasického vyjednávání o revizi 
primárního práva EU. Nejnovějším případem je jednání o Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě      
v hospodářské a měnové unii, kde lze spatřovat ústavněprávní problémy s ohledem na povahu jejích 
závazků, otázku případného přenosu pravomocí, jakož i otázku nepřímé novelizace zakládacích smluv 
schvalovaných postupem podle článku 10a Ústavy. - Pozn. 
 
Stanislava Černá 
O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 7-8, s. 193-196 
Prolomení uzavřeného počtu druhů akcií, akcie s rozdílnou vahou hlasů, hlasovací akcie v zahraničí, 
hlasovací akcie v zákoně o obchodních korporacích, hodnocení akcií s násobnými hlasovacími právy. - 
Pozn. 
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Vladimír Šefl 
Trestněprávní rovina porušení daňových předpisů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 14-15, s. 37-45 
Trestní odpovědnost poplatníků a plátců daně, přiblížení právní úpravy trestných činů v daňové 
oblasti. Znaky daňových trestných činů, sankce v případě: zkrácení daně či poplatku, neodvedení daně 
či pojistného na sociální zabezpečení, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, porušení 
předpisu o nálepkách, padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely, zkreslování 
údajů o stavu hospodaření, nepřekažení trestného činu, legalizace výnosů z trestné činnosti. - Pozn. 
 
Robert Zbíral 
Ustanovení o vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě : nedokonalá úprava pro vyhrocenou 
situaci 
Jurisprudence, Sv. 21, (2012) č. 6, s. 15-23 
Jednou z klíčových změn obsažených v Lisabonské smlouvě je klauzule umožňující členskému státu 
jednostranné vystoupení z EU. Článek kriticky analyzuje dopady začlenění klauzule do primárního 
práva a podrobně rozebírá obsah ustanovení zařazeného jako čl. 50 Smlouvy o EU. Dochází k závěru, 
že zatímco myšlenku klauzule samu o sobě je třeba podpořit, její konkrétní realizace v čl. 50 SEU je 
vysoce problematická. Tento pohled je rovněž podpořen stavem vnitrostátního práva (v článku 
ukázáno na příkladu ČR), které je zcela nepřipraveno na možnost vystoupení a v současném znění by 
se s procesem nedokázalo vypořádat. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 6 

Rozdíl v daňovém zacházení mezi subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP), které nejsou rezidenty a podléhají srážkové dani, a subjekty, které jsou rezidenty a 
takové dani nepodléhají – překážka volnému pohybu kapitálu : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce 
podané Tribunal administratif de Montreuil (Francie). FIM Santander Top 25 Euro Fi v. Directeur des 
résidents a l’étrangers et des services généraux. 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 10. května 2012     C-338/11 
 
 
Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 13-14 

Sankční povaha vyloučení farmáře z dotačního systému : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce 
podané Sad Najwyszy (Polsko). Prokurator Generalny v. Łukasz Marcin Bonda. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 5. června 2012     C-489/10 
 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 7-8 

Duševní vlastnictví – právní ochrana počítačových programů : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce 
podané High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. SAS Institute Inc. v. World 
Programming Ltd. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 2. května 2012     C-406/10 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                         
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Účetnictví 
 
Dieter Fockenbrock, Susanne Metzger 
Bilanzen, kurz und knapp 
Rozvahy, krátké a stručné 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 151 (7.8.2012), S. 17 
K předloženému zákonu spolkové vlády, který má (na základě směrnice EU) zjednodušit účetnictví 
pro velmi malé podniky; kritéria mikrofirmy, hodnocení efektu přínosu. 
 
Martin Děrgel 
Finanční leasing v účetnictví a daních 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 7, s. 2-11 
Ekonomické, právní a daňové shrnutí finančního leasingu, finanční leasing v účetnictví, podmínky 
daňové účinnosti nájemného, leasing uzavřený v různých obdobích. Demonstrováno na příkladech. 
 
Jiří Hula 
Nejčastější chyby zjištěné při auditu účetních závěrek 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 7, s. 13-15 
Nejčastější chyby systému účetnictví a uzávěrkových operací, logické vazby a křížové kontroly, 
rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
 
Josef Drbohlav 
Smluvní pokuty v účetnictví a daních z příjmů 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 7, s. 39-42 
Smluvní pokuta náleží mezi zajišťovací instituty - má donutit dlužníka k řádnému splnění závazku. 
Základní úprava smluvní pokuty je obsažena v občanském zákoníku. Příspěvek se soustředí na její 
účetní a daňové aspekty včetně příkladů. 
 
Martin Děrgel 
Účtování o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 16, s. 33-39 
Účtování o DPH; rozvahové účtování o DPH, výsledkové účtování o DPH. Příklady účtování o DPH: 
na výstupu při uskutečnění zdanitelného plnění plátcem daně v tuzemsku, obchodníka se zbožím, v případě 
nadměrného odpočtu DPH, dodanění fiktivních zdanitelných plnění nebo odpočtu daně při registraci    
k DPH atd. 
 
Helena Kelblová 
Uplatňování daňových a účetních odpisů v základu daně z příjmů právnických osob v letech 
2011 a 2012.2. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 58-66 
Druhá část příspěvku na téma daňových a účetních odpisů dokončuje kapitolu týkající se vymezení 
odpisovaného majetku v zákoně o daních z příjmů a poukazuje na hlavní úskalí této právní úpravy. 
Podrobněji k hmotnému majetku vyloučenému z odpisování, k podmínkám pro zaevidování hmotného 
majetku, k vymezení poplatníků oprávněných odpisovat a ke způsobům odpisování (rovnoměrné, 
zrychlené, časové odpisy) a k pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 9/2012  
Novela zákona o účetnictví. Nájem podniku - účetnictví. Zúčtovací vztahy - Krátkodobé závazky. Cizí 
měna v daňové evidenci. 
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Účetní TIP  
 
č. 17/2012  
Dotace v účetnictví podnikatelů. Správní delikty podle zákona o účetnictví. 
 
č. 18/2012  
Vedlejší pořizovací náklady a odchylky od skutečné ceny pořízení nakupovaných zásob. Nejméně 
oblíbená ustanovení zákona o účetnictví (jejichž dodržování činí účetním jednotkám největší 
problémy). Půjčka mezi jednatelem a společností. Daňový doklad ve vazbě na přenesení daňové 
povinnosti. Paušál a silniční daň u vozidla v SJM.  
 
č. 19/2012  
Změna zákona o účetnictví v průběhu roku 2012. Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. 
ČÚS č. 11 - Operace s podnikem, část „Postup účtování při přeměně společnosti“. Převod vozů do jiné 
s.r.o. 
 

Veřejná správa 
 
Tomáš Lechner, Pavel Mates 
E-Government v evropském prostředí 
Správní právo, Sv. 45, (2012) č. 4, s. 249-256 
E-Government se stal jedním z nejvýznamnějších fenoménů veřejné správy 21. století. Vzhledem k tomu, 
že je výrazně spjat s výpočetní technikou, vyžaduje si speciální právní úpravy, které se však prolínají   
s regulací klasických, tradičních institutů. Jeho další realizace závisí především na politických 
rozhodnutích, ochotě dále jej rozvíjet a na finančních prostředcích. Přitom je třeba vzít v potaz, že 
uplatnění e-Governmentu je smysluplné jen tam, kde přináší výhody, zejména v podobě lepšího 
fungování správy, což není ve všech případech. - Pozn. 
 
Kateřina Frumarová 
Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonnou nečinností veřejné správy 
Správní právo, Sv. 45, (2012) č. 4, s. 193-220 
Obecně k nezákonné nečinnosti veřejné správy; odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci; odpovědnost za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem; 
uplatnění nároku na náhrady škody a nemajetkové újmy; uplatnění nároku u soudu; regresní úhrady; 
promlčení nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy. - Pozn. 
 
Olga Pouperová, Romana Foltýnová 
Nejvyšší kontrolní komora Polské republiky 
Správní právo, Sv. 45, (2012) č. 4, s. 236-248 
Článek se zabývá právní úpravou Nejvyšší kontrolní komory - nejvyšší instituce účetní a rozpočtové 
kontroly Polské republiky. Je uvozen stručným historickým exkurzem; dále se věnuje otázce zařazení 
Komory do systému státních orgánů, otázce vnitřní organizace Komory a zejména rozsahem kontrolní 
působnosti a pravomocí. - Pozn. 
 
Jiří Šimek 
Znají všichni základní pravidla rozhodování mezi veřejnou zakázkou a PPP? 
PPP bulletin, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 8-9 
Posuzování vhodnosti využití veřejné zakázky či PPP při realizaci projektu; zaměření analýz, 
vyhodnocování rizik a jejich kvantifikace pro oba sektory (i s ohledem na cenu). 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Ivana Schneiderová 
Abeceda povinností starostů k rozpočtu a účetnictví 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 8, střed. příl. (8 s.) 
Povinnosti starostů, rekapitulace rizik řízení, rozhodování a financování (příklady škod, zpronevěr, 
sankcí). Rozpočtový proces, rozpočet obce, povinnosti vyplývající z rozpočtových pravidel. 
Informační toky a účetnictví, výhody centrální evidence smluv. Účetnictví obcí, informační povinnost 
vůči osobám odpovědným za účetnictví, povinnosti zastupitelů. Účetní metody založené na odhadu, 
klasifikace majetku a oceňování, výsledek hospodaření a účetní závěrka dílčího konsolidačního celku. 
 
Another weak link in the euro zone : Europe's troubled regions 
Další slabý článek v eurozóně : problémové evropské regiony 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8795, p. 21-22 
Starosti vlád v Madridu a Římě ještě zvyšují jejich silně zadlužené regiony. K nejvíce problémovým 
regionům ve Španělsku, které se hlásí o pomoc státu, patří Valencie a Katalánsko, ale následovat 
mohou i další. Jejich potíže způsobuje kombinace recese, klesajících cen nemovitostí, selhání bank a 
plýtvání veřejnými penězi. Problémovým regionem Itálie je Sicílie, známá svou rozmařilou správou 
(dvakrát více úředníků než v Lombardii, která má dvojnásobný počet obyvatel). -- Problematice 
vztahů mezi španělskými regiony a centrální vládou je věnován i článek ve FT ze dne 26. 8. 2012, s. 7 
pod názvem Autonomy under fire. 
 
Barbora Strnadová, Michaela Mužíková 
Dluhová brzda se dotkne pacientů i platů státních zaměstnanců 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 161 (20.8.2012), s. 2-3 
K připravované finanční ústavě ČR, resp. ústavnímu zákonu o rozpočtové kázni a odpovědnosti. 
Návrh právního zakotvení mechanismu, který zaváže vládu k odpovědné rozpočtové politice a 
povinnosti realizovat určitá opatření v případě nárůstu veřejného dluhu. Stručný přehled pravidel a 
opatření dluhové brzdy, jež by měla platit od r. 2014, k ustanovení Národní rozpočtové rady. V grafech 
je znázorněn vývoj deficitu státního rozpočtu a veřejného dluhu v období 1993-2011. 
 
Marek Legéň, Michal Lehuta, Xénia Makarová 
Ficov balíček istôt : zásadnejšie ozdravovanie na strane výdavkov sa zatiaľ nekoná 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 25, s. 24-26 
Konsolidace veřejných financí SR; přehled navrhovaných opatření od roku 2013, které se zaměřují 
především na oblast daní (zaměstnanci, živnostníci, studenti, hazard, omezení nezdanitelné částky na 
nepracujícího partnera atd.) a také přinášejí změny např. ve valorizaci důchodů či omezení maximální 
částky podpory v nezaměstnanosti. 
 
Zdeněk Morávek 
Nový pokyn k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 16, s. 20-23 
Komentář k pokynu GFŘ č. D-9, rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně. Sankcionování porušitele rozpočtové kázně, stanovení výše penále. Podmínky 
podání žádosti o prominutí či částečném prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně; lhůty. 
Výjimečné případy porušení rozpočtové kázně. Důvody hodné zvláštního zřetele, které vedou k prominutí 
odvodu nebo penále za porušení rozpočtové kázně. Vymezení výše prominutí (např. při neoprávněně 
uhrazené DPH), sazba penále, výhoda ze zadržení. 
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Miroslav Zámečník 
Odhalování investičního rébusu : když už vládní výdaje nemohou pomoct, aspoň neškrtí a 
nestraší 
Euro, Sv. 2012, č. 31, s. 9 
K alokační efektivnosti vládních investic v Česku a k porovnání dynamiky investiční aktivity s Německem, 
Polskem a Slovenskem. -- K míře veřejných investic v ČR viz čas. Euro č. 30/2012, s. 9. 
 
Ivana Dostálová 
Six-pack, two-pack, fiskální úmluva : cesta k fiskální odpovědnosti, nebo k fiskální integraci? 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 42-55 
Příspěvek přehledně informuje o reformě a dalším posílení hospodářského pilíře hospodářské a 
měnové unie v rámci EU v letech 2011 a 2012 prostřednictvím nařízení six-pack, two-pack a Smlouvy 
o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, tj. fiskální úmluvě. Zabývá se 
reformovaným rámcem a novými postupy pro rozpočtový dohled a intenzivnější koordinaci 
hospodářských politik členských států EU, zvláště eurozóny. Autorka charakterizuje fenomén 
rostoucího vládního zadlužení v eurozóně a dále podrobně seznamuje s postupy a nařízeními i politickým 
pozadím nového rámce preventivní i nápravné části rozpočtového dohledu, prvním i druhým nařízením 
pro eurozónu v rámci two-packu a stručně shrnuje fiskální úmluvu a postoj vlády ČR k ní. - Pozn. 
 
Haroon Chowdry ... [et al.] 
The distributional impact of the 2012-13 higher education funding reforms in England 
Distribuční dopad změn ve financování vyššího vzdělávání z období 2012-13 v Anglii 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 2, p. 211-236 
Studie zkoumá finanční dopady systému financování vyššího vzdělání, který má být zaveden na 
vysokých školách v Anglii od září 2012, a zjišťuje, jak změny ovlivní rovnováhu jeho financování 
mezi absolventy, studenty, vysokými školami a daňovými poplatníky. Zaměřuje se zejména na 
simulování odhadů distribučních důsledků zavedených změn pro studenty s ohledem na příjem rodičů 
a pro absolventy s ohledem na celoživotní příjmy po absolvování studia. Dále autoři analyzují a 
diskutují pravděpodobné dopady změny financování na sociální mobilitu. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky tohoto zvláštního vydání s tematikou Role of Education and Skills in Driving Social 
Mobility. 
 
The Spanish patient : Spain and the markets 
Španělský pacient : Španělsko a trhy 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8795, p. 55-56 
Dílčí léčba přináší Španělsku jen dočasnou úlevu, a tak zemi hrozí intenzivní péče v podobě úplné 
pomoci od eurozóny. I když země přežije horké léto, trhy naznačují, že do konce roku bude potřebovat 
plnou pomoc. To je noční můrou nejen pro Španělsko. Na záchranu španělských bank již bylo 
vynaloženo či přislíbeno 100 mld. EUR, další pomoc se odhaduje na 250 mld. EUR. -- K problematice 
viz i článek na s. 7 The flight from Spain. 
 

Zemědělství 
 
O.A. Aleksandrova 
Gospodderžka agrarnoj ekonomiki SŠA 
Státní podpora zemědělské ekonomiky USA 
Finansy, Sv. 2012, No. 3, s. 67-71 
Podpora amerických farmářů ze strany vlády; různé formy podpory: přímá - zejména státní dotování 
příjmů farmářů, nepřímá - daňové úlevy; příslušná legislativa. 
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Životní úroveň 
 
Libor Dušek, Petr Janský 
Dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 3, s. 309-329 
Článek přináší vyhodnocení distribučních dopadů různých změn DPH a sociálního pojistného, které 
byly aktuálně zvažovány v první části roku 2011, na životní úroveň různých typů domácností. Autoři 
detailně odhadují dopady navrhovaných variant změny nebo sjednocení sazeb DPH, vyhodnocují 
rozdíly v dopadech na domácnosti s rozdílnou úrovní příjmů, ekonomickou aktivitou či počtem dětí. 
Počítají, o kolik se změní životní náklady a čisté příjmy každé domácnosti zastoupené ve Statistice 
rodinných účtů, a to jak v absolutní výši, tak i relativně k celkovým výdajům domácností. Výsledky a 
z nich plynoucí závěry prezentují odděleně pro tři návrhy daňových změn. - Pozn. 
 
Jake Anders 
The link between household income, university applications and university attendance 
Souvislost mezi příjmem domácnosti, přihlášením se na vysokou školu a vysokoškolským 
studiem 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 2, p. 185-210 
Autor zkoumá a kvantifikuje spojitost mezi stálým příjmem domácnosti a přihlášením se ke studiu a 
navštěvováním vysoké školy u současných mladých lidí v Anglii z hlediska pravděpodobných 
důsledků pro sociální mobilitu. Analyzuje také pravděpodobnost podání přihlášky ke studiu, 
pravděpodobnost studia školy, na kterou se přihlásili, a dokládá spojitost mezi příjmem domácnosti a 
studiem na univerzitách s vysokou prestiží (Russell Group). Výsledky ukazují, že u mladých lidí         
z pětiny domácností s nejvyšším příjmem je pravděpodobnost studia na vysoké škole zhruba 2,7 krát 
vyšší než u skupiny mladých lidí z nejnižší příjmové skupiny. Klíčovým zjištěním je, že rozdíly ve 
vysokoškolském studiu a jeho výběru vyplývají do značné míry z rozhodnutí z doby před nebo při 
podání přihlášky na vysokou školu. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto zvláštního vydání s tematikou 
Role of Education and Skills in Driving Social Mobility. 
 

Ostatní 
 
The college-cost calamity : higher education 
Finanční problémy univerzit : vysoké školství 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8796, p. 51-52 
Americké neziskové univerzity hromadí dluhy, jako kdyby byly startující technologické firmy. 
Odhaduje se, že jejich dlouhodobý dluh roste o 12 % ročně. Krize nazrává již několik let, protože 
univerzity hodně investují do svých prostor a vybavení, aby přilákaly nejlepší zaměstnance a studenty 
a získaly granty na výzkum. Přijímají také více studentů a zvyšují jim školné, takže dluhy studentů 
dosahují rekordní výše. Federální podpora vysokých škol zůstává na vysoké úrovni, ale jednotlivé 
státy svůj příspěvek snížily, stejně jako nadace. 
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Daně 
 
26305VII 
Václav Benda, Jana Dlabačová 
DPH u zboží EU a třetí země 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
DPH při obchodování se zbožím v rámci EU a se třetími zeměmi - praktický manuál s vysvětlením 
základních principů a pravidel zdaňování či osvobození těchto obchodů. Aktuální účetní případy ve 
vazbě na DPH. Stanoviska k dotazům z účetní a daňové praxe (exekuce, zálohy na daň z příjmu ze 
závislé činnosti, odpisy hmotného majetku aj.). Stanoviska Generálního finančního ředitelství             
k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci zdanění kurzových rozdílů. Informace z dubnového 
semináře Národní účetní rady. - ISBN: 978-80-87367-29-2 (brož.) 
 
26687 
International Bureau of Fiscal Documentation ; editors Ola van Boeijen-Ostaszewska, Marnix 
Schellekens 
European tax handbook 2012 
Evropská daňová příručka 2012 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, 974 s. : tab. 
Základy daňových systémů evropských zemí a výběr nejdůležitějších daňových aspektů každé 
jurisdikce. Popis je založen na informacích dostupných k 1. dubnu 2012 u 49 evropských států a 
jurisdikcí. První kapitola je věnována zdanění v Evropské unii - základní charakteristika daní a výše 
sazeb. Následující kapitoly přinášejí podrobnější informace o zdanění fyzických a právnických osob    
v jednotlivých zemích Evropy (abecedně uspořádaných). - 23nd annual ed. - ISBN: 978-90-8722-134-8 
(brož.) 
 
26688 
IBFD ; editors Ola van Boeijen-Ostaszewska ... [et al.] 
Global corporate tax handbook 2012 
Světový průvodce zdaněním právnických osob 2012 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, 1204 s. : tab. 
Přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřuje na korporační daně. Jednotlivé 
kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace o zdanění příjmů právnických osob a kapitálu i o mezinárodních 
aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých zemích. Obsahuje také zvláštní kapitolu o dané 
problematice v EU. - 2012 ed. - Viz také Global individual tax handbook 2012 (sign. 26689). - ISBN: 
978-90-8722-135-5 (brož.) 
 
26689 
IBFD ; Ola van Boeijen-Ostaszewska ... [ et al.] 
Global individual tax handbook 2012 
Světový průvodce zdaněním fyzických osob 2012 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, 852 s. : tab. 
Přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřuje na zdanění jednotlivců. Jednotlivé 
kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace o zdanění příjmů fyzických osob, o příspěvcích na sociální 
zabezpečení, o dani dědické a darovací, o dani nemovitostní i o mezinárodních aspektech a dvojím 
zdanění v jednotlivých zemích. Obsahuje také zvláštní kapitolu o sazbách daní vybíraných srážkou     
z úroků z úspor. - 2012 ed. - Příl. - ISBN: 978-90-8722-095-2 (brož.) 
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26691 
edited by Lynne Oats 
Taxation : a fieldwork research handbook 
Zdanění : příručka pro terénní výzkum 
London : Routledge, 2012, xiv, 248 s. : tab., grafy, schémata 
Autorka zkoumá zdanění jako sociální a institucionální fenomén a nástroj správy věcí veřejných          
k ovlivňování sociálních aktérů, otevírá nový přístup k systematickému zkoumání oblasti výzkumu 
zdanění. Naznačuje, jak by měl být prováděn výzkum daňové oblasti (tax research) také z širšího - 
společenskovědního - pohledu, za využití výzkumných přístupů a metod dalších disciplín a sociálního 
výzkumu. Dále se věnuje možnostem použití sociologických teorií v oblasti daní (institucionální 
teorie, teorie moci a actor network theory) a v závěrečné části knihy přivádí výzkumný proces k životu 
prostřednictvím zběžného náhledu na reálné výzkumné projekty. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-57761-8 
(váz.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26695 
Kevin D. Hoover 
Applied intermediate macroeconomics 
Aplikovaná makroekonomie pro středně pokročilé 
Cambridge : Cambridge University Press, 2012, xl, 899 s. : tab., grafy, vzorce 
Americká vysokoškolská učebnice aplikované makroekonomie pro středně pokročilé studenty. Věnuje 
se tématům: vztah makroekonomie a reálného světa, národní důchod, národní účetnictví a struktura 
ekonomiky, hospodářský cyklus, finanční trhy, mezinárodní finanční systém a platební bilance, 
hospodářský růst, trhy práce a nezaměstnanost, agregátní nabídka a poptávka, spotřeba a investice, 
inflace, makroekonomická data a základní statistické nástroje pro práci s ekonomickými daty. Detailně 
zpracovává oblast mezinárodních finančních trhů a makroekonomických politik - monetární a fiskální. - 
Pozn. -- Slovníček pojmů. - ISBN: 978-0-521-76388-2 (váz.) 
 
26724 
Jiří Blažek ... [et al.] 
Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 392 s. : il. 
Kniha obsahuje výklad základů ekonomie, práva a hospodářské politiky a přibližuje jejich vzájemné 
souvislosti. Jsou popsány následující oblasti: historie ekonomického a právního myšlení, fungování 
tržního systému včetně trhu peněz, základy práva, role státu a hospodářská politika, inflace, trh peněz 
a měnová politika, ekonomický růst a hospodářský cyklus, veřejný sektor a veřejné statky, otázky 
mezinárodního obchodu, hospodářská politika jednotného vnitřního trhu EU, proces globalizace a 
mezinárodní systém obchodu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-847-3 (brož.) 
 
26720 
Petr Wawrosz, Herbert Heissler, Petr Mach 
Reálie k makroekonomii : odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 469 s. : il. 
Publikace poskytuje výklad makroekonomické reality a popis vybraných makroekonomických 
událostí ve světě i v ČR. K rozebíraným tématům patří např. velká deprese po roce 1929, zpomalení 
hospodářského růstu v 2 pol. 20. století, pozitivní vývoj v USA ve druhé polovině 90. let 20. století, 
monetární politika centrálních bank po roce 2007, problémy eurozóny po roce 2007 atd. Jednotlivé 
události jsou představeny formou reflexí z dobových médií i prostřednictvím praktických analýz. 
Obsahem kapitol jsou: předmět makroekonomie, HDP, dlouhodobý ekonomický růst, peníze, inflace, 
nezaměstnanost, agregátní vývoj, model důchod-výdaje, model IS-LM a model IS-LM-BP, agregátní 
poptávka a nabídka, krátkodobé kolísání ekonomiky, mezinárodní obchod a pohyb kapitálu, měnový 
kurz, platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika, Phillipsova 
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křivka, protekcionismus nebo volný obchod, ekonomická integrace a EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7357-848-0 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26722 
Ivana Kubicová, Luboš Komárek, Miroslav Plašil 
Analýza makrofinančních rizik a jejich přenosů v kontextu zranitelnosti české ekonomiky 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 115 s. : il. 
Studie se zabývá finančními vztahy mezi jednotlivými sektory ekonomiky a jednotlivými trhy aktiv. 
Popisuje rizika, která na těchto trzích vznikají, a zabývá se důsledky plynoucími z nesladěnosti cen 
aktiv. Primárně je zaměřena na prostředí české ekonomiky. Názvy kapitol: Úvod do systémového 
rizika, procykličnosti a charakteristiky finančních systémů; Analýza rizik spojených s nesladěností cen 
aktiv; Empirická analýza nesladěnosti cen aktiv v ČR; Nástroje pro analýzu negativních šoků 
vycházejících ze společných expozic mezi subjekty a jejich propojenosti; Identifikace finančních rizik 
v sektorech české ekonomiky; Propagace šoků v české ekonomice a jejich efekty na protistrany. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-86729-76-3 (brož.) 
 
26690 
Brendan Brown 
Euro crash : the exit route from monetary failure in Europe 
Krach eura : jakým způsobem se dostat z měnového selhání v Evropě 
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2012, viii, 210 s. 
Autor vychází z tvrzení, že zavedení jednotné měny euro uvolnilo síly, které měly zásadní význam ve 
vytvoření celosvětové úvěrové bubliny a v tom, že období po prasknutí této bubliny (po roce 2007) 
bylo téměr v celé Evropě nadbytečně bolestivé a zbytečně nákladné. Nedílnou součástí toho byla série 
špatně zvolených politik Evropské centrální banky. V jednotlivých kapitolách hledá podpůrné 
argumenty, analyzuje a shrnuje svá tvrzení - zaměřuje se na původ "euro-bubliny" v Evropské měnové 
unii, řízení inflace, měnovou nerovnováhu v eurozóně, architekturu její centrální banky, měnovou 
politiku ECB, její omyly od r. 1998, nepohotové reakce na propuknutí úvěrové krize, reakci na 
insolvenční krizi na konci roku 2008, nepřiznání svých chyb z krizového období, odmítnutí 
kvantitativního uvolňování aj. Po vynesení svého hypotetického rozsudku nastiňuje nápravná opatření, 
do kterých je začleněno vytvoření nové měnové unie EMU-2. - 2nd ed. - ISBN: 978-0-230-36849-1 
(brož.) 
 
26708 
Mary Buffett & David Clark ; [překlad Zuzana Hocková] 
Nová Buffettologie : osvědčené investiční techniky pro měnící se trhy, díky nimž se stal Warren 
Buffett světově proslulým investorem 
Praha : Grada, 2012, 292 s. 
Investiční strategie a zásady legendárního investora Warrena Buffetta. Kniha přiblížuje postupy a 
kritéria, na základě kterých Buffett vybírá akcie do svého portfolia. Uváděny jsou četné konkrétní 
příklady a případové studie. Autoři představují použití selektivní kontrariánské investiční strategie 
vedoucí k ziskům, Buffetovu strategii vydělávající na špatných situacích a klesajících trzích, vysvětlují 
jeho zaměření na investování do podniků s tzv. trvalou konkurenční výhodou a popisují metody 
rozlišení dobře fungující podnikové ekonomiky od špatné. Zabývají se též využitím finančních 
informací v prostředí internetu. - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-247-4085-0 (brož.) 
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26631 
Marco Nicoli, Carlo Corazza 
The market for remittance services in the Czech Republic : outcomes of a survey among 
migrants 
Trh remitenčních služeb v České republice : výsledky dotazování mezi migranty 
Washington : World Bank, c2010, viii, 73 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie seznamuje se zjišťováním hlavních typických znaků trhu s remitenčními službami v ČR, které 
prováděla World Bank Payment Systems Development Group v roce 2009 na žádost českého 
ministerstva financí, a analyzuje jeho výsledky. Dotazováno bylo 880 imigrantů osmi různých 
národností, jež reprezentují největší a nejvýznamnější migrantské komunity v zemi (čínská, 
moldavská, mongolská, polská, ruská, slovenská, ukrajinská a vietnamská). Závěry mohou pomoci 
identifikovat možné způsoby zlepšování efektivity remitenčních trhů. - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-
8213-8585-2 (brož.) 
 
26685 
edited by Allen N. Berger, Philip Molyneux and John. O.S. Wilson 
The Oxford handbook of banking 
Oxfordský průvodce bankovnictvím 
Oxford : Oxford University Press, [2012], xlv, 994 s. : grafy, tab. 
Publikace přináší obsáhlý komplexní přehled a analýzu bankovnictví. První kapitola se věnuje teorii 
bankovnictví - úloze bank ve finančním systému, řízení rizik, likviditě, diverzifikaci, univerzálním 
bankám a mezinárodním finančním konglomerátům. Druhá kapitola se zabývá regulací finančních trhů 
- centrálním bankovnictvím, úlohou bank v transmisi měnové politiky, půjčovatelem v poslední 
instanci, etickým pohledem na bankovní regulaci a dohled, pojištěním vkladů, regulačním kapitálem a 
Basel II i konkurencí a ochranou hospodářské soutěže v bankovnictví. Ve třetí kapitole je 
rozpracováno téma výkonnosti bank - technologické změny, finanční inovace, globalizace 
bankovnictví, malé podnikatelské úvěry, spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěrování a nástroje a 
důsledky procesu sekuritizace. Čtvrtá kapitola je věnována makroekonomickým perspektivám 
bankovnictví - systémovému riziku, bankovní krizi, Velké depresi, platebním systémům, úloze státu    
v oblasti ekonomického a finančního vývoje a vztahu reálné ekonomiky a bankovnictví. V poslední 
kapitole jsou charakterizovány mezinárodní rozdíly v bankovních strukturách a prostředí - 
bankovnictví v USA, v EU, v tranzitivních ekonomikách, latinskoamerických státech, v Japonsku a     
v asijských rozvíjejících se státech. - Paperback ed. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-964093-5 (brož.) 
 
E-9469 
Oddělení analýzy finančního trhu Ministerstva financí 
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2012, 69 s. : grafy, tab. 
Úvodní shrnutí vývoje. Makroekonomická situace. Prostředky použitelné na finančním trhu. Struktura 
úspor domácností. Subjekty finančního trhu - bankovní sektor, kapitálový trh, pojišťovny, penzijní 
připojištění. Vztah vládního sektoru k finančnímu trhu. Trh deviz. Aktivity MF v oblasti finančního 
trhu. - 1. vyd. - Přehled legislativy finančního trhu a doplňující tabulky. - ISBN: 978-80-85045-39-0 
(brož.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26693 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
European economic forecast : spring 2012 
Evropská hospodářská prognóza : jaro 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, ix, 182 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise přináší komplexní krátkodobou makroekonomickou prognózu a vyhlídky 
eurozóny a EU jako celku i jednotlivých členských a kandidátských zemí (období 2012-2013). Je 
připojena také stručná charakteristika makroekonomické situace hlavních hospodářských partnerů EU 
(USA, Japonsko, Čína, Rusko, státy EFTA). Hospodářství EU trpí následkem Velké recese z let 2008-
09 a také v důsledku evropské dluhové krize. Dále k napětí na finančních trzích; vysoké nejistotě 
ohledně hospodářského výhledu, stagnaci HDP; zhoršování situace na trhu práce; dopadům opatření    
k fiskální konsolidaci. Příloha obsahuje řadu statisticky zpracovaných hospodářských ukazatelů a 
jejich odhadů na roky 2012 a 2013. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22818-6 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26703 
Petr Doucek, Miloš Maryška a kolektiv 
Konkurenceschopnost českého ICT sektoru 
Praha : Professional Publishing, 2012, 253 s. : il., portréty 
Vybrané problémy konkurenceschopnosti v oblasti ICT sektoru. Vymezení kategorie konkurenceschopnosti 
české ekonomiky a její podpora informačními technologiemi. Konkurenceschopnost ICT studijních 
oborů českých vysokých škol (včetně srovnání s vysokým školstvím ve státech Visegrádské čtyřky). 
Analýza vzdělávacího systému ČR - ekonometrická a statistická analýza dostupných údajů o českém 
ICT sektoru a jeho vlivu na ekonomiku země. Demografické modely budoucího vývoje české 
populace s důrazem na potřeby počtu ICT odborníků. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-077-5 (brož.) 
 
26714 
Vladan Rámiš ... [et al.] 
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání : se souvisejícími dokumenty, 
formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář 
Praha : Linde Praha, 2012, 132 s. 
Znění a komentář zák. č. 132/2010 Sb. Výklad je zaměřen především na internetové prostředí. Přílohy 
obsahují doporučené postupy provozovatelů audiovizuálních mediálních služeb a etický kodex 
sdružení pro internetovou ochranu (SPIR). - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7201-879-6 
(brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26692 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Convergence report 2012 
Konvergenční zpráva z roku 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, xi, 158 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Konvergenční zpráva EK hodnotí připravenost na členství v eurozóně osmi členských států EU s tzv. 
dočasnou výjimkou na zavedení eura (derogací) - Bulharska, České republiky, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska. Posuzuje, zda bylo dosaženo vysokého stupně udržitelné 
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konvergence, jež je sledována prostřednictvím tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií, a 
slučitelnosti národní legislativy s evropským právem. Obsahuje Zprávu Evropské komise - 
COM(2012)257 z května 2012 a doprovodné texty, které podrobněji zkoumají stav hospodářské a 
právní konvergence v každém z osmi hodnocených členských států EU (kritéria právní kompatibility, 
cenové stability, stavu veřejných financí, kurzové stability, dlouhodobých úrokových sazeb aj.). - 
Předplatné edice European Economy. - ISBN: 978-92-79-22851-3 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26686 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : the quest for lasting stability. April 2012 
Zpráva o globální finanční stabilitě : hledání trvalé stability. Duben 2012 
Washington : International Monetary Fund, 2012, xii, 165 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika a jejich změny 
za poslední půlrok, kterým čelí globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti a 
případných ohrožujících faktorů finanční stability. Detailněji se věnuje krizi eurozóny a napětí na 
trzích státních dluhopisů periferních zemí EU, deleveragingu v evropských bankách a posouzení 
odolnosti rozvíjejících se trhů. Další tematická kapitola se zaměřuje na celosvětový pokles počtu 
bezrizikových aktiv, různé funkce těchto bezpečných aktiv na mezinárodních finančních trzích a na 
potenciální důsledky tlaků v této oblasti na globální finanční stabilitu. Závěrečná kapitola analyzuje 
tematiku finančních dopadů a růstu veřejných i soukromých nákladů plynoucích ze stárnutí populace a 
rizika dlouhověkosti. - Pozn. -- Příl. -- Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-61635-247-9 (brož.) 
 
26716 
Judita Štouračová a kol. 
Proměny ekonomické diplomacie v ČR a ve světě 
[Praha] : Professional Publishing, 2012, 254 s. 
Vymezení ekonomické diplomacie, její vztah k zahraniční politice a její postavení v současných 
mezinárodních vztazích. Trendy vývoje světové ekonomiky a jejich vliv na ekonomickou dimenzi 
diplomatických vztahů. Stručný přehled vývoje ekonomické diplomacie v dějinách. Modely řízení 
ekonomické diplomacie ve vybraných státech (Švédsko, Finsko, Velká Británie, Itálie, Německo). 
Otázky a problémy ekonomické diplomacie České republiky. Historizující pohled, proměny 
institucionálních struktur ekonomické diplomacie, aktuální problémy z hlediska podnikatelské sféry, 
aktivity diplomatů. - 1. vyd. - Na obálce nad názvem: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha. - ISBN: 978-80-7431-081-2 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26702 
Petra Růčková, Michaela Roubíčková 
Finanční management 
Praha : Grada, 2012, 290 s. : il. 
Realizace finančního managementu a jeho specifika v ČR, především aspekty vzniku a vývoje 
korporací. Výklad v kapitolách: Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy; 
Investování; Metody hodnocení investic ; Dlouhodobé zdroje financování; Finanční analýza; Metody 
finanční analýzy; Poměrová analýza; Řízení kapitálové struktury; Plánování jako nezbytná součást 
finančního řízení; Dividendová politika; Teoretický rámec Corporate Governance; Corporate 
Governance ve 20. a 21. století. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4047-8 (brož.) 
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26719 
Frank Arnold ; překlad Alena Nováková 
Management : učíme se od těch nejlepších 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xiv, 385 s. : portréty 
Na portrétech 60 známých a výrazných osobností z různých společenských oblastí jsou vysvětleny 
hlavní aspekty účinného managementu řízení organizací, inovací a řízení osob. Mezi uvedenými 
osobnostmi jsou např. Bill Gates, Herbert von Karajan, Coco Chanel, Warren Buffett, Simon Rattel, 
Hillary Clintonová, ale i historické osobnosti. - Vyd. 1. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-7357-
732-2 (brož.) 
 
26718 
Tomáš Dvořák 
Valná hromada s.r.o. 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 435 s. 
Úvodní výklad o společnosti s ručením omezeným. Působnost valné hromady. Obecné otázky 
usnesení. Právní následky vadného usnesení. Zvláštní předpisy o valné hromadě při přeměně 
společnosti s ručením omezeným a o valné hromadě evropské soukromé společnosti. Problematika 
podle právní úpravy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Připravovaná legislativa. Odkazy na právní úpravy na Slovensku, v Polsku a Německu. - Vyd. 1. - 
Právní stav publikace je k 1.1.2012. - ISBN: 978-80-7357-710-0 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9464 
edited by Patrick M. Liedtke and Kai-Uwe Schanz 
Addressing the challenge of global ageing : funding issues and insurance solutions 
Uchopení problému celosvětového stárnutí populace : problematika financování a pojistná 
řešení 
Geneva : Geneva Association, June 2012, 208 s. : grafy, tab., rámečky 
Publikaci tvoří příspěvky věnující se problematice stárnutí obyvatelstva a jeho globálním dopadům a 
demografické situaci, kdy se zvyšuje průměrná délka života, snižuje porodnost a související otázky 
financování jsou jednou z největších ekonomických a společenských výzev 21. století. Ve druhé a třetí 
části autoři hledají řešení problému financování penzijních systémů v rozvinutých ekonomikách a 
USA a zaměřují se na roli pojišťovnictví v možných řešeních z dlouhodobé perspektivy. - Pozn. 
 
26697 
Petr Beck ... [et al.] 
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením k 1.5.2012 : 
komentář, právní předpisy 
Olomouc : ANAG, 2012, 447 s. 
Podrobný výklad systému pomoci v hmotné nouzi. Důležité pojmy. Situace hmotné nouze. Osoby a 
dávky pomoci v hmotné nouzi pro příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, pro mimořádnou 
okamžitou pomoc. Společná ustanovení o dávkách a řízení pomoci. Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením, průkaz osoby se zdravotním postižením a výpůjčka zvláštní pomůcky. Platná znění 
právních předpisů. Právní stav publikace k 1.5.2012. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-744-7 (brož.) 
 
26699 
Jan Přib, Vladimír Voříšek 
Důchodové předpisy s komentářem 
Olomouc : ANAG, 2012, 583 s. 
Znění zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s  komentářem 
jednotlivých ustanovení. Praktické příklady a vybraná soudní judikatura. Texty předpisů s další právní 
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úpravou důchodového pojištění. Publikace vychází z právního stavu k 1.2.2012. - 7. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-736-2 (váz.) 
 
26684 
Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 151 s. 
Úplné znění zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, s komentářem k jednotlivým ustanovením, ve znění pozdějších zákonů. Příklady. 
Tabulka s minimálními částkami u OSVČ. Vzory tiskopisů. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
735-5 (brož.) 
 
26682 
Naděžda Břeská ... [et al.] 
Státní sociální podpora s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2012, 223 s. 
V úvodu krátké zmapování historie dávek státní sociální podpory od vydání zákona. Následuje 
komentované znění zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších zákonů a 
doplněné příklady. - 14. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-739-3 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26726 
Martin Lux a Tomáš Kostelecký (eds.) 
Bytová politika : teorie a inovace pro praxi 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 229 s. : il. 
Obecné principy bytové politiky. Vazby mezi bydlením, trhem a státem. Vývoj cen bydlení. Hlavní 
nástroje bytové politiky, charakteristika konkrétních nástrojů ve vybraných evropských zemích. 
Aktuální trendy. Postupy hodnocení bytové politiky. Inovace v české bytové politice: sociální a 
garantované bydlení, celoživotní bydlení a zvýšení variability bytového fondu. Nástroje bytové 
politiky v krizi: dočasný překlenovací úvěr, vzdělávací program na prodloužení životnosti bytových 
domů. U každého nástroje je specifikována cílová skupina, uváděny zkušenosti a příklady ze 
zahraničí. Kapitoly jsou doplněny kontrolními otázkami. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-068-1 
(Sociologické nakladatelství : brož.) 
 
26701 
Marek Disman, Petr Měšťánek 
Zásadní judikatura k nájmu a podnájmu nebytových prostor : 135 otázek a odpovědí z oblasti 
nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí 
Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, vrchních a 
krajských soudů, doplněných vybranými ustanoveními souvisejících zákonů 
Praha : Linde Praha, 2012, 298 s. 
Ucelený soubor tematicky zaměřené judikatury vztahující se k nájmu a podnájmu nebytových prostor. 
Každý judikát je uveden otázkou, na kterou je zároveň jednoznačně odpovězeno. Následuje stěžejní 
část odůvodnění a odkaz na související ustanovení zákona. Rozhodnutí jsou rozdělena do kapitol: 
Vznik a existence nájmu, nájemní smouva; Kolaudace jako podmínka platnosti nájemní smlouvy; 
Souhlas k pronájmu nebytových prostor; Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce; Předmět nájmu; 
Nájemné; Podnájem; Doba nájmu, skončení a zánik nájmu; Vyklizení předmětu nájmu a obnovení 
nájemní smlouvy; Změny na předmětu nájmu; Bezdůvodné obohacení; Daně; Řízení ve věcech 
nebytových prostor; Ostatní judikatura k nájmu a podnájmu nebytových prostor; Další důležitá 
související judikatura. Kniha zachycuje právní stav ke dni 31.1.2012. - ISBN: 978-80-7201-891-8 
(brož.) 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26698 
Zdeněk Šenk 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : prakticky a přehledně podle normy OHSAS 
Olomouc : ANAG, 2012, 311 s. : formuláře 
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v organizaci podle normy ČSN OHSAS 
18001:2008. Všeobecné požadavky na systém managementu BOZP, koncepce, plánování, řízení rizik, 
implementace a udržování v provozu, kontrola (měření a monitorování výkonnosti, hodnocení 
souladu, úrazy, preventivní a nápravná opatření, řízení záznamů, interní audit). Výklad je doplněn 
příklady, přehledy právních předpisů, praktickými návody a vzory formulářů. - 2., aktualiz. vyd. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7263-737-9 (brož.) 
 
26713 
Petr Hůrka a kolektiv 
Pracovní právo v bodech s příklady 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 143 s. 
Základní otázky individuálního pracovního práva v bodovém vymezení a jejich řešení včetně 
názorných příkladů. Např.: základní principy pracovního práva, dohody, pracovní doba, rovné 
zacházení, odpovědnost za škodu, přechod práva a povinností v pracovněprávních vztazích atd. Právní 
stav publikace je k 1.4.2012. - 3., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-846-6 (brož.) 
 

Právo 
 
26729 
Jan Dvořák, Karel Malý a kol. 
200 let Všeobecného občanského zákoníku 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 687 s. 
Publikace vydaná k dvoustému výročí vydání Všeobecného občanského zákoníku v roce 1811. 
Autorský kolektiv právníků a právních historiků se zaměřil na důkladné poznání historických a 
občanskoprávních souvislostí soukromoprávních institutů upravených Všeobecným občanským 
zákoníkem (dále jen VOZ). Výsledky jejich bádání jsou představeny v knize v těchto oddílech: 
Kodifikace soukromého práva a její význam v širším historickém kontextu; VOZ v první pol. 20. 
století; Odraz VOZ v legislativním vývoji od druhé světové války; Historické i aktuální přesahy do 
dalších právních odvětví (ústavní, obchodní, pracovní a civilní právo); Mezinárodní právo soukromé; 
Obecně-teoretická témata ve VOZ; Obecné otázky práva osob; Rodinné a dědické právo; Věcná práva; 
Obligace (vybrané otázky). - Vyd. 1. - Část textu je psána dvojjazyčně česko-německy. - ISBN: 978-
80-7357-753-7 (brož.) 
 
26709 
Jaroslav Svejkovský, vedoucí autorského kolektivu ... [et al.] 
Nový občanský zákoník : srovnání nové a současné úpravy občanského práva 
Praha : C.H. Beck, 2012, xiv, 792 s. 
Srovnávací přehled nové a staré úpravy občanského zákoníku. Proti znění nového občanského 
zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) jsou přiřazena jednotlivá ustanovení nejen stávajícího občanského 
zákoníku (č. 40/1964 Sb.), ale i obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb.), zákona o rodině (č. 94/1963 
Sb.), zákona o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-423-0 (brož.) 
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26706 
Martin Štefko 
Pracovní právo v kontextu občanského práva : analýza limitů podpůrné působnosti obecného 
občanského práva v pracovněprávních vztazích 
Praha : Auditorium, 2012, 312 s. 
Vztah individuálního a kolektivního pracovního práva a obecného občanského práva. Vymezení 
základních pojmů. Historický vývoj vztahu předpisů práva občanského a pracovního na českém 
území. Platná úprava a připravované změny. Subsidiarita obecného občanského práva. Omezení 
základními zásadami pracovního práva. Princip delegace. Komparační poznatky z Německa, Polska, 
Rakouska a Slovenska. Řešení vybraných aplikačních problémů (zajištění v pracovněprávních 
vztazích,  započtení a jeho použitelnost v pracovněprávních vztazích aj.). - ISBN: 978-80-87284-24-7 
(váz.) 
 
26725 
Martin Maisner, Jiří Černý 
Právní aspekty outsourcingu 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xvi, 163 s. 
Pojem a účel outsourcingu a analýza jeho pojetí v legislativě ČR. Základní filozofie outsourcingové 
smlouvy a analýza konkrétních kroků při její přípravě a uzavírání. Struktura smlouvy. Řešení 
případných sporů. Výklad je doplněn příklady. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-746-9 (váz.) 
 
26711 
Tomáš Sobek 
Právní myšlení : kritika moralismu 
Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2011, 620 s. 
Význam etiky v právním myšlení. Analýza historického vývoje právního myšlení a  etické otázky       
v konkrétních právních odvětvích. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. 
rozumné morální neshody. Účelem práva v liberální demokracii není sjednocovat způsob života ve 
společnosti podle jedné koncepce dobra, ale naopak umožnit, aby spolu mohly v míru a prosperitě 
koexistovat rozmanité koncepce. - ISBN: 978-80-87439-03-6 (Ústav státu a práva AV ČR : váz.) 
 
26704 
Jiří Valdhans 
Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xiii, 263 s. 
Výklad problematiky právních norem dopadajících na oblast mimosmluvních závazků s mezinárodním 
prvkem a jejich právní analýza. Definice mimosmluvního závazku. Procesní a kolizní úprava              
v mezinárodních úmluvách, v unijní a v národní úpravě. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-412-4 (brož.) 
 
26727 
sestavil Petr Lavický 
Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 812 s. 
Rozhodnutí a stanoviska pocházející především od Nejvyššího soudu jsou rozdělena do deseti částí: 
obecná charakteristika bezdůvodného obohacení, vztah bezdůvodného obohacení k jiným institutům, 
zvláštní skutkové podstaty bezdůvodného obohacení podle občanského zákoníku, podle zvláštních 
předpisů, negativní vymezení bezdůvodného obohacení, subjekty závazku z bezdůvodného obohacení, 
obsah, rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení, vrácení plnění z neplatné nebo zrušené 
smlouvy, promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení a procesní souvislosti. Právní stav 
citované judikatury byl uzavřen ke dni 1.6.2011. - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-857-2 
(váz.) 
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26723 
Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xiii, 169 s. 
Komentované znění zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim. Názvy jednotlivých částí zákona: Obecná ustanovení; Základy trestní odpovědnosti právnických 
osob; Tresty a ochranná opatření; Zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám; Zvláštní 
ustanovení o právním styku s cizinou; Účinnost. Právní stav publikace je ke dni 1.1.2012. - Vyd. 1. - 
"Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby". - ISBN: 978-80-
7357-720-9 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26707 
Miloslav Petrusek, Jan Balon 
Společnost naší doby : populární sociologie (ne)populárních problémů 
Praha : Academia, 2011, 155 s. 
Studie věnovaná vybraným rysům současné společnosti. Historická, sociální, ekonomická či kulturní 
témata vypovídají o podobě budoucí společnosti. Názvy částí: Vize lidského světa; Spory o charakter 
naší společnosti; Požitky a problémy společnosti naší doby; Společnost karnevalové kultury; Proměny 
vztahů mezi lidmi.  Autoři srovnávají svůj pohled s citacemi z prací jiných autorů, aby dokumentovali 
kontext, ve kterém své poznatky a závěry formulují. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-1965-3 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
26705 
Jaromír Lazar 
Manažerské účetnictví a controlling 
Praha : Grada, 2012, 271 s. : il. 
Metody a postupy účetnictví jako nástroje řízení vnitropodnikové ekonomiky včetně řešení 
modelových příkladů. Manažerský přístup k účetnictví podniku. Typová řešení základního modelu 
podniku. Růst podniku a přibývání činností. Účtování stupňové výroby. Zakázková výroba. Odchylky 
nákladů. Optimalizace sortimentu a citlivost parametrů. Controlling v teorii i v praxi. Rozvedení 
principů nákladového controllingu. Proces cenové kalkulace, čtyři úrovně cen. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-4133-8 (brož.) 
 
26683 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, české účetní standardy : postupy účtování pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) : 187 postupů účtování 
Olomouc : ANAG, 2012, 343 s. 
Účetní metody a jejich použití v účetním období 2012. Vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úplné znění s komentářem a příklady účtování. České účetní standardy č. 401-414, znění a 
příklady účtování. Úplné znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů. - ISBN: 
978-80-7263-728-7 (brož.) 
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Veřejná správa 
 
26712 
Petr Vojtek 
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xix, 370 s. 
Komentované znění zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zák. ČNR č. 358/1992 Sb.,             
o notářích a jejich činnostech, ve znění pozdějších zákonů. Přehled judikatury. Znění Nálezu 
Ústavního soudu č. 234/2002 Sb. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7400-427-8 (váz.) 
 
26721 
Daniel Čermák ... [et al.] 
Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě : význam, praxe, příslib 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. : il. 
Shrnutí teoretických poznatků a praktických výsledků dlouhodobého výzkumu procesů spolupráce, 
partnerství a participace v místní veřejné správě ČR. Institucionalizované formy spolupráce, 
partnerství a participace v místní veřejné správě a jejich právní regulace. Tradiční a nové modely 
participace (governance). Exkurz do historie. Politická participace (analýza účasti ve volbách v roce 
2010). Informovanost o obecních záležitostech a spokojenost s lokální politikou. Zájem občanů           
o participaci na veřejných záležitostech. Participace prostřednictvím internetu. Pohled aktivních 
institucionálních aktérů na problematiku (v malých městech, v regionech soudržnosti). Komunitní 
plánování sociálních služeb. Koncept PPP, zkušenosti a konkrétní příklady realizace v obcích střední 
velikosti. Stav partnerství a participace v ČR - závěry a doporučení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-
067-4 (Sociologické nakladatelství - SLON : brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-9472 
odbor Finanční politika Ministerstva financí 
Metodická příručka fiskálního výhledu ČR 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2012, 14 s. : 2 il. 
Metodická příručka přibližuje základní principy hlavních metodik používaných k zachycení 
hospodaření veřejných financí v ČR. Vysvětluje vybrané pojmy z oblasti veřejných financí běžně 
obsažené ve vydávaných publikacích Fiskální výhled ČR, Konvergenční program ČR a 
Makroekonomická predikce ČR. - Aktualizace květen 2012. - (brož.) 
 
26717 
Stanislava Janáčková ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Strukturální schodek rozpočtu : měkký ukazatel k tvrdým trestům ? : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, 187 s. : il. 
Texty příspěvků ze semináře z března 2012, který se zabýval strukturálním schodkem veřejných 
rozpočtů v eurozóně: Evropská komise - spravedlivý arbitr? (S. Janáčková); Problematika konstrukce 
strukturálního deficitu (M. Slaný); Ke strukturálnímu schodku buďme ostražití (J. Skopeček). 
Následují další relevantní texty: Fiskální pravidla, anebo dluhová daň?; Jak zatáhnout za dluhovou 
brzdu? (E. Zamrazilová); Využitelnost strukturálního salda pro hodnocení fiskální politiky                 
(P. Řežábek); Pár postřehů k diskusi o fiskálním kompaktu (L. Minčič); Zaveďme speciální dluhovou 
daň (J. Rusnok); Tři krize eurozóny (P. Kohout); Ústavní omezení zadlužování z hlediska veřejné 
volby (P. Mach); Pravidla versus diskrece ve fiskální politice (D. Marek); Právní analýza fiskální 
smlouvy (T. Břicháček); Abychom nebyli vězni měnové unie jako Jižané (A. Michl); Strukturální 
deficit - kupení chyby za chybou (L. Kovanda); Strukturální omyl evropského fiskálního paktu         
(T. Munzi); Víra ve zlatou kazajku (L. Zlámalová). - Vyd. 1. - V příloze překlad Smlouvy o stabilitě, 
koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii. - ISBN: 978-80-87460-10-8 (brož.) 
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Životní prostředí 
 
26715 
Jan Vymětal 
Informační zdroje v životním prostředí 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 180 s. 
Praktické využívání informačních zdrojů v oblasti životního prostředí. Stručná charakteristika 
životního prostředí. Informační prostředí informační společnosti. Primární, sekundární, terciární a 
ostatní individuální zdroje, obsah a jejich struktura. Organizace pracující s informacemi a jejich 
produkty. Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování (rešeršní činnost). - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7357-733-9 (brož.) 
 

Ostatní 
 
26728 
vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Zdeněk Veselý 
Dějiny českého státu v dokumentech 
[Praha] : Professional Publishing, 2012, 782 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim., 
erby 
Základní dokumenty k dějinám českého státu od jeho historických počátků až do současnosti. 
Autentické texty v podobě dobových listin, záznamů, zákonů a dalších písemných dokumentů. Každý 
dokument je uveden vstupním komentářem, popisujícím základní souvislosti jeho vzniku a jeho 
význam. - 3., aktualiz. vyd., V Professional Publishing 1. - Na obálce nad názvem: Vysoká škola 
mezinárodních a veřejných vztahů Praha. - ISBN: 978-80-7431-064-5 (váz.) 
 
26710 
editoři Jan Bílek ... [et al.] 
Korespondence T.G. Masaryk - Josef Kaizl 
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011, 340 s. : portréty, faksim. 
Publikace vypovídá o vztahu kolegů na pražské české univerzitě a později mladočeských poslanců, 
sociologa Masaryka a národohospodáře Kaizla. Úvod obsahuje studii "Cesta Tomáše G. Masaryka a 
Josefa Kaizla od souhry ke  konfrontaci". Nejobjemnější část knihy tvoří vědecká edice jejich 
dostupné, chronologicky uspořádané vzájemné korespondence z let 1884-1895 o 149 dokumentech. 
Soubor dokumentů odráží osobnostní a myšlenkový vývoj pisatelů, jejich profesní zájmy a 
společenské aktivity. Vypovídá nejprve o etapě intenzivní spolupráce při zapojení do aktivní politiky a 
nakonec o rozchodu obou silných osobností usilujících o směrování vývoje českého národa. - 1. vyd. - 
Obrazová příloha. - ISBN: 978-80-86495-82-8 (váz.) 
 
26700 
Jan Kosek 
Právo (n)a předsudek : historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické 
souvislosti stereotypů a předsudků 
Praha : Dokořán, 2011, 351 s. 
Historický nástin vývoje evropských náboženských, národních a kulturních stereotypů a předsudků. 
Autor esejistickou formou zkoumá jejich filozofické, kulturní a sociálně psychologické souvislosti. 
Neinspiruje se pouze filozofií, psychologií (Jung, Freud, Frankl, Allport ad.) nebo kulturní 
antropologií (Lévi-Strauss), ale také postřehy novinářů (zejména italských a britských) a kulturou, 
konkrétně hudbou, filmem a hlavně literaturou (Kundera, Dostojevskij, Zeyer ad.). Důležitou roli v této 
souvislosti sehrává i právo, jehož regulativní funkce v moderní společnosti stále narůstá. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7363-312-7 (váz.) 
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26730 
Dietrich Schwanitz ; přeložili Daniela Petříčková a Miroslav Petříček 
Vzdělanost jako živý dialog s minulostí : vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti 
Praha : Prostor, 2011, 551 s. : mapy 
Ve své práci se D. Schwanitz pokouší reagovat na krize vzdělávacího systému a úpadek klasického 
vzdělání v západní kultuře a nově stanovit, co je základem naší vzdělanosti. V první části, nazvané 
Vědění, skicuje obrysy klasické vzdělanosti. Dějiny Evropy představuje jako velký příběh od antiky 
přes utváření evropských států ve středověku až po modernizaci, revoluce a velké katastrofy 20. 
století. Zabývá se rovněž literaturou, uměním, hudbou, filozofií, ideologiemi, teoriemi a vědeckými 
obrazy světa. Ve druhé části, nazvané Znalost, se Schwanitz zabývá komunikací, „infrastrukturou 
vzdělanosti“, například řečí, světem knih a novin. Zde pojednává o pravidlech, podle kterých se 
komunikuje mezi vzdělanci, a zejména o způsobech, jak vědění používat. Kniha byla vytvořena za 
účelem vzdělanost definovat, vymezit, a zároveň v konkurenci s technicistními a technickými 
„informacemi“ obhájit její potřebu v nové době. - V českém jazyce vyd. 1. - Přeloženo z němčiny. - 
ISBN: 978-80-7260-256-8 (váz.) 
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