
 



Informace Odborné knihovny MF  
_____________________________________________________________________________________________ 

2 

 

Finanční a ekonomické 
INFORMACE 
Dokumentační  bulletin MF 
 
Přehled dokumentovaných článků, 
knih a dalších informačních zdrojů 
 
Vydavatel:  
Ministerstvo financí, Odbor Personální 
Oddělení Finanční  a ekonomické 
informace 
 
IČ 00006947 
 
Technická redakce:   
Mgr. J. Machonský 
 
Redakční rada:  
M. Beránková, I. Janoušková,  
Mgr. J. Machonský, Mgr. A. Sahánková,  
Mgr. M. Tichá, Mgr. E. Vaňová 
 
Evid. číslo periodického tisku: 
MK ČR E 18634 
 
Identifikační číslo ISSN: 1804‐7262 
 
Redakce:  
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257042259 
e‐mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Distribuce:  
Ministerstvo financí, Odbor Personální 
Odd. Finanční a ekonomické informace,   
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257042588 
e‐mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Číslo odevzdáno do tisku  29.10.2012 
Vychází  1x  měsíčně, zdarma 
 
Elektronický archiv: 
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php 
 (intranet) 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr
/xsl/kniha_aktual.html (internet) 
 
Do čísla přispěly:  
M. Beránková,  I. Janoušková,    
Mgr. M. Tichá,   Mgr. E. Vaňová 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
 

dokumentační bulletin Finanční a ekonomické INFORMACE 
Vám  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  říjen  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    potenciální  dopady  nové  bankovní 
regulace  na  bankovní  sektor  v České  republice,  vliv  sociálních 
systémů  a  jejich  koordinace  na  ekonomickou  migraci,  odraz 
ekonomického  vývoje  vybraných  zemí  ve  struktuře  výdajů  na 
konečnou  spotřebu,  vlastnosti  rozhodnutí  při  správě  daní, 
správní  trestání  a  správní  právo  trestní,  kontinuita  daňového 
řízení  v kontextu  s probíhajícím  insolvenčním  řízením,  odpočet 
DPH  a  dotace,  nařízení  a  novela  směrnice  o  trzích  finančních 
nástrojů  a škody v dani z příjmů a jejich náhrady. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného  tisku,  týkající se rizika radikální konsolidace, 
sbližování  podnikového  zdanění  mezi  Německem  a  Francií, 
historie a filozofie zaměření Deutsche Bundesbank a nové státní 
smlouvy o loteriích v Německu.   

V anglické  a německé  jazykové  verzi  je dostupný  článek 
věnovaný  novým  zásadám  pro  infrastruktury  finančního  trhu 
dle CPSS‐IOSCO.  

Z anglicky  psaného  tisku  jsme  pro  Vás  např.  vybrali 
články  zaměřené  na  financování  vědy  a  výzkumu,  rozsáhlou 
regulaci bank eurozóny a anglickou centrální banku.  

Článek  Sociální  aspekt  daňových  reforem  je  k dispozici 
v ruštině.  

  V případě  zájmu  o  plné  znění  odborných  článků  a 
nové knihy jsme Vám plně k dispozici. Bližší informace, týkající 
se  požadavku  na  plné  texty  odborných  článků  obsahují 
 Aktuality tohoto čísla dokumentačního bulletinu. 
     

   
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 Spoření v domácnostech v ČR 
 
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 
Je zde rovněž archiv předchozích monitoringů.  
 

Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná knihovna zařadila v posledním měsíci do 
svého knihovního fondu publikaci 
 
26320/914 
Veřejné  zakázky.  Koncesní  předpisy  :  redakční 
uzávěrka 30.7.2.2012 
  
Sektorové analýzy 

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

 
Automobilový průmysl ‐ září 2012  
 
Finanční analýza shrnuje a stručně komentuje vývoj 
finančních  poměrových  ukazatelů  v  rámci  odvětví 
(tzn.  ukazatele  likvidity,  aktivity,  rentability  a 
zadluženosti).  Statistické  hodnoty  jsou  vypočítány 
na  základě  finančních  výkazů,  které  jsou  součástí 
profesionální  databáze  MagnusWeb  vytvořené  a 
provozované  agenturou  ČEKIA.  Nechybí  popis 
postavení  nejdůležitějších  hráčů  v  jednotlivých 
segmentech  sektoru  a  tabulky,  které  přehledně 
sumarizují  stavové  finanční  veličiny  a  poměrové 
ukazatele  týkající  se  všech  145  stěžejních  subjektů 
na  trhu.  Součástí  je  také  rozložení  podnikatelské 
základny  odvětví  dle  ČEKIA  Stability  Rating 
(ratingový model  predikující  riziko  úpadku  firmy    
v  následujících  dvanácti  měsících).  Dokument 
navíc  obsahuje  charakteristiku  odvětví  a  SWOT 
analýzu sektoru v podmínkách ČR. 
 
 

Máte zájem o plné texty odborných článků ? 
 
V případě, že potřebujete plný text odborného článku 
z bulletinu  Finanční  a  ekonomické  INFORMACE, 
prosíme o sdělení následujících údajů: 

Autor,  název  článku,  název  periodika,  rok  a 
číslo. 
 
Je  rovněž  možné  nakopírovat  dokumentační 
záznam  o  článku  přímo  z elektronické  verze 
bulletinu  do  e‐mailu  a  zaslat  požadavek  na 
adresu: knihovna@mfcr.cz  
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Daně 
 
Rolf Möhlenbrock, Stephan Rochow 
Angleichung der Unternehmensbesteuerung zwischen Deutschland und Frankreich - neuer 
Anstoß für eine Harmonisierung in Europa? 
Sbližování podnikového zdanění mezi Německem a Francií - nový podnět k harmonizaci v Evropě? 
Finanz-Rundschau, Jg. 2012, Nr. 16, S. 755-760 
Německo-francouzský konvergenční projekt zaměřený na sbližování podnikových daní; přehled 
konvergenčních návrhů, právní úprava a dosavadní praxe skupinového zdanění v Německu a Francii, 
přehled modelů skupinového zdanění (group contribution, IFSt atd.). V tabulce přehled konvergenčních 
polí podnikového zdanění v Německu a Francii. Společná konsolidovaná korporační daň; CCCTB. - 
Pozn. -- Tématu se v čísle věnují i další příspěvky. 
 
Axel Schrinner 
Auslaufmodell Grundsteuer 
Výběhový model daně z nemovitostí 
Handelsblatt, Jg. 2012, (2012) Nr. 176 (11.9.2012), S. 17 
Plán reformy daně z nemovitostí v Německu; charakteristika jižního, severního a duryňského modelu. 
 
S. Iwersen, H. Alich, D. Riedel 
Credit Suisse: Das große Missgeschick 
Credit Suisse: velké nedopatření 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 133 (12.7.2012), S. 16-17 
Nesprávně pochopená otázka způsobila, že zaměstnanec Credit Suisse zaslal Spolkovému ministerstvu 
financí nevyžádanou informaci o sedmi tisících kontech německých občanů, z nichž u cca tří tisíců se 
předpokládá daňový únik prostřednictvím fiktivního pojištění (z Bermud). Nová databáze daňových 
hříšníků tak německého strážce financí nestála nic a jakkoli je situace Credit Suisse (CS) 
problematická, již několik dní po "informační nehodě" dostávají němečtí klienti této banky od 
německého finančního úřadu výzvu k součinnosti při zjišťování a ověřování daňových poměrů - 
nesplnění či odepření této  povinnosti opravňuje finanční úřad k donucovacím opatřením. V souvislosti 
s tím se daňoví odborníci domnívají, že např. domovní prohlídky u klientů CS vyvolají řádný rozruch   
i u dalších institucí, které nabízejí úsporné daňové modely, protože pojistné "pláště" jsou v celém 
úvěrovém sektoru oblíbeným instrumentem k zastírání nezdaněných peněz. 
 
Adam Junek 
Daňový kouř : evropské státy dávají při zdanění cigaret stále více přednost pevné složce 
Euro, Sv. 2012, č. 37, s. 30-31 
Navrhované legislativní změny u spotřební daně z tabákových výrobků v ČR dle požadavků EU, kdy 
má od roku 2014 být minimální odvod 90 eur za tisíc kusů cigaret. Snaha o zmírnění rozdílu mezi 
levnými a prémiovými značkami cigaret; pohled na problematiku změn procentuální a pevné složky 
spotřební daně u cigaret a její výnosy v zemích EU. 
 
Christian Ramthun 
Die gute Absicht und ihre Opfer 
Dobrý úmysl a jeho oběti 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 32, S. 18-21 
Poslední úprava podnikových daní v Německu měla podnikům přinést úlevy, reforma však často 
působí opačně. Odvodová zátěž se totiž v obchodní sféře zvýšila o pět procentních bodů - na 
průměrných 45 procent. Situace mnoha převážně středních podniků, které jsou v potížích, se velmi 
zhoršuje, protože i v případě ztrát musí platit živnostenskou daň. Jeden z postižených podnikatelů nyní 
proti reformě z roku 2007 podává žalobu u Ústavního soudu, který by měl tehdejší provedené úpravy 
zdanění posoudit z hlediska čl. 3 Ústavy (porušení zásady rovnosti); řešit by se měla neodpočitatelnost 
živnostenské daně od daně korporační a zohledňování nájmů, leasingů, úroků či licencí atd. 
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I.V. Trunin, O.V. Medvedeva 
Etapy postrojenija osnov nalogovoj sistemy RF i jejë soveršenstvovanije 
Etapy budování základů daňového systému RF a jeho zdokonalování 
Finansy, Sv. 2012, No. 4, s. 3-7 
V souvislosti s 210. výročím založení Ministerstva financí Ruské federace začíná časopis zveřejňovat 
sérii článků věnovaných nejdůležitějším směrům činnosti ministerstva. Tento článek se zabývá prací 
ministerstva na vytváření daňového systému. Mezi prioritní směry daňové politiky posledních let 
patřila daňová regulace tvorby převodních cen, mechanismus konsolidovaného plátce daně, daňová 
stimulace investiční a inovační činnosti a zdanění ropného průmyslu. 
 
Noah Gaoua and Andreas Perdelwitz 
Green Paper on convergence in the field of corporate taxation 
Zelená kniha o konvergenci v oblasti firemních daní 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 8, p. 428-431 
Autoři podávají přehled o hlavních bodech Zelené knihy o německo-francouzské spolupráci v oblasti 
podnikového zdanění a komentují doporučená opatření v obou zemích. - Pozn. 
 
Laura Tyson 
How to cut the US deficit by fixing the tax system 
Jak snížit americký deficit nápravou daňového systému 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38035 (18.9.2012), p. 11 
Oba američtí prezidentští kandidáti se shodují na potřebě reformovat daňový systém své země. Od 
poslední reformy v r. 1986 vznikala v průběhu let skulina za skulinou a výsledkem je složitý, 
nespravedlivý a neefektivní daňový systém, který brání růstu. Daňová reforma by v současnosti měla 
řešit tři velké výzvy: narůstání federálního dluhu, nerovnost a sílící globální soutěž. Mezi návrhy 
řešení se uvádí snížení sazby podnikových daní a zvýšení daní z dividend a kapitálových příjmů. 
 
Martin Jaroš 
Chaos 2.0 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 36, s. 20 
K problémům při budování Standardního daňového systému v SR; IS KONS, RDS, SAP, IBM. --      
K tématu viz i další příspěvek na s. 21-23. 
 
Roman Landgráf 
Jakým způsobem může finanční úřad uložit povinnost něco činit? 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 9, s. 41-46 
Daňové právo procesní, ústavněprávní ukotvení vztahu úřad versus občan, výkon moci v mezích a 
způsobem stanoveným zákonem, pojistka proti výkonu libovůle (zvůle), ukládání povinností či 
stanovení zákazu podnikateli pouze dle zákona (zásadní respektování autonomní sféry jedince). 
Ukládání daní jen na základě zákona, ochrana vlastnictví garantovaná Ústavou. Odraz 
ústavněprávního pojetí vztahu občan - stát v daňovém řádu, zásada legality, zásada legální licence. 
Podmínky pro řádné stanovení povinnosti podnikateli/občanovi správcem daně. Výzvy, přehled 
povinností stanovovaných daňovým subjektům, které jsou v kompetenci správce daně. - Pozn. 
 
Josef Pravec 
Kalousek zahajuje likvidaci neplatičů DPH 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 36, s. 23-24 
Ke zpřísnění daňové legislativy formou novely zákona o DPH, která by od ledna 2013 měla zavést 
institut nespolehlivého plátce a "černou listinu" neplatičů DPH. Ke kritériím, na jejichž základě se 
firmy dostanou na seznam, klíčové hledisko spolupráce firmy se správcem daně. Shrnutí reakcí na 
připravovaná opatření. 
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Petr Taranda 
Kontinuita daňového řízení v kontextu s probíhajícím insolvenčním řízením 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 9, s. 29-33 
Problematika nepřerušení daňového řízení u daňového subjektu v úpadku, k otázce: možného 
pokračování daňové kontroly po prohlášení konkursu, významu nepřerušení daňového řízení pro 
správce daně, postavení dlužníka a insolvenčního správce v daňovém řízení po prohlášení konkursu, 
přihlášení daňové pohledávky správcem daně (časové nastavení), vztahu Daňového řádu s insolvenčním 
zákonem, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. - Pozn. 
 
Friedrich Klenk 
Mehrwertsteuer, Unternehmen, Eigenverbrauch und nicht in den Anwendungsbereich der 
Mehrwertsteuer fallende Tätigkeiten 
DPH, podnik, vlastní spotřeba a činnosti nespadající do působnosti DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 17, S. 663-667 
Příspěvek se snaží zachytit vývoj judikatury Evropského soudního dvora a také vysvětlit, že podle této 
judikatury nemůže být podnik redukován na podnikovou činnost. Autor zdůrazňuje, že závěry, které 
Spolkový finanční dvůr a finanční správa vyvodily z rozsudku k případu VNLTO ve věci odpočtu 
daně na vstupu a vlastní spotřeby při různorodě využívaných předmětech, zasluhují minimálně 
diskuzi. V úvodu je připomenut základní historický model DPH. Nezdanitelné obraty dle právní 
úpravy EU. Sphärentheorie. 
 
A.V. Zverev 
Nalogovaja i bjudžetnaja sistema FRG : razvitije i reformy 
Daňový a rozpočtový systém SRN : rozvoj a reformy 
Finansy, Sv. 2012, No. 5, s. 68-73 
Článek přehledně informuje o daňovém a rozpočtovém systému v SRN, provedených reformách         
v posledních letech, snaze snižovat daňovou zátěž podnikatelů, daňových úlevách a současně zpřísnění 
trestů pro daňové úniky. V části věnované rozpočtovému systému upozorňuje na změny probíhající    
v oblasti mezirozpočtové regulace a na zavedení "dluhové brzdy" na federální úrovni. 
 
Peter Kavelaars 
Netherlands bank tax introduced 
Zavedení bankovní daně v Nizozemsku 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 8, p. 437-442 
Nizozemská Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o zavedení bankovní daně. Daň ovlivní 
výhradně finanční instituce s bankovní licencí a je modelována podle vzoru britské bankovní daně. 
Nizozemsko si tak zvolilo jiný směr, než navrhuje Evropská komise, a sice zavedení daně z finančních 
transakcí. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Nový pokyn k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně. [Pokrač.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 18, s. 38 
Komentář ke změnám v pokynu GFŘ č. D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a 
penále za porušení rozpočtové kázně s účinností od 1.8.2012 (nahrazuje pokyn GFŘ č. D-9). --           
K tématu viz též Poradce veřejné správy, 2012, č. 10, s. 16-18. 
 
Václav Benda 
Odpočet DPH a dotace 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 9, s. 13-15 
Pro účel zákona o DPH se na dotace pohlíží jako na finanční prostředky, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty - výjimkou je případ dotace k ceně, kterou je potřeba chápat jako součást základu 
pro výpočet DPH; praktické příklady uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, k jejichž 
financování byly využity dotační prostředky. 
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Martin Děrgel 
Opravy daně z přidané hodnoty 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 9, s. 9-16 
Metodika oprav DPH; oprava DPH z věcných důvodů podle § 42 zákona o dani z přidané hodnoty 
(ZDPH), oprava DPH z důvodů chyb podle § 43 ZDHP. Opravný daňový doklad. Oprava DPH           
u pohledávek za dlužníky v insolvenci. Příklady. 
 
Klaus Ehringfeld 
Panik im Paradies 
Panika v ráji 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 156 (14.8.2012), S. 16 
Karibská daňová oáza Kajmanské ostrovy plánovala zavést daň z příjmů pro cizince - kvůli 
chronickému rozpočtovému deficitu. Navrhovaná Payroll Tax pro zahraniční pracovní síly s velmi 
dobrými příjmy (nad 36 000 USD ročně) však způsobila obrovské pozdvižení, protože zavedení daně 
by prolomilo dosavadní tabu Kajmanských ostrovů, kde na rozdíl od ostatních daňových rájů 
(Bahamy, Bermudy, Panenské ostrovy) se nikdy nevybíraly daně - neexistují zde daně z majetku, 
zisku, koupě/prodeje, neplatí se zde DPH ani daň dědická či daň z pozemku, daň ze mzdy či daň         
z příjmů. Příjmy zdejšího fiskálu se skládají především z různých poplatků (pracovní povolení, 
odvody za dovozy, každá firma tohoto pátého největšího finančního centra zde platí za svůj vstup do 
ráje i za své příchozí zaměstnance). Kvůli velkým protestům se daň neprosadila, potřebné příjmy 
zajistí zvýšení poplatků za pracovní povolení, navýšení tzv. Departure Tax i turistických poplatků, 
uvažuje se o zavedení daně z motorových vozidel vázané na ujeté kilometry. Expat, Expat-tax. 
 
Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková 
Postup při uplatnění DPH při poskytování pracovnělékařských služeb od 1. 4. 2012 
Účetnictví v praxi, Sv. 16, (2012) č. 9, s. 14-17 
S účinností od 1. 4. 2012 byly provedeny změny v § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Tím se významně mění podmínky pro uplatnění osvobození od daně při poskytování 
zdravotních služeb. Pouze zdravotní služby vymezené v § 58 odst. 1 ZDPH patří do kategorie plnění 
osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně a úplata za takto poskytnuté služby není zatížena 
DPH. Příspěvek se zaměřuje z pohledu DPH na specifické zdravotní služby, s nimiž se v praxi 
setkávají plátci zaměstnávající zaměstnance, kteří se v rámci pracovně-právního vztahu podílí na 
realizaci jejich ekonomických činností. Součástí příkladu, který řeší danou problematiku z pohledu 
DPH, je i doporučený postup při zaúčtování. 
 
Helena Machová 
Převod obchodního podílu a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 17, s. 9-12 
Zdanění převodu resp. prodeje obchodního podílu; nabývací cena podílu, den nabytí obchodního 
podílu, prodej obchodního podílu. Dohoda o ukončení účasti, vypořádací podíl. Vypořádací podíl a 
účetní závěrka. Vypořádací podíl a daňové přiznání. Doplněno příklady. 
 
Bob Michel and René Offermanns 
Recent tax changes / : Belgium 
Novinky v daních : Belgie 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 8, p. 423-427 
Nová belgická vláda rychle zavedla řadu daňových opatření ke snížení rozpočtového deficitu. První 
část změn přinesl zákon ze dne 28. prosince 2011 a druhou zákon ze dne 29. března 2012. Příspěvek 
popisuje relevantní změny vyplývající z těchto reforem pro oblast daně z příjmů fyzických a 
právnických osob. - Pozn. 
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Tomáš Havel 
Registrace osob k dani z přidané hodnoty 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 9, s. 17-21 
Vznik registrační povinnosti k DPH, osoby povinné k dani. Registrace českých subjektů, registrace při 
provádění přeshraničních transakcí, další důvody zákonné registrace českých plátců, registrace osob 
registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob povinných k dani, skupinová 
registrace. Příklady. 
 
Mária Mikulecká 
Rodinný dům využívaný i k podnikání a přenesená daňová povinnost 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 18, s. 18-20 
Implementace zákona o DPH, režim přenesené daňové povinnosti v případě opravy rodinného domu, 
který je z části využíván k ekonomické činnosti. Případ správného řešení z hlediska DPH. Význam 
správné identifikace stavby. 
 
N.I. Malis 
Social'nyj aspekt nalogovogo reformirovanija 
Sociální aspekt daňových reforem 
Finansy, Sv. 2012, No. 5, s. 35-39 
Změny provedené v ruské daňové soustavě byly efektivní jak v oblasti zdokonalování jednotlivých 
daní, tak i ve sféře daňové správy. Nyní by se reformy měly zaměřit na uvedení systému v soulad        
s principy spravedlivého a sociálního zdanění. Řešení má dvě varianty: zavedení progresivní škály 
zdanění a zdanění luxusních předmětů. V tomto kontextu jsou v článku posuzovány hlavní změny 
daňových zákonů, které již vstoupily v platnost k 1. lednu 2012 a mají za cíl zejména zabránit 
neoprávněným daňovým výhodám. Dále se rozebírají jednotlivé prvky, umožňující přerozdělení 
příjmů obyvatelstva: daň z příjmů fyzických osob, daňové úlevy, odpočty z daní, daň dědická a 
darovací, daň z majetku. 
 
Katharina Kort 
Steuerfahnder unterm Sonnenschirm 
Daňoví pátrači pod slunečníkem 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 158 (16.8.2012), S. 16 
Prioritou italské vlády se stal boj s daňovými úniky, a tak zatímco v lyžařské sezóně se finanční 
policie zaměřuje především na klenotníky a hoteliéry, v létě se kontroloři soustřeďují na celé spektrum 
služeb poskytovaných konečným spotřebitelům v přímořských turistických střediscích. Kontroluje se 
povinné vydávání pokladních bloků zákazníkům, protože jen ten, kdo vytiskne účet, platí daně. Kvůli 
sanaci rozpočtu je v Itálii vysoká daňová zátěž (44 %), objem stínové ekonomiky se zde odhaduje na 
1/5 až 1/3 HDP a v jižních letoviscích až 70 procent, únik příjmů vláda odhaduje na více než 100 mld. 
eur. Efekt důsledných kontrol se projevil, pokladní bloky se dnes automaticky vydávají za sebemenší 
služby, práce dosud vykonávané na černo získávají smluvní status. Zmíněn je plat kontrolora finanční 
policie: 3300 eur brutto/2100 eur netto. 
 
Ralf Jahn 
Steuerliche Abgrenzung gewerblicher Tätigkeit von freiberuflicher und sonstiger Tätigkeit : ein 
Rechtsprechungsüberblick 
Daňové vymezení a rozlišení živnostenské činnosti od svobodných povolání a ostatních činností : 
přehled judikatury 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 35, S. 1947-1952 
Definování a rozlišování jednotlivých činností a povolání má značný praktický význam především pro 
daňovou kvalifikaci dosažených příjmů, protože v moderní společnosti služeb vznikají stále nové 
formy povolání a stírají se hranice mezi svobodným povoláním a živností. Problematiku rozlišování 
odráží komentovaná judikatura k vybraným případům. Katalog povolání a daň z příjmů. Vymezování 
živnostenských příjmů ze zemědělské činnosti a lesnictví. Vymezení živnostenské činnosti od 
ostatních (neživnostenských) činností. - Pozn. 
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Ivana Pilařová 
Škody v dani z příjmů a jejich náhrady 
Účetnictví v praxi, Sv. 16, (2012) č. 9, s. 4-8 
Pojem manka a škody pro účely daně z příjmů; škody mimo definici zákona o daních z příjmů; daňově 
neúčinné náklady vzniklé z titulu mank a škod; daňové účinné náklady; výnosy z titulu náhrady škody. 
Řada příkladů. 
 
Jeffrey Owens 
Tax administrators, taxpayers and their advisors: can the dynamics of the relationship be 
changed? 
Daňové správy, daňoví poplatníci a jejich poradci: může se změnit dynamika vztahů? 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 9, p. 516-518 
Autor prezentuje svůj názor, jak zlepšit vztahy mezi daňovými správami, poplatníky a jejich poradci. 
 
Lee Burns 
Taxation of non-renewable natural resources 
Zdanění neobnovitelných přírodních zdrojů 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 9, p. 504-515 
V článku se rozebírá zvláštní povaha těžebního průmyslu jako aktivity, která může zajistit investorům 
ekonomickou rentu. Jsou vysvětlovány různé fiskální nástroje potřebné k zajištění výnosu z těžby pro 
stát. Rozebírané otázky se vztahují ke všem státům, ale článek je zaměřen především na rozvojové 
země. - Pozn. 
 
Alicja Brodzka and Sebastiano Garufi 
The era of exchange of information and fiscal transparency: The use of soft law instruments and 
the enhancement of good governance in tax matters 
Éra výměny informací a fiskální transparentnosti: využívání nástrojů soft law a zdokonalení 
dobrého řízení v daňových záležitostech 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 8, p. 394-408 
V článku se rozebírají otázky související s daňovými ráji: současný důraz na spolupráci jurisdikcí; 
mezinárodní standard transparentnosti a výměny informací; proces vzájemného zkoumání v rámci 
Globálního fóra (OECD); úloha nástrojů soft law se zaměřením na nespolupracující jurisdikce; otázka 
dobrého řízení v daňových záležitostech a mezinárodní iniciativy v této oblasti. - Pozn. 
 
Zdeňka Hušáková, Martina Matějková 
Uplatňování DPH ve stavebnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 18, s. 1-6 
Základní principy uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví; aplikace 
ustanovení § 92e zákona o DPH, odmítnutí uplatnění principu reverse-charge. Hlavní a vedlejší plnění, 
režim přenesení daňové povinnosti u subdodávek. Daňový doklad a uvádění kódu CZ-CPA. Přehled 
nejvíce problémových případů (přeúčtování nákladů nájemci, revize a opravy výtahů, instalace 
průmyslových a "neprůmyslových" kotlů, truhlářské práce atd.). 
 
Jiří Vychopeň 
Uplatňování výdajů v procentní výši při zdaňování příjmů fyzických osob 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 9, s. 2-6 
Daň z příjmů fyzických osob, uplatňování výdajů v procentní výši (výdajový paušál) v případě vedení 
daňové evidence/účetnictví. Výdajové paušály v roce 2012. Příjmy, u nichž nelze uplatňovat výdaje     
v procentní výši. Příklady. 
 
Pavel Matějka 
Vlastnosti rozhodnutí při správě daní 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 17, s. 24-27 
Vlastnosti rozhodnutí vydaných správou daní; platnost, účinnost, právní moc, vykonatelnost. Příklady 
nejčastějších rozhodnutí správce daně (odlišnosti v okamžicích nabytí právní moci a vykonatelnosti). 
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Barbora Strnadová 
Vyšší DPH: stát nemá, co chtěl. Zato prodejci potravin vydělali 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 173 (5.9.2012), s. 2-3 
Propočty dopadů zvýšení snížené sazby DPH na 14 % na české firmy a domácnosti i z pohledu 
dosahovaných a očekávaných daňových příjmů státního rozpočtu a cenového vývoje u základních 
potravin. 
 
Zdeněk Burda 
Vytýkací řízení a postup k odstranění pochybností 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 9, s. 53-61 
Vytýkací řízení a postup k odstranění pochybností, komentáře k judikatuře týkající se: zahájení 
postupu k odstranění pochybností, náležitostí výzvy k odstranění pochybností, "zásahové" žaloby proti 
nezákonně zahájenému vytýkacímu řízení, žaloby na nezákonný zásah z důvodu překročení 30denní 
lhůty pro zahájení vytýkacího řízení, nejzazší doby pro zahájení postupu k odstranění pochybností, 
délky trvání postupu k odstranění pochybností, vytýkacího řízení a dožádání po uplynutí lhůty 
stanovené pokynem MF atd. 
 
Holger Alich, Jan Keuchel, Donata Riedel 
Zu spät für Selbstanzeige? 
Kdy už je na sebeudání příliš pozdě? 
Handelsblatt, Jg. 2012, (2012) Nr. 166 (28.8.2012), S. 16 
Odhalování daňového úniku německých občanů, kteří své peníze před německým fiskálem ukrývali ve 
švýcarských bankách; nastíněna je problematika účinnosti sebeudání daňového poplatníka - z pohledu 
finančních úřadů, které nejsou jednotné v posuzování okamžiku odhalení černého konta. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 10/2012  
Prodej nemovitostí, účetnictví a daň z příjmů. Půjčky mezi s.r.o. a společníky z pohledu daně z příjmů 
(2.). Změny v zákonu o DPH v roce 2012. Skupinová registrace - nutno zažádat do 31.10.2012. 
Zvířata v daňové evidenci. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 20/2012  
Pracovnělékařské služby a daň z příjmů (daňové řešení poskytování pracovnělékařských služeb). 
Dohody o provedení práce s účinností od 1.1.2012. Vyúčtování zálohových faktur přes zprostředkovatele. 
DPH a opravné doklady při reklamaci stavebních prací. Nemovitost a přerušení podnikatelské 
činnosti. Exekuční srážky ze mzdy. Prodloužení rodičovské dovolené na tři roky (změna původní 
varianty). Zdanění příjmů OSVČ pracujících v EU. 
 
č. 21/2010  
Škody - daňový a nedaňový výdaj poplatníka. Jednatel společnosti s r.o., jeho zdanění a zpojištění. 
DPH a množstevní sleva v účetnictví. Refundace mzdy při uvolnění zaměstnance při volbách. Zrušení 
opravných položek ve vazbě na opravný daňový doklad. DPH a vznik  stálé provozovny. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Olaf Storbeck 
Die Gefahren des Radikal-Sparens 
Rizika radikálního šetření 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 163 (23.8.2012), S. 19 
Studie výzkumníků MMF konstatuje, že příliš ambiciózní konsolidace v době recese zhoršuje krizi: 
zkoumání historických úsporných programů průmyslových zemí ukázalo, že radikální úsporný kurs je 
v ekonomicky nepříznivých časech kontraproduktivní a může prodloužit trvání recese - souběžně 
klesající hospodářský výkon, daňové příjmy i státní výdaje se vzájemně "posilují", dochází k efektu 
"sněhové koule". Úsporná opatření by měla být časově rozprostřena, tzv. frontloading (opatření 
zpočátku prováděná naráz) je považován za obzvlášť nebezpečný pro růst, což platí především v době, 
kdy finanční trhy ztratily důvěru v postiženou zemi a požadují značné rizikové prémie za státní 
půjčky. Pohled na dopady krátkodobé konsolidace rozpočtu, negativní vliv snižování státních výdajů 
na růst (porovnání s efektem zvyšování daní). -- Studie vyšla pod názvem "Successful Austerity in the 
United States, Europe and Japan". 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : J. Marcetová a H. Martineauová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 89-96 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii oživuje příspěvek dvou britských spisovatelek - Jane Marcetové 
a Harriet Martineauové - k vědeckému poznání a popularizaci vědy, mající odraz také v ekonomii. 
Přehled jejich hlavních knižních publikací a dalších textů autor doplňuje životopisnými daty a 
shrnutím odborného přínosu, mimo jiné při popularizaci ekonomických problémů a koncepcí z oblasti 
politické ekonomie 19. století. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
David Marsh 
Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg der Bundesbank 
Vzestup, pád a opětovný rozmach Bundesbanky 
Handelsblatt, Jg. 2012, (2012) Nr. 174 (7.9.2012), S. 48-53 
Deutsche Bundesbank proslula jako ochránkyně tvrdé německé marky a byla považována za záruku 
blahobytu Němců (snaha oslabit její sílu  a nezávislost motivovala Francii a Itálii k založení eura).  
Bundesbanka ani v dobách krize eura nechce slevit ze svých zásad a proto se dostala do jisté 
(mezinárodní) izolace - její odpor proti samozvaným zachráncům eura se však vyplácí. Esej autora, 
který připomíná nejen roli historii Bundesbanky a její roli při zachování hospodářské stability, ale i její 
významné renomé u občanů, doplňují tématicky zaměřené příspěvky předních ekonomů. Kořeny 
zrodu eura, odraz principů vyznávaných Bundesbankou v tzv. Krönungstheorie v souvislosti se 
společnou evropskou měnou. 
 
By Ralph Atkins 
Convergence in reverse 
Nezdar konvergence 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38023 (4.9.2012), p. 8 
Velká poválečná vize o finančním systému bez hranic se začíná hroutit. Banky v eurozóně se ukrývají 
za národní hranice a soukromý mezinárodní kapitál je do značné míry nahrazován Evropskou centrální 
bankou. Soukromé půjčky slabším členům unie vysychají a rostoucí nerovnováhy ohrožují politické 
základy jednotné měny. 
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Deutsche Bundesbank 
Die neuen CPSS-IOSCO-Prinzipien für Finanzmarktinfrastructuren = The new CPSS-IOSCO 
principles for financial market infrastructures 
Nové zásady pro infrastruktury finančního trhu dle CPSS-IOSCO 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 7, S. 39-51 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 7, p. 33-43 
V dubnu 2012 zveřejnily Výbor pro platební styk a zúčtování a Mezinárodní organizace komisí pro 
cenné papíry (CPSS-IOSCO) zásady pro infrastruktury finančního trhu. Mají zlepšit stabilitu a 
odolnost infrastruktur finančního trhu vůči budoucím finančním krizím a centrální banky a orgány 
dohledu je mají včlenit do svých kontrolních systémů do konce roku 2012. Příspěvek přináší přehled 
infrastruktur, které jsou zahrnuty do zásad, a přehled potenciálních rizik a seznamuje s podstatnými 
částmi 24 zásad. Dále shrnuje závazky centrálních bank, tržních regulátorů a dalších relevantních 
orgánů kontroly a dohledu vyplývající z těchto zásad a v závěru se věnuje jejich provádění v Německu. - 
Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Dream turns to nightmare : investment banking 
Sen se stává noční můrou : investiční bankovnictví 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8802, p. 59-60 
Investiční bankovnictví bylo kdysi zdrojem velkých výdělků, což teď už neplatí. Příčinou prudkého 
poklesu ziskovosti je menší objem obchodů a projevuje se také dopad regulace kapitálu a likvidity.    
V důsledku se mění podoba investičního bankovnictví a je otázkou, zda se geografické těžiště 
průmyslu nepřesune např. do Asie. -- Viz i článek Pity the investment bankers na s. 11. 
 
Eurobankingfragilistic 
Trhliny v plánu na bankovní unii 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8801, p. 28 
Prvním prvkem plánované bankovní unie v eurozóně by mělo být založení nového dozorčího orgánu, 
který bude odnoží Evropské centrální banky. Aby však bankovní unie fungovala, bude muset eurozóna 
vytvořit i centrální rozhodovací orgán, který bude restrukturalizovat nebo likvidovat banky v úpadku. 
Dalším problémem je, jak sladit vznikající bankovní unii s 10 zeměmi EU, které nejsou členy měnové 
unie. 
 
By Peter Spiegel 
Eurozone banks face sweeping regulation 
Banky eurozóny čeká rozsáhlá regulace 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38020 (31.8.2012), p. 1 
Podle plánu Evropské komise by Evropské centrální bance měly být postoupeny rozsáhlé pravomoci 
nad všemi 6000 bankami eurozóny. Tím by stávající národní supervizoři přišli o téměř všechna práva 
zavřít nebo restrukturalizovat problémovou banku své země. Proti je německá vláda, která se zasazuje 
o to, aby centrální banka měla ve své pravomoci jen 20-25 největších bank eurozóny. -- K problematice 
viz i články na s. 6 a 7. 
 
By Sam Jones 
Hedges on the edge 
Zajištěné fondy na pokraji změny 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38020 (31.8.2012), p. 5 
Zajištěné (hedgeové) fondy, postavené na vysokém riziku a vysokých výnosech, přitahují hodně 
investorů. Někteří manažeři velkých fondů však začínají volit umírněnější taktiku. Od počátku roku 
2010 toto odvětví vykázalo příliv čistých aktiv ve výši 150 mld. USD, ale průměrný výnos byl jen 7,5 %. 
Rozpor mezi oblíbeností a posledními výsledky ukazuje na změnu podoby zajištěných fondů a jejich 
místa ve finančním systému. Nižší výnosy však zatím neodrazují institucionální investory jako jsou 
penzijní fondy, mezi jejichž priority patří zachování aktiv. 
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Finn Mayer-Kuckuk 
China vor Bankenrettung 
Čína před záchranou bank 
Handelsblatt, Jg. 2012, (2012) Nr. 172 (5.9.2012), S. 28-29 
Čínské banky sice oficiálně vykazují značné zisky, finanční sektor však už je stále nervóznější kvůli 
hrozbě platebních výpadků: v Číně dosáhl stav dluhů takového rozsahu, že vyvolává stejné obavy jako 
zadlužení v EU či v USA. V pozadí problému je státem podporované velkorysé poskytování úvěrů 
státním firmám, kde byly peníze použity na nerentabilní projekty - hlavně kvůli podpoře trhu práce a 
konjunktury. Banky informace o nezákonně velkých úvěrových portfoliích zastíraly prostřednictvím 
investičních společností a některé obce např. zakládaly fiktivní společnosti, aby mohly využívat 
vysokých půjček. Zvláštní kontrola provedená již loni v provinciích konstatovala zadlužení provincií a 
obcí ve výši 1,25 bil. eur, z nichž nedobytných bude v přepočtu až cca 0,5 bil. eur. Příkladem 
nezodpovědného úvěrování na vládní úrovni je ministerstvo železnic, které půjčkami financuje 
výstavbu tisíce kilometrů drah  - návratnost těchto výdajů však příjmy nezabezpečují, protože jízdenky 
jsou ze sociálních důvodů velmi laciné. Systémové riziko na úrovni subprime krize v USA však 
odborníci v Číně nespatřují, protože finanční sektor je v rukách státu a potřebné navyšování kapitálu 
zde je možné realizovat diskrétněji než v západních zemích. 
 
Daniela Doležalová 
K návrhu nařízení a novely směrnice o trzích finančních nástrojů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 9, s. 256-257 
V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a návrh 
novely směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID 2), která nahradí stávající směrnici 2004/39/ES 
známou pod zkratkou MiFID. V příspěvku se stručně rozebírají novinky, které nové předpisy obsahují 
v porovnání s původní směrnicí. - Pozn. 
 
Jiří Sládek 
K záchraně eura vedou tři cesty : dluhová krize 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 169 (30.8.2012), s. 6 
Ke strategii na záchranu společné evropské měny, zejména v návaznosti na možné opuštění eurozóny 
Řeckem. Postoj vedení ECB, kroky k udržení cenové stability. Návrhy na opatření k záchraně eura: 
společné evropské dluhopisy, posílení Evropského stabilizačního mechanismu, posílení role ECB, 
kontroly bank a centrální dohled nad národními výdaji. -- Viz také úvodní článek na s. 1. -- Polemika 
se zavedením eurobondů a odkupem vládních dluhopisů zemí eurozóny na sekundárním trhu viz HN 
č. 174/2012 (6.9.2012), s. 13. 
 
Joachim Hofer 
Lotto lockt Online-Zocker 
Lotto láká online hráče 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 135 (16.7.2012), S. 18-19 
Od 1. července 2012 platí v Německu nová státní smlouva o loteriích, která umožňuje provozování 
sázkových her a loterií přes internet, podle nových předpisů budou moci provozovat a (do jisté míry) 
nabízet loterijní "služby" i soukromé firmy. Na loterijním trhu sice dojde k přerozdělení sil, státní 
loterijní společnosti si však nadále podrží svůj monopol. Zpřístupnění sázek přes internet by mělo 
postupně zvýšit příjmy ze státem provozovaných sázek z dnešních 6,7 mld. eur na 8 mld. eur a dnešní 
částku ve výši 2,5 mld. eur ročně, která financuje sociální zařízení, sport atd., navýšit na 3 mld. eur. 
 
By Robin Harding and Chris Giles 
Not so different this time 
Tentokrát ne tak odlišné 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38028 (10.9.2012), p. 7 
Centrální bankéři stále ještě nevidí "světlo na konci tunelu", a tak začínají pochybovat o tom, zda 
jejich aktivistické postupy mají schopnost podpořit poptávku. V článku se připomíná kniha Kennetha 
Rogoffa a Carmen Reinhartové This Time is Different, v níž se zdůrazňuje, že oživení po finančních 
krizích je vždy bolestivé a pomalé. I přesto stále větší počet ekonomů tvrdí, že centrální banky by 
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měly učinit ještě radikálnější kroky, včetně nákupu i jiných aktiv než jen vládních dluhopisů. Šéf 
americké centrální banky má za to, že kvantitativní uvolňování funguje, ale že jeho efekt maří těžké 
ekonomické podmínky. 
 
On the origin of specie 
O původu druhu 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8798, p. 60 
Stručně k různým teoriím o původu peněz a také k tomu, co nám tyto teorie říkají o dalším osudu 
dolaru a eura. 
 
Open deck : derivatives exchanges 
Otevřená paluba : burzy derivátů 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8798, p. 58 
Regulační úřady usilují o větší transparentnost obchodů s deriváty tím, že se dosavadní obchody "přes 
přepážku" přesunou do konce tohoto roku na burzy nebo elektronické platformy. Dohodli se na tom 
lídři G20 v r. 2009. Termín pravděpodobně nebude splněn, i když některé země v plnění tohoto 
požadavku výrazně pokročily. V Americe by měla většina obchodů probíhat na tzv. Swap Execution 
Facility (SEF), kdežto v rámci EU by měla fungovat podobná platforma nazvaná Organised Trading 
Facility (OTF). 
 
Zdeněk Pavlík 
Potenciální dopady nové bankovní regulace na bankovní sektor v České republice : aktuální 
otázky 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 55-72 
Autor se zaměřuje na nově navrhovanou regulaci bankovního sektoru, resp. na inovativní návrhy ze 
strany mezinárodních institucí směřující k předcházení budoucí neefektivity systému. Přináší základní 
přehled o nově předkládané regulaci a dohledu finančních trhů s potenciálním dopadem na bankovní 
sektor v ČR a provádí analýzu jejího dopadu. Nejprve analyzuje současné trendy a stabilitu na 
finančním trhu v ČR. Dále věnuje pozornost aktuálnímu vývoji evropského bankovního sektoru,          
v jehož rámci mateřské banky zaujímají velmi důležitou úlohu, a jeho rizikovosti ve spojitosti              
s finanční a evropskou dluhovou krizí. Stěžejní část je věnována vlivu nových regulatorních pravidel   
v rámci Basel III (kapitálová přiměřenost, likvidita bank, pákový poměr - leverage ratio) na bankovní 
sektor ČR a v návaznosti na koncept Financial Connectedness (FC) autor zkoumá vliv politiky 
mezinárodních finančních institucí vůči českým podnikům a domácnostem s následným dopadem do 
reálné ekonomiky. - Pozn. 
 
Malte Fischer ... [et al.] 
Retter in Not 
Zachránce v nouzi 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 31, S. 18-21, 23, 26 
Bonita Německa. Německo se natolik finančně přetížilo podpůrnými balíky pro krizové země 
eurozóny, že je už ohrožena i jeho důvěryhodnost. Náklady na záchranu krizových zemí na jihu 
Evropy však neustále rostou; stále se odkládá a tím více prodražuje odchod Řecka z eurozóny, finance 
se vymkly i městům a provinciím v Itálii a ve Španělsku. I když správě německého zadlužení prospívá 
příznivý úrok u nových půjček, státní finance jsou v ohrožení: rizikem je zbrždění konjunktury 
Německa kvůli krizi eura, drastický pokles Ifo indexu obchodního klimatu avizuje propad HDP          
v následujícím (3.) čtvrtletí 2012. 
 
Tomáš Pergler 
Tajemství v kleštích : mezinárodní tlak na švýcarské banky se stupňuje, éra spolehlivě utajených 
kont pomalu končí 
Euro, Sv. 2012, č. 34, s. 48 
Zintenzivnění boje proti daňovým únikům do zahraničí ze strany Německa, EU a USA a jeho 
důsledky pro švýcarské bankovnictví. Politika EU vůči švýcarským bankám, dvoustranné dohody. 
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Německo-švýcarská dohoda o společném postupu boje proti daňovým únikům, problém její ratifikace. 
Postoj USA, vyšetřování vůči jedenácti švýcarským bankám, problematika FATCA. 
 
The Old Lady bulks up : the Bank of England 
Stará dáma nabývá na objemu : Anglická banka 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8800, p. 25-26 
V příštím roce by se anglická centrální banka měla znovu ujmout dohledu nad komerčními bankami,   
o který přišla v r. 1997. Zhruba tisícovka zaměstnanců bude převedena ze zaniklého Úřadu pro 
finanční služby (FSA) do nové organizace, Úřadu pro obezřetnou regulaci (Prudential Regulation 
Authority), který bude pod záštitou centrální banky. V článku se rozebírá organizační struktura 
Anglické banky a komentují se obavy vznikající v souvislosti s novým uspořádáním. -- Viz i článek 
The England job: central banking na s. 11. 
 
Together, forever? : universal banking 
Navždy spolu? : univerzální bankovnictví 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8798, p. 56-57 
K regulátorům a politikům, vyzývajícím k rozdělení megabank, se přidávají hlasy penzionovaných 
bankéřů, kteří po odchodu do důchodu procházejí pozoruhodnou změnou myšlení. Jak se však v článku 
dokazuje, rozdělit banky na investiční a komerční není tak jednoduché a mohlo by vést k velkým 
ztrátám. -- Viz i článek Sticking together: Banking reform na s. 10. 
 
Blahoslav Hruška 
Vyčkávající premianti : Litva a Lotyšsko letos splní podmínky pro vstup do eurozóny. Zatím ale 
nikam nespěchají 
Euro, Sv. 2012, č. 34, s. 44-47 
Otázka vstupu do eurozóny a možných pochybností o výhodě společné měny v Lotyšsku a v Litvě; 
přípravy pro zavedení eura v roce 2014 v Lotyšsku, reformy a plnění maastrichtských kritérií. 
Ekonomická situace, stabilita devizového kurzu a současný postoj k přijetí eura v Litvě. -- Viz také 
příspěvek na s. 9. 
 
Jan Němec 
Záchranáři poslední instance 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 36, s. 7-11 
K výsledkům hodnocení činnosti centrálních bankéřů dle týdeníku Global Finance, ve kterém se 
guvernér ČNB Miroslav Singer umístil mezi nejlepšími šéfy centrálních bank v EU. Dále ke změně 
pojetí centrálního bankovnictví, polemika s rozšiřováním mandátu a pole působnosti centrálních bank 
a jejich úlohy v ekonomice. Stimulace ekonomiky kvantitativním uvolňováním a jeho efekty i inflační 
rizika. -- Viz také vložený článek Euroskeptik Singer brání korunu i české banky na s. 10. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Táňa Králová 
Adieu Veolia 
Euro, Sv. 2012, č. 36, s. 24-29 
K možnosti vlastnického provozování vodohospodářského majetku hlavním městem Prahou; 
vodohospodářské služby PVK. Potenciální rizika provozování distribuce vody; k privatizaci 
společnosti PVK. 
 
Florian Willershausen ... [et al.] 
Alarm am Weltmarkt 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, (2012) Nr. 36, S. 22-25 
Německému exportu hrozí velký propad z důvodu zpomalení růstu v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, 
Indie, Čína), navíc krize eura způsobuje, že postižení sousedé si už nebudou moci dovolit drahé dovozy   
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z Německa. Naději pro dosavadního ekonomického tahouna v Evropě představuje otevření nových 
trhů v Mexiku, Jižní Koreji, Turecku, ale i Vietnamu či Thajsku. Určitou jistotou pro německou 
ekonomiku může být spotřeba, která by mohla zabránit recesi: alespoň zatím k ní přispívá výrazné 
zvýšení mezd spolu s nízkými úroky. Hlavně v podnicích orientovaných na export však je nutno 
počítat se snižováním počtu zaměstnanců - pokud se tento trend prosadí, dojde k rychlé ztrátě 
pozitivního vlivu konsumu na německou ekonomiku. -- Blíže se důvodům snížení dovozů z Německa 
v jednotlivých zemích BRIC věnují příspěvky na s. 26-31 a 34-35. 
 
Deutsche Bundesbank 
Der Rohölpreis und seine Bedeutung für die Konjunktur in den Industrieländern = The price of 
crude oil and its impact on economic activity in the industrial countries 
Cena ropy a její vliv na hospodářskou činnost v průmyslových zemích 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 6, S. 29-53 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 6, p. 27-49 
Příspěvek empiricky zkoumá vliv ceny ropy na mezinárodní hospodářskou aktivitu, charakterizuje 
historický cenový vývoj této komodity (od ropné krize v sedmdesátých letech 20. století do 
současnosti) v kontextu měnící se dynamiky nabídky a poptávky na ropných trzích. Prostřednictvím 
odborné literatury a odhadů makroekonomických modelů jsou popsány možné dopady zvyšování cen 
ropy na reálnou ekonomiku; zmíněny jsou pochybnosti o pobídkových efektech nižší ceny ropy a 
dynamice cen jako spouštěči hospodářské recese. Následně je analyzována souvislost mezi cenou ropy 
a reálným růstem HDP a hospodářskou aktivitou v průmyslových zemích v posledních letech. - Pozn. 
- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi. 
 
End-of-term report : Barack Obama's economic record 
Bilance na konci funkčního období : hospodářské výsledky Baracka Obamy 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8800, p. 17-19 
Když americký prezident nastoupil v r. 2009 do funkce, byl bankovní systém země na pokraji 
zhroucení, dvě velké automobilky se ocitly před krachem a zaměstnanost, trh s bydlením i výkon 
celého hospodářství nabíraly sestupný trend. Voliči hodnotí Obamovu hospodářskou politiku v prvním 
funkčním období negativně, ale toto hodnocení není spravedlivé. V článku se rozebírají rozhodnutí, 
která prezident v hospodářské oblasti učinil, a také překážky, které mu stály v cestě. Konstatuje se, že 
americká ekonomika sice není v nejlepší kondici, ale Obamovy výsledky jsou lepší, než by se mohlo 
na první pohled zdát. -- Překlad článku pod názvem Obama si vedl lépe, než si Američané myslí viz 
čas. Ekonom č. 36/2012, s. 32-34. -- K problematice viz i článek na s. 8 pod názvem Four more 
years?. 
 
Europe's tired engine : German economy 
Unavený motor Evropy : německé hospodářství 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8798, p. 21-22 
Eurozóna se blíží další recesi a zpomaluje i motor evropského hospodářského růstu - Německo. Ve 
druhém čtvrtletí jeho růst dosáhl jen 0,3 %. Dobré výsledky nadále vykazuje vývoz a i spotřeba je 
celkem stabilní. Ekonomy nejvíce znepokojuje pokles kapitálových investic. 
 
Jana Vlčková 
Is China catching up? Technological sophistication of Chinese exports to European Union 
Dohání Čína vyspělé země? Technologická náročnost čínských vývozů do EU 
Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 20, (2012) No. 3, p. 36-54 
K problematice zvyšování technologického a inovačního potenciálu některých rozvíjejících se 
ekonomik se zaměřením na Čínu. Autorka prostřednictvím měření technologické náročnosti čínského 
exportu do dvanácti zemí EU zjišťuje, zda Čína dohání vyspělé státy z pohledu technologického a 
inovačního rozvoje a může se stát potenciálním ohrožením hospodářské pozice vyspělých ekonomik. 
Měřítkem inovační kapacity je koeficient technologické úrovně čínského exportu (EXPY) zkoumaný 
za období 1990, 1995, 2000, 2005 a 2009. - Pozn. 
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Helvi Kinnunen ... [et al.] 
Long-term growth forecast for the Finnish economy 
Dlouhodobá předpověď růstu finské ekonomiky 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 3, p. 69-78 
Příspěvek zvažuje možný vývoj finské ekonomiky v následujících dvaceti letech z pohledu 
produktivity práce, pracovní síly, kapitálových vstupů a stárnutí populace. Poskytuje odhady tempa 
růstu HDP během následujících dvou desetiletých období, analyzuje zdroje hospodářského růstu a 
budoucí trendy v oblasti veřejných financí. - Pozn. 
 
Next in line : Slovenia's economy 
Další v pořadí : slovinské hospodářství 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8798, p. 58-59 
Slovinsku hrozí, že bude v pořadí již šestou zemí eurozóny, která bude muset žádat o pomoc. Země 
platí za předchozí konjunkturu, která se vymkla kontrole. Stejně jako v Irsku a Španělsku jsou hlavní 
slabinou země banky, které jsou zatíženy vysokými a rychle rostoucími špatnými půjčkami. 
 
Northern gripes : Finland and the euro crisis 
Severské brblání : Finsko a eurokrize 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8799, p. 52-53 
Finsko je zastáncem dalšího pokračování měnové unie, ale v neochotě pomáhat těm členům, kteří 
nedodržují pravidla, se připojilo k dalším severským zemím. Finská ekonomika sice relativně 
prosperuje, ale oproti Švédsku (které není členem EMU), je na tom hůř. Největšímu podniku Nokii se 
nedaří a totéž platí o výrobě dřeva a papíru. Podle Finské banky je hlavní příčinou špatných výsledků 
vývozu ztráta konkurenceschopnosti: jednotkové náklady práce vyskočily za posledních pět let o 20 %. 
V rámci úsporných opatření se příští rok zvýší DPH o jedno procento, bude nutno zvýšit věk odchodu 
do důchodu. -- Viz i článek The Finn red line: the euro crisis na s. 10-11. 
 
Richard Hindls, Stanislava Hronová 
Odraz ekonomického vývoje vybraných zemí ve struktuře výdajů na konečnou spotřebu 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 4, s. 425-441 
Autoři dokládají a statistickým testem významnosti změn prokazují vývoj a změny podílu výdajů na 
konečnou spotřebu domácností (KSD) a výdajů na konečnou spotřebu vládních institucí (KSVI) na 
hrubém domácím produktu v letech krize a konjunktury. Východiskem analýzy byla data za 30 
vyspělých zemí publikovaná EUROSTATem za roky 2003-2010, ta jsou dále doplněna přehledem      
o vývoji tempa růstu HDP v některých klíčových oblastech světové ekonomiky a v ČR. V závěru 
formulují výsledky analýzy a potvrzují diskutované empirické teze i použitelnost zvoleného 
statistického nástroje. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen 2012 und 2013 = 
Outlook for the German economy - macroeconomic projections for 2012 and 2013 
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2012 a 2013 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 6, S. 15-27 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 6, p. 15-26 
Příspěvek nejprve charakterizuje vývoj stavu německého hospodářství a hlavní faktory, které jej v roce 
2011 a v prvním čtvrtletí 2012 ovlivnily. Dále seznamuje s hlavními předpověďmi vývoje globálního 
hospodářství a německé ekonomiky na léta 2012 a 2013. Analyzuje cyklický výhled hospodářského 
růstu a shrnuje makroekonomickou prognózu Německa. Zvláštní pozornost je věnována krátkodobé 
predikci vývoje trhu práce, snižování nezaměstnanosti, dynamice nákladů práce a ceny práce, 
veřejným financím a jejich deficitu. V závěru jsou posuzována rizika predikovaného vývoje. - Pozn. -- 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
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Eva Zamrazilová 
Proč neroste česká ekonomika? 
Euro, Sv. 2012, č. 37, s. 62-63 
Autorka vysvětluje stagnaci české ekonomiky jako důsledek oslabení investiční aktivity a změny 
chování zahraničních investorů při nakládání se ziskem firem pod zahraniční kontrolou (snižování 
poměru mezi reinvesticemi a dividendami) po roce 2008. Zvýšený odliv dividend  je spojen s dominancí 
proexportních efektů PZI, mírný vzestup podílu reinvestovaného zisku v roce 2011 ukazuje na návrat 
k předkrizovému dělení zisku firem pod zahraniční kontrolou. 
 
Klaus Ehringfeld 
Reförmchen stat Reformen 
Reformičky místo reforem 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 147 (1.8.2012), S. 16 
Před časem započaté změny v kubánské ekonomice jsou charakterizovány jako "velice opatrné 
dávkování tržního hospodářství do státního kapitalismu": statisíce propuštěných státních zaměstnanců 
nyní pracují v režimu OSVČ, byly zpřístupněny a usnadněny zahraniční investice a započaty turistické 
projekty, soukromé osoby smějí bez povolení prodávat své domy či vlastní auta (pouze ojetá) a také 
přímo prodávat své zemědělské produkty turistickému sektoru. Určité uvolnění však neřeší zásadní 
hospodářské problémy jako je potravinová a surovinová nesoběstačnost či stagnace mezd zhoršovaná 
zvyšováním cen (loni dosáhla inflace 20 procent). Většina ekonomiky i nadále probíhá podle modelu 
centralistického plánovitého řízení; soukromé podnikání je upraveno (a zdaněno) tak, aby 
"nedocházelo ke koncentraci bohatství a na Kubě nemohli existovat milionáři". Cuentapropista. 
 
The great divide : the north of England 
Velký předěl : severní Anglie 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8802, p. 28-29 
Článek se zaměřuje na úpadek průmyslové severní části Velké Británie. Sever je stále chudší než jih a 
má výrazně nižší míru zaměstnanosti i průměrné příjmy. Stává se tak hospodářsky, společensky           
i politicky zcela jinou zemí. Silně jej postihlo snižování veřejných výdajů v rámci úsporného 
programu britské vlády a soukromý sektor vzniklou mezeru nezaplňuje. 
 
Neil Buckley and Roman Olearchyk 
Ukraine 
Ukrajina 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38035 (18.9.2012), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Ukrajině se zaměřuje na potřebné reformy, vztahy země s EU a SNS, 
blížící se volby, zahraniční přímé investice, energetiku, zemědělství aj. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Malte Buhse 
Die Ökonomie der Sprache 
Ekonomie (cizího) jazyka 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 140 (23.7.2012), S. 16 
Za tradiční obchodní překážky jsou považována cla či dopravní náklady, nově se pozornost obrací      
k jazykové bariéře - výsledky studií ukazují, že se jazyková vybavenost může odrazit na firemním 
profitu exportujího podniku, a proto se celosvětově mohou úspěšně etablovat jen skutečně velké 
podniky (viz např. omezená působnost francouzských podniků nuceně orientovaných jen na 
frankofonní oblasti). Společný či shodný komunikační jazyk má na obchodní profit značný vliv, tento 
efekt se zvyšuje s náročností a komplexností prodávaného produktu. 
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Tomáš Hájíček 
Novela celního zákona - prekluze práva vyměřit celní dluh 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 9, s. 22-28 
Prekluze práva vyměřit celní dluh, teorie prekluze, právní definice a instituty související v odvětví 
správního (celního) práva s prekluzí práva vyměřit celní dluh. Judikatura Evropského soudního dvora 
vztahující se ke speciální prekluzivní lhůtě. Ustanovení přechodná, společná a závěrečná - Hlava 
osmnáctá Celního zákona; poskytnutí souborné jistoty. Nařízení Rady 2913/92 (Celní kodex 
Společenství). - Pozn. 
 
Růžena Vintrová 
Podceňování domácí poptávky v České republice 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 2, s. 113-123 
Příspěvek objasňuje relaci vývozu a dovozu k hrubému domácímu produktu a význam domácí a 
zahraniční poptávky v české ekonomice. Autorka se nejprve věnuje pohledu na míru otevřenosti české 
ekonomiky, jejímu mezinárodnímu porovnání a mylným interpretacím tohoto ukazatele v ekonomických 
úvahách i ve vztahu k dalším národohospodářským ukazatelům. Dále rozebírá dovozní náročnost 
tvorby a užití produkce, vliv struktury vývozu na pracovní trh a přidanou hodnotu exportu. 
Upozorňuje na důležitost opatření k podpoře domácí poptávky při koncipování hospodářské politiky a 
hledání východisek z hospodářské recese. - Pozn. 
 
G.T. Karažanov 
Razvitije gosudarstvennoj finansovoj podderžki eksporta 
Rozvoj státní finanční podpory vývozu 
Finansy, Sv. 2012, No. 4, s. 17-19 
Instituty státní podpory vývozu v Rusku, koncepce státní podpory vývozu průmyslové produkce z r. 2003, 
nejvíce žádané mechanismy podpory: státní záruky a úhrada části úroků z úvěrů na vývoz, funkce 
nové instituce - "Vnešekonombank", jejímž cílem je podpora vývozu ruského zboží, prací a služeb. 
 

Podnik a podnikání 
 
Martin Děrgel 
Nájem podniku v účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 17, s. 29-36 
Nájem/pronájem podniku (je definován jako věc hromadná), typy transakcí mezi pronajímatelem a 
nájemcem v případě nájmu podniku. Metodika účtování nájmu podniku, účtování u pronajímatele, 
účtování u nájemce. Právní úprava smlouvy o nájmu (části) podniku, kogentní ustanovení. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
A.K. Solov'jev 
Aktuarnyj prognoz dolgosročnogo razvitija pensionnoj sistemy Rossii 
Prognóza dlouhodobého rozvoje penzijního systému Ruska z pohledu pojistné matematiky 
Finansy, Sv. 2012, No. 5, s. 57-63 
První výsledky pojistné důchodové reformy v Rusku z r. 2002 jsou hodnoceny velmi negativně. 
Opatření navrhovaná experty k reformě důchodového systému jsou podle autora zaměřena jen na 
"látání děr" v důchodovém rozpočtu a ne na hlavní cíl - dosažení vyrovnaného rozpočtu důchodového 
fondu Ruska a sociálně přijatelné životní úrovně všech důchodců z dlouhodobého hlediska. Stávající 
systém neodpovídá požadavkům současné etapy rozvoje ekonomiky ani demografické situaci. 
Pojistněmatematické hodnocení perspektiv rozvoje systému povinného důchodového pojištění vychází 
z prognózy počtu stálého obyvatelstva do r. 2030. 
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New cradles to graves : Asian welfare states 
K systému "od kolébky do hrobu" přistupují další země : asijské sociální státy 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8801, p. 20-22 
Pro některé autoritářské vůdce asijských zemí představoval stát blahobytu jen západní úchylku, která 
podrývá šetrnost, píli a patřičné plnění povinností. Sociální politika existovala, ale byla podřízena 
ekonomickým cílům - nevztahovala se na ty nejpotřebnější, ale na pracovníky v nejproduktivnějších 
odvětvích. Sociální služby neposkytoval stát, ale spíše státní korporace. Vlivem poklesu porodnosti, 
přerušení zázračného růstu a eroze autoritářského vládnutí však tento model přestal fungovat. Asijské 
země začínají budovat sociální stát, i když podle západních norem ve skromném měřítku. Otázkou je, 
zda tento vývoj osvobodí kontinent z mizérie, či zda jej zavede do dluhů. -- Viz i článek Asia's next 
revolution na s. 9-10. 
 
Peter Thelen 
Rentenbeitrag unter 19 Prozent 
Příspěvek na důchod klesne pod 19 procent 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 148 (2.8.2012), S. 14 
Komentář k pravděpodobnému snížení příspěvku na zákonný důchod v Německu na 18,9 procenta od 
1.1.2013 (z dosavadních 19,6 procenta, příspěvek hradí zaměstnanec a zaměstnavatel rovným dílem). 
 
Jana Tepperová, Stanislav Klazar 
Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 4, s. 505-522 
Příspěvek se zabývá systémy sociálního zabezpečení v Evropě, jejich koordinací a kvantifikací jejich 
vlivu na mezinárodní ekonomickou migraci. Autoři prezentují rozšířený ekonometrický model 
migrace, jenž klade důraz na proměnné vyjadřující ohodnocení systémů sociálního zabezpečení. 
Využívá panelová data za období 1998-2007 a zahrnuje země kryté koordinačním nařízením o sociálním 
zabezpečení, tj. země EU, další země EHP a Švýcarsko. Analyzuje vztah migrace a míry ekvivalence 
důchodového systému, štědrosti sociálního systému (sociální dávky, životní minimum) a míry 
chudoby v cílových zemích a v závěru jsou rozebírány výsledky analýzy. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jarkko Kivistö 
An assessment of housing price developments against various measures 
Zhodnocení vývoje cen bydlení při zvážení různých měření 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 3, p. 49-58 
Článek analyzuje vývoj cen bydlení ve Finsku a za použití různých ukazatelů zjišťuje, zda je cenová 
hladina v současné době udržitelná. Autor charakterizuje situaci na trhu s bydlením, dynamiku cen 
bydlení v letech 1971-2011 a zaměřuje se zejména na poměr mezi cenou nájmů a cenou na pořízení 
nemovitosti (rent-to-price ratio). Tento poměr je porovnán s časovou řadou dat o uživatelských 
nákladech investorů nebo vlastníků nemovitostí. Ukazuje se, že ceny bydlení rostly v nedávné době 
více než nájmy a že vývoj cen bydlení ve srovnání s nájmy odpovídá poklesu uživatelských nákladů 
na bydlení. Autor dále zkoumá determinanty dynamiky uživatelských nákladů a další faktory 
poptávky a nabídky, které ovlivňují nárůst cen bydlení. - Pozn. 
 
Back to black : Fannie Mae and Freddie Mac 
Opět v černých číslech : Fannie Mae a Freddie Mac 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8799, p. 55-56 
Čtyři roky poté, co se americké hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac dostaly do nucené 
správy, hlásí zatím největší zisky. Je jasné, že zůstanou veřejnoprávními podniky, ale dlouhodobá 
úloha vlády ve financování bydlení je stále nejasná. Obě organizace tak musí čekat na výsledky 
prezidentských voleb. 
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Thomas Schmitt 
Staatshilfe für Häuslebauer 
Státní pomoc pro stavebníky 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 167 (29.8.2012), S. 40-41 
Stavební spoření v Německu; přehled plánovaných úprav Wohn-Riester (státní podpora bydlení, která 
je variantou Riester-Rente), výše podpory (na rodiče/děti), snížení daňové povinnosti vázané na státní 
podpory (zdaňuje se po odchodu do důchodu). K otázce nutnosti fiktivního úročení státní podpory      
(s odloženým zdaněním). 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Blahoslav Hruška 
Školení mužstva 
Euro, Sv. 2012, č. 36, s. 48-49 
Kritický pohled na českou variantu projektu krátké práce (kurzarbeit) Vzdělávejte se pro stabilitu. -- 
Viz také příspěvek Startuje vzdělávací kurzarbeit po česku v HN č. 179/2012 (13.9.2012), s. 6. 
 
Sebastian Mallaby 
The US labour market doesn't work 
Americký trh práce nefunguje 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38012 (22.8.2012), p. 7 
Americký trh práce se mění a příčinou není jen finanční krize. Míra nezaměstnanosti roste a stoupá      
i počet dlouhodobě nezaměstnaných. Mechanismy, které skvěle fungovaly po celou generaci, se už 
nejeví jako přiměřené. Technologické změny omezily pracovní příležitosti pro osoby s nízkou 
kvalifikací a vzdělávací systém zatím nedokázal na tuto změnu reagovat. 
 
Cornelia Schmergal, Konrad Fischer 
Umstrittene Reform, unumstrittener Erfolg : Arbeitsmarkt 
Sporná reforma, nesporný úspěch : trh práce 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 33, S. 18-22 
Politika trhu práce v Německu, Hartz IV. Hodnocení dopadů desetileté existence sociální reformy na: 
nezaměstnanost/dlouhodobě (i starší) nezaměstnané, odolnost podniků vůči krizi, mzdovou úroveň. 
Minimální mzda; zvětšení sektoru nízkých mezd, tlak na zvyšování mezd v oblasti nájemné práce na 
úroveň kmenových zaměstnanců. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2012  
Zaměstnanec s ostatními příjmy podle § 10 ZDP (vč. praktických řešení). Povinnosti zaměstnavatele 
při hromadném propouštění zaměstnanců. Souběh činnosti jednatele s.r.o. se zaměstnáním 
v pracovním poměru. Problematika nákladů soudního řízení - výše nákladů právního zastoupení. 
„Výpověď dohodou“. Pracovněprávní souvislosti s insolvenčním zákonem. Neplacené volno a 
neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištění. Problémové situace u dohod o pracovní činnosti. 
Odpočet na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní pojištění. Mzdové nároky 
zaměstnanců - platební neschopnost zaměstnavatele (2.). Vybrané souběhy kategorií ve zdravotním 
pojištění. 
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Právo 
 
Pavel Šturma 
Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 9, s. 953-970 
Zaměřeno na složité vztahy mezi obecnými pravidly o odpovědnosti státu a mezinárodním investičním 
právem: přičitatelnost chování státu, okolnosti vylučující protiprávnost, obsah a formy odpovědnostní 
povinnosti, uplatňování nároku - pravidlo státní příslušnosti. - Pozn. 
 
Oldřich Řeháček, Milan Vrba 
K možnosti zpochybnění vykonatelných pohledávek v insolvenčním řízení 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 17, s. 587-593 
Pojem vykonatelná pohledávka podle insolvenčního zákona; význam přezkumu vykonatelných 
pohledávek v insolvenčním řízení; přihlašování vykonatelných pohledávek, jejich formální přezkum; 
věcný přezkum přihlášených vykonatelných pohledávek. - Pozn. 
 
Jiří Sládek 
Osud eura je v rukou německých soudců 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 178 (12.9.2012), s. 14-15 
K rozhodování Německého ústavního soudu o ústavnosti záchranného fondu eurozóny ESM a             
o fiskálním paktu Evropské unie. Evropský stabilizační mechanismus se dotýká stability společné 
evropské měny, je diskutována reálnost přijetí ESM Německem, které do něj přispívá částkou 190 
miliard euro. -- Viz také příspěvky v HN č. 179/2012 (13.9.2012), s. 1,2,3 a pohled profesora           
H.-W. Sinna v čas. Ekonom č. 36/2012, s. 37. 
 
Jan Dědič, Jan Lasák 
Rozhodování jediného společníka (akcionáře) včera, dnes a zítra 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 9, s. 241- 246 
Příspěvek shrnuje základní východiska rozhodování jediného společníka (akcionáře) podle právní 
úpravy platné do 31. prosince 2011, stávající právní úpravy a právní úpravy nového občanského 
zákoníku, respektive zákona o obchodních korporacích. Příspěvek přitom poukazuje na základní 
rozdíly jednotlivých právních režimů a nabízí též odpověď na některé aktuálně sporné otázky              
s rozhodováním jediného společníka (akcionáře) v působnosti valné hromady spojené. - Pozn. 
 
Lukáš Potěšil 
Významný prvek veřejné správy : správní trestání a správní právo trestní 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 16, s. 20-21 
Přiblížení pojmů správní trestání a správní právo trestní, jejich charakteristika a vztah. Funkce 
správního trestání, správně právní odpovědnost (odvětvová právní odpovědnost), trestnost správních 
deliktů. 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Boriss Siliverstovs and Konstantin A. Kholodilin 
Assessing the real-time information content of macroeconomic data releases for now-/forecasting 
GDP : evidence from Switzerland 
Stanovení informačního obsahu v reálném čase u makroekonomických dat pro krátkodobou 
predikci HDP : na příkladu Švýcarska 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 4, p. 429-444 
Autoři použili dynamický faktorový model s velkými objemy dat ke krátkodobé predikci 
(nowcasting/forecasting) čtvrtletního vývoje míry růstu HDP ve Švýcarsku. Hodnotí předpovídací 
schopnost tohoto typu modelu a určují změny přesnosti predikování v závislosti na stáří 
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makroekonomických dat. Dále modelově zkoumají informační obsah následně zveřejněných dat pro 
různé makroekonomické proměnné. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Kai Udo Pawelzik 
Taugen die International Valuation Standards (IVS) zur Unternehmensbewertung als Vorbild 
für den IDW S 1? 
Jsou IVS pro oceňování podniku vhodným vzorem pro IDW S 1? 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 34, S. 1882-1888 
V mezinárodním měřítku existuje celá řada standardů k oceňování podniku - na celosvětovou platnost 
aspirují IVS, které by příp. mohly v Německu představovat alternativu k oceňovacímu standardu IDW 
S 1. Autor vysvětluje, proč IVS nejsou pro Německo vhodným nástrojem (v rámci sjednocování) 
oceňování podniku (např. nejsou jasněji ani detailněji pojaty nežli IDW S 1, jsou spíše všeobecnější) a 
také kriticky hodnotí názorový proud v literatuře i judikatuře v ohledu metody zjišťování hodnoty 
výnosu. Historie a obsah IVS, porovnání jednotlivých vybraných předpisů IVS a IDW S 1. - Pozn. 
 

 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 10/2012  
Finanční leasing. Prodej pozemků. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 20/2012  
Chystané daňové změny roku 2013 (zákona o dani z nemovitostí, zákona o daních z příjmů, zákona     
o rezervách, zákona o DPH). 
 

Veřejná správa 
 
Jana Morháčová 
Valec štátnych nákupov : vláda varí nový zákon o verejnom obstarávaní 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 34, s. 24-25 
K připravovaným změnám slovenského zákona o veřejných zakázkách. Strategická zakázka, kritérium 
ekonomicky nejvýhodnější ceny, vyřazování nabídky s nezdravě nízkou cenou, povinné uvádění 
pozitivních/negativních referencí. 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Jan Obrovský 
Jak připravovat rozpočet obce 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 9, s. 16 
Přehled základních pravidel, která jsou nápomocná při vytváření reálného obsahu sestavovaného 
rozpočtu obce; zprůhlednění závazných ukazatelů, závazný limit na provozní výdaje. Doporučený 
postup při sestavování rozpočtu. Posouzení kvality sestaveného rozpočtu, kladné saldo provozního 
rozpočtu, index provozních úspor, ukazatel dluhové služby. Doporučení důsledného a pravidelného 
vyhodnocování rozpočtu. 
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Petr Kain 
O dalším osudu Řecka rozhodne zářijová zpráva Trojky : evropská dluhová krize 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 166 (27.8.2012), s. 23 
Ke snaze vedení řeckého státu o dvouletý odklad úsporných opatření a dalších rozpočtových škrtů 
Řecka, postoj Německa a Rakouska k problematice. Očekávaná zářijová zpráva EK/ECB/MMF 
hodnotící plnění podmínek úvěrové pomoci; efektivita výběru daní v Řecku. 
 
Jan Němec 
Obce slibovaným miliardám nevěří : samospráva 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 34, s. 24-25 
K odhadům zvýšení příjmů obcí díky novému přerozdělování výnosů z daní mezi státem a obcemi dle 
RUD. Otázka reálnosti odhadů příjmů ze sdílených daní; rušení přímých investičních dotací od státu a 
jeho dopad zejména na nejmenší obce. 
 
V.M. Rodionova 
Sbalansirovannost' bjudžetov : teoretičeskij i pravovoj aspekty 
Vyrovnanost rozpočtů : teoretický a právní aspekt 
Finansy, Sv. 2012, No. 4, s. 54-60 
Navzdory podstatným změnám v rozpočtové struktuře Ruska v prvních deseti letech nového století 
nebyl zcela vyřešen problém vzájemné součinnosti federálního centra s regiony na úseku racionálního 
rozdělení státních finančních zdrojů. Tento vývoj negativně ovlivňuje vyrovnanost rozpočtů na všech 
úrovních. V článku se rozebírá stávající systém a uvádějí se podmínky dosažení rozpočtové 
vyrovnanosti. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Arrested development 
Zastavený rozvoj 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8799, p. 57 
Článek se zabývá otázkou financování vědy a výzkumu. Veřejné výdaje na tuto oblast klesají a 
financování se ujímají soukromé firmy, zejména ve výpočetní technice, automobilovém průmyslu a 
léčivech. K jejich ochotě financovat výzkum může pomoci i zvýhodněný daňový režim. Svůj dopad na 
vědu a výzkum má i politika v oblasti fúzí a tlaky akcionářů. 
 
Josef Taušer, Pavel Žamberský 
Kvalitativní kritéria ve financování veřejných vysokých škol a jejich dopad na Vysokou školu 
ekonomickou v Praze 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 74-88 
Příspěvek blíže charakterizuje jednotlivé kvalitativní parametry rozpočtu veřejných vysokých škol      
v České republice pro rok 2012 a analyzuje komparativní postavení Vysoké školy ekonomické (VŠE) 
v měnících se podmínkách financování terciárního vzdělávání. Komparativní analýza je zaměřena na 
kvalitativní bonifikace veřejných vysokých škol v rámci normativní části rozpočtu (rozpočet na 
běžnou činnost školy). Autoři nejprve seznamují s obecnými východisky a provádějí základní 
srovnání, dále se věnují dílčím kvalitativním ukazatelům s různou váhou (oblasti: vědecký výkon, 
kvalita studia a uplatnění absolventů, mezinárodní mobilita a internacionalizace) a analyzují dopad 
existence kvalitativních ukazatelů do rozpočtu VŠE v roce 2012. - Pozn. 
 
T. Kljačko, S. Sinel'nikov-Murylev 
O reformirovaniji sistemy finansirovanija vuzov 
O reformě systému financování vysokých škol 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 7, s. 133-146 
V článku se rozebírají reformy vysokého školství v Rusku, přičemž pozornost se zaměřuje především 
na novinky související s přijetím federálního zákona č. 83-FZ z r. 2010. Autoři analyzují, zda reformy 
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povedou ke zvýšení ekonomické samostatnosti vysokých škol, zda vzniká konkurenční prostředí, 
přispívající ke zvýšení kvality vysokého školství, a také jak normativní financování na hlavu ovlivňuje 
rozvoj vysokoškolského vzdělání. Z analýzy prvních kroků vyplývá, že výsledky prováděné reformy 
jsou protikladné a že mnohé uplatňované metody nevedou k žádoucím výsledkům. - Pozn. 
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Daně 
 
26759I 
legislation translated by Trade Links ; commentary by PWC 
Czech taxation in 2012. Vol. I 
České daně v roce 2012. Sv. I 
Prague : Trade Links, June 2012, 425 s. : tab. 
Texty daňových zákonů ČR pro rok 2012 v angličtině. Nejprve stručný úvodní komentář k nejnovějším 
změnám v daních z příjmů následovaný plným zněním následujících zákonů: novelizovaný zákon       
o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb., ve znění č. 192/2012 Sb.), zákon o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů (č. 593/1992 Sb., ve znění č. 346/2010 Sb.), zákon o oceňování majetku (č. 151/1997 
Sb., ve znění č. 188/2011 Sb.), zákon o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb., ve znění č. 192/2012 
Sb.). - Pozn. - (brož.) 
 
26759II 
legislation translated by Trade Links ; commentary by PWC 
Czech taxation in 2012. Vol. II 
České daně v roce 2012. Sv. II 
Prague : Trade Links, June 2012, 532 s. 
Překlady textů daňových zákonů ČR pro rok 2012 do angličtiny. Plné znění novelizovaného zákona    
o dani z přidané hodnoty doplněné úvodním komentářem (č. 235/2004 Sb., ve znění č. 167/2012 Sb.), 
výňatky ze zákona o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb., ve znění č. 420/2011 Sb.), daň ze zemního 
plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny (podle zákona č. 261/2007 Sb., 
ve znění č. 167/2012 Sb.), zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb., ve znění č. 375/2011 Sb.), zákon        
o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (č. 357/1992 Sb., ve znění č. 466/2011 Sb.), zákon    
o dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb., ve znění č. 375/2011 Sb.). Dále je připojen překlad daňového 
řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění č. 167/2012 Sb.) - tax code. - Pozn. - (brož.) 
 
26741 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem : k 1.4.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 511 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších zákonů. 
Vybrané informace, stanoviska a sdělení MF k uplatňování DPH od 1.4.2012. - 7. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-741-6 (váz.) 
 
26739 
Milena Otavová, Veronika Sobotková, Patrik Svoboda 
Daně a účetnictví v cestovním ruchu 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 163 s. : il. 
Přehled základních pojmů a legislativy v oblasti cestovního ruchu. Problematika DPH. Zvláštní režim 
pro oblast cestovních služeb, který je upravený v rámci § 89 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Daně z příjmů: základní principy, tzv. švarcsystém, problematika cestovních náhrad, výběr 
právní formy podnikání aj. Účetní přehled vybraných důležitých a frekventovaných případů: transakce 
sjednávané v cizí měně, aplikace správného kursu, směnárenská činnost, cizoměnové úvěry a půjčky. 
Účtování zprostředkování prodeje zájezdů. Problematika daňové evidence. Výklad je doplněn příklady 
a vzorem vyplněného daňového přiznání k DPH a peněžního deníku. - Vyd. 1. - Právní stav publikace 
k 1.7.2012. - ISBN: 978-80-7357-868-8 (brož.) 
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E-9471 
Marek Bým 
Daňové úniky [absolventská práce] 
Jablonec nad Nisou : Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, 2012, 41 s. : 
il. 
Daňová soustava ČR. Daňová optimalizace a daňové úniky včetně konkrétních případů v oblasti 
nepřímých daní. - Obsahuje přílohy. 
 
26750 
Jana Ledvinková 
DPH v příkladech k 1.4.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 631 s. 
Výklad zákona s praktickými příklady. Přehled změn s účinností od 1.1.2012. Daňové subjekty. 
Předmět daně. Operace se zbožím - komentář, příklady, účetní a daňové řešení. Oblast služeb - 
příklady zaúčtování, daňové řešení, určení místa plnění. Nárok na odpočet daně. Režim přenesení 
daňové povinnosti. DPH ve stavebnictví. Dovoz a vývoz zboží. - 9. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-740-9 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26756 
Bohumír Štědroň ... [et al.] 
Prognostické metody a jejich aplikace 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxii, 197 s. : il. 
Celostní přístup k sociálnímu prognózování: teorie, metody, aplikace. Kvalitativní a kvantitativní 
prognostické metody. Statistická regulace a její aplikace na výrobní a nevýrobní procesy. 
Demografické prognózy a jejich využití v praxi. Systémové pohledy na technologické prognózy. 
Ekonomika a prognóza RFID. Ekonomická situace a střednědobá prognóza HDP vybraných států (ČR, 
SR, Rakousko, Rusko, USA, Čína, Indie, další evropské státy). Prognóza energetiky versus realita. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7179-174-4 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26696 
Emilios Avgouleas 
Governance of global financial markets : the law, the economics, the politics 
Řízení globálních finančních trhů : právní normy, ekonomika, politika 
Cambridge : Cambridge University Press, 2012, xxii, 477 s. : schémata 
Nedávná finanční krize prokázala chyby v dřívějším uspořádání oblasti řízení globálních finančních 
trhů. Autor předkládá nový výklad příčin celosvětové finanční krize a v souvislosti se změnami 
probíhajícími v USA, EU a dalších zemích zkoumá vybrané souvislosti strukturální reformy a 
vytváření efektivního systému řízení a dohledu nad mezinárodními finančními trhy. Analyzuje vývoj 
současných struktur od brettonwoodské fáze, přes novou mezinárodní finanční architekturu až po nově 
vznikající architekturu dohledu (v časovém období do července 2011). Dále shrnuje současné změny 
regulace a dohledu v USA (Dodd-Frank Act), EU (Basel Committee on Banking Supervision), na 
úrovni G20 (Financial Stability Board), pro oblast systémového rizika a velkých bank a dalších 
systémově významných finančních institucí (SIFI). Kriticky posuzuje struktury soft law dominující 
mezinárodní finanční regulaci a rozvažuje úlohu finančních inovací a neoliberálních politických 
náhledů v expanzi globálních finančních trhů. - Pozn. - ISBN: 978-0-521-76266-3 (váz.) 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

31 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26744 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
2012 Economic and Fiscal Programmes of Albania, Bosnia and Herzegovina : EU Commission's 
overview and country assessments 
Hospodářské a fiskální programy Albánie a Bosny a Hercegoviny v roce 2012 : přehled a 
zhodnocení zemí Evropskou komisí 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, June 2012, iii, 42 s. : 
tab., grafy 
Přehled a zhodnocení Hospodářských a fiskálních programů (Economic and Fiscal Programme - EFP) 
z roku 2012 potenciálních kandidátských zemí na členství v EU - Albánie a Bosny a Hercegoviny - 
pokrývajících období 2012-2014. Programy obsahují přehledy střednědobého makroekonomického a 
fiskálního vývoje, věnují se plánům hospodářské politiky a oblasti veřejných financí a strukturálních 
reforem. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22875-9 (brož.) 
 
26762 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
2012 Pre-accession Economic Programmes of Croatia, Iceland, the Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey : EU Commission's overview and assessments 
Předvstupní hospodářské programy Chorvatska, Islandu, Republiky Makedonie, Černé Hory, 
Srbska a Turecka z roku 2012 : přehled a zhodnocení EK 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, June 2012, v, 117 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Publikace přináší přehled a zhodnocení předvstupních hospodářských programů (PEP) kandidátských 
zemí na členství v EU - Chorvatska, Islandu, Republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka na 
léta 2012-2014. U každé země je analyzován současný hospodářský rozvoj, klíčové ekonomické úkoly 
a střednědobý rámec zahrnující oblast veřejných financí, rozpočtové strategie a priority strukturálních 
reforem nutných pro vstup do EU. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22877-3 (brož.) 
 
26743 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [István P. Székely 
and Sven Langedijk] 
Economic adjustment programme for Ireland : spring 2012 review 
Program hospodářského přizpůsobování Irska : hodnocení z jara 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, June 2012, 84 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu irské ekonomiky na základě 
šestého čtvrtletního hodnocení společnou misí EK/ECB/MMF z dubna 2012. Shrnuje hlavní zjištění   
v oblasti makroekonomického a finančního vývoje a výhledu, realizace programu a jejích rizik             
i hlavních výzev do budoucna. Je doplněna aktualizovanými programovými dokumenty. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-79-22873-5 (brož.) 
 
26793 
Slavoj Czesaný, Zdenka Johnson 
Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí 
V Praze : Oeconomica, 2012, 235 s. : il. 
Publikace je zaměřena na prohloubení přehledových, analytických a prognostických poznatků             
o ekonomickém rozvoji. Záměrem je identifikovat slabé a silné stránky ekonomiky, zpřehlednit 
příležitosti a rizika odlišných způsobů nastavení stabilizačních a prorůstových hospodářských politik a 
přispět tak k podkladům pro rozhodovací procesy vládních a měnových autorit. Názvy kapitol: 
Ekonomický růst a hlediska jeho posuzování (včetně identifikace pozice ČR); Kontexty vývoje 
globální finanční a hospodářské krize (silné a slabé stránky ekonomického rozvoje v USA a ve 
vybraných zemích EU, charakteristiky podobností a odlišností Velké deprese a recese v letech 2007-
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2009); Souvislosti a efekty nastavení hospodářských politik (politika měnová, fiskální, trhu práce, 
energetická, vzdělávání, v oblasti vědy, výzkumu a inovací, důchodová a zdravotní politika); 
Bohatství země (lidský, společenský, produkční, přírodní a finanční kapitál); Koncepty a měření 
udržitelného rozvoje. - Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze. - ISBN: 978-80-
245-1863-3 (brož.) 
 
26751 
Emil Souleimanov a kolektiv 
Energetická bezpečnost 
Plzeň : Čeněk, 2011, 261 s. : il., mapy 
Současná energetická bezpečnost ve světě, export, import, tranzit zdrojů a politické aspekty. 
Problematika globální těžby a přepravy energosurovin v geopolitické perspektivě. Strategie EU ve 
věci zajištění energetické bezpečnosti. Energetická bezpečnost Perského zálivu a její konfliktní 
potenciál. Ruská energetická politika a problematika interdependence EU a Ruské federace v sektoru 
zemního plynu. Kaspicko-středoasijský region a využití jeho potenciálu ropy a zemního plynu 
(plynovod Nabucco a další projekty). Energetická politika v Latinské Americe. Analýza aktivit 
těžařských společností v Melanésii v kontextu regionální bezpečnosti, jejich působení v zemích třetího 
světa. - Nad názvem: Metropolitní univerzita Praha. - ISBN: 978-80-7380-331-5 (brož.) 
 
26731 
Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011 
Praha : Linde Praha, 2011, 468 s. : il. +1 CD 
Publikace analyzuje vývoj pěti hlavních oblastí české ekonomiky v mezinárodním srovnání a postihuje 
vliv rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Růstová výkonnost a stabilita, institucionální 
kvalita, strukturální konkurenceschopnost, inovační výkonnost a kvalita lidských zdrojů. Každá 
kapitola je doplněna souborem relevantních indikátorů obsahujícím časovou řadu jejich hodnot a 
popisem metodiky. Použitá data jsou aktuální k listopadu 2011. - Na obálce nad názvem: Centrum 
výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. - ISBN: 978-80-7201-871-0 (brož.) 
 
26760 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Belgium 
Makroekonomické nerovnováhy : Belgie 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 37 s. : tab., 
grafy 
Detailní pohled na belgické hospodářství s cílem identifikovat aktuální nebo potenciální nerovnováhy 
a možná makroekonomická rizika s nimi spojená. Vychází ze Zprávy o varovném mechanismu (Alert 
Mechanism Report, AMR) z února 2012, v níž je kvantifikována sada ukazatelů pro oblast vnitřní a 
vnější nerovnováhy belgické ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících 
makroekonomických nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Na straně vnějších 
nerovnováh zpráva poukazuje na dlouhodobé snižování přebytku běžného účtu a ztrátu podílu na 
vývozních trzích. V oblasti vnitřních nerovnováh je zdůrazněna znepokojivě vysoká míra zadlužení 
veřejného i soukromého sektoru. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22879-7 (brož.) 
 
26761 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Bulgaria 
Makroekonomické nerovnováhy : Bulharsko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 33 s. : tab., 
grafy 
Detailní pohled na bulharské hospodářství s cílem identifikovat aktuální nebo potenciální nerovnováhy 
a možná makroekonomická rizika s nimi spojená. Vychází ze Zprávy o varovném mechanismu (Alert 
Mechanism Report, AMR) z února 2012, v níž je kvantifikována sada ukazatelů pro oblast vnitřní a 
vnější nerovnováhy bulharské ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících 
makroekonomických nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Na straně vnějších 
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nerovnováh jsou zdůrazněny záporná čistá mezinárodní investiční pozice Bulharska a silný deficit 
běžného účtu, z pohledu vnitřních nerovnováh zpráva poukazuje zejména na vysokou míru zadlužení 
korporátního sektoru, rychlý růst jednotkových nákladů práce a zvyšování nezaměstnanosti. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-79-22881-0 (brož.) 
 
26758 
Martin Janků, Jana Mikušová 
Veřejné podpory v soutěžním právu EU 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xv, 275 s. 
Právo hospodářské soutěže a jeho ekonomické souvislosti. Politika ochrany hospodářské soutěže        
v EU. Pojem a definice veřejné podpory. Pravidla veřejných podpor v primárním i v sekundárním 
právu EU. Veřejné podpory v zemědělství, ve veřejném sektoru, v oblasti rybolovu, uhlí a dopravy, 
veřejné podpory v sektoru bankovnictví a regionální politiky. Obecné nařízení o blokových 
výjimkách. Současný vývoj a ekonomické souvislosti. Řízení v oblasti veřejných podpor a dohled 
vykonávaný Komisí. Řízení před soudy EU. Provádění a výkon národními soudy. - Vyd. 1. - Příloha 
obsahuje vybrané předpisy EU. - ISBN: 978-80-7400-430-8 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26746 
Vladimír Smejkal, Michal A. Valášek 
Jak na datovou schránku : praktický manuál pro každého 
Praha : Linde Praha, 2012, 197 s. : il. 
Přehledné návody, jak zacházet s datovými schránkami a digitálními dokumenty. Právní aspekty. 
Operace s datovou schránkou (instalace, přihlášení, přečtení zpráv, "autorizace" zprávy, odesílání, 
nastavení přístupových práv atd.). Programy pro práci s datovou schránkou. Bezpečnost internetové 
komunikace a bezpečnost doručení pro uživatele. Jak smysluplně používat prostředky informačních a 
komunikačních technologií. - ISBN: 978-80-86131-80-1 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26694 
edited by Mitchell P. Smith 
Europe and national economic transformation : the EU after the Lisbon decade 
Evropa a transformace národního hospodářství : EU deset let po Lisabonu 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012, ix, 228 s. : tab., grafy 
Publikace zkoumá výsledky desetiletého fungování Lisabonské strategie z roku 2000 a jejího nástupce 
- strategie Evropa 2020 - s cílem identifikovat povahu a omezení transformačních schopností EU v rámci 
usilování o hospodářský růst. Věnuje se hodnocení lisabonského procesu, konkurenceschopnosti a 
makroekonomické výkonnosti na národní úrovni i na úrovni EU15, dále lisabonskému procesu, 
evropské integraci a sociální ochraně v rámci odlišných národních typů kapitalismu, financování 
inovací, vytváření inkluzivního trhu práce a změnám ve zprostředkování práce, změnám v důchodové 
politice i politice pracovní migrace. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-29868-2 (váz.) 
 
26789 
Newton College 
Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního 
semináře realizovaného v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace 
Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012, 186 s. : il. 
Záznam ze semináře, který pořádala vysoká škola NEWTON College 4.5.2012 v Brně. Výkladový 
text je úvodem do tématu a obsahuje následující příspěvky: Asymetrická právní úprava hospodářské a 
měnové unie v EU (P. Wawrosz); Jednotná měnová politika bez jednotné fiskální politiky v EU?        
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(J. Malý); Kríza v rámci EÚ: súčasť globálnej systémovej civilizačnej krízy (M. Šikula). V druhé části 
publikace jsou zaznamenány přednášky a následná diskuse navazující na výkladový text: Asymetrie 
zakotvení hospodářské a měnové unie v právu EU: vývoj a současný stav (P. Wawrosz); Měnová unie 
bez hospodářské unie v EU: ekonomické důsledky (J. Malý); Globální nerovnováhy, globální krize: 
vhodné prostředí k harmonizaci fiskální a sociální politiky v EU? (M. Šikula); Rozdíly v daňových 
systémech mezi státy EU - problém pro utváření fiskální a hospodářské unie (K. Mráček). - 1. vyd. - 
Projekt Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). - 
ISBN: 978-80-904281-8-8 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26792 
Vladimír Bárta, Hilda Bártová 
Homo spotřebitel 
V Praze : Oeconomica, 2012, 319 s. : il. 
Charakteristika chování spotřebitele ve třech rovinách - makroekonomické, rodinné a individuální. 
Národohospodářský pohled a některé jeho peripetie (konjunkturní výkyvy, zpoždění v procesu 
vzájemného ovlivňování, projevy nasycenosti, sezonní cykly atd.). Domácnost jako jednotka, v níž se 
transformuje tržní ekonomika na rozdělování podle potřeb. Principy uspokojování individuálních 
potřeb. Motivační a hodnotící procesy spotřebitelova chování. Cílové chování (incentiv) jako důležitý 
prvek orientace spotřebitelova chování. Spotřebitelské výzkumy. Úloha ceny. Segmentační pohled na 
hodnocení spotřebního chování. Charakteristika rozhodovacích procesů spotřebitele a predikace 
cílového chování. - Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze. - ISBN: 978-80-245-
1822-0 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26757 
Jiří Dvořáček, Peter Slunčík 
Podnik a jeho okolí : jak přežít v konkurenčním prostředí 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xvii, 173 s. : il. 
Ucelený pohled na podnikové okolí, které působí přímo či nepřímo na řízení podniku. Analýza 
makrookolí (analýzy SWOT a LONGPEST). Přehled základních pojmů, kategorií a zákonů 
souvisejících s analýzou makroekonomického okolí. Podnikové mikrookolí - analýza všech základních 
faktorů, které určují vzájemné konkurenční postavení uvnitř odvětví, ve kterém podnik působí. 
Faktory, které podmiňují umístění podnikatelských aktivit v prostoru - lokální podnikové okolí. Státní 
hospodářská politika. Globalizace a její vlivy, přijímání opatření hospodářské politiky na úrovni států 
a integračních seskupení. Konkurenceschopnost výrobků, odvětví, zemí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7400-224-3 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26749 
Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel a kol. 
Pojistné trhy : změny v postavení pojišťovnictví v globální éře 
[Praha] : Professional Publishing, 2012, 252 s. : il. 
Charakteristika změn v postavení pojišťovnictví, které vyvolala finanční a ekonomická krize v druhé 
polovině první dekády 21. století. Kniha přináší rozbory závažných a aktuálních témat pojistné teorie. 
Analýza problémů je vždy prováděna se snahou o aplikaci pro české prostředí. Z obsahu: kategorizace 
pojištění, ekonomika pojišťovnictví, vnitřní stabilizátory odvětví pojištovnictví, státní regulace             
v pojišťovnictví, neživotní pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, životní pojištění, polistopadová 
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historie českého pojistného trhu a jeho vývoj v kontextu vývoje na světových pojistných trzích a 
změny v pojišťovnictví v globální éře. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-078-2 (váz.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26738 
R. Meredith Belbin ; překlad Pavel Procházka 
Manažerské týmy : proč některé uspějí a jiné selžou 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xii, 209 s. : il. 
Kniha poskytuje výstižné a užitečné informace, které umožňují lídrům prosazovat klíčové změny na 
pracovišti, vedoucí k efektivnímu využití potenciálu členů týmu. Jednotlivé kapitoly popisují sestavení 
týmů, tzv. homogenní týmy, kreativitu, vedení a klíčové role v týmech, neúspěšné týmy, optimální 
velikost týmů, charakteristiku jedinců v týmu, týmy ve veřejných službách aj. Případové studie            
z reálného života ukazují, jak aplikovat Belbinovu teorii v praxi. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - 
ISBN: 978-80-7357-851-0 (brož.) 
 
26759 
Miroslav Bělina a kolektiv 
Pracovní právo 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxv, 599 s. 
Komplexní výklad pracovního práva ČR v částech obecné výklady, individuální pracovní právo, 
kolektivní pracovní právo, zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost a spory z pracovněprávních 
vztahů. Právní stav v učebnici je k 1.1.2012. - 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-405-6 (váz.) 
 

Právo 
 
26782 
Helena Chaloupková, Petr Holý 
Autorský zákon : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xii, 477 s. 
Komentované znění zák. č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o znění některých zákonů. V textu jsou vyznačeny související ustanovení, předpisy a 
judikatura. - 4. vyd. - Přílohy se zněním smluv a souvisejících předpisů. - ISBN: 978-80-7400-432-2 (váz.) 
 
26769 
editors Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová 
Czech yearbook of international law. Volume III (2012), Public policy and ordre public 
Česká ročenka mezinárodního práva. Díl III (2012), Veřejná politika a veřejný pořádek 
Huntington : Juris Publishing, 2012, xiv, 328 s. 
Ročenka sdružuje odborné články, precedenty, knižní recenze a vybrané zprávy s tematikou 
mezinárodního práva se zaměřením na oblast mezinárodního práva soukromého, veřejnou politiku a 
veřejný pořádek (ordre public). Jednotlivé příspěvky se zabývají evropským zatýkacím rozkazem; 
hodnocením přeshraničních dopadů na životní prostředí; evropskými bankovními trhy a soutěží mezi 
bankami; veřejným pořádkem a ochranou kulturního dědictví v zemích SNS; veřejným pořádkem a 
normami jus cogens; veřejným pořádkem v praxi ruských soudů; veřejným pořádkem a veřejným 
zájmem v mezinárodním právu a právu EU; veřejným pořádkem, kogentními normami a obcházením 
zákona v ukrajinském mezinárodním právu soukromém; tabákovými investičním arbitrážemi; dobrou 
vírou, zneužitím práv a legalitou v investičním rozhodovacím řízení. - Pozn. - ISBN: 978-1-57823-
356-4 (váz.) 
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26755 
Karel Klíma 
O právu ústavním 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xx, 295 s. 
Publikace přináší autorovy názory na ústavní právo, které vnímá jako dlouho budovaný systém 
hodnot, myšlenek, koncepcí a přístupů, které vytvářejí národní státnost. Po úvodní části věnované 
historii ústavnosti následuje pojednání o českém právu ústavním, jeho institucionálních a 
lidskoprávních aspektech (role exekutivy, postavení prezidenta a jeho přímá volba, soudní moc, 
územní samospráva, mocenský systém EU, Listina základních práv a svobod, konstitucionalizace 
antiterorismu). Následuje pohled na ústavní soudnictví ČR. Poslední část je věnována srovnávacímu 
ústavnímu právu, a to jednak z hlediska historického, jednak z pohledu modelových příkladů (ústavní 
zásady státu Izrael, Grónska, arabských států nebo zemí Latinské Ameriky). Právní stav publikace je 
ke dni 12.2.2012. - Vyd. 1. - Přehled soudních rozhodnutí a právních předpisů. - ISBN: 978-80-7357-
757-5 (váz.) 
 
26781 
Ivo Telec 
Pojmové znaky duševního vlastnictví 
[Praha] : C.H. Beck, 2012, ix, 153 s. 
Právní posuzování (test) poměrnosti cíle a prostředku. Podrobný právní rozbor jednotlivých 
pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, posuzování oprávněnosti 
změny autorského díla, Tříkrokový test, právní hodnocení průmyslového vzoru, test pojmových znaků 
know-how, znaky obchodního tajemství, právně technický list výrobku a jeho zadání, dotazník ke 
skutkovému zjištění obvyklé odměny za licenci, posuzování přiměřenosti zadostiučinění za 
nemajetkovou újmu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-425-4 (brož.) 
 
26753 
Pavel Molek 
Právo na spravedlivý proces 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 573 s. 
Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí ČR? Ochrana lidských práv fyzické či 
právnické osoby na úrovni vnitrostátní, unijní, regionální a univerzální.  Historický vývoj. Úrovně 
ochrany práva na spravedlivý proces. Právo na přístup k soudu. Požadavky na soud a soudce, na řízení 
a jeho přiměřenou délku. Zvláštnosti trestního řízení. Právo na náhradu škody za nesprávný postup 
státu a odškodnění za nezákonné odsouzení (vnitrostátní i mezinárodní úprava). - Vyd. 1. - Příloha - 
vybrané články relevantních dokumentů ochrany lidských práv. - ISBN: 978-80-7357-748-3 (brož.) 
 
26752 
Petr Průcha 
Správní právo : obecná část 
Plzeň : Čeněk, 2012, 427 s. 
Učebnice podává koncentrovaný výklad základních otázek obecné části správního práva v kapitolách: 
Správní právo a veřejná správa (charakteristika, vědecké pojetí); Prameny a normy správního práva; 
Subjekty a vztahy (správněprávní) v režimu správního práva; Základy organizace veřejné správy 
(pojetí, struktura, územní správa); Základy činnosti veřejné správy a její formy; Právní záruky ve 
veřejné správě; Správněprávní odpovědnost. - 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.) - ISBN: 
978-80-7239-281-0 (Doplněk Brno : brož.) 
 
26733 
Unikátní průvodce novým občanským zákoníkem 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 4 listy (59x42 cm) 
Schematický průvodce novým občanským zákoníkem Na 4 volných listech (plakátech) je zmapována 
do jednoduché a přehledné grafické podoby struktura nového občanského zákoníku. Lze tak snadno 
najít základní souvislosti a porovnávat např. umístění konkrétních právních institutů. 4 plakáty 
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obsahují: obecnou část, rodinné právo, absolutní majetková práva a relativní majetková práva. - ISBN: 
978-80-7357-849-7 
 
26748 
Karel Eliáš, Jindřich Psutka 
Věcná břemena : § 151n-§ 151r občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým 
ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém 
občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 
Praha : Linde Praha, 2012, 69 s. 
Problematika věcných břemen. Pojem, vznik, zánik věcných břemen. Zásadní změny této právní 
úpravy provedené v novém občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.), účinném od 1.1.2014. - ISBN: 978-
80-7201-893-2 (brož.) 
 
26747 
Lukáš Vymazal 
Zástavní právo : (§ 152-§ 172 občanského zákoníku) : podrobný komentář k jednotlivým 
ustanovením včetně vybrané judikatury 
Praha : Linde Praha, 2012, 270 s. 
Vznik, práva a povinnosti za trvání zástavního práva, uspokojení zástavy a zánik zástavního práva. 
Výklad zásadních změn této právní úpravy provedené v novém občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.), 
účinném od 1.1.2014. - ISBN: 978-80-7201-894-9 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26803 
Petr Hlaváček (ed.) 
Intelektuál ve veřejném prostoru : vzdělanost, společnost, politika 
Praha : Academia, 2012, 399 s. : il. 
Úloha intelektuála v dnešní české společnosti. Rozdílné názory, úvahy a eseje českých představitelů 
humanitních a jiných vědních oborů. Kdo je vlastně intelektuál, jak jej hodnotila minulá a hodnotí 
dnešní společnost a co on sám od sebe očekává? Z obsahu: veřejný prostor a intelektuál, role 
vzdělance ve veřejném prostoru, odvážné myšlení, angažovanost a politika intelektuála atd. Mezi 
přispěvovateli jsou např P. Pithart, J. Rupnik, M. Petrusek, J. Šiklová, V. Bělohradský, O. Lomová,     
J. Čulík, S. Komárek, J. Peregrin, T. Sedláček, J. Palouš a další. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-2083-3 
(váz.) 
 
26754 
Jan Jandourek 
Slovník sociologických pojmů : 610 hesel 
Praha : Grada, 2012, 258 s. 
Výkladový slovník sociologických pojmů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-3679-2 (váz.) 
 
26737 
Antonín Franke a kol. 
Statistiky cestovního ruchu 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, x, 230 s. : il., 1 mapa 
Výsledky výzkumného projektu, který se zabýval zhodnocením dopadů probíhající hospodářské krize 
na příjezdový a domácí cestovní ruch v ČR i v dalších zemích EU. Vývoj metodických a konkrétních 
výsledků statistických ukazatelů o cestovním ruchu v ČR v historickém kontextu. Analýza cestovního 
ruchu v dekádě let 2001-2010. Vývoj návštěvnosti lázeňských hromadných ubytovacích zařízení od 
roku 2000 do roku 2009. Systém právních norem a kvality ve statistice. Analýza cestovního ruchu      
v Evropě, hodnocení vývoje s důrazem na mapování dopadů v období ekonomické krize. Přínosy 
cestovního ruchu pro ekonomiku. Možnosti využití satelitního účtu cestovního ruchu na regionální 
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úrovni. Případová studie zpracovává trendy a aktuální situaci cestovního ruchu ve Švýcarsku, které se 
z hlediska konkurenceschopnosti dlouhodobě řadí celosvětově na první místo. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7357-717-9 (brož.) 
 
26801 
Jan Keller 
Úvod do sociologie 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 204 s. 
Důležité pojmy. Historický pohled. Základní problémy přežití společnosti. Základní paradigmata 
sociologického myšlení. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů. Přehled významných 
osobností sociologie 19. a 20. století. - 6. vyd. - ISBN: 978-80-7419-102-2 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
26742 
Marie Paseková a kol. 
Implementace IFRS do malých a středních podniků 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 183 s. : il. +1 CD-ROM 
Analýza vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků. Případová studie a její řešení 
prostřednictvím převodového můstku. Hlavní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky 
standardu IFRS pro malé a střední podniky. Výsledky analýzy vlivu užití IFRS na měření a 
vykazování výsledků výkonnosti těchto podniků. Specifika auditu malých a středních podniků v ČR. - 
Vyd. 1. - Právní stav publikace k 1.3.2012. - ISBN: 978-80-7357-866-4 (brož.) 
 

Ostatní 
 
26802 
Jiří Weigl ... et al. ; Marek Loužek (ed.) 
Arabské jaro rok poté : naděje, nebo zklamání? : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, 104 s. 
Texty ze semináře, který se uskutečnil v dubnu 2012. Seminář se věnoval prvnímu výročí 
protivládních protestů v arabských státech na jaře 2011. Ty měly za následek svržení protizápadních 
diktatur ve třech státech a dvě občanské války. Názvy přednášek: Arabské jaro - iluze a skutečnost     
(J. Weigl); Intervence v Libyi - černý Petr arabského jara (O. Šlechta). V druhé části sborníku jsou 
uveřejněny další zajímavé texty k této problematice, např.: dějinný význam arabských revolucí, nástup 
demokracie či islamismu, historické souvislosti arabského jara aj. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-11-5 
(brož.) 
 
26783 
James F. English ; [přeložila Martina Neradová] 
Ekonomie prestiže : ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot 
Brno : Host, 2011, 416 s. : il. 
Kniha se zabývá vznikem, historií a fungováním literárních a filmových cen i vším, co se kolem nich 
odehrává. Popisuje mnohé způsoby, jak udělování cen zavedlo jakousi "hru". Růst počtu těchto cen za 
poslední století je mnohými chápán jako jeden z příznaků konzumní společnosti. Ekonomie hraje roli   
i v této oblasti - ve sponzorství, marketingu apod. Ceny jsou spjaty s obchodní stránkou umění,            
s vlastním financováním kulturní produkce a s oběhem kulturních produktů včetně ekonomické 
motivovanosti. Český překlad je doplněn studií reflektující české literární ceny a jejich historii. - Vyd. 1. - 
Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7294-492-7 (brož.) 
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26732 
Marie Homerová 
Kapitoly z dějin evropského města 
Praha : Akropolis, 2012, 346 s. : il., mapy, portréty, plány 
Publikace zachycuje vývojové etapy ve formování města od jeho počátků do současnosti, od antického 
města přes středověké, renesanční, barokní až po dnešní dny. Autorka postihuje typické atributy          
u jednotlivých typů měst, ale i urbanismus a denní život ve městě, např. počátky klášterů, 
náboženských poutí, výstavby katedrál, fortifikačních systémů, hotelů, kaváren, módy, obchodů, 
cirkusů, muzeí, galerií, divadel, univerzit, zrod dálnic, letišť, mrakodrapů, továren, železnic, metra, 
automobilismu, činžovního bydlení, horolezectví, lázeňství, sběratelství, tržnic i obchodních domů, 
městských bulvárů aj. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7304-144-1 (brož.) 
 
26784 
Heidede Carstensen ; [překlad Zuzana Vlačilová] 
Londýn 
Praha : Jan Vašut, 2012, 160 s. : barev. il., mapy, plány +1 plán centra města (1:18 000) 
Praktický průvodce městem. Obsahuje upozornění na to nejlepší z Londýna (top ten). Přehled 
ubytování, stravování, nákupů, slavností a festivalů, tipy pro rodiny a tzv. "zelené cestování". 
Následuje přehled pamětihodností, muzeí a galerií. Procházky a výlety. Důležité informace. - České 
vyd. 5., rozš. a aktualiz. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-7236-715-3 (brož.) 
 
26786 
Jörg von Uthmann ; [překlad Dagmar Steidlová] 
New York 
Praha : Jan Vašut, 2012, 160 s. : barev. il., mapy, plány +1 plán centra města (1:29 000) 
Praktický průvodce městem. Upozornění na to nejlepší z New Yorku. Ubytování, stravování, nákupy, 
slavnosti a festivaly, tipy pro rodiny a tzv. "zelené cestování". Následuje přehled pamětihodností, 
muzeí a galerií. Procházky a výlety. Důležité informace. - České vyd. 3., rozš. a aktualiz. - Přeloženo   
z němčiny. - ISBN: 978-80-7236-736-8 (brož.) 
 
26785 
Marina Bohlmann-Modersohn ; [překlad Bronislava Sochorová] 
Paříž 
Praha : Jan Vašut, 2012, 160 s. : barev. il., mapy, plány +1 mapa (36 x 67 cm) 
Praktický průvodce městem. Obsahuje upozornění na to nejlepší z Paříže (top ten). Přehled ubytování, 
stravování, nákupů, slavností a festivalů, tipy pro rodiny a tipy na tzv. "zelené cestování". Následuje 
přehled pamětihodností, muzeí a galerií. Procházky a výlety. Důležité informace. - České vyd. 5., rozš. 
a aktualiz. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7236-753-5 (brož.) 
 
26745 
Olga Medlíková 
Umíme to s konfliktem! : náročné situace a jejich řešení 
Praha : Grada, 2012, 132 s. : il. 
Jak se pohybovat v konfliktních  situacích. Techniky přímé komunikace, konstruktivní dialog, 
formulační zdatnost, obrana proti manipulaci atd. Příklady náročných rozhovorů. - Vyd. 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-4016-4 (brož.) 
 
26780 
Vít Hloušek, Lubomír Kopeček 
Záchrana státu? : úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu 
Brno : Barrister & Principal, 2012, 118 s. : il., portréty 
Případy úřednických a poloúřednických vlád v dějinách české politiky - historické zkušenosti. Důvody 
jejich vzniku. Detailní pohledy na kabinety J. Tošovského (1998) a J. Fischera (2009-2010). Analýza 
činnosti úřednických a poloúřednických vlád v kontextu problémů s vládnutím v ČR. Možnosti, jak 
"české problémy" s vládnutím řešit. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87474-59-4 (váz.) 
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