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Vážení čtenáři, 
 

dokumentační  bulletin  Finanční  a  ekonomické 
INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších  informací                         
o  dokumentovaných  odborných  článcích,  o  nových  knihách  a     
o dalších  informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby 
pracovníků MF a jeho resortu.     

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    analýza  směrnice  IMD2  (Insurance 
Mediation  Directive),  enviromentální  pojištění,  mezinárodní 
zdanění  příjmů,  nemovitosti  v daňové  a  účetní  praxi,  duševní 
vlastnictví a ochrana spotřebitele, revize směrnice o zprostředkování 
pojištění  a  návrhu  nařízení  o  sdělení  klíčových  informací            
o  investičních produktech, bankrot obcí a zahraniční zkušenosti, 
daň z příjmů při ukončení podnikání, změny v zákoně o účetnictví, 
návrh  směrnice  o  společném  konsolidovaném  korporátním 
základu daně, právní úprava  společnosti  s ručením omezeným 
v zákoně o obchodních korporacích, změny v oblasti vystavování 
daňových dokladů od 1.1.2013 a zásada proporcionality při správě 
daní.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  plánu  reformy  daně 
z nemovitostí  v Německu,  změn  účetního  práva  malých 
kapitálových  společností,  daňového  zákona  pro  rok  2013 
(plánovaných  změn  v oblasti  financování)  a  KfW  v  Německu 
(státní podpůrná banka). 

Z anglicky  psaného  tisku  jsme  pro  Vás  např.  vybrali 
články  zaměřené  na  globální  likviditu  (koncepty,  měřítka  a 
důsledky  z pohledu  měnové  politiky),  na  nárůsty  necenové 
konkurenceschopnosti  zemí  střední,  východní  a  jihovýchodní 
Evropy na trhu EU, přehled světové ekonomiky zaměřený především 
na  otázku  rostoucí  nerovnosti  jako  jednoho  z největších 
sociálních, hospodářských a politických problémů  současnosti, 
na  analýzu  stavu  běžného  účtu  obchodní  bilance  Číny  a 
směnných  kurzů  čínského  jüanu,  amerického dolaru  a dalších 
měn, na metodu snižování korupce a na koncentraci bankovního 
odvětví a na zadluženost podniků (střední a východní Evropa).  

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

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 
 

Z produkce Ministerstva financí 

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

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

 
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma  Zákon  o  spotřebitelském  úvěru. 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 MF zařadila v posledním měsíci 
do svého knihovního fondu  publikace 
 
26320/917 
Bankovnictví. Platební styk. Finanční arbitr. Praní 
špinavých peněz. Stavební spoření a další předpisy: 
podle stavu k 27.8.2012 
  
26320/915 
Ústava České republiky. Listina základních práv a 
svobod. Volba prezidenta: podle stavu k 20.8.2012 
  
 
Sektorové analýzy 

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

Energetika: říjen 2012 

Studie  Energetika  je  dle  Odvětvové  klasifikace 
ekonomických činností (OKEČ) věnována OKEČ 40 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie, 
resp. NACE 35 (sekce D) – Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu dle Klasifikace 
ekonomických  činností  (CZ  –  NACE).  Dokument 
hodnotí postavení daného segmentu v rámci české 

ekonomiky  (součástí  je  rozbor vývoje základních 
ekonomických charakteristik, popis podnikatelské 
základny  a  vlastnické  struktury),  stejně  jako 
prostředí,  ve  kterém  odvětví  působí  (nechybí 
charakteristika aktuálního legislativního rámce, 
přehled  základních  podpůrných  prostředků  ze 
strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví 
využívat),  a  dále  přehled  vývoje  produkce  a 
spotřeby v  jednotlivých energetických oborech. 
V rámci analýzy jsou identifikováni hlavní hráči 
na  trhu,  dokument  rovněž  obsahuje  vývoj 
finančních  poměrových  ukazatelů  sektoru, 
potažmo jednotlivých firem (ukazatele likvidity, 
aktivity,  a  zadluženosti)  a  součástí  je  také 
rozložení  podnikatelské  základny  odvětví  dle 
ČEKIA  Stability  Rating  (ratingový  model 
predikující  riziko úpadku  firmy v následujících 
dvanácti měsících). Studie je uzavřena shrnutím 
základních  vývojových  trendů  s  identifikací 
perspektiv  odvětví  a  SWOT  analýzou  odvětví     
v podmínkách ČR. 

 
Stavebnictví: listopad  2012 

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 
50 stěžejních subjektů na trhu. Dokument navíc 
obsahuje  charakteristiku  odvětví  a  SWOT 
analýzu sektoru v podmínkách ČR. 
 
 
Nejnovější  odborné  články  zařazené  do 
našeho katalogu 
 
Nově Vám v online katalogu Odborné knihovny 
MF  na  intranetových  stránkách  MF  nabízíme 
seznam  dvaceti  nejnovějších  článků  aktuálně 
zařazených do našeho katalogu, a to na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/Opac/nove_clanky.php.   
 
Seznam je dynamicky generovaný z databáze, a 
proto  jeho  zpracování  chvíli  trvá.  Plné  texty 
jsou k dispozici v Odborné knihovně MF.  
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V případě,  že  potřebujete  plný  text  odborného 
článku  nalezeného  v uvedeném  katalogu  nebo 
v bulletinu  Finanční  a  ekonomické  INFORMACE, 
prosíme o sdělení následujících údajů: 
Autor, název článku, název periodika, rok a číslo. 
 
Je rovněž možné nakopírovat dokumentační záznam 
článku  přímo  z elektronické  verze  do  e‐mailu  a 
zaslat požadavek na adresu: knihovna@mfcr.cz   
 
Těšíme se na Vaše nové požadavky.  
 

 
 
 
Hezké  Vánoce  2012  Vám  přejí 
pracovníci odd. 303 
 
 
Otevírací doba Odborné knihovny MF v době 
od 27.12. do 31.12. 2012 
 
Ve dnech 27.‐ 31.12.2012  je Odborná knihovna MF 
uzavřena. 
 
Ostatní  služby  budou  poskytovány  obvyklým 
způsobem. V případě potřeby kontaktujte, prosím, 
zaměstnance e‐mailem: knihovna@mfcr.cz,  
telefonicky: 257042588. 
 

 
 
 
 

P.F. 2013 
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Daně 
 
Olga Holubová 
Aplikace DPH u nadstandardních služeb ve zdravotnictví 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 2-7 
Aplikace DPH u nadstandardů ve zdravotnictví po 1.4.2012, výchozí legislativa (EU, ČR). Vymezení 
okruhu subjektů oprávněných k osvobození lékařské péče. Ústavní péče, služby související s lékařskou 
péčí, ubytovací služby, stravovací služby, přítomnost otce u porodu, ubytování a stravování doprovodu 
pacienta, zdravotní služby poskytované v rámci ústavní péče. Ambulantní péče. - Pozn. 
 
Axel Schrinner 
Auslaufmodell Grundsteuer 
Výběhový model daně z nemovitostí 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 176 (11.9.2012), S. 17 
K plánu reformy daně z nemovitostí v Německu, jejíž systém je zastaralý a z pohledu ústavní zásady 
rovnosti neúnosný. Stručně jsou představeny tři reformní modely (jižní, severní, kombinovaný 
duryňský). Předpokládá se, že současná daň z nemovitostí bude prohlášena za protiústavní, 
problematickou stránkou schválené reformy však může být termín realizace: dle finanční správy by 
nové ocenění 35 miliónů nemovitostí mohlo trvat až pět let - a není pravděpodobné, že by Spolkový 
ústavní soud poskytl fiskálu tak dlouhou lhůtu. 
 
Helena Machová 
Daň z příjmů při ukončení podnikání 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 20, s. 6-10 
Specifika stanovení daně z příjmů u podnikatelů, kteří končí s podnikatelskou činností k 31.12.2012, 
postup v případě vedení účetnictví a daňové evidence (zohlednění pohledávek, zásob, rezerv, závazků, 
finančního leasingu, paušálních výdajů). Lhůta pro podání daňového přiznání. 
 
Jiří Vychopeň 
Daňová evidence podle zákona o daních z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 10, s. 13-18 
Aplikace daňové evidence pro fyzické osoby (podnikající či provozující samostatnou výdělečnou 
činnost), důvody/výhody. Komentář a příklady k: evidenci příjmů a výdajů, evidenci majetku a 
závazků. Daňová evidence při podnikání ve sdružení bez právní subjektivity. Úschova daňové 
evidence. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví. 
 
Xénie Makarová 
Dobre už bolo : podnikatelia budú čeliť voľbe: míňat energiu na optimalizáciu, alebo platiť 
štátu viac 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 37, s. 20-22 
Ozdravování slovenského rozpočtu; připravované změny resp. zvyšování daní a odvodů. Dopady 
novely zákona o dani z příjmů a zákona o sociálním pojištění na podniky, střední a drobné 
podnikatele, rodiny, důchodce. Obavy z rostoucí daňové optimalizace na úrovni s.r.o., návrh zvláštní 
daně pro vybrané ústavní činitele, časový limit daňového bonusu na dítě, plán zdanění výsluhových 
důchodů atd. 
 
Zdeněk Morávek 
DPH u občanských sdružení. [1.] 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 10, s. 59-62 
Občanské sdružení; definice, vznik a základní dokumenty subjektů považovaných za občanské 
sdružení. Aplikace DPH, předmět daně, pojem doplňková činnost. Stanovení obratu pro účely DPH, 
úplaty nezahrnované do obratu a výjimky, osoba povinná k dani. Okolnosti, kdy se sdružení stává 
plátcem daně; osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Ergebnisse der Steuerfahndung in den Jahren 2010 und 2011 
Výsledky činnosti daňové policie v letech 2011 a 2012 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 8, S. 23-28 
Přehled výsledků činnosti německé finanční policie za období let 2010 a 2011; počet (vy)řešených 
případů, objem doměřených daní, doměřené daně dle jednotlivých druhů daní (za období let 2002-
2011), uvalené pokuty a tresty. 
 
Ludmila Nigutová 
Hlavní problémy roku 2011 v oblasti daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí 
z pohledu legislativních změn 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 22-26 
Autorka shrnuje legislativní změny, ke kterým došlo v roce 2011 v oblasti uvedených majetkových 
daní v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákonem 
č. 281/2009 Sb., 199/2010 Sb., 351/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 466/2011 Sb. 
 
Petr Kout 
Jak na odpočet DPH v poměrné výši 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 9, s. 22-26 
Plátci daně z přidané hodnoty běžně pořizují majetek, který je používán jak pro ekonomickou činnost, 
tak i mimo ni. Článek je příspěvkem do diskuse o správném postupu odpočtu daně z pohledu zákona  
o DPH, zákona o daních z příjmů i účetnictví. Příklady. 
 
Martin L. Haisch, Marcus Helios, Dirk Niedling 
JStG 2013 - Geplante Änderungen im Finanzierungsbereich 
Daňový zákon pro rok 2013 - plánované změny v oblasti financování 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 37, S. 2060-2069 
Modernizace a zjednodušování podnikových daní v Německu. Německý daňový zákon pro rok 2013 
by měl z části obsahovat tzv. 12ti bodový plán a realizovat německo-francouzskou "zelenou knihu" 
(sbližování francouzské a německé korporační daně). Za nejdůležitější a nejvíce kritizovanou možnou 
změnu je považováno zrušení daňového osvobození u dividend a zisků z prodaných podnikových 
účastí a také přímých investic a investic do fondů (přímý a nepřímý diverzifikovaný majetek). 
Analyzovány jsou i další vybrané předpisy (k oblasti financování) návrhu daňového zákona, autor 
komentuje i první sporné otázky. - Pozn. 
 
Miroslav Zámečník 
Krásná a vydatná : harmonizace sazeb DPH v Evropské unii a lepší spolupráce mezi berními 
úřady jsou pro Česko téměř národním zájmem 
Euro, Sv. 2012, č. 41, s. 23-25 
Úvaha nad efektivností výběru DPH v ČR a nad daňovou disciplínou českého poplatníka (tato daň se   
v mnoha evropských zemích v období po finanční krizi stává hlavním nástrojem mobilizace daňových 
příjmů). Porovnání české daňové morálky s dalšími zeměmi EU; problematika výjimek a snížené 
sazby DPH a jejich vliv na efektivitu výběru daní. -- Viz také příspěvek na s. 20-22 o boji proti 
podvodům s DPH. 
 
Pavel Matějka 
Lhůty pro stanovení daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 19, s. 8-12 
K faktorům ovlivňujícím běh lhůty pro stanovení daně; prodloužení lhůty o jeden rok, přerušení lhůty. 
Zákonné překážky, kdy lhůta neběží. Příklady. 
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Lucie Pečenková 
Mezinárodní zdanění příjmů 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 10, s. 40-43 
Příspěvek je zaměřen na základní otázky mezinárodního zdanění příjmů právnických osob z pohledu 
ČR: zákon o daních z příjmů versus mezinárodní smlouva; rezident a nerezident; otázky dividend a 
podílů na zisku, úroků a licenčních poplatků; vyloučení dvojího zdanění. 
 
Je.M. Serëdkin 
Nalogovoje stimulirovanije povyšenija energoeffektivnosti 
Daňová stimulace zvyšování energetické efektivnosti 
Finansy, Sv. 2012, No. 7, s. 73-75 
Vysoká energetická náročnost ruské ekonomiky přichází zemi draho z hlediska příjmové části státního 
rozpočtu, konkurenceschopnosti průmyslu, zdraví obyvatel a ochrany životního prostředí. V tomto 
ohledu Rusko značně zaostává za vyspělými zeměmi. Článek stručně shrnuje opatření různých zemí 
zaměřená na dosažení energetické efektivnosti a na přechod k "zelené" nízkouhlíkové ekonomice a 
zejména se zaměřuje na zdanění zdrojů energie. 
 
Danuše Nerudová 
Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české 
společnosti mimo hru?. [4.] 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 31-34 
CCCTB, společný konsolidovaný korporátní základ daně v EU. Kapitola 12, vztah mezi skupinou a 
jinými subjekty: článek 72 (metoda vynětí s výhradou progrese, zohlednění příjmů vyňatých ze 
zdanění při určování daňové sazby poplatníka), článek 73 (pravidla pro případy, kdy se osvobození 
neuplatňuje), článek 74 (výpočet příjmů zahraniční stálé provozovny), článek 75 (neuznání 
osvobození při prodeji podílů/akcií), článek 76 (nakládání s úroky, licenčními poplatky a dalšími 
příjmy zdaňovanými u zdroje), článek 77 (srážková daň). Kapitola 13, transakce mezi přidruženými 
podniky: článek 78 (definice přidruženého podniku a pravidel účastí na kontrole, kapitálu atd.), článek 
79 (úprava cen ve vztazích mezi přidruženými podniky). Kapitola 14, pravidla proti zneužívání: 
článek 80 (všeobecná pravidla proti zneužití), článek 81 (odmítnutí odpočtu úroků u přidružených 
podniků), článek 82 (specifická pravidla proti zneužití), článek 83 (metodika výpočtu základu daně 
pro účely CFC resp. Controlled Foreign Corporation Regime). - Pozn. 
 
Veronika Pull 
Nichtwirtschaftliche und zugleich unternehmenseigene Tatigkeiten im französischen 
Mehrwertsteuersystem 
Neekonomické a současně vlastní podnikové činnosti ve francouzském systému DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 18, S. 701-708 
Evropský soudní dvůr kvalifikoval v případu VNLTO ideální činnosti sdružení jako neekonomické, 
které současně mají i charakter vlastní činnosti podniku, čímž implicitně zamítl tradiční německé 
dvousférové chápání (podnikové a nepodnikové). Autor zkoumá posuzování takovéto neekonomické 
vlastní činnosti podniku ve francouzském právu DPH, které vnímá jako významné vodítko pro další 
vývoj německé sférové teorie (daňová praxe ve Francii vychází z "libre affectation" - práva volby 
přiřazování dle Evropského soudního dvora). Coefficient d'assujetissement, coefficient de taxation, 
coefficient d'admission; régularisation globale. Případ Lennartz. - Pozn. 
 
Marcel Pitterling 
Osvobození důchodů a penzí od daně z příjmů fyzických osob v kontextu zákona č. 428/2011 Sb. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 7-9 
Autor v příspěvku komentuje daňový režim důchodů a penzí se všemi podstatnými změnami zákona   
o daních z příjmů, které byly s účinností od 1.1.2013 zavedeny zákonem č. 428/2011 Sb., z perspektivy 
fyzických osob, tj. účastníků důchodového systému. Zmiňovaný zákon mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření s cílem 
přizpůsobit právní předpisy nově budovanému tzv. druhému pilíři důchodového systému ČR. 
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Eva Sedláková 
Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů. 2. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 10-21 
Druhá část příspěvku o problematice paušálních výdajů, věnuje se zejména omezení paušálních výdajů 
a dalším paušálním výdajům (úprava základu daně při přechodu na výdaje paušální a naopak, paušální 
výdaje: při ukončení činnosti poplatníka, u ostatních příjmů dle § 10 ZDP, na dopravu, na straně 
zaměstnavatele). Doplněno řadou příkladů. 
 
David Jeroušek 
Pokuta za opožděné tvrzení daně z pohledu vzniku odpovědnosti a sankce 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 23-30 
Pokuta za opožděné tvrzení daně (nový odpovědnostní sankční institut daňového řádu - namísto 
dřívějšího institutu zvýšení daně). Obecné vymezení odpovědnosti, klasifikace a funkce odpovědnosti, 
odpovědnost při správě daní. Odpovědnost za pozdně podané daňové tvrzení, pokuta za opožděné 
tvrzení daně, postavení pokuty v systematice správních deliktů z pohledu odpovědnosti a sankce. 
Praktické otázky aplikace ustanovení § 250 daňového řádu; oprávněnosti sankce jen v případě 
povinnosti podat daňové tvrzení, opožděně podané souhrnné hlášení, daňové přiznání na nulovou daň, 
následná neúčinnost podání daňového tvrzení, vydání platebního výměru na pokutu. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Posuzování daňových nákladů u neziskových poplatníků 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 20, s. 20-24 
Metodika posuzování daňových nákladů u neziskových poplatníků (vč. potvrzené judikatury NSS), 
definice daňového nákladu; doplněno příklady. 
 
Aleksandra Bal 
Recent EU VAT changes - the Invoicing Directive 
Novinky v DPH v EU - směrnice o fakturaci 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 9, p. 472-474 
Autorka v příspěvku rozebírá ustanovení nové směrnice EU o fakturaci (2010/45), zejména požadavky 
na elektronickou fakturaci a na vydávání, obsah a uchovávání faktur. - Pozn. 
 
Andrea Cerqueirová, Martin Fassmann 
Registrační pokladny: nástroj proti šedé ekonomice : komu vadí kontrolní pokladny s fiskální 
pamětí? 
Sondy, Sv. 22, (2012) č. 14, s. 8-9 
Historie odsouvání a nakonec i zrušení povinného používání registračních pokladen; argumenty 
pro/proti povinnému zavedení registračních pokladen. Dopady absence důsledné a prověřitelné 
evidence výše tržeb v ČR. Pozitivní zkušenosti se zavedením kontrolních pokladen v SR a Maďarsku, 
obvyklá praxe využití kontrolních pokladen v zemích EU, povinná dokumentace tržeb v Německu 
(nejčastěji s pomocí registrační pokladny). 
 
Václav Benda 
Skupinová registrace k DPH od 1.1.2013 : čas pro podání přihlášky se krátí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 20, s. 1-5 
Pravidla pro registraci skupiny k DPH; vymezení skupiny, práva a povinnosti členů skupiny, 
registrace skupiny, praktické dopady vytvoření skupiny, správa DPH u skupiny, zrušení a změna 
skupinové registrace. 
 
Hannes Rehm 
Tendenzen der internationalen Kapitalertragsbesteuerung 
Tendence mezinárodního zdanění kapitálových výnosů 
Finanz-Rundschau, Jg. 2012, Nr. 19, S. 899-911 
V souvislosti s dokončovanou smlouvou mezi Německem a Švýcarskem o spolupráci v oblasti daní a 
finančního trhu se do popředí dostává otázka přiměřené evidence kapitálových příjmů dosažených  
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tuzemskými (německými) daňovými poplatníky v zahraničí. Zhoršené státní finance nejen v Evropě, 
ale i v dalších průmyslových zemích totiž posouvají do jiného světla nejen fiskální aspekty obcházení 
daňové povinnosti či daňového úniku, bezesporu však je ztráta příjmů z titulu nedostatečně zdaněných 
majetků uložených německými občany ve Švýcarsku z pohledu národní ekonomiky značná. Tlak 
Německa na kontrolu úrokových příjmů dosažených v zahraničí vyústil ve schválení Směrnice EU       
o zdanění úroků v roce 2003 (systém automatické výměny "daňových" informací, zvláštní status a 
povinnosti Rakouska, Švýcarska a Lucemburska) - tento předpis však i navzdory pokrokům v boji       
s daňovým únikem obsahoval nedostatky (umožňovaly např. obcházení daní fyzickým osobám). 
Komentář podává přehled o zákonných řešeních problematiky v Německu, Dánsku, Švédsku a 
Rakousku; úroveň zdanění úroků a dividend ve vybraných (nejen evropských) zemích vč. zdanění 
ne/rezidentů dokumentují tabulky. Prezentovány jsou klíčové atributy vzorové smlouvy OECD 
(standard informační výměny) a také např. povinná součinnost bankovních institucí stanovená 
americkým zákonem FATCA. Autor se podrobněji zabývá nejen hlavními prvky plánované německo-
švýcarské smlouvy, ale i kritickými připomínkami (např. k záběru paušální daně) a také 
problematickými body smlouvy z hlediska současných tendencí v mezinárodním zdanění kapitálových 
příjmů. - Pozn. 
 
Richard Blatný 
Tržní vlivy v posudcích na ocenění staveb za účelem zjištění daně z převodu nemovitostí - reakce 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 10, s. 21 
Promítnutí tržních vlivů při oceňování staveb administrativním způsobem. -- Článek reaguje na 
stejnojmenný příspěvek v čísle 6/2012, s. 25-28. 
 
Gerhard Michel 
Unionsrechtswidrige Steuersatzermäßigungen : zugleich Anm. zum BFH-Urteil vom 8.3.2012 - 
V R 14/11, DB 2012 S. 1365 
Snížené daňové sazby v rozporu s unijním právem : vč. poznámek k rozsudku Spolkového 
finančního soudu z 8.3.2012 - V R 14/11, Der Betrieb 2012, s. 1365 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 36, S. 2007-2010 
Rozmanitá a nepřehledná oblast aplikace snížené sazby DPH je opakovaně středem zájmu politiků, 
vědy i judikatury, příčinou je absence celkové koncepce v § 12 daně z obratu resp. DPH a následně 
vyplývající výkladové potíže. Většina rozhodnutí Evropského soudního dvora ke snížené sazbě DPH 
se odvíjí od žalob podaných Evropskou komisí na jednotlivé členské státy, jejichž úprava této 
problematiky je často obsáhlejší než v unijním právu, které postrádá logiku i systematiku. V poslední 
době se častěji otázkami snížené sazby DPH zabýval i Spolkový finanční soud (BFH): zvláštností 
komentovaného rozsudku z 8.3.2012 je, že se v něm BFH poprvé zabývá kompatibilitou aplikace 
snížené sazby DPH pro účely činnosti obecně prospěšné společnosti upravené § 12 zákona o dani         
z obratu resp. DPH s unijním právem (citovaný případ je posuzován dle německého i unijního práva). 
Autor upozorňuje na hrozbu překvalifikování plnění dobročinných organizací, která dosud spadají pod 
sníženou sazbu DPH, na standardní sazbu DPH. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u obcí není jednoduchou záležitostí. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 19, s. 12-16 
Vymezení činností (či služeb), které obec kvalifikují jako osobu povinnou k dani. Povinnost k dani     
v případě příspěvkové organizace zřízené veřejnoprávním subjektem. Stanovení obratu, úplaty 
zahrnované a nezahrnované do obratu. Limit pro obrat. Osvobození od povinnosti registrovat se jako 
plátce. Příklady plnění uskutečňovaných obcemi. -- Pokračování v příštím čísle. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u obcí není jednoduchou záležitostí. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 20, s. 10-14 
Uplatňování DPH u služeb poskytovaných obcí; ubytovací služby, jiné služby, dodání 
elektřiny/tepla/plynu, vody/odvádění a čištění odpadních vod, přefakturace elektřiny/tepla/vody, 
poskytování kulturních služeb, poskytování sportovních činností, opravy bytů a bytových domů. 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

11 

Pavel Kyselák 
Určení daňového domicilu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 20, s. 16-19 
Indicie stanovení daňového domicilu fyzických osob, definice daňového rezidenta ČR dle zákona       
o daních z příjmů vč. pokynu GFŘ č. D-6, stálý byt. Jednotlivě k ustanovením o daňovém domicilu 
(příklad smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií). Potvrzení o daňovém domicilu 
(tiskopis MF ČR č. 25 5232 MFin 5232). 
 
Eva Sedláková 
Úroky z úvěrů a půjček z hlediska daně z příjmů 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 10, s. 50-55 
Smlouva o půjčce a úvěru podle občanského zákoníku, půjčka a úvěr z hlediska daně z příjmů, výše 
úroků z půjčky, úvěry a půjčky od spojených osob, úroky z půjčky a úvěru plynoucí do společného 
jmění manželů, půjčka od zaměstnavatele, úroky z půjčky a úvěru jako daňový výdaj, půjčený hmotný 
majetek. Řada příkladů. 
 
Václav Benda 
Vystavování daňových dokladů - připravované změny 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 10, s. 10-12 
Změny v oblasti vystavování daňových dokladů od 1.1.2013 (např. z titulu novely zákona o DPH). 
Základní pravidla pro vystavování dokladů, souhrnný daňový doklad. Povinnosti plátce, který 
uskutečňuje plnění. Typy a náležitosti daňových dokladů, zjednodušený daňový doklad. Věrohodnost 
a archivace daňových dokladů. 
 
Benedicte Wiberg 
Will we see a change in tax treaties between European countries concerning taxation of 
occupational pensions? 
Dočkáme se změny v daňových smlouvách mezi evropskými zeměmi ohledně zdanění 
zaměstnaneckých penzí? 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 9, p. 455-462 
V článku se zdůrazňuje význam otázky zaměstnaneckých penzí v Evropě. Analyzuje se daňový režim 
těchto penzí jednak z obecného hlediska, jednak z pohledu Vzorové smlouvy OECD (2010) a 
vybraných daňových smluv mezi členskými státy EU. Zejména se upozorňuje na vznikající trend mezi 
členskými státy poskytnout zemi původu právo uvalit daň. - Pozn. 
 
Vlasta Ptáčková 
Zaměstnanecké benefity (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 10, s. 19-23 
Přehled a možnosti poskytování benefitů, které: jsou/nejsou předmětem daně, jsou osvobozeny od 
daně z příjmů a současně jsou daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele. Daňové řešení příspěvků 
na stravování u zaměstnance/zaměstnavatele; poskytování nealkoholických nápojů či občerstvení. 
Daňové řešení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance. 
Daňové řešení vzdělávání zaměstnanců, prohlubování/zvyšování kvalifikace, rekvalifikace. Daňové 
řešení OSVČ. 
 
Roman Landgráf 
Zásada proporcionality při správě daní aneb kde končí spravedlivá únosnost při správě daní 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 10, s. 25-31 
Zásada proporcionality při správě daní (týká se např. i daňového penále), maximální výběr daní versus 
ochrana vlastnictví, posuzování míry omezení základního práva na vlastnictví a právem chráněný 
veřejný statek. Právní, filozofické a mravní aspekty historie ochrany lidských práv; možnost omezení 
základních práv. Komentované soudní nálezy a rozsudky k problematice uplatňování principu 
proporcionality (podmínky omezení základních práv). Test proporcionality. - Pozn. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2012  
Zdaňování důchodu pracujícího důchodce (vč. příkladů). [Daňové] výdaje a příjem z pojištění. 
Podnikání doma (možnosti uplatňování nákladů v daňových výdajích).  Osvobození od daně z přidané 
hodnoty a připravované změny. Změny v zákonu o DPH v roce 2012 (2).  Zúčtovací vztahy - Časové 
rozlišení v aktivech rozvahy. Rozdělení zisku a zdanění podílu na zisku. Krátkodobé finanční 
prostředky v účetnictví. Sankce  podle daňového řádu. Zaměstnanecké benefity v roce 2013. Problémy 
při výpočtu průměrného výdělku. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 22/2012  
Fakturace představenstva společnosti. Dodatečné daňové přiznání fyzické osoby. Cestovní náhrady     
u servisních techniků. Dohoda o provedení práce se Slovákem. DPH a poplatky při odtahu vozu 
v zahraničí. Zrušení registrace DPH při přerušení činnosti. Zápočet pohledávek a závazků. Služební 
vozidlo pro cizince. Zúčtování dotace z úřadu práce.  
 
č. 23/2012  
Opční akciové programy a daň z příjmů. Úroky z půjčky vůči dlužníkovi v insolvenci. Výpověď 
z důvodu pracovní nezpůsobilosti k práci. DPH při nákupu vozidla. Vnitřní předpis na čerpání 
[půldenní] dovolené. Zrušené životní pojištění v nákladech firmy. Krácení stravného. DPH a obchodní 
studie pro rakouskou firmu. Výpočet mateřské u nezaměstnané. Oprava chybně odvedené srážkové 
daně. Náklady a ubytování cizího zaměstnance. Chybějící majetek při inventarizaci. Daňové aspekty 
směny služeb. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
An incurable disease 
Nevyléčitelná nemoc 
The Economist, Vol. 404, (2012) No. 8804, p. 74 
V příspěvku se rozebírá nová kniha Williama Baumola z Newyorské univerzity, který zavedl pojem 
"nákladová nemoc". Vychází přitom ze skutečnosti, že v některých odvětvích (označovaných jako 
"stagnující") je těžké či nemožné dosáhnout zvýšení produktivity, ale mzdy se musí zvyšovat jako      
v produktivnějších oborech. To vede k růstu cen produktů stagnujících odvětví a tím vzniká nákladová 
nemoc. Baumol se zaměřuje na odvětví jako zdravotnictví, školství a divadelní či koncertní umění a 
nabízí překvapivou předpověď, že i když jejich náklady porostou velmi vysoko, zůstanou dostupné. 
 
Martin Wolf 
Is the age of unlimited growth over? 
Skončil věk neomezeného růstu? 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38048 (3.10.2012), p. 13 
Příspěvek vychází ze studie Roberta Gordona ze Severozápadní univerzity, experta na produktivitu. 
Profesor Gordon uvádí, že růst je poháněn objevy a následným využitím konkrétních technologií a 
především víceúčelových technologií. Ekonomiku a společnost nejvíce ovlivnila druhá průmyslová 
revoluce, která měla zásadní dopad nejen na produktivitu, ale i na životy Američanů, Evropanů a 
později Japonců. V porovnání s tím je současný věk informací plný rámusu bez obsahu. Pomůcky 
usnadňující práci na bázi počítačů vznikly již před desítkami let, ke vzestupu produktivity došlo v 90. 
letech, ale efekt se vytratil. Gordon vysvětluje, jak tento vývoj bez inovací brzdí zvyšování životní 
úrovně obyčejných Američanů i obyvatel dalších vyspělých zemí. 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

13 

Blahoslav Hruška 
Zadejte se, prosím : dvojice Američanů naučila párovat hráče na trzích, na kterých cena nehraje 
roli 
Euro, Sv. 2012, č. 43, s. 49 
Informace o oceněných nositelích Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2012. Cena byla udělena za 
"teorii stabilních alokací a praktické fungování tržních modelů" profesoru Alvinu E. Rothovi a Lloydu 
S. Shapleymu, kteří se věnují zejména matematické teorii a výzkumu v oblasti teorie her. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Michael Peel ... [et al.] 
Arab world banking & finance 
Bankovnictví a finance arabského světa 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38055 (11.10.2012), sep. sect. (4 p.) 
Boj mezi předními arabskými finančními centry je úpornější než kdy předtím, protože politické 
revolty mu přidávají nový rozměr. Přehled přináší podrobnější informace o situaci v jednotlivých 
zemích - Egyptu, Spojených arabských emirátech, Bahrajnu, Libanonu, Saúdské Arábii a Kataru. 
 
Artificial dissemination : financial data 
Umělé šíření : finanční data 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8803, p. 73 
Snaha obchodníků po co nejrychlejším získání dat o vývoji na trhu vytváří rozpolcený systém 
poskytování údajů. Vládní úřady v USA usilují o to, aby všichni měli oficiální údaje k dispozici ve 
stejnou dobu, ale soukromí poskytovatelé se stále více snaží rozložit uvolnění dat tak, aby mohli více 
účtovat vysokorychlostním obchodníkům, kteří jim za nejčerstvější přísun rádi zaplatí. 
 
Europe's monetary opposition : inside Germany's central bank 
Měnová opozice Evropy : uvnitř německé centrální banky 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8805, p. 79-80 
Napětí, které vládne mezi Bundesbankou a Evropskou centrální bankou, vyplývá z obav první 
instituce o nezávislost té druhé. Plány na pověření ECB celkovým bankovním dohledem by mohly 
znamenat ústupky v zaměření banky na stabilitu cen. Bankovní dohled by také mohl vést                      
k celoevropskému pojištění bankovních vkladů, čímž by se přenesla rizika ze slabých zemí na ty silné. 
Bundesbanka má zásadní připomínky i ke skutečnosti, že ECB nakupuje vládní dluhopisy. 
 
European Central Bank 
Global liquidity: concepts, measurements and implications from a monetary policy perspective 
Globální likvidita: koncepty, měřítka a důsledky z pohledu měnové politiky 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2012, No. 10, p. 55-68 
Článek nabízí podrobnou definici globální likvidity, zabývá se otázkou, jak může v konečném 
důsledku ovlivnit domácí cenovou stabilitu, a pojednává o možných dopadech na měnovou politiku. - 
Pozn. 
 
Ivana Hrdličková 
Islámské finančnictví jako možná alternativa?. [1.],  Principy islámských finančních služeb a 
bankovních obchodů  
Bankovnictví, Sv. 20, (2012) č. 9, s. 20-22 
Realita a mýty o islámském financování, islámské finanční služby v moderním pojetí. Principy 
islámských financí, zákaz ribá. Gharar (zákaz přehnaně riskantních operací), maisir (zákaz 
spekulativních transakcí). Sdílení zisku a ztrát. Investování jen do povolených oblastí. K pojmu halal, 
halal průmysl, halal služby. Sharia compliant. 
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Law and disorder : America's financial system 
Právní zmatek : americký finanční systém 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8806, p. 69-71 
Finanční instituce v Americe jsou ze všech stran ohrožovány vyšetřováním, stíháním i soudními spory. 
Seznam úřadů, které je mohou stíhat, je dlouhý. Kromě nich je tu soukromá armáda právníků, 
připravených napochodovat kamkoliv, kde jsou peníze. Dřív se banky zabývaly bankovnictvím, teď 
papírováním. Právo je natolik chaotické, že mu nerozumí nikdo mimo systém, a tak banky o překot 
najímají do svých služeb bývalé regulátory. 
 
Tom Braithwaite 
Leaner and meaner : the new Wall Street 
Hubenější a škudlivější : nová Wall Street 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38046 (1.10.2012), p. 9 
Článek je zaměřen na novou podobu amerického investičního bankovnictví. Velké banky čelí v době 
po krizi tvrdší regulaci a nižším ziskům. Musí se vypořádat s koncem investic na dluh, které zvyšovaly 
zisky a bonusy v letech konjunktury, ale urychlily pád Lehman Brothers. Článek je první ze série statí 
zabývajících se otázkou, jak se bankovní průmysl adaptuje na pokrizový svět, zda je rozmach 
elektronického obchodování hrozbou nebo spásou a jaká hrozí konkurence od nebankovních firem. 
 
The $300 trillion question : reforming LIBOR 
Otázka 300 bilionů dolarů : jak zreformovat LIBOR 
The Economist, Vol. 404, (2012) No. 8804, p. 72 
Po obviněních z manipulace čekají důležitou sazbu LIBOR změny. Místo Britské bankovní asociace 
bude o její výši rozhodovat zřejmě Úřad pro finanční služby (FSA). Otázkou dále je, jak zajistit větší 
přesnost sazby. 
 
The weak shall inherit the earth : currencies 
Slabým bude patřit země : měny 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8805, p. 23-24 
V průběhu historie většina zemí usilovala o silnou měnu, nebo přinejmenším o stabilní. Jak se však     
v článku upozorňuje, nové vládní priority a nadšení z nekonvenční měnové politiky mění způsob, 
jakým měnové trhy fungují. 
 
Anne Kunz, Cornelius Welp 
Wir sind Helden 
Jsme hrdinové 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 39, S. 22-26 
Historie, důvody založení, současná pozice a úkoly KfW v Německu (státní podpůrná banka), která 
získala přívlastek nejbezpečnější banky na světě. Správní rada, představenstvo, strategie hospodaření, 
aktiva, zisky. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Adam Roberts 
Aim higher : special report on India 
Směřuj výš : zvláštní zpráva o Indii 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8804, centr. sect. (16 p.) 
Rozbor hospodářské a politické situace v desáté největší ekonomice světa se zaměřuje na nutnost 
dalších a odvážnějších reforem, hospodářský růst, mocenské přesuny, vzdělání, zahraniční politiku, 
rozvoj měst aj. -- Viz i článek In search of a dream na s. 11. 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

15 

Zanny Minton Beddoes 
For richer, for poorer : special report on world economy 
V bohatství i chudobě : zvláštní zpráva o světovém hospodářství 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8806, centr. sect. (26 p.) 
Přehled o světové ekonomice se zaměřuje především na otázku rostoucí nerovnosti jako jednoho         
z největších sociálních, hospodářských a politických problémů současnosti. Koncentrace bohatství na 
samotném vrcholku je součástí mnohem širšího nárůstu disparit v rámci distribuce příjmů. Úroveň 
nerovnosti, měřená Giniho koeficientem, se v jednotlivých zemích výrazně liší, největší je v rozvojových 
zemích, nejmenší ve skandinávských. Jednotlivé články přinášejí historický pohled na vývoj 
nerovnosti, rozebírají situaci v USA, Asii a Latinské Americe a popisují nový švédský model - o něco 
méně rovnostářský, zato mnohem efektivnější. Na závěr se hovoří o opatřeních, která by mohla řešit 
nerovnost a současně podpořit růst. -- Viz i článek True Progressivism na s. 13-14. 
 
Charles Clover ... [et al.] 
Investing in Russia 
Investování v Rusku 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38062 (19.10.2012), sep. sect. (4 p.) 
Přehled o Rusku se zaměřuje na politickou a hospodářskou situaci, oblibu sociologických průzkumů   
v Kremlu, privatizaci, snahu spojit ruský Dálný východ s Asií, energetiku, inovace, dopravu aj. 
 
Peter Skala 
Liberalizácia: skok vpred, krok vzad 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 39, s. 61-64 
Shrnutí k liberalizaci trhu s energiemi v SR; zesílení ochrany spotřebitele, zavedení regulované ceny 
pro malé podnikatele (do společné kategorie s domácnostmi), nové kompetence ÚRSO (Úřad pro 
regulaci síťových odvětví). 
 
Mustn't grumble : the economy 
Nesmíme si stěžovat : ekonomika 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8804, p. 35-36 
Britská ekonomika se dostává z recese a je silnější, než si téměř všichni myslí. I přes předpovědi 
slabého růstu se lepší ukazatele aktivity ve službách a průmyslu a roste zaměstnanost, především         
v soukromém sektoru. Britský trh práce se jeví jako odolnější než ten americký. Začíná se zvyšovat 
soukromá spotřeba, především pokud jde o zboží dlouhodobé spotřeby. Reálné disponibilní příjmy 
vzrostly za rok o 1,7 %. -- Viz i článek Heading out of the storm: Britain's economy na s. 12. 
 
Odbor menovej politiky NBS 
Očakávaný makroekonomický vývoj SR 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 2-3 
Na úvodní hodnocení aktuální ekonomické situace SR v roce 2012 navazuje makroekonomická 
predikce roku 2013, která zohledňuje a hodnotí i předpokládaný efekt vládou vyhlášených 
konsolidačních opatření. 
 
The performance gap : France's economy 
Klesající výkonnost : francouzské hospodářství 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8803, p. 31-32 
Francouzská vláda si konečně začíná uvědomovat, že je třeba rychle jednat, aby se obnovila 
konkurenceschopnost země. V článku se porovnávají rozdíly v konkurenceschopnosti mezi Francií a 
Německem a upozorňuje se na změnu v rétorice prezidenta a jeho ministrů. Navzdory předvolebním 
slibům bylo akceptováno uzavření továrny firmy Peugeot v Aulnay a prezident Hollande hovoří          
o výdajových škrtech a zvýšení daní v rozpočtu na r. 2013. Vyzval také k reformě trhu práce, což je 
pro levici tradičně tabu. Otázkou je, nakolik se nový realismus projeví v odvážných rozhodnutích. 
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The reform club 
Reformní klub 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8803, p. 74 
Příspěvek se zamýšlí nad otázkou, jakou podobu by mohly mít strukturální reformy v periferních 
zemích eurozóny. Takové reformy jsou méně kontroverzní než úsporné programy, otázkou však je, 
zda jsou tím správným lékem ve špatných časech. Příspěvek vychází ze studií MMF a OECD. 
 
By Tony Barber 
Unfinished business : Spain 
Nedokončené dílo : Španělsko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38038 (21.9.2012), p. 9 
Španělsko představuje čtvrtou největší ekonomiku v měnové unii se sedmnácti členy a třináctou 
největší na světě. Když se evropským lídrům nepodaří pomoci Španělsku z potíží a když země 
neuskuteční své reformní plány, mohlo by to zničit EMU a destabilizovat globální finanční systém. 
Nejvíce viditelné problémy země jsou hospodářské a finanční povahy: otřesený bankovní systém, 
rostoucí rozpočtový schodek, hluboká recese a vysoká nezaměstnanost. Tyto výzvy však zakrývají 
ještě hlubší krizi španělského státu, která vyžaduje zásadní změnu struktur zavedených v sedmdesátých 
letech v období přechodu k demokracii. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Dieter Schnaas 
Die Ruinenbaumeister : Europa 
Budovatelé ruin : Evropa 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 38, S. 24-29 
Komentář k představám o realizaci požadavku politiků, manažerů a intelektuálů na "více Evropy" při 
uskutečňování společné evropské myšlenky, žádoucí hodnoty v "evropském domě" proklamované: 
euroromantiky (ideály opírající se o historii), eurovizionáři (nezbytnost dokončení evropské integrace 
- jedině spojenými silami lze čelit globálním problémům), eurocentristy (význam eurobondů, 
přiměřenou konkurenceschopností k dosažení trvalého růstu bez větších nerovnováh), euroskeptiky 
atd. Kladené otázky upozorňují na "vyprázdněnost" stavby evropských architektů, kteří její fasádu 
vylepšují penězi a solidaritou bez ohledu na skutečný stav právních základů "evropského domu". 
Stanovisko spolkové vlády, (podmíněnost) pozice Německa. Eurobondy. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zu dem Vertrag vom 2. März 2012 über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion : vom 13. September 2012 
Zákon o Smlouvě z 2. března 2012 o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii : 
ze 13. září 2012 
Bundesgesetzblatt. Teil II, Jg. 2012, Nr. 28, S. 1006-1007 
Znění zákona o Smlouvě o stabilitě, koordinaci a řízení v evropské hospodářské a měnové unii. -- 
Znění Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v EHMU v angličtině a v němčině viz s. 1008-1017. 
 
Tibor Lalinský 
Hlavné črty ekonomickej konvergencie Slovenska a iných európskych krajín v období dlhovej 
krízy 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 4-10 
Stav, vývoj a rizika nominální a reálné konvergence zemí EU a eurozóny v roce 2011/2012. 
Hodnocení pozice Slovenska, vývoj vývozní výkonnosti a konkurenceschopnosti, avizo zvýšení 
relativní cenové hladiny. Tabulka přináší názorný přehled stavu a výhledu plnění maastrichtských 
kritérií členských a kandidátských zemí EU v období let 2011-2013 tj. inflace, deficitu veřejné správy, 
dluhu veřejné správy, úroků vč. kurzu (%, ERM), v grafu vývoj dlouhodobé úrokové míry (2005-
2012). - Pozn. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
By Alan Beattie and Alice Ross 
A fragile armistice : international trade 
Křehké příměří : mezinárodní obchod 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38049 (4.10.2012), p. 9 
Díky slabému světovému hospodářství se zmírnily nerovnováhy, které před dvěma lety vedly k "měnovým 
válkám". Jak však vyplývá z analýzy, zdaleka to neznamená, že byly vyřešeny všechny zásadní 
problémy a že příměří nebude jen dočasné. V příspěvku se rozebírá především stav běžného účtu 
obchodní bilance Číny a směnné kurzy čínského jüanu, amerického dolaru a dalších měn. 
 
By Alan Beattie 
A new world of royalties : intellectual property 
Nový svět tantiém : duševní vlastnictví 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38040 (24.9.2012), p. 9 
USA nyní vydělávají na licenčních poplatcích ze zahraničí téměř tolik, jako na vývozu svých 
zemědělských produktů. Washington prosazuje v obchodních jednáních tvrdší pravidla pro duševní 
vlastnictví, např. v Trans-Pacific Partnership s osmi dalšími zeměmi, aby ochránil svá kreativní 
odvětví. Rozvíjející se ekonomiky však mají obavy z nevyvážených podmínek. 
 
By Adam Thomson 
China's unlikely challenger : Mexico 
Nečekaný soupeř Číny : Mexiko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38037 (20.9.2012), p. 9 
Druhá největší ekonomika Latinské Ameriky se stává silným vývozcem. V prvním pololetí 2012 činil 
mexický podíl na americkém dovozu 14 % (v r. 2005 11 %). Kromě velkého podílu na americkém 
trhu získává Mexiko i další odběratele. Zájmu o produkci mexického průmyslu prospěly i rostoucí 
mzdové a dopravní náklady v Číně. Výhodou země je i příznivý demografický vývoj. -- Český překlad 
článku pod názvem Mexická průmyslová revoluce a její levní dělníci obrali Čínu o investory viz 
Hospodářské noviny č. 185 ze dne 21. září 2012, s. 26. 
 
Konstantins Benkovskis, Julia Wörz 
Non-price competitiveness gains of Central, Eastern and Southeastern European countries in the 
EU market 
Nárůsty necenové konkurenceschopnosti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy na trhu 
EU 
Focus on European economic integration, Vol. 2012, No. 3, p. 27-47 
Studie analyzuje a na základě empirických údajů za období 1999-2011 dokládá zlepšování necenové 
konkurence deseti zemí SVJE Evropy. Autoři konstruují index vývozních cen upravených o necenové 
faktory, který považují za smysluplnější měřítko konkurenceschopnosti dané země. - Pozn. 
 
Tide barriers 
Bariéry přílivu 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8805, p. 82 
Zaměřeno na otázku regulace volného pohybu kapitálu. Příspěvek vychází z nových studií k této 
problematice, zkoumajících vliv přeshraničních investic na finanční nestabilitu, dopad přílivu kapitálu 
na měnové kurzy aj. 
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Podnik a podnikání 
 
Mariya Hake 
Banking sector concentration and firm indebtedness : evidence from Central and Eastern 
Europe 
Koncentrace bankovního odvětví a zadluženost podniků : údaje ze střední a východní Evropy 
Focus on European economic integration, Vol. 2012, No. 3, p. 48-68 
Studie zkoumá vliv struktury bankovního odvětví na zadluženost podniků ve výrobních sektorech 
osmi zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v předkrizovém období (2002-2007). Modelovým 
způsobem jsou analyzována data na podnikové úrovni z databáze Amadeus pro ČR, Bulharsko, 
Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Slovensko. Zjištění ukazují, že rostoucí koncentrace 
na bankovním trhu je ve většině zemí spojena s nárůstem počtu korporátních úvěrů, což je v rozporu    
s empirickými zjištěními pro země západní Evropy a USA. - Pozn. 
 
Malte Buhse 
Bestechung: Rendite von 1100  Prozent 
Úplatkářství: výnosnost 1 100 procent 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 185 (24.9.2012), S. 18 
Efektivita korupce pro podniky, vliv uplácení na tržní hodnotu podniku (výsledky studie). Účinnější 
boj s korupcí: pokuta převyšující výnos z trestné činnosti, zveřejňování příjmů politiků, dohled nad 
úředníky v nižších pozicích, svobodný tisk. 
 
Drahomíra Dubská 
Foreign controlled companies in the Czech economy 
Společnosti ovládané ze zahraničí v českém hospodářství 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 2, p. 4-28 
Analýza přílivu přímých zahraničních investic do ČR z teritoriálního pohledu a částečně z hlediska 
cílových oborů. Autorka se zaměřuje na důležitost společností ovládaných ze zahraničí pro výkonnost 
a příjmové charakteristiky odvětví finančních institucí a odvětví nefinančních korporací i českého 
hospodářství jako celku. V závěru jsou shrnuty přínosy a negativní dopady působení společností se 
zahraničním kapitálem v ČR za období 1995-2009. - Pozn. 
 
Give us a brake : business and America's fiscal cliff 
Dejte nám brzdu : podnikatelská sféra a americké fiskální nebezpečí 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8805, p. 63-64 
Pokud se američtí politici nedohodnou, od nového roku vstoupí automaticky v platnost zvýšení 
federálních daní a výdajové škrty rovnající se 5 % HDP. Pro podnikový sektor v Americe je tento 
"fiskální útes" hrozivou představou, protože by natolik ovlivnil hospodářský růst, že by se země 
dostala do recese. V článku se rozebírá, co by tato opatření přinesla a jak nejistota ovlivňuje plánování 
firem. 
 
Fincy Pallisserry 
True and fair financial reporting: a tool for better corporate governance 
Pravdivé a poctivé finanční výkaznictví: nástroj pro lepší řízení podniků 
Journal of financial crime, Vol. 19, (2012) No. 3, p. 332-342 
Transparentnost finančních informací podporuje růst podniků. Příspěvek se zaměřuje na potřebu 
posílit zákony upravující pravdivé a poctivé podnikové účetnictví. V první části článku se rozebírají 
otázky účetnictví a správy podniku zakotvené v ustanoveních britského a indického zákona o podniku. 
Druhá část se zaměřuje na povinnost správní rady zabránit podvodům prostřednictvím náležitého 
finančního výkaznictví. - Pozn. 
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Ulf Sommer 
Unternehmen gewähren große Rabatte 
Podniky poskytují velké rabaty 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 179 (14.9.2012), S. 24 
Zaměstnanecké akcie v Německu nabízejí obvykle velké podniky, jde o častý (ne však samozřejmý) 
způsob, jak posílit identifikaci zaměstnance s "vlastní" firmou - tato sounáležitost má vést k podpoře 
podniku zevnitř a rovněž napomáhat tvorbě majetku zaměstnanců. Mnohé koncerny poskytují 
zaměstnancům zvýhodněné akcie, které bývají až o třetinu lacinější (lhůta povinného držení akcií je 
obvykle tři roky). Zmíněno je riziko ztráty majetku zaměstnanců soustředěného v akciích v případě 
bankrotu podniku. -- Blíže se zaměstnaneckému akciovému programu (firmy Bilfinger) věnuje 
příspěvek na s. 24-25. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Analýza směrnice IMD2 : pojišťovnictví čekají velké změny 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 3, s. 8-11 
Autor seznamuje se změnami navrženými směrnicí Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování 
pojištění (insurance mediation directive, IMD2), která reviduje směrnici 2002/92/ES (IMD1). Má 
zajistit účinné zlepšení právní ochrany retailového pojistného trhu, rovné podmínky mezi všemi 
účastníky prodeje pojistných produktů a posílení ochrany pojistníků. V ČR se významně týká 
pojistného trhu a zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 
pojistných událostí. 
 
Eva Vávrová 
Environmentální pojištění : jak evropské země chrání životní prostředí? 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 3, s. 28-30 
Environmentální pojištění jako finanční zajištění pro případ odpovědnosti za škodu na životním 
prostředí, kterou podnik svojí činností nebo náhlou havárií může potenciálně způsobit. Klasifikace dle 
metodiky OECD, směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí, dále k srovnání systémů 
environmentálního pojištění v Německu, Švédsku, Velké Británii a Itálii. Environmentální pojištění    
v podmínkách ČR. - Pozn. 
 
Michaela Vítů 
K revizi směrnice o zprostředkování pojištění a návrhu nařízení o sdělení klíčových informací    
o investičních produktech 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 10, s. 283-285 
V červenci 2012 zveřejnila Evropská komise několik návrhů směřujících k ochraně spotřebitele. 
Článek se zabývá dvěma návrhy, jejichž cílem je úprava legislativy v oblasti distribuce pojištění. 
Autorka rozebírá stávající právní úpravu a důvody k revizi, působnost směrnice IMD 2, povinnost 
registrace, pravidla jednání podle IMD 2, sdělení klíčových informací o investičních produktech a 
mimosoudní řešení sporů. - Pozn. 
 
N.Ju. Kamenskaja 
Novyje polnomočija organa strachovogo nadzora v Rossijskoj Federacii 
Nové pravomoci orgánu dohledu nad pojišťovnictvím v Ruské federaci 
Finansy, Sv. 2012, No. 6, s. 36-38 
V analýze ruského pojistného trhu se upozorňuje na tendenci ke snižování počtu potenciálních 
pojistitelů. Rozebírá se vývoj regulace a dohledu nad pojišťovnictvím a začlenění Federální služby 
pojistného dohledu do Federální služby pro finanční trhy. - Pozn. 
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Martin Janeček 
Solvency II: malé a střední pojišťovny čeká hodně práce 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 3, s. 20-22 
Úvaha nad vlivem regulace pojistného trhu prostřednictvím směrnice Solvency II na menší a střední 
pojišťovny. Problematika její implementace, analýzy a realizace výpočtů podle standardního vzorce, 
zavedení ORSA a reporting. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Václav Dvořák 
Nemovitosti v daňové a účetní praxi 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 10, s. 2-7 
Obecněprávní pohled na nemovitosti a stavby; daně týkající se nemovitostí včetně účetních 
souvislostí. 
 
Jiří Klíma 
Sekundární náklady na bydlení a výstavba rodinných domů 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 4, s. 34-36 
Náklady na bydlení v rodinných domech, sekundární náklady na bydlení, výhledové provozní náklady, 
energetická účinnost a způsob vytápění, plynofikace, odkanalizování. Energetická účinnost rodinných 
domů A, B, C. EPBD, průkaz energetické náročnosti dle 2010/31/EU. 
 
Ingo Narat 
Top-Lagen kosten immer mehr 
Nejlepší lokality jsou stále dražší 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 187 (26.9.2012), S. 32-33 
Ceny nájemného a kupní ceny (m2) největších německých aglomerací (vč. meziročního porovnání). 
 
Mikuláš Cár 
Vybrané aspekty slovenského trhu s bývaním 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 7, s. 12-17 
Hodnocení vývoje slovenského trhu bydlení zohledňuje demografické, sociologické a další aspekty. 
Míra přetížení obyvatel náklady na bydlení, míra vybavení obyvatel byty, bonita obyvatelstva a 
zadlužování domácností kvůli bydlení, nabídka v rámci trhu s bydlením, započatá výstavba. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Zdeněk Schmied, Marta Ženíšková 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska pracovněprávní úpravy a 
sociálního a zdravotního pojištění 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 53-57 
Autor charakterizuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pracovněprávního hlediska, 
věnuje se specifikům dohody o provedení práce a specifikům dohody o pracovní činnosti. K odlišnostem 
v sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a na 
základě dohody o pracovní činnosti (účast na pojištění, dávky nemocenského pojištění). Ilustrováno na 
příkladech. 
 
Ladislav Jouza 
Pokuty a sankce podle nových pracovněprávních předpisů 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 9, s. 43-46 
S rokem 2012 nabyla účinnosti celá řada pracovněprávních předpisů, které významně zasahují do 
personální činnosti. Byl novelizován zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce. 
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Jedním ze společných záměrů těchto novel je snižovat, případně odstranit, neoprávněné výdaje ze 
státního rozpočtu do oblasti sociální sféry. K tomu má vést i dost razantní zvýšení pokut a sankcí za 
porušení pracovněprávních předpisů. 
 
Helena Úlehlová 
Poskytování cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě podle aktuální úpravy v zákoníku 
práce a související úpravy daní a zákonného pojistného 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 58-63 
Shrnutí obecných východisek úpravy cestovních náhrad (dle zákoníku práce), dále k pojmu zahraniční 
pracovní cesty a jejím podmínkám, výklad k cestovním náhradám při zahraniční pracovní cestě - 
stravné a zahraniční stravné, kapesné. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2012  
Zdaňování důchodů a penzí pracujícího důchodce. Použití nového občanského zákoníku v personální 
praxi. Co je to zaměstnání malého rozsahu? Ženy a pečující osoby na trhu práce. Okamžité zrušení 
pracovního poměru během dovolené. Problémy s doručováním písemností v pracovněprávních 
vztazích. Opatrování a hlídání dětí v pracovním poměru. Příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a 
rekreaci (pohled na daňové řešení vč. praktických řešení). Cestovní příkazy a jejich forma. 
Vzdělávejte se pro stabilitu aneb Kurzarbeit po česku (1.). 
 

Právo 
 
Adam Graycar and Aiden Sidebottom 
Corruption and control : a corruption reduction approach 
Jak dostat korupci pod kontrolu : metoda snižování korupce 
Journal of financial crime, Vol. 19, (2012) No. 3, p. 384-399 
Příspěvek představuje odlišný pohled na posouzení korupce, který doplňuje obvyklá vysvětlení. 
Zdůrazňuje význam prostředí a jeho příčinné úlohy pro vznik korupce. Na pěti případech ilustruje, jak 
lze prevenci situačního zločinu úspěšně aplikovat na prevenci korupce. 
 
Ivo Telec 
Duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 18, s. 619-625 
Článek poskytuje stručný utříděný přehled práva duševního vlastnictví ve vazbě na právo 
spotřebitelské, a to zejména z pohledu soukromoprávních aspektů. Mezi základní otázky zde řešené 
patří soukromoprávní povaha obchodních či továrních značek, a to i v rámci pojetí věci v novém 
českém občanském zákoníku. Pozornost je věnována i právním otázkám hromadných žalob podle 
práva spotřebitelského a práva proti nekalé soutěži. Tyto obranné právní mechanismy nebývají v praxi 
dostatečně využívány, ačkoliv jsou u nás již dávno zavedeny. - Pozn. 
 
Vlasta Víghová 
Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 10, s. 2-7 
Zákon o obchodních korporacích (účinnost pravděpodobně od 1.1.2014, souvisí s novým občanským 
zákoníkem); vklad a základní kapitál s.r.o. (ze zákona je nově považována za kapitálovou společnost), 
podíly v s.r.o. a kmenový list, uvolněný podíl a vypořádací podíl, úprava příplatků resp. příplatkové 
povinnosti mimo základní kapitál, ukončení účasti společníka ve společnosti, institut vystoupení 
společníka. Statutární orgán, možnost jmenování náhradních členů statutárního orgánu. Prohloubení 
osobní zodpovědnosti jednatele za řádný výkon jeho funkce, podmínky a podstata vyloučení člena 
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statutárního orgánu, odlišnosti dřívější a nové úpravy vyloučení z výkonu funkcí. Rozšíření ručení 
jednatelů při úpadku společnosti. 
 
Miloš Tomsa 
Převod doménového jména rozhodnutím soudu 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 19, s. 678-681 
V příspěvku se rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu z 10. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010, který     
k možnosti rozhodnout o povinnosti převést doménové jméno v případě spekulativní registrace zaujal 
negativní stanovisko. Zdůvodnil to tím, že takové rozhodnutí je v rozporu s hmotným právem, neboť 
uložení povinnosti převést registrované doménové jméno český právní řád neumožňuje. - Pozn. 
 
Vladimír Hruška 
Smlouva o sdružení 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 9, s. 47-51 
Článek přináší základní informace o smlouvě o sdružení. Tento smluvní typ upravuje občanský 
zákoník v § 831 až 841. Připojen je nezávazný vzor smlouvy o sdružení. 
 
Zdeňka Tesařová 
Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v kontextu Newyorské úmluvy a české právní úpravy 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 10, s. 34-41 
Newyorská úmluva, rozhodčí řízení, arbitráž. Institut rozhodčího nálezu, k otázce jeho definice a 
obsahových náležitostí. Konečný rozhodčí nález, částečný nález. Uznání, vykonatelnost a výkon 
rozhodčího nálezu. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu Newyorské úmluvy. Odepření 
uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu. Výkon cizího rozhodčího nálezu, odklad rozhodnutí o výkonu 
cizího rozhodčího nálezu. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů dle českého zákona o rozhodčím 
řízení. - Pozn. 
 
Václav Žalud, Juraj Alexander 
Vítané posílení obrany : schválená novela by měla omezit bezdůvodné insolvenční návrhy, které 
slouží spíše k vyřizování účtů mezi firmami 
Euro, Sv. 2012, č. 43, s. 55 
K novele insolvenčního zákona, která má zabránit některým negativním důsledkům šikanózních 
insolvenčních návrhů. K zahlazení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, vydání 
předběžného opatření k zajištění náhrady škody nebo vzniklé újmy, odmítnutí návrhu pro zjevnou 
bezdůvodnost, nárok na náhradu škody. 
 
Daně a právo v praxi   
 
č. 11/2012  
(z obsahu přílohy nazvané Daňové spory v judikatuře NVS – komentovaná sbírka judikatury) 
 
1/s. 4-8: K interpretaci daňových zákonů (přednost daňového subjektu  před správcem daně, změna 
výkladu zákona ve vztahu k právní jistotě, precedenční závaznost judikatury, vázanost soudu obecným 
právním názorem ÚS, vázanost judikaturou a možnost odklonu, neznalost soudních rozhodnutí 
neomlouvá, význam stanoviska generálního advokáta, …). 
 
2/s. 9-42: K jednotlivým ustanovením daňového řádu (cíl správy daní, přednost práv a právem 
chráněných zájmů daňových subjektů, stanovení daně ve správné výši, zásada dvojinstančnosti, 
povinnost daňového subjektu něco vykonat, SMS zprávy v daňovém řízení, úskalí elektronického 
podání, požadavek profesionálního přístupu správců daně, právo na občasnost daňových kontrol,  … ). 
 
3/s. 43-55: K jednotlivým ustanovením soudního řádu správního (povinnost soudu vyjádřit se ke všem 
otázkám, předběžná otázka k Evropskému soudnímu dvoru, zastoupení v soudním řízení právnickou 
osobou - daňovým poradcem, rovnost zbraní v řízení před soudem, …). 
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4/s. 56-59: K podvodům na DPH (definice podvodu na DPH, osvobození s nárokem na odpočet - 
podvod na DPH, předcházení karuselovým podvodům, podvody na DPH - věděl či vědět musel, 
podvody na DPH - vědět měl a mohl, podvod na DPH - dobrá víra, odpovědnost za obchodní činnost 
jiných daňových subjektů, podvod na dani - konkrétní příklad). 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 9 

Přeshraniční opětovné založení kapitálové společnosti – předběžné otázky, které podal Magyar 
Köztársadág Legfelsöbb Bírósága (Maďarsko) (čl. 49 a 54 SFEU). VALE Építési. 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 12. 7. 2012       C-378/10 
 
Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 18 

Právo na informace o obsazení pracovního místa – předběžná otázka, kterou podal 
Bundesarbeitsgericht (Německo). Galina Meisterová v. Speech Design Carrier Systems GmbH. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 19. 4. 2012       C-415/10 
 
Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 10 

Status podniku působícího v podmínkách tržního hospodářství – rozhodnutí o kasačním opravném 
prostředku proti rozsudku Soudu prvního stupně. Rada v. Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group 
Co. Ltd. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 19. 7. 2012               C-337/9 P 
 
Soudní rozhledy, 2012, roč. 18, č. 10 

Právní ochrana počítačových programů: uvádění licencí k „použitým“ počítačovým programům 
staženým z internetu na trh – předběžná otázka, kterou podal Bundesgerichtshof (Německo). UsedSoft 
v. Oracle. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 3. 7. 2012                      C-128/11 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                       
 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Jaroslav Kahoun 
Revision of regional accounts 2011 
Revize regionálních účtů v roce 2011 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 2, p. 62-75 
Informace o mimořádné revizi regionálních účtů ČR v roce 2011, jež umožnila přechod na novou 
klasifikaci ekonomických činností (NACE) a implementaci řady metodologických zlepšení a upřesnění 
ve výpočtech regionální hrubé přidané hodnoty (GVA). Nejprve popis pracovních postupů a výsledků 
revize časových řad regionální GVA za období 1995-2007, dále seznámení s metodologickými 
úpravami s největším dopadem na změny v regionální struktuře HDP (metoda regionální alokace 
imputovaného nájemného, individuální bytové výstavby, segmentu nelegální/nezjištěná ekonomika). 
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Shrnutí dopadu revize na regionální HDP, výsledků revize regionální GVA pro období 2008-2009 a 
zhodnocení vlivu zmiňovaných změn na mezinárodní pozici regionů ČR zejména ve vztahu k průměru 
EU. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Axel Haller, Tobias Groß 
Der MicroBilG-RefE - Neue Regeln für Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften 
Referentský návrh zákona o změnách účetního práva malých kapitálových společností 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 38, S. 2109-2113 
Návrh německého zákona MicroBilG je implementací směrnice EU o velmi malých podnicích, jeho 
cílem jsou úlevy při sestavování a zveřejňování ročních závěrek (z důvodu neúměrných nároků a 
nákladů), vymezeny jsou podmínky nároku na tyto úlevy vč. výjimek. Autor hodnotí předpokládané 
finanční i nefinanční efekty zákona MicroBilG u cca 500 000 podniků a také upozorňuje na negativa 
např. z pohledu plánovaného elektronického účetnictví. - Pozn. -- K tématu také příspěvek viz DB, 
2012, č. 41, s. 2296-2299. 
 
Helena Machová 
Ke změnám v zákoně o účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 19, s. 33-34 
Stručné shrnutí změn zákona o účetnictví a dalších souvisejících zákonů; rozšíření škály účetních 
jednotek, upřesnění povinnosti účetních jednotek předávat účetní záznamy do centrálního systému 
účetních informací, upřesnění k ověřování výročních zpráv a konsolidovaných účetních závěrek, 
rozhodný den, upřesnění vztahu mezi inventarizací a inventurou, periodická inventarizace, průběžná 
inventarizace. 
 
Martin Děrgel 
Odpisy fotovoltaických elektráren 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 19, s. 1-7 
Odpisová pravidla fotovoltaických elektráren (před/po roce 2011), zahájení odpisů fotovoltaických 
elektráren (FVE), příklady ke změně metody odpisování FVE, odpisy technického zhodnocení FVE. 
Odpis hmotného majetku v rámci Standardní klasifikace produkce, SKP 31.10, SKP 31.20, SKP 
32.10. 
 
Shape shifters : the Big Four accounting firms 
Změna podoby : účetní firmy Velké čtyřky 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8804, p. 70-71 
Ve všech firmách "Velké čtyřky" dochází v posledních letech k mnohem rychlejšímu nárůstu u poradenské 
než auditní činnosti. Zákonodárci již vyjadřují obavy, že konzultace a daňové poradenství (kdy Velká 
čtyřka explicitně pomáhá firmám vydělat peníze) by mohly být v rozporu s auditem (při kterém čtyřka 
chrání zájmy investorů). 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Stálá provozovna zahraničního subjektu na území ČR 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 10, s. 31-35 
Celá řada českých podnikatelů rozšiřuje svoji činnost do zahraničí, a naopak zahraniční osoby stále 
častěji podnikají na našem území. Tyto aktivity mohou mít celou řadu podob, které podléhají různým 
daňovým režimům. Příspěvek se zaměřuje na postup při účtování a zdaňování stálé provozovny 
zahraničního subjektu umístěné na území ČR. 
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Helena Kelblová 
Uplatňování daňových a účetních odpisů v základu daně z příjmů právnických osob v letech 
2011 a 2012. 3. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 3, s. 29-37 
Třetí část příspěvku na téma daňových a účetních odpisů (zajištění závazku převodem vlastnického 
práva, zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin, vstupní ceny a jejich stanovení, změněná 
vstupní cena, zůstatková cena, technické zhodnocení majetku, odpisování u nájemce, který má najatý 
podnik podle smlouvy o nájmu podniku). 
 
Vladimír Schiffer 
Vnitřní (interní) audit 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 9, s. 54-58 
Vnitřní kontrolní systém má rozhodující vliv  na kvalitu řízení a ochranu majetku účetních jednotek, 
zejména z hlediska prevence. Příspěvek se zaměřuje především na vnitřní (interní) audit: co to je 
interní audit, jaké jsou funkce Českého institutu interních auditorů, jaký je postup při interním auditu a 
metody odkrývání závad aj. 
 
 
Účetní TIP 
 
č. 21/2012  
Odpovědi na dotazy týkající se: opravných daňových dokladů z EU, DPH a dílčí práce na nemovitosti, 
převodu podniku na dceru, úroků ve vztahu k blízké osobě, DPH při prodeji vozu, DPH a 
poškozeného zboží v celním skladu, změny způsobu uplatňování výdajů, odpočtu DPH před 
zahájením podnikání, samovyměření DPH, švarcsystému u členů sdružení, výpovědi z důvodu 
zdravotní nezpůsobilosti, nemovitosti v OM v SJM, DPH a montážní práce v Polsku, odpočtu DPH za 
energie, nákladů na ubytování v rámci investiční výstavby, srážkové daně u zahraniční neziskové 
organizace. 
 
č. 22/2012  
Daňové odpisování ve zvláštních případech. [Mzdové rozdíly v zemích OECD aneb] kde práce nejvíce 
„sype“? DPH a přefakturace opravy kotle v režimu přenesení daňové povinnosti. 
 

Veřejná správa 
 
L.N. Ovsjannikov 
Gosudarstvennyj finansovyj kontrol' : učreždenija i vozmožnosti 
Státní finanční kontrola : instituce a možnosti 
Finansy, Sv. 2012, No. 6, s. 53-57 
Tři úrovně státní finanční kontroly v Rusku: Účetní komora RF, federální orgány výkonné moci, 
podřízené útvary federálních orgánů výkonné moci; federální zákon o státní finanční kontrole; dopad 
Rozpočtového kodexu; vliv správní reformy na organizaci státní finanční kontroly; kritika neexistence 
jednotné koncepce SFK. 
 
 
Jan Lašmanský 
Koncesní řízení v odvětví vodárenství 
PPP bulletin, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 12-15 
Základní pravidla a postupy při výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
(koncesní autoritou je obec). Koncesní projekt, analýza způsobů realizace doporučené varianty 
(působnost koncesního zákona versus zákona o veřejných zakázkách). Kvalifikační a koncesní 
dokumentace, koncesní smlouva. 
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Jan Břeň 
Obce a výkon finanční kontroly. (1) 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 4, s. 60 
Finanční kontrola ve veřejné správě dle zákona o finanční kontrole (nevztahuje se na přezkum 
hospodaření ÚSC). Pojmy vymezené zákonem o finanční kontrole: kontrolovaná osoba, kontrolní 
orgán, vedoucí orgán veřejné správy, kompetence obce při výkonu finanční kontroly, veřejné 
prostředky, veřejná finanční podpora, správnost finanční a majetkové operace. Systémové součásti 
finanční kontroly. 
 
Tomáš Plhoň 
Politické loutkohraní 
Euro, Sv. 2012, č. 42, s. 38-39 
Autor seznamuje se současným stavem připravovaného zákona o úřednících a hodnotí jej pohledem 
zákonodárců i oponentů. Zákon by měl řešit i systém vzdělávání úředníků, způsob jejich odměňování 
a vypisování výběrových řízení a protikorupční opatření. 
 
Dušan Karolyi 
Poslanec, starosta, podnikateľ 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 38, s. 18-20 
Funkcionář versus zákon, případ střetu zájmů slovenského komunálního politika. Porušení zákonných 
podmínek mandátu starosty (podnikatelské aktivity, zaměstnávání na černo, daňový únik). 
 
Miloslava Hálová 
Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného 
zákona o kontrole 
Správní právo, Sv. 45, (2012) č. 5-6, s. 315-324 
Podstatnou otázkou týkající se výkonu kontroly ve veřejné správě je, zda a v jakých případech má být 
tento kontrolní postup upraven právem. Tento příspěvek se zabývá uvedenou otázkou ve vztahu ke 
správnímu dozoru a v souvislosti s otázkou působnosti zákona o kontrole. - Zákon o kontrole byl již 
přijat a vyhlášen jako zákon č. 255/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2014. -- Pozn. -- K problematice 
viz i další příspěvky v tomto čísle čas., které zazněly na semináři ke kontrole ve veřejné správě, 
uskutečněném koncem roku 2011 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra. 
 
Dietrich Creutzburg 
Regierung fürchtet Mangel an Fachbeamten 
Vláda se obává nedostatku kvalifikovaných úředníků 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 177 (12.9.2012), S. 15 
Počet zaměstnanců ve spolkové správě poklesl od roku 1991 o 200 000 (o 1/3), nyní však (i na 
Spolkovém ministerstvu financí) rostou obavy, že na plnění značného množství úkolů nebude dostatek 
kvalifikovaných pracovníků. Po mnoha letech se v rozpočtovém návrhu pro rok 2013 nepočítá se 
škrtáním úřednických míst. Samotné ministerstvo financí již letos za účelem potírání krize eura zřídilo 
v příslušných odděleních 40 nových míst a také menší počet míst označených jako "demografická 
rezerva". To je hodnoceno jako "moudrá a prozíravá strategie", protože kvůli odchodům do penze by 
mohlo během 3-4 let dojít k problémům při obsazování odborných pozic. Grafy zachycují vývoj počtu 
zaměstnanců spolkové správy (1991-2011) a podíl personálních výdajů na spolkovém rozpočtu (1970-
2013). 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Axel Schrinner 
600 000 000 000 Euro Steuern 
600 miliard eur daňových příjmů 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 191 (2.10.2012), S. 4 
Trend rostoucího objemu daňových příjmů v Německu se zřejmě udrží i v příštím roce, hlavním 
důvodem je robustní trh práce - průběžně stoupající zaměstnanost a z části i výrazné zvýšení mezd 
vede k nárůstu příjmů z titulu daně ze mzdy nad prognózovanou úroveň, překročení odhadovaných 
příjmů se rovněž týká např. i korporační daně. 
 
Věra Kameníčková 
Bankrot obcí a zahraniční zkušenosti 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 4, s. 40-41 
Bankrot obce, absence zákonné úpravy bankrotu obce v ČR. Regulace zadlužování obcí v zahraničí 
(Velká Británie, Dánsko, Německo, Irsko, Rakousko, Francie), rakouský zákon o bankrotu obcí, 
sestavení nouzového rozpočtu. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zu dem Vertrag vom 2. Februar 2012 zur Einrichtung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus : vom 13. September 2012 
Zákon o Smlouvě z 2. února 2012 o zřízení Evropského stabilizačního mechanismu : ze 13. září 
2012 
Bundesgesetzblatt. Teil II, Jg. 2012, Nr. 28, S. 981-982 
Znění zákona ke Smlouvě o zřízení ESM. -- Znění Smlouvy o zřízení ESM v angličtině a v němčině 
viz s. 983-1005. 
 
Katharina Kort 
Italien lockt private Anleger mit neuen Patrioten-Anleihen 
Itálie láká soukromé investory novými vlasteneckými půjčkami 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 187 (26.9.2012), S. 33 
BTP Italia. Noticka o akci italské vlády, která opakovaně nabízí soukromým investorům možnost 
zakoupit protiinflační bondy. Spořilové mohou bondy získat na poště, u své banky, ale i přes internet. 
Vlastenecké bondy by měly přispět k větší nezávislosti vlády na institucionálních investorech; stručně 
jsou zmíněny podmínky a výhody (úrok, bonus, nákup přes internet). 
 
Martin Wolf 
Lessons of history on public debt 
Lekce z historie veřejného dluhu 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38054 (10.10.2012), p. 9 
Autor hledá odpověď na otázku, co se stane, když se velká vysokopříjmová ekonomika, zatížená 
vysokou hladinou dluhu a nadhodnoceným fixním kurzem, pokouší snížit dluh a znovu dosáhnout 
konkurenceschopnosti. Vychází přitom z kapitoly nejnovějšího Světového hospodářského výhledu 
MMF, v níž se rozebírají historické zkušenosti Velké Británie mezi dvěma světovými válkami a další 
zajímavé případy. 
 
Tomáš Plhoň 
Nabito a připraveno 
Euro, Sv. 2012, č. 42, s. 48-49 
Ke spuštění záchranného fondu pro jednotnou evropskou měnu - Evropského stabilizačního 
mechanismu (ESM) v čele s Klausem Reglingem. Úvaha nad riziky, které by provádění operací ESM 
na dluhopisovém trhu mohlo přinést vysoce zadluženým zemím eurozóny, které nemají potíže se 
správou dluhu; stručně k fungování fondu. 
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Marek Legéň 
Núdzová pomoc chorému rozpočtu : vláda si chce pomôcť peniazmi, ktoré má uviaznuté             
v núdzových zásobách ropy 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 40, s. 24-25 
Koncepce využití nouzových zásob ropy k sanaci rozpočtu SR (podle německého modelu odvětvově 
veřejné agentury); kritické připomínky SŠHR (Správa štátnych hmotných rezerv). 
 
A.A. Belenčuk, A.V. Busarova, A.M. Lavrov 
Perechod k programmnomu bjudžetu: opyt Francii i rossijskaja praktika 
Přechod na programový rozpočet: zkušenosti Francie a ruská praxe 
Finansy, Sv. 2012, No. 7, s. 15-20 
Rozpočtová reforma ve Francii a Rusku, dva modely programového rozpočtování, hlavní nástroje 
výkonového rozpočtování, srovnání systémů v obou zemích, rozdíly mezi nimi. 
 
Luděk Tesař 
Rozpočet obcí 2013: oslava na Titaniku? 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 10, s. 14 
Zabezpečování obecních příjmů, význam posilování RUD před/po roce 2012, předpoklad 
zabezpečování obecních příjmů od roku 2013 v kontextu s "chladnoucí" ekonomikou. -- K tématu viz 
též příspěvky v čas. Obec & finance, 2012, č. 4, s. 37-39. 
 
Rozpočtové určení daní zákon č. 243/2000 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2013 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 4, s. 43-46 
Úplné znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), jak vyplývá ze 
změn provedených zákony č. 492/2000 Sb., č. 483/2001 Sb., č. 387/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 377/2007 Sb., 
č. 370/2011 Sb. a č. 295/2012 Sb. (ve znění účinném od 1.1.2013 do 31.12.2014 vč.). Daňové příjmy 
rozpočtů obcí z titulu jednotlivých daní. 
 
Věra Kameníčková 
Rozpočtové určení daní - vývoj financování, naděje a očekávání 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 4, s. 22-24 
Hospodaření obcí v roce 2011, vývoj v oblasti příjmů a výdajů (meziroční porovnání za období let 
2008-2011), pohled na malé obce a rizika jejich zadlužení z pohledu RUD. Poměr dotací a daňových 
příjmů. Příjmy na obyvatele. 
 
Sponging boomers : the next crisis 
Parazitující generace baby-boomu : příští krize 
The Economist, Vol. 403, (2012) No. 8804, p. 69-70 
Ekonomický růst brzy dostane další ránu. Nutnost uživit stárnoucí silné populační ročníky z poválečného 
období zbrzdí do budoucna vývoj ekonomiky a povede k mezigeneračním střetům. V článku se na 
základě různých analýz vysvětluje, jakým výhodám se těšila generace baby-boomu ve vyspělých 
zemích a jaké náklady představuje pro stát. Např. v USA by podle odhadů MMF stabilizace fiskální 
nerovnováhy vyžadovala 35procentní snížení transferových plateb a 35procentní nárůst daní. -- Český 
překlad článku pod názvem Kdo uživí staříky viz čas. Ekonom č. 40/2012, s. 50-52. 
 
by Aart Jan de Geus and Dirk-Jan Kraan 
The Dutch fiscal consolidation package in a comparative perspective 
Holandský fiskální konsolidační balíček ze srovnávacího pohledu 
OECD journal on budgeting, Vol. 12, (2012) No. 1, p. 7-20 
Země OECD se vypořádávají s následky finanční krize nerovnoměrným tempem. Článek rozebírá 
stávající hospodářskou situaci v zemích OECD a podává přehled o konsolidačním úsilí mnoha vlád 
včetně Nizozemska. Po analýze toho, proč vznikají fiskální deficity a jaké faktory přispívají k úspěšné 
konsolidaci, je článek ukončen několika normativními poznámkami k holandskému konsolidačnímu 
balíčku z pohledu politické ekonomie. 
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Zdravotnictví 
 
by David Barrows ... [et al.] 
Public-private partnerships in Canadian health care : a case study of the Brampton Civic 
Hospital 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru v kanadském zdravotnictví : případová studie 
Bramptonské občanské nemocnice 
OECD journal on budgeting, Vol. 12, (2012) No. 1, p. 21-34 
Náklady na poskytování zdravotní péče rostou a vlády všech zemí hledají alternativní mechanismy 
snižování nákladů při současném zvyšování kapacity sociálních programů s významnými investicemi 
do infrastruktury. Řada zemí začala pro tyto účely využívat partnerství veřejného a soukromého 
sektoru (PPP). Využívání PPP v kanadském zdravotním systému je relativně novým jevem. K hodnocení 
úspěšnosti projektů PPP se ve studii navrhuje rámec spojující kvantitativní i kvalitativní kritéria. 
 

Životní úroveň 
 
Táňa Dvornáková 
At-risk-of-poverty threshold 
Hranice příjmové chudoby 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 2, p. 44-61 
Příspěvek se zabývá výpočtem hranice příjmové chudoby v ČR a dalších státech EU a vzájemným 
porovnáním úrovně příjmové chudoby na základě dat z EU-SILC z roku 2009. Hlavním cílem 
výběrového statistického šetření EU-SILC je získávat dlouhodobě srovnatelná data týkající se sociální 
a ekonomické situace domácností. Autorka porovnává dvě pojetí výpočtu hranice příjmové chudoby 
(první je založeno na výpočtech hranic příjmové chudoby pro každou zemi odděleně, zatímco v rámci 
druhého je vypočtena jedna celoevropská hranice chudoby), vypočítává hranici příjmové chudoby        
i míru chudoby v ČR také na regionální úrovni, zjišťuje koeficient distribuce příjmů a provádí 
mezinárodní srovnání v rámci EU. Výsledky analýzy zjišťují významné rozdíly v úrovni chudoby 
mezi státy EU15 a dvanácti novými členskými státy. 
 

Ostatní 
 
Vadim Fojtík, Ondřej Hergesell 
Vítejte ve zlých časech 
Euro, Sv. 2012, č. 42, s. 20-25 
Problematika financování sportu. Kritika úsporných opatření v návrhu rozpočtu na rok 2013, která 
snižují celkovou výši prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na podporu sportu v ČR. ČOV a 
tříbodový plán priorit českého sportu. 
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Daně 
 
26305VIII 
Jaroslav Kobík a kolektiv autorů 
Daňový řád 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
Přehledný komentář k vybraným oblastem daňového řádu - účastenství na daňovém řízení, dokazování 
a postavení svědka v důkazním řízení, posečkání úhrady daně. Aktuality v právních předpisech a 
metodice: upozornění na novelu zákona o účetnictví - schválené změny se dotýkají inventarizace 
majetku a závazků, oblasti auditu a správních deliktů. Informace GFŘ vydané ve spolupráci s ČSÚ      
k otázkám zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví 
na DPH. Další odborná stanoviska k dotazům z praxe (sazba DPH, daňový doklad, domácí porážka 
jalovice, převod pozemku aj.). - ISBN: 978-80-87367-30-8 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26778 
Giovanni Piersanti 
The macroeconomic theory of exchange rate crises 
Makroekonomická teorie měnových krizí 
Oxford : Oxford University Press, 2012, xii, 394 s. : vzorce, grafy, tab., matematická příl. 
Kniha poskytuje přehled teoretické literatury o mezinárodních měnových a finančních krizích a 
systematicky zpracovává analytické modely. V první kapitole autor pojednává o základním monetárním 
modelu chování pružného směnného kurzu, který je výchozím bodem analýzy dynamiky nominálního 
směnného kurzu a základem pro většinu dále rozebíraných modelů. Následující dvě kapitoly zkoumají 
základní analytický rámec monetárních modelů první a druhé generace (Krugman-Flood-Garber 
model) a jejich rozšíření pro bankovní sektor, načasování spekulativních útoků, finanční trhy, toky 
kapitálu a úvěrová omezení, bankovní a měnové krize aj. i pro režim fixního měnového kurzu. Čtvrtá 
kapitola je věnována dynamice spekulativních útoků na měnu, finančním krachům a modelům s vnitřní 
dynamickou strukturou. V závěru se autor vyjadřuje k možnostem, jak zabránit výskytu měnových 
krizí, se zdůrazněním úlohy změn cen aktiv a optimálně zvoleného systému devizového kurzu. - Pozn. 
- ISBN: 978-0-19-965312-6 (váz.) 
 
26858 
Robert Holman, Dana Pospíchalová 
Úvod do ekonomie pro střední školy 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xii, 192 s. : il. 
Výklad ekonomie určený potřebám středoškoláků. Racionální chování, tržní systém, směna a 
bohatství, chování spotřebitele a výrobce, rovnováha trhu, regulace cen, konkurence a regulace, trh 
práce a nezaměstnanost, úspory, investice a kapitál, investiční rozhodování, volné statky, externality a 
veřejné statky, domácí produkt, peníze a bankovní soustava, inflace, hospodářský růst, hospodářský 
cyklus, měnový kurz a platební bilance, veřejné rozpočty a měnová politika. Ilustrativní metoda 
výkladu využívá výukové příklady a je doplněna otázkami na konci kapitol. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7179-304-5 (brož.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26777 
Gurbachan Singh 
Banking crises, liquidity, and credit lines : a macroeconomic perspective 
Bankovní krize, likvidita a úvěrové limity : makroekonomický pohled 
London : Routledge, 2012, xviii, 246 s. : tab., vzorce 
Teoretický pohled na vztah bankovní krize a likvidity; hloubková ekonomická analýza 
mezibankovních úvěrových limitů, které jsou významným nástrojem užívaným k řízení likvidity. 
Autor zkoumá "runy" na banky a obdobné problémy mezinárodní ekonomiky se zaměřením na náhlé a 
velké odlivy kapitálu z rozvíjejících se zemí, možná tržní selhání, která mají za následek systémový 
"run" na banky. Rozebírá historické pozadí, makroekonomickou perspektivu a důsledky pro 
makroekonomické politiky v případě útoků na banky u otevřených i uzavřených ekonomik; závěry pro 
měnovou a fiskální politiku uvádí do širšího makroekonomického rámce. V centru jeho pozornosti 
jsou úvěrové limity pro banky, nepružná nabídka aktiv, změny ve volbě portfolia a analýzy útoků na 
banky. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-68220-6 (váz.) 
 
26857 
Zuzana Dvořáková, Luboš Smrčka a kol. 
Finanční vzdělávání pro střední školy : se sbírkou řešených příkladů na CD 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xix, 312 s. : il. +1 CD-ROM 
Problematika osobních a rodinných financí. Výklad v jednotlivých kapitolách se týká pojmů 
psychologie peněz, finanční gramotnost a finanční vzdělávání, demografický,  politický a ekonomický 
vývoj (také v ČR), proměny společnosti a individuálních hodnot, chudoba a sociální vyloučení            
v zemích EU, ochrana před chudobou v české sociální praxi, peníze, hospodaření domácnosti, finanční 
produkty a ochrana spotřebitele. Každá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí a klíčová slova. - Vyd. 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7400-008-9 (brož.) 
 
26815 
Jacques Le Goff ; [přeložil Michal Šťovíček] 
Peníze ve středověku : historicko-antropologická studie 
Praha : Mladá fronta, 2012, 180 s. 
Úloha a postavení peněz ve středověkém životě, ekonomice a mentalitě. Postavení církve v tehdejší 
společnosti. Z obsahu: rozmach měny a peněz na přelomu 12. a 13. století, obchodní revoluce ve 13. 
století, peníze a vznikající státy, půjčky, zadlužení, lichva, finanční systém na sklonku středověku, 
ceny, mzdy a peníze ve 14. a 15. století, trh s půdou, žebravé řády, mecenášství atd. - 1. vyd. - 
Přeloženo z francouzštiny. - ISBN: 978-80-204-2406-8 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26763 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Cyprus 
Makroekonomické nerovnováhy : Kypr 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 47 s. : tab., 
grafy 
Detailní pohled na kyperské 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 ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících makroekonomických 
nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Na straně vnějších nerovnováh zpráva 
upozorňuje na pokračující deficity běžného účtu, výraznou ztrátu podílu na exportních trzích a 
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konkurenceschopnosti. Z pohledu vnitřních nerovnováh je zdůrazněno vzrůstající zadlužení 
soukromého sektoru. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22883-4 (brož.) 
 
26764 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Denmark 
Makroekonomické nerovnováhy : Dánsko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 29 s. : tab., 
grafy 
Detailní pohled na dánské 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 ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících makroekonomických 
nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Jako potenciální zdroje nerovnováh jsou 
identifikovány vývoj trhu s bydlením, vysoká míra zadlužení domácností, konkurenceschopnost a 
exportní výkonnost a bilance běžného účtu. Problematika zhoršování konkurenceschopnosti a ztráty 
podílu na exportních trzích i rizik zadluženosti dánských domácností, zejména v souvislosti s hypotékami, 
je dále rozebírána detailněji. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22885-8 (brož.) 
 
26765 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Spain 
Makroekonomické nerovnováhy : Španělsko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 43 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Detailní pohled na španělské 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 ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících makroekonomických 
nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Zvláštní pozornost je věnována tématům 
nerovnováhy mezi úsporami a investicemi, zadlužení soukromého sektoru, zahraničnímu zadlužení, 
konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti hospodářství, trhu práce i nerovnováze na trhu s nemovitostmi 
a vývoji cen bydlení. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22887-2 (brož.) 
 
26775 
Fabio Canova, Leonor Coutinho, Zenon Kontolemis ; European Commission. Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs 
Measuring the macroeconomic resilience of industrial sectors in the EU and assessing the role of 
product market regulations 
Měření makroekonomické odolnosti průmyslových odvětví v EU a hodnocení úlohy regulace 
trhu s výrobky 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 82 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie analyzuje odolnost a schopnost přizpůsobit se šokům u průmyslových odvětví v EU a zkoumá 
úlohu institucionálních faktorů, zejména regulace trhu s výrobky, v tomto adaptačním procesu. 
Analýza je prováděna na sektorové úrovni i na úrovni jednotlivých zemí u vzorku 21 průmyslových 
oborů v období 1980-2008. Odvětví jednotlivých zkoumaných zemí jsou hodnocena a porovnána        
z hlediska odolnosti (sectoral resilience) a je kvantifikována jejich adaptační schopnost s ohledem na 
regulační opatření na trhu s výrobky. V závěru jsou shrnuta hlavní zjištění a je zdůrazněno, že nejméně 
odolná průmyslová odvětví jsou v rámci EU zároveň nejvýznamnější. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
79-22905-3 (brož.) 
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26850 
Michael Kincl 
Praktický průvodce veřejnou podporou : vymezení pojmu a otázky související 
Praha : POLYGON, 2012, 98 s. 
Smysl regulace veřejné podpory. Vymezení pojmů. Formy veřejné podpory. Co není veřejnou 
podporou (kategorie opatření, která veřejnou podporou za splnění určitých podmínek nejsou, pravidlo 
de minimis). Výklad je zaměřen na řešení praktických otázek. - Vyd. 1. - Seznam použitých 
rozhodnutí Evropské komise, rozsudky Evropského soudního dvora. - ISBN: 978-80-7273-168-8 
(váz.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26856 
Mirek Sedlák, Petra Mikulášková 
Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod 
Brno : Computer Press, 2012, 336 s. : il. 
Výběr domény a popis technických řešení, na kterých fungují e-shopy. Tvorba cen, volba zboží, 
logistika. Způsoby propagace. Provoz e-shopu. Vedení účetnictví. Řešení reklamací zboží. - 1. vyd. - 
Na obálce nad názvem: objevte tajemství úspěšného internetového prodeje. - ISBN: 978-80-251-3727-
7 (brož.) 
 
26824 
kolektiv autorů 
Microsoft Office 2010 : podrobná uživatelská příručka 
Brno : Computer Press, 2012, 491 s. : il. 
Přehledně strukturovaný výklad je orientován na konkrétní činnosti a dosažení praktických výsledků. 
Doplňuje ho množství ilustrovaných obrázků, tipů, upozornění na možná úskalí a přehled užitečných 
klávesových zkratek. Výklad v kapitolách: Úvod do Microsoft Office 2010; Profesionální dokumenty 
ve Wordu, Tabulky a grafy v Excelu, Pošta a organizace času v Outlooku, Prezentace v PowerPointu; 
Databáze v Accessu; Poznámky s OneNote; Formuláře v aplikaci InfoPath; Publikace v Publisheru a 
Diagramy v aplikaci Visio. - Vyd. 1. - Na zadní s. obálky uvedeni autoři: Jiří Barilla ... et al. - ISBN: 
978-80-251-3222-7 (brož.) 
 
26823 
Mark Dodge, Craig Stinson Douglas ; [překlad Jakub Mužík] 
Mistrovství v Microsoft Excel 2010 
Brno : Computer Press, 2011, 935 s. : il. 
Postupy, rady a řešení problémů jsou vyloženy v těchto částech: seznámení s aplikací Excel, práce      
s listem, formátování a úprava listů, přidávání grafiky a tisk, vytváření vzorců a provádění datových 
analýz, vytváření grafů, správa databází a tabulek, spolupráce v síti nebo prostřednictvím e-mailu, 
automatizace Excelu a integrace Excelu s jinými aplikacemi. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - 
ISBN: 978-80-251-3354-5 (váz.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26829 
Eva Cihelková a kolektiv 
Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance 
V Praze : Oeconomica, 2011, 335 s. : tab., grafy 
Komplexní pohled na evropský integrační proces a jeho reakce na vývoj ve světě. Názvy kapitol: 
Obecně teoretické základy evropské integrace; Vývoj evropské ekonomické integrace po 2. světové 
válce; Instituce EU; Rozpočet EU (současná podoba, problémy financování politik EU a její možné 
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reformy); Vnitřní politiky EU (současná podoba, reformy); Vnitřní trh EU, jeho vývoj a problémy; 
Hospodářská a měnová unie EU (principy fungování EMU, rozšiřování eurozóny a postavení eura, 
dluhová krize); Vnější politiky EU (rozvoj do a po přijetí Lisabonské smlouvy, další vývoj); Adaptace 
nových členských zemí a perspektivy dalšího rozšiřování EU (vybrané problémy). - Vyd. 1. - Nad 
názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze. - ISBN: 978-80-245-1835-0 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26779 
edited by Jehoon Park, T.J. Pempel, Geng Xiao 
Asian responses to the global financial crisis : the impact of regionalism and the role of the G20 
Reakce asijských zemí na celosvětovou finanční krizi : působení regionalismu a úloha seskupení 
G20 
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, ix, 292 s. : tab., grafy 
Publikaci tvoří čtrnáct vybraných referátů ze druhé konference Asia Economic Community Forum 
pořádané v Jižní Koreji v listopadu 2010. Stěžejním tématem byla globální finanční krize nazíraná 
pohledem Asie, příspěvky se zabývají problematikou odezvy asijských států na tuto krizi, zejména      
s ohledem na regionalismus v Asii a na aktivní účast ve Skupině G20. Poskytují multidisciplinární 
pohled na problematiku multipolárního světového uspořádání, základních ekonomických sil 
celosvětové transformace a absence globální koordinace, asijského kapitalismu náhledem Pekingského 
konsensu, čínského hospodářství a apreciace jeho měny, důsledků finanční krize pro východoasijskou 
finanční integraci, budoucí role Asie a asijské měnové spolupráce v rámci k G20, úlohy APEC a 
ASEAN v hospodářské integraci, čínsko-amerických vztahů a porovnání regionálních hráčů střední 
síly - Koreje a Austrálie. - Pozn. - ISBN: 978-1-78100-390-9 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26861 
Jiří Fotr ... [et al.] 
Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe 
Praha : Grada, 2012, 381 s. : il., portréty 
Kniha se postupně věnuje strategickému řízení, řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy 
strategických plánů, dále se zaměřuje na tvorbu, analýzu a hodnocení investičního a finančního plánu 
a zabývá se implementací a hodnocením strategie a strategickým controllingem. Neopomíjí ani řízení 
růstu, fúze a akvizice, strategický management rizika a informační podporu strategického plánování 
pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence. V příloze přináší základní přehled tradičních          
i moderních finančních ukazatelů a příklady z praxe. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3985-4 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26827 
Jarmila Králová, Eva Rážová 
Sociální služby a příspěvek na péči k 7.7.2012 : komentář, právní předpisy 
Olomouc : ANAG, 2012, 463 s. 
Podrobný komentář k problematice doplněný příklady. Podmínky poskytování sociálních služeb a 
příspěvku na péči. Úhrady za sociální služby. Smlouva o poskytování sociální služby. Registrace. 
Inspekce poskytování sociálních služeb. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. Předpoklady pro 
výkon povolání sociálního pracovníka. Akreditace vzdělávacích zařízení a vzdělávacích programů. 
Financování sociálních služeb. Správní delikty. Platná znění právních předpisů. - 4. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-748-5 (brož.) 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26853 
Milan Taraba, Lenka Veselá 
Rádce nájemníka bytu 
Praha : Grada, 2012, 250 s. 
Komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení pro nájemce, pronajímatele, 
vlastníky nemovitostí, obce, bytová družstva a jejich členy. Nejčastěji pokládané dotazy nájemců a 
vlastníků nemovitostí s vypracovanými odpověďmi. Plná znění či vybraná ustanovení platných 
právních předpisů s komentářem. Významná rozhodnutí soudu v dané oblasti s jejich právními 
důsledky. Vzory smluv a podání. Role státu v nájemních vztazích, zejména přípěvek na bydlení, 
doplatek na bydlení a možnosti a způsoby jeho čerpání. - 7., zcela přeprac. vyd. - Obsahuje odkazy na 
zákony a přehled souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-247-4405-6 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26826 
Tomáš Červinka ... et al.] 
Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů 
škol, žen, agenturních zaměstnanců a dalších kategorií 
Olomouc : ANAG, 2012, 231 s. 
Výklad zvláštního právního režimu u těchto kategorií zaměstnanců: občané se zdravotním postižením, 
důchodci, absolventi škol, ženy, těhotné ženy a matky, osamělí zaměstnanci a zaměstnanci pečující      
o dítě, domáčtí zaměstnanci, zaměstnanci pečující o bezmocnou závislou osobu a zaměstnanci 
agentury práce. Přehled právních předpisů je doplněn praktickými příklady. Publikace je zpracována 
podle právního stavu ke dni 13.6.2012. - 5. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7263-751-5 (brož.) 
 

Právo 
 
26828 
Václav Bartík, Eva Janečková 
Ochrana osobních údajů : z pohledu zvláštních právních úprav k 1.8.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 348 s. 
Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů. Vzájemné vztahy rozdílných nebo 
dílčích právních úprav. Komentované předpisy práva veřejného (např. zákon o obcích nebo o krajích, 
zák. o evidenci obyvatel a rodných číslech aj.), ale také úprav dotýkajících se soukromoprávních 
vztahů (např. zákoník práce, zákon o bankách) nebo předpisů, při jejichž nekorektní aplikaci může 
docházet k hrubým zásahům do soukromí (např. zákon o zdravotních službách). - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-749-2 (brož.) 
 
26825 
Pavel Koukal 
Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xv, 139 s. : il. 
Nejčastější způsoby ochrany designu včetně příkladů. Výklad základních pojmů. Průmyslové vzory 
(charakteristika, ochrana v mezinárodních smlouvách, formy ochrany, situace v ČR, vzory 
Společenství). Ochrana autorskoprávní (Bernská úmluva, Dohoda TRIPS). Souběh ochrany 
průmyslových vzorů a ochrany autorskoprávní. Právní stav publikace je k 1.3.2012. - Vyd. 1. - Přehled 
právních předpisů a soudních rozhodnutí. - ISBN: 978-80-7357-886-2 (brož.) 
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26859 
sestavil Jiří Spáčil 
Přehled judikatury z oblasti věcných břemen : (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 555 s. 
Soubor judikatury k věcným břemenům v oddílech: Podstata věcných břemen a výkon práv jim 
odpovídajících; Vznik věcných břemen; Náklady na opravy a zachování věci zatížené věcným 
břemenem; Procesní otázky související s věcným břemenem, zejména s žalobami na ochranu práv jim 
odpovídajících; Zánik věcných břemen; Nejčastější typy věcných břemen; Legální věcná břemena;     
Z využitelné judikatury k obecnému zákoníku občanskému; Stanoviska nejvyšších soudů k věcným 
břemenům v občanském zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.); Přehled právních úprav věcných břemen a 
služebností platných na našem území od roku 1811; Věcná břemena v novém občanském zákoníku. 
Jednotlivé oddíly jsou provázeny stručným komentářem. Právní stav citované judikatury byl uzavřen 
ke dni 31.1.2012. - ISBN: 978-80-7357-926-5 (brož.) 
 
15392/60 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 60, ročník 2011 - I. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2012, xxvi, 799 s. +1 CD ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 1 až 58 a usnesení č. 1 až 3. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7179-230-7 (váz.) 
 
26860 
Jan Lasák ... [et al.] 
Zákon o nabídkách převzetí : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xxvi, 680 s. 
Komentované znění zák. č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů. Části zákona: nabídky převzetí, změna obchodního zákoníku, změna zákona          
o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů, změna zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu, změna občanského soudního řádu, účinnost. Součástí komentáře jsou související 
ustanovení, předpisy a citace z důvodové zprávy. Právní stav publikace je ke dni 1.6.2012. - Vyd. 1. - 
Přílohy obsahují znění souvisejících předpisů. - ISBN: 978-80-7357-888-6 (váz.) 
 
26851 
Robert Waltr 
Zákon o soudních poplatcích a předpisy související : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, x, 135 s. : formuláře 
Komentované znění zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších zákonů včetně 
souvisejících ustanovení a judikatury. Přechodná ustanovení novel. Sazebník poplatků. Související 
předpisy. Vzory usnesení. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-435-3 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26852 
Vladimír Heger 
Komunikace ve veřejné správě 
Praha : Grada, 2012, 256 s. : il. 
Publikace spojuje dvě vyhraněné oblasti: sociální komunikaci a veřejnou správu. Autor 
prostřednictvím poznatků z psychologie, sociologie, správní vědy, teorie informace a urbanismu 
ukazuje, jak jsou obě sféry propojené z hlediska vývojových trendů informační společnosti, 
elektronických médií a sociálních sítí. Vysvětluje rozdíl mezi komunikací uvnitř byrokratické 
organizace a řešením komunikace veřejné správy s občany a s médii. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-
3779-9 (brož.) 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

39 

26855 
Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 
Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech 
Praha : Grada, 2012, 236 s. : il. 
Učebnice přináší elementární poznatky z teorie statistiky a objasňuje podstatu statistického zpracování 
dat. Po úvodu s historickým přehledem a výkladem základních pojmů následují kapitoly: Popisná 
statistika; Pravděpodobnost; Náhodná veličina; Modely rozdělení pravděpodobností pro diskrétní 
náhodné veličiny a pro spojité náhodné veličiny; Teoretické základy statistiky; Výběrová šetření; 
Odhady charakteristik základního souboru a Testování statistických hypotéz. Každá kapitola obsahuje 
stručný teoretický úvod a typické vzorové řešené příklady i příklady k procvičování. Výklad 
podporuje elektronickou aplikaci STAT1, která pracuje v excelovském prostředí. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-4273-1 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
26830 
Libor Vašek ... [et al.] 
Finanční účetnictví a výkaznictví 
Praha : Institut certifikace účetních, c2012, 264 s. : il. 
Učebnice ke zkoušce zařazené v Systému certifikace vzdělávání účetních v ČR do úrovně 
Certifikovaný účetní. Obsah jednotlivých částí: účetní závěrka dle českých účetních předpisů, 
koncepce a vybrané oblasti účetní závěrky sestavené dle IFRS, koncepce konsolidované účetní 
závěrky v rozsahu konsolidované rozvahy, audit účetní závěrky a finanční analýza. - 1. vyd. - Na 
obálce pod názvem: Komora certifikovaných účetních. - ISBN: 978-80-86716-79-4 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
26854 
František Ochrana, Milan Půček 
Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 227 s. : il. 
Publikace usiluje o odhalení příčin plýtvání s veřejnými zdroji a o hledání dodatečných úspor ve 
veřejném sektoru. Vymezuje klíčové oblasti, v nichž dochází k plýtvání zdrojů. Představuje základní 
teoretické koncepce účinného řízení změn ve veřejné správě, jejich přednosti a omezení. Popisuje 
možnosti přenosu zkušeností a postupů a metody a nástroje k dosahování úspor  "zeštihlováním" 
organizace. Na základě analýzy provedené v publikaci vyvozují autoři závěry a doporučení. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-909-8 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26776 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Fiscal frameworks in the European Union : May 2012 update on priority countries 
Fiskální rámce v Evropské unii : aktualizace údajů o zemích s důležitým postavením z května 
2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 25 s. : 
rámečky 
Dodatek k publikaci "Fiscal frameworks across member states :  Commissions services' country fiches 
from the 2011 EPC peer review". Přináší předběžné kritické zhodnocení národních fiskálních rámců 
pěti zemí (Řecka, Irska, Portugalska, Kypru a Lotyšska) Výborem pro hospodářskou politiku EK         
z května 2012. Analyzuje a hodnotí vývoj a postup změn fiskálního řízení za relativně krátké období   
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u zemí, v nichž je potřeba daných reforem považována za prioritní. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22907-7 
(brož.) 
 

Ostatní 
 
26818 
Hervé Juvin, Gilles Lipovetsky ; přeložil Martin Pokorný 
Globalizovaný Západ : polemika o planetární kultuře 
Praha : Prostor, 2012, 231 s. 
Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané "Vláda 
hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace", filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně 
mapuje fenomén globalizace, rysy tohoto jevu, přičemž formuluje jak jeho pozitivní, tak negativní 
stránky. Francouzský ekonom a esejista Hervé Juvin v druhém příspěvku "Kultura a globalizace" 
představuje odlišný přístup a takřka výhradně vidí zápornou stránku globalizačního procesu. Jde mu    
o obranu civilizace, které je součástí. Celý jeho text je obranou kultury před komerčním a 
ideologickým zhloupnutím. Třetí část obsahuje přímou polemiku obou autorů. - V českém jazyce vyd. 
1. - Přeloženo z francouzštiny. - ISBN: 978-80-7260-265-0 (váz.) 
 
26817 
Carol Tavrisová, Elliot Aronson ; [přeložil Václav Viták] 
Chyby se staly (ale ne mou vinou) : proč omlouváme svoje hloupé názory, chybná rozhodnutí a 
špatné skutky 
Praha : Dokořán, 2012, 284 s. 
Na příkladech psychologických experimentů i příkladů z reálného života vysvětlují autoři 
mechanismus sebeospravedlňování. Proč se lidé tak vehementně vyhýbají odpovědnosti, když se věci 
začnou brát špatným směrem? A proč je snadnější odhalit pokrytectví u ostatních, nikoliv však u sebe? 
- 1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-366-0 (váz.) 
 
26814 
Rüdiger Tschacher ; [překlad Jaroslav Hofmann] 
Štrasburk 
Praha : Jan Vašut, 2011, 128 s. : barev. il., mapy, plány +1 mapa (36 x 57 cm) 
Praktický průvodce Štrasburkem. Zajímavosti. Přehled možností ubytování, stravování, možností 
nákupů, slavností a festivalů. Tipy pro rodiny s dětmi. Tipy na tzv. zelené cestování. Pamětihodnosti. 
Muzea a galerie. Procházky a výlety. Praktické rady a základní informace. - České vyd. 1. - Přeloženo 
z němčiny. - ISBN: 978-80-7236-741-2 (brož.) 
 
26807 
Christian Eder ; [překlad Jaromíra Borecká] 
Vídeň 
Praha : Jan Vašut, 2012, 160 s. : barev. il., mapy, portréty, plány +1 plán města (36 x 67 cm) 
Praktický průvodce Vídní. Zajímavosti. Přehled možností ubytování, stravování, možností nákupů, 
slavností a festivalů. Tipy pro rodiny. Tzv. zelené cestování. Pamětihodnosti. Muzea a galerie. 
Procházky a výlety. Důležité informace. - České vyd. 4., rozš. a aktualiz. - Německo-český slovník. - 
ISBN: 978-80-7236-816-7 (brož.) 
 
26816 
Helena Válková, Josef Kuchta a kolektiv 
Základy kriminologie a trestní politiky 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxviii, 636 s. : il. 
Publikace přehlednou formou zprostředkovává aktuální stav kriminologického poznání. Zabývá se 
závažnými formami kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné 
činnosti v ČR, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo      
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v průběhu posledních 15 let. Text učebnice je rozdělen do dvou částí. V obecné části se vymezuje 
předmět kriminologie a její postavení v systému vědních oborů. Popsány jsou metody 
kriminologického výzkumu, vývoj názorů na příčiny kriminality, jednotlivé směry a trendy, stav, 
struktura a vývoj kriminality, vymezení viktimologie a současnost a trendy v sociální kontrole 
kriminality. Druhá, zvláštní část, se zabývá jednotlivými druhy kriminality a jejich specifiky. Např. 
hospodářská, majetková kriminalita, násilná kriminalita, trestné činy v dopravě, organizovaný zločin, 
extremismus a terorismus, počítačová kriminalita aj. Text je doplněn řadou tabulek, grafů a schémat. - 
2. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7400-429-2 (brož.) 
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