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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  především  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 proměna rozpočtu EU po roce 2014 a 
reformy  politik,  makroekonomické  kondicionality  v politice 
soudržnosti  EU  a  jejich  možné  rozšíření  do  dalších  oblastí 
unijního práva, návrh k zajištění ochrany zahraničních  investic 
založených mezinárodní dohodou EU, poplatky za studium na 
veřejných  vysokých  školách,  nová  organizace  finanční  správy, 
zvláštní  požadavky  na  úředníky  veřejné  správy,  financování 
veřejných  rozpočtů,  celní  politika  EU,  zavádění  e‐auditních 
postupů do kontrolní praxe správce daně, obtížně srozumitelné 
daňové předpisy a návrh směrnice o společném konsolidovaném 
korporátním  základu  daně.  V anglickém  jazyce  vyšly  např. 
články týkající se vlivu daně z přidané hodnoty na potraviny ve 
spotřebním koši a hospodářské krize ve výsledcích nefinančního 
podnikového sektoru v ČR.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného  tisku, a  to přehled celosvětových opatření 
německého fiskálu proti daňovému úniku, připomínky k návrhu 
německého zákona, který má usnadnit přechod státních úředníků 
do podnikové sféry, nerovnováha a nestabilita ekonomiky  jako 
důsledek  nárůstu  rozdílů mezi  chudými  a  bohatými,  důvody 
neústavnosti dosavadních daňových úlev poskytovaných v případě 
dědění  podnikového  majetku  v Německu,  kritika  koncepční 
diskriminace  financování  vlastním  kapitálem  v německém 
daňovém  právu  a  návrh  EK  týkající  se  zavedení  placených 
informátorů o hospodářských deliktech v podnicích. Z anglicky 
psaného  tisku  jsme  pro Vás např.  vybrali  články  zaměřené na  
hospodářskou situaci ve Francii, na rozpočtový deficit v USA, na 
digitální  peněženku,  elasticitu  zdanitelného  příjmu na Novém 
Zélandu, na dopad na snížení příspěvků na sociální zabezpečení 
na zaměstnanost (zhodnocení reformy z roku 2003 ve Francii) a 
na  náklady  na  plnění  daňových  povinností.  Články  o  korupci 
v Rusku  a  nástrojích makroobezřetné  politiky  centrálních  bank 
jsou z ruského  tisku. Šedivá  tvář ekonomiky  je  téma slovenského 
článku.  

  V případě  zájmu  o  plné  znění  odborných  článků  a 
nové knihy jsme Vám plně k dispozici.     
   

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 
 

Z produkce Ministerstva financí 

Na  stránkách  MF  je  k dispozici  Fiskální  výhled 
listopad 2012 
 
Je zpracováván v odboru Finanční politika MF ČR. 
Zahrnuje  predikci  na  běžný  a  následující  rok, 
u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. 
Nedílnou  součástí  Fiskálního  výhledu  ČR  je 
i Metodická  příručka,  která  definuje,  upřesňuje  a 
vysvětluje řadu pojmů, metod a použitých statistik. 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.
html 

 
 
Monitoring 
 
Další  speciální  monitoring,  tentokrát  na  téma  
Finanční  perspektiva  EU,  je  pro Vás  připraven  na 
intranetových    stránkách  Odborné  knihovny MF. 
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  
 
26320/919 
Správní řád. Soudní řád správní: podle stavu k 15.10.2012 
  
 
Nejnovější odborné články zařazené do našeho 
katalogu 
 
Rádi  bychom  Vás  ještě  jednou  upozornili  na 
novinku: 
 
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.  
 
 
 
 

Plné  texty  Vámi  vybraných  odborných 
článků 
 
Vzhledem ke stoupajícímu počtu Vašich žádostí 
o tuto službu si dovolujeme připomenout: 
 
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. 
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Daně 
 
Rainer Zielke 
2012 tax changes : Norway 
Daňové změny v r. 2012 : Norsko 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 10, p. 520-524 
Příspěvek stručně informuje o principech norského daňového systému a o změnách provedených v r. 2012. 
Také se zabývá přeshraničními důsledky těchto novinek. - Pozn. 
 
A fat chance : Denmark's food taxes 
Nulová šance : dánské daně z potravin 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8811, p. 29 
Před rokem byla v Dánsku zavedena daň z nasycených tuků, jež sledovala ochranu zdraví 
obyvatelstva. V praxi se však projevila jako těžkopádná a nepříjemná povinnost s nežádoucími 
vedlejšími účinky, proto ji dánská vláda nyní ruší. 
 
Simone Pellegrino, Massimiliano Piacenza and Gilberto Turati 
Assessing the distributional effects of housing taxation in Italy : a microsimulation approach 
Stanovení distribučních účinků zdanění bydlení v Itálii : mikrosimulační přístup 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 3, p. 495-524 
Autoři prostřednictvím mikrosimulačního modelu simulují redistribuční účinky zdanění bydlení na 
prosperitu italských domácností s cílem zkoumat efektivitu a spravedlivost současného italského 
daňového systému. Zejména se zaměřují na osobní daň z příjmů u místa hlavního pobytu (Personal 
Income Tax on the main residence) a porovnávají ji s alternativním přístupem, který bere v úvahu širší 
definici příjmu, jež zahrnuje také imputované nájemné bytových jednotek obývaných majiteli. Nejprve 
stručně popisují zdanění bydlení v Itálii v kontextu optimálního daňového systému, dále seznamují       
s modelem a empirickými daty z roku 2008. Následně shrnují výsledky analýzy a v několika 
alternativních scénářích zvažují distribuční důsledky přístupu s imputovaným nájemným. - Pozn. -- 
Viz i další příspěvky monotematického čísla Housing. 
 
Aleksandra Bal 
Competition for research & development tax incentives in the European Union : how an optimal 
research & development system should be designed 
Soutěž o daňové pobídky výzkumu a vývoje v Evropské unii : jak by měl vypadat optimální 
systém výzkumu a vývoje 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 10, p. 573-577 
Autorka se zabývá otázkou, jaká by měla být optimální podoba daňových pobídek výzkumu a vývoje a 
zda soutěž mezi různými pobídkovými systémy nepovede k "závodům ke dnu". Vychází přitom ze 
situace v Evropské unii. - Pozn. 
 
Roberto Bernales 
Corporate income tax law developments : Spain 
Novinky v dani z příjmu právnických osob : Španělsko 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 10, p. 525-528 
Příspěvek rozebírá novinky v dani z příjmu právnických osob ve Španělsku, a to zejména opatření ke 
stimulaci hospodářské činnosti a zlepšení veřejných financí. 
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Dominik Orfánus 
Čierny alkohol sa už otrávil : pančovanie sa na Slovensku oplatí menej, po českej kauze bude 
tento biznis ešte ťažší 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 43, s. 18, 20 
Ochrana proti černému alkoholu v SR, opatření na eliminaci nezdaněného alkoholu, v grafu sazby 
daně z lihu v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. Podíl černého alkoholu na celkovém 
obratu (SR 10-15 %, ČR 25-50 %). Předpoklady fungování obchodu s nezdaněným alkoholem. 
 
Petr Taranda 
Daňová tvrzení podávaná v průběhu insolvenčního řízení u dlužníka - právnické osoby v reorganizaci 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 11, s. 33-35 
Podávání daňových tvrzení v souvislosti se zjištěním úpadku dlužníka (podávání daňového přiznání     
v průběhu insolvenčního řízení, kde úpadek dlužníka je řešen reorganizací). Vliv zdaňovacího období 
v případě zjištění úpadku dlužníka na stanovení základu daně (přihlašované pohledávky, daňové 
pohledávky). Podávání daňových tvrzení v případě trvání insolvenčního řízení déle než jedno 
zdaňovací období. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Dary a reklama z pohledu daně z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 22, s. 17-24 
Daňové řešení darů, sponzoringu, reklamních a propagačních předmětů a reklamy na straně 
poskytovatele/příjemce těchto činností. Odpočet poskytnutého daru od základu daně z příjmů. 
Uplatnění daně z příjmů u příjemce daru v případě fyzické/právnické osoby; limity FKSP. Uznatelnost 
výdajů na sponzoring. Náležitosti reklamního a propagačního předmětu. Postup u výdajů na reklamu a 
propagaci týkajících se více zdaňovacích období. Příklady, postupy. 
 
Zdeněk Morávek 
DPH u občanských sdružení. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 11, s. 22-25 
DPH u občanských sdružení, vymezení plnění osvobozených od daně v komentovaném přehledu 
nejobvyklejších činností: kulturní služby, služby související se sportem, protihodnoty členského 
příspěvku, ochrana a výchova dětí a mládeže. Příklady. 
 
Václav Benda 
DPH u poradenských a vzdělávacích služeb 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 21, s. 1-6 
Pravidla pro stanovení místa plnění u poradenských a vzdělávacích služeb; příklad praktické aplikace 
v případě, kdy je plátce 1) poskytovatelem a 2) příjemcem uvedených služeb. 
 
Jana Jarešová, Jiří Žežulka 
E-audit - trest nebo výhoda pro daňový subjekt? 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 5, s. 24-29 
Zavádění e-auditních postupů do kontrolní praxe správce daně. Obsah pojmu e-audit, e-commerce, 
ERP System mapping, IT Forensics, EDP Audit. Národní regulativní rámec EDP auditu, postup 
správce daně při EDP auditu; technická stránka předávání dat požadovaných správcem daně. - Pozn. 
 
Axel Schrinner 
Erbschafsteuer auf der Kippe 
Daň dědická na vahách 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 197 (11.10.2012), S. 12-13 
K důvodům neústavnosti dosavadních daňových úlev poskytovaných v případě dědění podnikového 
majetku v Německu (a reformě daně dědické v letech 2009 a 2010). Úsporný daňový model cash-s.r.o. -- 
K tématu blíže viz Der Betrieb, 2012, č. 45, s. 2538-2543. 
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Veronika Daurer and Nicole Tüchler 
Foreign tax credit - is a carry-forward obligatory? 
Zápočet zahraniční daně - je převod do příštích let závazný? 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 10, p. 563-571 
Autorky se zaměřují na otázku, co by mohlo být právním východiskem pro umožnění přenesení 
daňového zápočtu do příštích období v případě zahraničních daní. Otázka je posuzována z pohledu 
národního práva, práva EU a smluvního práva. - Pozn. 
 
Michael Brächer, Ingo Narat 
Freunde der Silbermünzen atmen auf 
Milovníci stříbrných mincí si oddechli 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 207 (25.10.2012), S. 32-33 
Investiční zlato a stříbro v Německu; plánovaná standardizace dosavadní (snížené) sazby DPH            
u privilegovaných stříbrných mincí od roku 2013 resp. 2014 (ze 7 na 19 procent). 
 
Michal Radvan 
Harmonizace daní v Evropské unii 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 3, s. 15-19 
Daňová harmonizace v EU, význam zachování národních kompetencí při nastavení daňové politiky. 
Definice pojmu daňová harmonizace, stádia a kritéria daňového sbližování; pozitivní harmonizace, 
negativní harmonizace. Harmonizace nepřímých daní, systém nepřímého zdanění v podobě DPH (bez 
unifikace daňové sazby, povinná minimální základní/snížená sazba), úprava spotřebních daní (zrušení 
horizontální směrnice). Stagnace procesu harmonizace u přímých daní. - Pozn. 
 
Jitka Danielová 
Kauza metanol očima správce daně 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 11, s. 10-11 
K návrhům možných opatření, která by zlepšila sledování pohybu a spotřeby metanolu na území ČR 
(zatím nespadá do kompetencí celní správy); doporučené zpřísnění organizačních a kontrolních 
činností, doporučená úprava zákona o lihu. Odmítnutí návrhu na nulovou spotřební daň vč. povolovacího 
řízení (nedostatečně efektivní). Plán nulové tolerance k černému trhu s lihovinami. 
 
Viktor Šmejkal 
Každodenní realita v konfrontaci s obtížně srozumitelnými daňovými předpisy : automobily 
versus daňová pravidla, ilustrace diskutabilního výkonu daňové pravomoci státu 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 3, s. 20-25 
Kritické zhodnocení srozumitelnosti daňových předpisů aplikovaných při zdanění činností 
souvisejících s obchodem s automobily nebo službami s nimi spojenými: automobil a zdanění příjmů 
(daňově uznatelné výdaje, odepisování vozidel, uplatnitelnost nákladů provozu vozidel podnikatele, 
náležitosti pracovních jízd/rozsudek NVS 1 Afs 105/2009, pedantické kontroly správce daně zaměřené 
na knihu jízd, zdanění výhody používání vozidla zaměstnavatele zaměstnancem). Automobil a DPH,  
k diskutované neslučitelnosti § 75 odst. 2 zákona o DPH se směrnicí 77/388/EHS týkající se 
společného systému DPH atd. Absence standardní uplatnitelnosti výdaje za dojíždění na místo výkonu 
ekonomické činnosti všemi osobami výdělečně činnými (bez ohledu na režim právního vztahu, v němž 
je činnost vykonávána). - Pozn. -- K tématu viz též příspěvek v čas. Daňový expert, 2012, č. 5, s. 6-9 
nazvaný Platil zákaz nároku na odpočet DPH u osobních automobilů?. 
 
Václav Pátek 
Ke zdaňování profesionálních sportovců - fotbalisté 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 22, s. 14-16 
Komentované rozhodnutí NSS ve věci zdaňování profesionálních sportovců (čj. 2 Afs 16/2011 - 78); 
zdaňování činnosti profesionálního fotbalisty v režimu OSVČ. Uznatelnost nákladů za akviziční 
služby/nepeněžních výdajů. Čj Afs 22/2012 - 31. - Pozn. 
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Milan Mikulka 
Konec univerzálních úředníků. Vzniknou týmy specialistů 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 228 (22.11.2012), s. 20-21 
Ke změnám v daňové správě od ledna 2013. Sloučení stávajících finančních úřadů do 14 krajských 
finančních úřadů, na nichž budou působit skupiny specializovaných odborníků, zvětšení jejich 
působnosti. Vznik Specializovaného finančního úřadu pod vedením Jana Ronovského, pod který 
spadají společnosti s ročním obratem nad 2 miliardy korun. Zmíněna je výrazná časová zátěž při 
administraci a placení daní v ČR dle závěrů studie PwC "Paying taxes 2013". V grafech je uvedeno 
srovnání Česka s dalšími evropskými zeměmi na základě zmiňované studie. -- Viz také příspěvek na  
s. 1 a rozhovor s P. Chrenkem na s. 21. 
 
Gerhard Kraft, Andreas Körner, Anna Türksch 
Kritik der konzeptionellen Diskriminierung der Eigenkapitalfinanzierung im deutschen Steuerrecht 
Kritika koncepční diskriminace financování vlastním kapitálem v německém daňovém právu 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 43, S. 2416-2422 
Aspekty diskriminace financování vlastním kapitálem oproti financování cizím kapitálem v Německu, 
možnosti odstranění tohoto znevýhodnění nastaveného daňovým právem - s odkazem na systém 
zdanění v Belgii či Itálii, které není pro fiskál ztrátové - na rozdíl od dosavadní německé koncepce 
(vliv občanského práva při rozlišování vlastního a cizího kapitálu). Návrh daňového zákona pro rok 
2013, doplnění předpisů k úvěrovému limitu. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Likvidace společnosti s r. o. v daních a účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 21, s. 6-13 
Účetní a daňové úkony spojené s likvidací s. r. o.; zahájení likvidace, mimořádná účetní závěrka ke 
dni předcházejícímu vstupu do likvidace, povinnost řádného/dodatečného daňového tvrzení. Průběh 
likvidace, informace o likvidaci (pro věřitele, Obchodní věstník), zahajovací likvidační účetní rozvaha, 
soupis jmění. Ukončení likvidace, zpráva o průběhu likvidace, stanovení podílů společníků na 
likvidačním zůstatku, sestavení konečné účetní závěrky, daňový režim podílů na likvidačním zůstatku. 
Příklady účtování podle fází likvidace. 
 
Danuše Nerudová 
Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české 
společnosti mimo hru?. [5.] 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 5, s. 36-40 
CCCTB, společný konsolidovaný korporátní základ daně. Kapitola 15, pravidla pro určování 
transparentnosti entit (resp. transparentních subjektů); článek 84 (pravidla pro alokaci příjmů 
transparentních entit daňovým poplatníkům, kteří v nich drží podíl), článek 85 (otázka transparentnosti 
v případě entity ve třetí zemi). Kapitola 16, pravidla pro rozdělování konsolidačního základu daně; 
článek 86 (všeobecné principy, alokační rovnice), článek 87 (ochranná doložka), článek 88 
(rozdělování základu daně při vstupu/výstupu ze skupiny), článek 89 (výpočet podílu), článek 90-96 
(vymezení složení jednotlivých faktorů alokační rovnice), článek 91 (pravidla pro vykazování 
zaměstnanců a objemů mezd u jednotlivých členů skupiny), článek 92 (složení faktoru aktiv), článek 
93 (pravidla pro přiřazování aktiv jednotlivým členům skupiny), článek 94 (oceňování aktiv pro účely 
faktorů alokační rovnice), článek 95 (složení faktoru tržeb), článek 96 (přiřazování tržeb jednotlivým 
členům skupiny), článek 97 (pravidla pro výpočet jednotlivých faktorů), článek 98 (definice finanční 
instituce, speciální pravidla k faktorům alokační rovnice), článek 99 (definice pojišťoven), článek 100 
(speciální pravidla ve vztahu k faktorům alokační rovnice v případě ropy a zemního plynu), článek 
101 (pravidla pro lodní dopravu, vnitrozemskou vodní dopravu, leteckou dopravu), článek 102 
(položky odčitatelné od stanoveného podílu), článek 103 (aplikace vnitrostátní sazby daně). - Pozn. 
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Veronika Sobotková 
Opatření proti zneužívání daňových systémů zemí Evropské unie 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 5, s. 30-35 
Rostoucí význam daňových rájů v mezinárodním plánování; škodlivé daňové praktiky, agresivní 
daňové plánování. Charakteristika opatření proti zneužívání daňových systémů, GAAR (general anti-
abuse rules), SAAR (specific anti-abuse rules), pravidla o převodních cenách (transfer pricing). 
Obecná pravidla proti zneužívání, specifická pravidla proti zneužívání, pravidla o ovládaných 
zahraničních společnostech (CFC - controlled foreign corporation rules), aplikace pravidel CFC, 
rozdílnost limitů daňové sazby korporací, pravidla proti daňovým rájům, pravidlo nízké kapitalizace 
(thin capitalization rules), uplatňování pravidla EBIT nebo EBITDA. Tabulka zachycuje implementaci 
obecných a specifických opatření zemí EU v národní daňové legislativě. 
 
Ivan Macháček 
Prodej bytu a časový test pro osvobození od daně z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 11, s. 2-6 
Podmínky pro osvobození prodeje bytu a převodu členských práv družstva od daně z příjmů, časový 
test prodeje bytu, který je/není bydlištěm poplatníka. Zdanění příjmů z prodeje bytu, zdanění příjmů    
z převodu členských práv družstva. Délka vlastnictví bytu, byt nabytý děděním. Příklady s řešením. 
 
Marie Lamensch 
Proposal for implementing the EU one-stop-shop scheme from 2015 
Návrh na realizaci systému jednoho kontaktního místa v EU od r. 2015 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 5, p. 312-315 
Od 1. ledna 2015 musí provozovatelé, kteří poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a 
televizního vysílání a elektronické služby osobám nepovinným k dani se sídlem v EU, vyúčtovávat 
DPH v členských státech, kde jsou jejich zákazníci usazeni. Aby se nemuseli registrovat k dani ve více 
státech, mohou poskytovatelé služeb vyúčtovat DPH v jediném členském státě, a to v rámci systému 
"jediného kontaktního místa". Systém je již ve velmi omezené verzi využíván. Evropská komise 
navrhla několik dodatků k prováděcímu nařízení k DPH, které jsou v článku rozebírány. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Přehled připravovaných změn zákona o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 22, s. 1-4 
Aktuální přehled zákonů, které novelizují zákon o DPH - s účinností od (1.1.2012, 1.11.2012, 1.1. a 
1.4.2013, 1.1.2013, 1.1.2014, 1.1.2015, 1.1.2016). JIM, zákon o Finanční správě, zřízení jednoho 
inkasního místa, stavby pro sociální bydlení (zákon o výkonu ústavní výchovy), registrace k DPH, 
snížení obou sazeb DPH ; sjednocení sazby na výši 17,5% od 1.1.2016 atd. 
 
Zdeněk Kuneš 
Přehled změn v zákoně o DPH od 1. ledna 2012 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 11, s. 52-57 
Od 1. ledna 2012 byly přijaty tři novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o zákon č. 370/2011 Sb., 
zákon č. 457/2011 Sb., s účinností od 1. ledna 2012, a zákon č. 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 
2012. V článku je uveden stručný přehled nejdůležitějších změn. 
 
Otakar Machala 
Přechod na hospodářský rok v oblasti účetnictví a daní z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 11, s. 25-32 
Aktuální úprava procesu změny účetního období, tj. přechodu z kalendářního na hospodářský rok, 
změny ve vymezení hospodářského roku v oblasti účetnictví, nejdůležitější postupy v oblasti daní z příjmů 
při používání hospodářského roku po novelách právních předpisů účinných od roku 2012. Termín pro 
oznámení změny přechodu účetního období kalendářního roku na hospodářský rok (správci daně), 
přechodné období. Daň z příjmů u fyzických osob při přechodu na hospodářský rok, překážky 
účtování. Daň z příjmů právnických osob při změně účetního období, rozlišení zdaňovacího období a 
období, za něž se podává daňové přiznání. Změna účetního období hospodářský rok na jiný 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

11 

hospodářský rok. Transformace výsledku hospodaření na základ daně. Zákonné opravné položky a 
rezervy. Odpisy hmotného a nehmotného majetku (pořízeného v období od 1.1.2001 do 31.12.2003/po 
31.12.2003). Uplatnění ztráty. Daňová optimalizace. Příklady. - Pozn. 
 
Christian Ramthun 
Schäubles Jagd aufs schwarze Geld 
Hon ministra financí na černé peníze 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 42, S. 18-23 
Přehled celosvětových opatření německého fiskálu proti daňovému úniku, v jehož kontrolní a 
informační síti hraje hlavní roli smlouva se Švýcarskem; k rozsahu dodanění "starých černých" 
majetků uložených německými občany v daňových oázách, ochranné strategie daňových hříšníků. 
Možnosti vysledování přeposlaných peněz ze švýcarského konta do Singapuru v rámci operace Zange 
(klepeta). 
 
Veronika Sobotková 
Tak trochu jinak o pravidlech nízké kapitalizace 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 11, s. 9-16 
Pravidla nízké kapitalizace, ochrana před masivními a neefektivními daňovými optimalizacemi. 
Fungování a aplikace pravidel nízké kapitalizace, řízení dluhového financování podniku. Identifikace 
vztahů spojitosti mezi dlužníkem a věřitelem, určení spřízněných vztahů dle § 23 odst. 7 zákona o daních 
z příjmů; definice spojených osob do roku 2003/od roku 2004, určení spřízněných vztahů na základě 
back-to-back financování, shrnutí základních principů při určování vztahů spojitosti. Jak určit výši 
nedaňových úroků resp. finančních výdajů (nákladů). Úroky placené do zahraničí z hlediska testu 
nízké kapitalizace. Příklady s řešením. - Pozn. 
 
Sebastian Eichfelder and Michael Schorn 
Tax compliance costs : a business-administration perspective 
Náklady na plnění daňových povinností : pohled podnikové správy 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 2, p. 191-230 
Mezi strategie optimalizující náklady na plnění daňových povinností soukromých plátců daně patří 
např. užívání nástrojů jako jsou informační technologie, software ke správě daní, elektronické 
předkládání dokumentů, placená příprava daňového přiznání, outsourcování činností spojených s plněním 
daňových povinností externím poradcům a cash accounting. Autoři vycházejí z toho, že na základě 
racionální volby si daňoví poplatníci vybírají nákladově optimální strategii, a ověřují tuto hypotézu za 
použití empirické analýzy vztahu mezi náklady na plnění daňových povinností a strategií podnikové 
správy. Modelovým způsobem zkoumají údaje o německých malých podnicích a živnostnících z roku 
2003 a detailně zjišťují efekty použití různých nástrojů optimalizačních strategií. Výsledky naznačují, 
že outsourcování souvisí negativně s náklady na plnění daňových povinností, a to zejména v případě 
malých podniků. - Pozn. 
 
Konstantinos Tzioumis and Leora F. Klapper 
Taxation and capital structure : evidence from a transition economy 
Daně a kapitálová struktura : údaje z tranzitivní ekonomiky 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 2, p. 165-190 
Studie zkoumá vliv korporačního zdanění na finanční politiku podniku v prostředí tranzitivní 
ekonomiky. Prostřednictvím dopadů reformy v oblasti korporačního zdanění, která proběhla v roce 
2001 v Chorvatsku (sazba daně z příjmů právnických osob tam poklesla z 35% na 20%), na 
kapitálovou strukturu soukromých nefinančních malých a středních podniků autoři zjišťují, zda jsou 
daňové vlivy na kapitálovou strukturu podniků v tranzitivní ekonomice obdobné jako ve vyspělých 
státech. Zjištění ukazují vliv snížení daní na volbu kapitálové struktury chorvatských podniků, jenž 
vyústil v navýšení vlastního kapitálu, což je v souladu s kompromisní teorií kapitálové struktury. - 
Pozn. 
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Iris Claus, John Creedy and Josh Teng 
The elasticity of taxable income in New Zealand 
Elasticita zdanitelného příjmu na Novém Zélandu 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 3, p. 287-303 
Příspěvek poskytuje informace o systému zdanění příjmů na Novém Zélandu a shrnuje nové odhady 
elasticity zdanitelného příjmu fyzických osob s přihlédnutím ke změnám čisté mezní míry zdanění 
(marginal net-of-tax rate). Zavedení další daňové skupiny s nejvyšší mezní daňovou sazbou ve výši 
39% v roce 2001 poskytlo příležitost ke zkoumání citlivosti reakcí daňových poplatníků na změny      
v mezních daňových sazbách. Bylo zjištěno, že odhadovaná elasticita zdanitelného příjmu pro skupinu 
poplatníků s nejvyššími příjmy je výrazně vyšší než u ostatních skupin. Elasticita byla empiricky 
testována za použití metody difference-in-difference. - Pozn. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
The European Court of Justice - recently decided and pending cases 
Evropský soudní dvůr - nové rozsudky a projednávané případy 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 5, p. 322-338 
Seznam rozsudků Soudního dvora EU (ESD) a posudků generálních advokátů ESD v případech 
týkajících se DPH v uplynulých 12 měsících; seznam zbývajících případů, projednávaných před ESD 
k 31. srpnu 2012; seznam případů, které byly v minulém roce vyřazeny z rejstříku ESD; souhrny 
rozsudků, posudků a předběžných otázek, které ještě nebyly zveřejněny. - Pozn. 
 
Anthony B. Atkinson 
The Mirrlees Review and the state of public economics 
Mirrleesova zpráva a stav veřejné ekonomie 
The Journal of economic literature, Vol. 50, (2012) No. 3, p. 770-780 
Mirrleesova zpráva o daňovém systému ve Velké Británii (zpracovaná skupinou ekonomů pod 
vedením Jamese Mirrleese, uznávaného teoretika a nositele Nobelovy ceny) je významným mezníkem 
v analýze britské fiskální politiky. Tento příspěvek se zaměřuje na otázku, co je možné se dozvědět ze 
zprávy o stavu veřejné ekonomie a směrech dalšího výzkumu. -- Viz i další článek The Mirrlees 
Review od Martina Feldsteina na s. 781-790. 
 
Jan Široký, Anna Kovářová, Kateřina Randová 
The role of the value added tax on foodstuffs in the consumer basket 
Vliv daně z přidané hodnoty na potraviny ve spotřebním koši 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 8, p. 387-395 
Autoři zvažují dopad nárůstu snížené sazby daně z přidané hodnoty na spotřebu domácnosti. Zjišťují, 
jak se vyvíjela váha snížené sazby DPH ve spotřebním koši průměrné domácnosti v ČR v letech 2005 - 
2010 zejména pro potraviny a nealkoholické nápoje. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u obcí - režim přenesení daňové povinnosti 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 11, s. 17-21 
Uplatnění DPH u obcí, režim přenesení daňové povinnosti v případě: dodání šrotu a odpadu, při 
poskytnutí stavebních a montážních prací. Podmínky použití režimu přenesené daňové působnosti. 
Plnění, na něž se režim přenesení daňové působnosti nepoužije. Povinnost přiznat a zaplatit daň, den 
uskutečnění zdanitelného plnění, zálohy, základ daně. Oprava základu daně a oprava odpočtu daně, 
nárok na odpočet daně. Vystavení daňového dokladu, vedení evidencí o zdanitelných plněních, 
předkládání výpisu z evidence správci daně. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u obcí není jednoduchou záležitostí. (3.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 21, s. 23-26 
Aplikace DPH v případě nové obecní výstavby; stanovení základu daně u stavebních a montážních 
prací, převodů staveb a nebytových prostor, změny nároku na odpočet daně, režim přenesení daňové 
povinnosti. Stavby pro sociální bydlení, uplatnění snížení sazby daně. 
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the editors [Fabiola Annacondia, Walter van der Corput] 
VAT Committee - Guidelines 2008-2012 
Výbor pro DPH - pokyny pro roky 2008-2012 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 5, p. 339-347 
V červenci 2012 zveřejnila Evropská komise pokyny přijaté Výborem pro DPH v období od r. 1977 
do 1. července 2012. Nejvýznamnější pokyny přijaté do r. 2008 a pokyny týkající se místa 
poskytování služeb platné od 1. ledna 2010 již byly v časopise zveřejněny. V tomto přehledu editoři 
předkládají pokyny přijaté Výborem pro DPH od r. 2008 do 1. července 2012, které dosud nebyly 
zveřejněny. - Pozn. 
 
Barbora Strnadová 
Vyšší DPH : lidé šetří na jídle i lécích 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 214 (2.11.2012), s. 5 
Problematika nižšího výběru DPH a očekávané stagnace spotřeby domácností a veřejného sektoru      
v roce 2012 v ČR. Možný pokles obecních a krajských příjmů ze sdílených daní. 
 
Vlasta Ptáčková 
Zaměstnanecké benefity. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 11, s. 33-36 
Zaměstnanecké benefity v ČR; příspěvky na dovolenou, zvýhodněné půjčky, nevratná sociální 
výpomoc, slevy z ceny, doprava do/ze zaměstnání, poskytnutí přechodného ubytování, mobilní 
telefon, mzdové vyrovnání za první tři dny nemoci, dary, závodní preventivní péče, bezpečnost a 
ochrana zdraví. 
 
Miloš Kořínek 
Zastupování v daňovém řízení 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 11, s. 36-38 
Zastupování v daňovém řízení; zákonný zástupce, ustanovený zástupce, zmocněnec, omezení 
zmocnění, společné zastupování. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2012  
Výdaje a příjem z pojištění. Jak řešit mezinárodní dvojí zdanění (příklady zdanění; porovnání metody 
vynětí a zápočtu atd.). Úroky z hypotečních úvěrů a daň z příjmů. Ručení za nezaplacenou daň a 
změny pro rok 2013 (vč. příkladů). Služby vztahující se k nemovitostem - problémy při uplatňování 
DPH (vč. příkladů). 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 24/2012  
Nevybraná dovolená jako daňový základ. Obrat jako kritérium pro účetní a daňové účely (vč. příkladů). 
Úhrada faktur OSVČ ze soukromých prostředků. Hromadná dovolená. Úplata za výpůjčku vozidla 
zaměstnanci. Náhrada mzdy při doprovodu rodinného příslušníka. 
 
č. 25-26/2012  
Novela zákona o DPH od 1.1.2013. Žádost na paušální daň do 31.1.2013. Společné jmění manželů 
z daňového pohledu. Návaznost slev na dani v průběhu měsíce. Odpočet DPH u benzinu nakoupeného 
v EU. Možnost zrušení registrace k DPH. DPH při prodeji bytu. Srážková daň u licence. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Hans Christian Müller 
Alles eine Frage der Verteilung 
Vše je otázkou rozdělení 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 209 (29.10.2012), S. 17 
Stále více ekonomů je přesvědčeno, že rostoucí propast mezi chudými a bohatými se stala příčinou 
finanční krize, a také už zase berou vážně otázku rozdělení (rozdělení příjmů patřilo k hlavním 
tématům berlínské konference Research Network Macroeconomics and Macroeconomics Policies). 
Příklad USA ukazuje, že rozdíl mezi chudými a bohatými masivně narůstá před krizí - příliš velká 
nerovnováha v ekonomice vede k její nestabilitě. Proto došlo k rozšíření standardního 
makroekonomického modelu o otázky rozdělení - místo homogenních rozpočtů, které mají jednotné 
zájmy, figuruje v tomto modelu dělník a vlastník. Ve zkratce je naznačen proces, kdy peníze bohatých 
končí jako dluhy chudých s tím, že spirálu zadluženosti podnítila právě liberalizace finančních trhů, 
které se zcela odtrhly od reálné ekonomiky. Život či fungování na dluh ztratilo své stigma - soukromé 
zadlužování a příjmová nerovnováha mohutně vzrostly v období okolo roku 1920 a stejně tak v roce 
2007. 
 
M. Klinova, Je. Sidorova 
Čelovečeskij kapital v Jevropejskom sojuze : gosudarstvennyj i nadnacional'nyj konteksty 
Lidský kapitál v Evropské unii : státní i nadnárodní kontext 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 8, s. 80-97 
Článek je zaměřen na otázky utváření a využívání lidského kapitálu jako klíčového faktoru rozvoje 
současného hospodářství. Rozebírá se vzájemná souvislost lidského kapitálu a hospodářského růstu     
v zemích EU, a to včetně úlohy lidského kapitálu ve strategii "Evropa-2020". Zdůrazňuje se význam 
využití evropských zkušeností při řízení lidského kapitálu v Rusku. - Pozn. 
 
M. Ellman 
Čto issledovanie perechodnych ekonomik dalo mejnstrimu ekonomičeskoj teorii 
Co dal výzkum tranzitivních ekonomik hlavnímu směru ekonomické teorie 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 8, s. 98-121 
Na základě různých příkladů se v článku dokazuje, že zkušenosti postkomunistické transformace a 
související akademické diskuse znamenaly užitečný přínos pro ekonomii mainstreamu. Vedly zejména 
k novému pohledu na úlohu státu, sociální politiky, institucí a  bankovního sektoru v hospodářském 
rozvoji. Nově začala být posuzována efektivnost privatizace, závislost na předchozím vývoji a funkce 
politických elit v provádění institucionálních reforem. Uvádí se rovněž, která doporučení 
mezinárodních konzultantů se v procesu transformace projevila jako neadekvátní a proč. - Pozn. 
 
Luciano Fanti and Luca Gori 
Endogenous lifetime in an overlapping-generations small open economy 
Endogenní délka života v malé otevřené ekonomice s přesahem několika generací 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 2, p. 121-152 
Teoretický pohled na dlouhodobé dopady nárůstu veřejných výdajů na zdravotnictví ve vztahu k úsporám 
a disponibilním příjmům domácností v modelu malé otevřené ekonomiky s překrývajícími se 
generacemi (OLG). Délka života jedince je endogenně danou proměnnou modelu určenou jeho 
zdravotním stavem, který je zintenzivňován určitými veřejnými investicemi do zdraví financovanými 
ze zdanění pracovních příjmů těchto jedinců. Autoři vycházejí z předpokladu pozitivního vlivu 
dlouhověkosti na držení úspor. Následnými numerickými simulacemi pro skupiny některých 
skutečných malých ekonomik (vyspělé státy Evropy, tranzitivní evropské ekonomiky včetně ČR a 
málo vyvinuté africké státy) ukazují, jak úspory a blahobyt reagují na změny sazby zdravotního 
pojištění (health tax rate). - Pozn. 
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Game, set and match 
Hra, set a zápas 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8807, p. 67 
Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí učenci Alvin Roth a Lloyd Shapley, zabývající se tzv. teorií 
her. Řešili klíčový ekonomický problém, jak spojit dohromady odlišné strany tak, aby z toho měly co 
největší vzájemný prospěch - např. optimální přiřazování dárců ledvin a příjemců transplantace, 
nových lékařů do nemocnic či studentů ke školám. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
By Michael Mackenzie, Dan McCrum and Stephen Foley 
A false sense of security 
Falešný pocit bezpečí 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38088 (19.11.2012), p. 8 
Vzhledem k nejistému vývoji na trzích se investoři stále více uchylují k dluhopisům jako bezpečnému 
útočišti. Střadatelům však hrozí dvě nebezpečí: při rekordně nízkých výnosech by jejich příjmy mohla 
poškodit inflace a naopak hodnota jejich cenných papírů by mohla prudce klesnout, až úrokové sazby 
začnou přece jen růst. Finanční průmysl je tak stále více znepokojen tím, zda v r. 2013 nedojde           
k prasknutí dluhopisové bubliny. 
 
Arne Lawall, Peter Maier 
Änderungen im Wertpapierprospektgesetz : Wesentliche Neuregelungen und aktuelle 
Auslegungsfragen. (Teil 1) 
Změny v zákoně o prospektu cenného papíru : důležité nové předpisy a aktuální výkladové 
otázky. (část 1) 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 43, S. 2443-2447 
Přehled hlavních změn německého zákona o prospektu cenného papíru (na základě zákona o realizaci 
směrnice 2010/73/EU a změně burzovního zákona). (Přednostní) právo na úpis nových akcií, emise 
malých podniků a small cups (podniků s velmi nízkou tržní kapitalizací), výjimka z povinnosti 
zveřejnit prospekt, kvalifikovaný investor, nová úprava distribučního řetězce atd. - Pozn. 
 
By Michiyo Nakamoto 
Back in the saddle : Japanese banks 
Opět pevně v sedle : japonské banky 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38068 (26.10.2012), p. 7 
Tři největší japonské banky rychle rozšiřují své mezinárodní finanční operace - v posledních dvou 
letech se rozsah jejich zahraničních půjček zvýšil o 20-50 %. Podle kritiků se však bankám zatím 
nedaří přilákat dostatek mezinárodních vkladů a také by měly změnit svou firemní kulturu a dosadit do 
svých správních rad i cizince. 
 
Júlia Čillíková, Peter Pénzeš 
Banková únia a jednotný mechanizmus dohľadu 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 8, s. 8-10 
Návrhy na zachování jednoty a celistvosti jednotného trhu v oblasti finančních služeb (souvisí s plánem 
na dosažení skutečné hospodářské a měnové unie); východiska bankovní unie, návrh na vytvoření 
jednotného mechanismu dohledu nad bankami. Dohledové (národní) kompetence přenesené na ECB, 
kompetence ponechávané na národních orgánech dohledu. Microprudential supervision. - Pozn. -- 
Kompetencím ECB v oblasti regulace a dohledu se v tomto čísle blíže věnuje příspěvek na s. 11-13. 
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Jan Němec 
Banky pod evropským diktátem 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 43, s. 41-45 
Úvaha nad důsledky připravované evropské bankovní unie pro český bankovní systém z hlediska jeho 
finanční stability. Obava z odčerpávání kapitálu a likvidity českých bank do zahraničí jejich 
zahraničními matkami, postoj Česka k centrálnímu evropskému dohledu nad bankami spadajícímu pod 
ECB a novému systému pojištění vkladů, problematika rekapitalizace problémových bank v zemích 
EU. Doplněno shrnutím základních pilířů chystané bankovní unie a přehledem, kolik české banky 
vyplatily svým majitelům na dividendách v letech 2000-2011. 
 
Bruno Biais, Florian Heider, and Marie Hoerova 
Clearing, counterparty risk, and aggregate risk 
Zúčtování, riziko neplacení a celkové riziko 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 2, p. 193-222 
Autoři modelovým způsobem studují optimální formu clearingového systému. Analyzují alokaci 
rizika neplacení, zda by obchodník měl být plně pojištěn proti tomuto riziku a jak může morální 
hazard ovlivnit optimální alokaci rizika. Hlavní výhodu centralizovaného zúčtování (v porovnání        
s decentralizovaným) spatřují v mutualizaci rizika, to však nemůže poskytnout jištění proti celkovému 
riziku. - Pozn. 
 
By Ralph Atkins, Philip Stafford and Brooke Masters 
Collateral damage 
Průvodní škoda 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38067 (25.10.2012), p. 7 
Globální ekonomické krize posledních pěti let zavedly princip zabezpečených půjček na nové a možná 
nebezpečné území. Na jedné straně je velký tlak na to, aby se v zájmu bezpečného finančního systému 
poskytovaly na půjčky záruky - bezpečná aktiva -, na druhé straně se změnila představa investorů       
o tom, co to je bezpečné aktivum. Poptávka po vysoce kvalitních aktivech tak může být větší, než je 
trh schopen poskytnout. 
 
Philip Stafford ... [et al.] 
Exchanges, trading & transaction services 
Burzy, obchodní a transakční služby 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38071 (30.10.2012), sep. sect. (4 p.) 
Rozbor situace na trhu burzovních služeb se zaměřuje na snahy zákonodárců o větší bezpečnost 
systému a reakce trhu, vývoj v jednotlivých regionech a hledání rovnováhy mezi bezpečností a 
soutěží. 
 
Dorit Heß 
EZB überarbeitet Euro-Noten 
ECB nově upravuje eurobankovky 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 219 (12.11.2012), S. 34 
Od května roku 2013 začne ECB dávat postupně do oběhu eurobankovky tzv. druhé generace -            
s dodatečnými bezpečnostními znaky (v podobě řecké mýtické postavy Evropy). Krátké zhodnocení 
bilance odhalených padělaných eurobankovek v první polovině roku 2012. 
 
Henryk Gurgul, Lukasz Lach 
Financial development and economic growth in Poland in transition : causality analysis 
Finanční rozvoj a hospodářský růst v Polsku v tranzitivním období : analýza příčinné souvislosti 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 4, p. 347-367 
Studie zjišťuje kauzální vztah mezi stupněm finančního rozvoje a hospodářského růstu 
prostřednictvím analýzy údajů z Polska za období 2000-2011. S ohledem na působení finanční krize    
z roku 2008 na kauzální vztah mezi finančním odvětvím a polským HDP jsou data z předkrizového 
období (2001 - 3. čtvrtletí 2008) zkoumána samostatně a následně porovnána s celým vzorkem (2000-
2011). Ekonometrická analýza dynamických závislostí mezi HDP a finančním odvětvím kombinuje 
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ukazatele z oblasti bankovnictví a burzovních trhů, testována je lineární a nelineární krátkodobá           
i dlouhodobá Grangerova kauzalita pro nestacionární proměnné. - Pozn. 
 
Hyun Song Shin 
Global banking glut and loan risk premium 
Globální bankovní přesycení a riziková prémie u úvěrů 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 2, p. 155-192 
Autor rozvíjí hypotézu, že nadnárodní bankovnictví a proměnlivé leverage celosvětově působících 
bank jsou kanály, kterými se globálně přenáší liberální finanční/úvěrové podmínky. Při formulaci a 
přezkoumání této hypotézy se zaměřuje na působení globální likvidity na domácí úvěrové podmínky 
rozvinutých zemí, zejména USA a evropských států. Vytváří teoretický model globální likvidity a 
porovnává jej s daty o globálních finančních tocích, nabídce úvěrů a úvěrovém riziku. Dochází             
k závěru, že viníkem snadné dostupnosti úvěrů v USA do roku 2007 může být "globální bankovní 
přesycení" ("Global banking glut") spíše než "globální přebytek úspor" ("Global savings glut"). - Pozn. 
 
Simon Rabinovitch 
China embarks on stealth reform of financial system 
Čína se pouští do nenápadné reformy finančního systému 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38078 (7.11.2012), p. 25 
Čínský finanční systém prošel v posledních několika měsících významnou přeměnou, která přitom 
unikla pozornosti mnoha investorů. Čínská centrální banka totiž podstatně častěji využívá operací na 
volném trhu, přičemž téměř výhradně spoléhá na prodej a zpětný nákup dluhopisů jako způsob 
pumpování peněz do ekonomiky. Tento nástroj řízení likvidity je ve vyspělých zemích běžný, avšak   
v Číně jde o novinku, který má rozměr politický i ekonomický. -- Český překlad článku pod názvem 
Čínská centrální banka pumpuje biliony do ekonomiky viz Hospodářské noviny č. 221 ze dne 13. 11. 
2012, s. 25. 
 
S. Andrjušin, V. Kuznecova 
Instrumenty makroprudencial'noj politiki central'nych bankov 
Nástroje makroobezřetné politiky centrálních bank 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 8, s. 32-47 
Článek se zaměřuje na makroobezřetnou politiku centrálních bank a klasifikaci jejích nástrojů, jejichž 
výběr a podoba pomáhají zabezpečit stabilitu finančního systému. Hodnotí se, nakolik efektivní je 
využívání těchto nástrojů z pohledu zmírnění dočasného a meziodvětvového systémového rizika. Jsou 
naznačeny směry dalšího zkoumání v oblasti makroprudenční politiky, schopné omezit procykličnost 
rozvoje finančního systému a zmírnit výkyvy v rámci úvěrového a finančního cyklu. - Pozn. 
 
Michiyo Nakamoto ... [et al.] 
Japan : banking & finance 
Japonsko : bankovnictví a finance 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38070 (29.10.2012), sep. sect. (3 p.) 
Přehled o japonských financích se zaměřuje na slabou aktivitu finančních trhů, bankovní dozor, 
podnikové dluhopisy, trh nemovitostí, projektové finance aj. 
 
Dana Ondrejová 
K některým problémovým otázkám spojeným s vymáháním zajišťovacích směnek 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 11-12, s. 313-319 
Nastínění základní podoby využití/zneužití zajišťovacích směnek; význam zajišťovací doložky na 
směnce ve vztahu k uplatnitelnosti kauzálních námitek; souběžnost (posloupnost) vymáhání 
pohledávky vtělené do zajišťovací směnky a zajišťované pohledávky z pohledu procesního. - Pozn. 
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Made in Brussels : Europe's banking union 
Vyrobeno v Bruselu : evropská bankovní unie 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8811, p. 69 
Příběh eura byl od jeho vzniku až po krizi založen na kompromisech, které pomáhaly udržet společnou 
měnu při životě, ale nedokázaly vytvořit skutečně stabilní měnovou unii. Stejné je to s opatrnými 
kroky Evropy směřujícími k vytvoření bankovní unie. V článku se rozebírá, jaké problémy je třeba     
v souvislosti s případným vznikem bankovní unie řešit. 
 
Aleš Králík 
Návrh nové evropské úpravy v oblasti obhospodařování "UCITS" fondů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 11-12, s. 329-333 
Evropská komise uveřejnila 3. července 2012 mj. návrh legislativního opatření, jímž hodlá novelizovat 
směrnici č. 2009/65/ES, tzv. směrnici UCITS IV (dále jen "návrh UCITS 5"). Tato směrnice upravuje 
obhospodařování standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů. Návrh UCITS 
5 reguluje tři stěžejní oblasti: oblast depozitářů standardních (UCITS) fondů, oblast odměňování 
některých osob u obhospodařovatelů těchto fondů a oblast správního trestání, jejichž rozbor článek 
přináší. - Pozn. 
 
Frank Doll 
Nie richtig gewogen 
Nikdy zlato pořádně nepřevážili 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 44, S. 98-99 
Množství (po USA druhé největší na světě) a tržní hodnota zlata vykazovaného Deutsche Bundesbank. 
K důvodům přetrvávajícího dílčího skladování zlatých rezerv v New Yorku, Londýně, Paříži a 
Frankfurtu. 
 
Old-fashioned but in favour : Germany's banking system 
Staromódní, ale oblíbený : německý bankovní systém 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8810, p. 72 
Ukazuje se, že kritizovaný německý roztříštěný bankovní systém vyšel z krize téměř bez šrámů. Až na 
hrstku velkých bank je většina ústavů na provinční úrovni, což se kdysi zdálo zastaralé. Dva ze tří 
pilířů německého bankovnictví - spořitelny a družstevní banky - mají systém společného ručení, který 
chrání jednotlivé členy před krachem. O účast v širší evropské bankovní unii tyto banky nestojí. 
 
F. Drost, P. Köhler, D. Riedel 
Regierung greift nach dem Geld der KfW 
Vláda se natahuje po penězích státní podpůrné úvěrové banky 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 215 (6.11.2012), S. 30 
Státní podpůrná banka KfW generuje miliardové zisky, které se podle německého zákona o KfW 
nesmí vyplácet - kvůli zachování síly kapitálového krytí. Značný dlouhodobý potenciál výnosu je 
velkým lákadlem pro vládní koalici, představenstvo banky však varuje, že "slabě kapitalizovaná KfW 
by se Německu nevyplatila" a vyvedení zisků by ohrozilo možnosti úvěrování, které je potřeba 
zachovat vzhledem k hospodářské situaci. K návrhům na úpravu výše vlastního kapitálu z pohledu 
předpokládaných mimořádných závazků a Bazileje III. 
 
Ivana Hrdličková 
Role islámských finančních institucí. [2.] 
Bankovnictví, Sv. 20, (2012) č. 10, s. 20-22 
Produkty islámských finančních služeb; mudáraba, mušáraka, murábaha, idžara (leasing), sukuk 
(cenné papíry), takaful (pojišťovnictví). Islámské finančnictví v neislámských zemích jako varianta 
konvenčního způsobu finančních služeb. Využití bezúročného bankovnictví ve švédské bance JAK. -- 
Navazuje na článek v čas. Bankovnictví č. 9/2012, s. 20-22. 
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Jana Morháčová 
Skrotenie zlej šťasteny : herne budú bez reklamy, obce ich budú môcť legálne zrušiť 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 42, s. 18-19 
Daňové zatížení her a loterií v SR, výhledové změny podmínek provozování hazardních her. V tabulce 
nejvýnosnější druhy hazardu. 
 
Anne Kunz, Bert Losse 
Steigen die Preise - oder steigen sie nicht? 
Zvyší se ceny - nebo nezvýší? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 41, S. 32-37 
I když jsou zatím ceny v Německu velmi stabilní, obávají se Němci o hodnotu svých peněz kvůli krizi 
eura i mohutným státním dluhům. Článek se zamýšlí nad tím, nakolik je inflace škodlivá, a jak dlouho 
to ještě potrvá, než začnou ceny stoupat a také, kdo to nejvíce pocítí. Současně odpovídá na otázky: 
odkud pochází strach z inflace, proč se v současnosti nezvyšují ceny, je strach z inflace oprávněný, 
jakou roli hraje záchrana eura pro cenovou hladinu, může ECB zabránit rostoucí inflaci, nakolik je 
statistika o inflaci vypovídající, hrozí nová hyperinflace? 
 
Strength in numbers 
Síla v číslech 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8810, p. 73 
Příspěvek se zaměřuje na stále diskutovanou otázku poměru kapitálu bank k jejich aktivům. Zmíněny 
jsou příklady z historie a také různé studie k této problematice. 
 
War of the virtual wallets : credit-card companies 
Válka virtuálních peněženek : karetní společnosti 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8811, p. 66-67 
Vzhledem k objemu spravovaných úvěrů a hotovosti jsou karetní firmy (Visa, MasterCard či čínská 
UnionPay) lákavým cílem pro všechny, kteří se snaží ovlivnit, jak lidé platí za zboží a služby. Novým 
milníkem na cestě k digitální hotovosti se stává americká "digitální peněženka" V.me, která na 
virtuálním úložišti shromažďuje údaje více platebních karet, a dokáže je tak zcela nahradit. I když 
nakonec plastové karty stihne osud vinylových desek, budou karetní giganti i nadále prosperovat, 
protože i oni výrazně investují do nových technologií a navíc mají několik výhod. -- Český překlad 
článku viz čas. Ekonom č. 47/2012, s. 40-41. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Tomáš Holub 
Česká ekonomika se rozjede až v roce 2014 : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 45, s. 36-37 
Komentář ředitele sekce měnové a statistiky ČNB k závěrům prognózy centrální banky k hospodářskému 
vývoji ČR v letech 2013 a 2014. Nejprve krátce k situaci v zemích eurozóny a nárůstu cen ropy, dále  
k meziročnímu poklesu české ekonomiky, který se očekává po celý rok 2012, k poklesu reálných 
příjmů domácností a k inflačnímu vývoji. Zřetelnější hospodářské oživení, růst mezd a obnovení růstu 
spotřeby domácností se dá čekat v roce 2014. 
 
Gerd Höhler, Till Hoppe, Anne Grüttner 
Der heimliche Rettungsschirm 
Utajený ochranný deštník 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 201 (17.10.2012), S. 16-17 
Šedá ekonomika dosahuje v Německu více než 13 procent HDP, ve Francii se pohybuje okolo 11 
procent, ve Španělsku a Portugalsku je její podíl vyšší než 19 procent, v Itálii (21,5 %) a v Řecku 
dokonce 25 procent. Paradoxně však převážně v dobách krize, kdy je mnoho lidí nezaměstnaných a 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

20 

odkázaných často na časově omezenou podporu, se "neformální sektor" stává neviditelnou záchrannou 
sítí pro zajištění existence mnoha domácností a také brání totálnímu propadu ekonomiky. 
 
Stanislava Hronová, Richard Hindls 
Economic crises in the results of the non-financial corporations sector in the Czech Republic 
Hospodářské krize ve výsledcích nefinančního podnikového sektoru v České republice 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 3, p. 4-18 
Analýza ekonomického chování sektoru nefinančních podniků české ekonomiky na základě dat           
z národních účtů za období 1995-2010. V daném období byla identifikována dvě období kritického 
hospodářského vývoje s poklesem HDP (1997-1998 a 2009-2010). Autoři nejprve stručně 
charakterizují makroekonomický vývoj ČR na základě meziročních dat, dále analyzují vývoj 
hospodářských výsledků dosažených daným sektorem, zaměřují se na přidanou hodnotu a její 
strukturu, primární a sekundární distribuci příjmů, nefinanční investice a v závěru komentují odlišné 
hospodářské výsledky v krizových letech. - Pozn. 
 
Simone Radačičová 
Francie uleví firmám na daních 20 miliard eur 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 217 (7.11.2012), s. 18 
K návrhu balíčku opatření francouzské vlády na posílení konkurenceschopnosti a zlepšení růstových 
vyhlídek francouzského hospodářství. Shrnutí hlavních bodů stimulačního balíčku: daňové úlevy 
firmám, změny v DPH, rozpočtové škrty, podpora učňovského školství aj. 
 
Neil Buckley ... [et al.] 
Investing in Central & Eastern Europe 
Investování ve střední a východní Evropě 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38080 (9.11.2012), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářské vyhlídky střední a východní Evropy se lepší i díky obezřetné fiskální politice, ale i tak ji 
čeká nesnadný rok. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na bankovní sektor, čínské investice          
v regionu, outsourcing, automobilový průmysl, burzovní operace aj. 
 
Jan Cienski, Adam Easton, Liam Nolan 
Investing in Poland 
Investování v Polsku 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38072 (31.10.2012), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu o Polsku se zdůrazňují lepší hospodářské výsledky země než v jiných zemích Evropské 
unie. Jednotlivé články se zaměřují na bankovní sektor, deregulaci, investice v zahraničí, zdravotnictví 
i vztahy s Ruskem a také přinášejí názory polského ministra financí Jacka Rostowského. 
 
Anna Tomová, Alena Novák Sedláčková 
Ku kritike politiky verejno-súkromných partnerstiev 
Ekonomické rozhľady, Sv. 41, (2012) č. 2, s. 192-201 
Fenomén společensko-ekonomických vztahů posledních dvaceti let - PPP (partnerství veřejného a 
soukromého sektoru); vymezení pojmu PPP v odborné literatuře, jeho kořeny a podstata; shrnutí 
politiky podpory PPP v Evropské unii; velikost a trendy trhu PPP v EU; kritická úvaha ve prospěch      
i v neprospěch politiky PPP; otázka efektivity politiky podpory PPP. - Pozn. 
 
S. Drobyševskij, S. Sinel'nikov-Murylev 
Makroekonomičeskije predposylki realizacii novoj modeli rosta 
Makroekonomické předpoklady realizace nového růstového modelu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 9, s. 4-24 
Model ruské ekonomiky, který se utvářel počátkem nového tisíciletí, sice pomohl zemi celkem 
bezpečně překonat krizi v letech 2008-2009, ale neumožňuje dostat se na cestu stabilního růstu. Stát 
by měl především zabezpečovat stabilitu v oblastech, které bezprostředně kontroluje - v rozpočtové a 
měnové politice. V oblasti rozpočtové politiky jsou posuzovány přednosti a nedostatky nového 
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rozpočtového pravidla, založeného na průměrné víceleté ceně za ropu. V oblasti měnové politiky se 
zdůrazňuje nutnost zachování kurzu na přechod k inflačnímu cílování a snižování inflace. - Pozn. 
 
More and more and not enough : adjustment in the euro zone 
Stále více a stejně málo: přizpůsobování v eurozóně 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8811, p. 23-24 
Země na periferii eurozóny již prošly řadou strukturálních změn. Podle Evropské komise v tomto roce 
výrazně vzrostl vývoz ze Španělska, Portugalska a Irska, snížil se schodek běžného účtu. I když budou 
tyto země pokračovat správným směrem, nemusí to stačit, pokud severské státy v čele s Německem 
nepodniknou pomocné a koordinované kroky. Hospodářské integraci by především pomohl vznik 
bankovní unie. 
 
Katarzyna Ostasiewicz 
Ranking the EU countries based on indicators of sustainable development 
Klasifikace členských zemí EU dle ukazatelů udržitelného rozvoje 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 3, p. 30-51 
Autorka za použití několika metod stanovuje pořadí členských států EU dle stupně jejich udržitelného 
rozvoje pomocí ukazatelů za rok 2007 používaných Evropskou radou při sledování pokroku v realizaci 
Strategie udržitelného rozvoje EU. Následně porovnává žebříčky získané dle jednotlivých metod, 
zvažuje použitelnost vybrané expertní metody stanovení pořadí ve srovnání s ostatními metodami a     
v závěru hodnotí výsledky úrovně udržitelného rozvoje daných zemí. 
 
By Hugh Carnegy 
Reluctant to reform 
Hollande váhá s reformami 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38074 (2.11.2012), p. 7 
Prezident Hollande stojí před závažným problémem, jak zastavit upadající konkurenceschopnost 
Francie a oživit její ekonomiku, která po první tři čtvrtletí letošního roku stagnovala. Problémem je      
i vysoké zadlužení a pokles francouzského podílu na celosvětovém vývozu. To vše má bolestivé 
dopady na ekonomiku země, ve které za posledních 10 let zaniklo na 700 tisíc pracovních míst ve 
výrobě. Představitelé firem požadují větší škrty vládních výdajů, snížení pracovních nákladů, omezení 
štědrého systému sociálního zabezpečení a snížení daní, což ale vláda zatím odmítá. -- Český překlad 
článku pod názvem Hollande se zdráhá přistoupit k reformám a francouzský Titanic dál pluje k ledovci 
viz Hospodářské noviny č. 215 ze dne 5. listopadu 2012 na s. 23. 
 
Simone Radačičová 
Řekové budou privatizovat, nabídnou přístavy, kasina, železnice i energetiky 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 213 (1.11.2012), s. 18 
Nový privatizační balíček řecké vlády umožňuje prodej státního majetku, který je požadavkem 
mezinárodních věřitelů této zadlužené ekonomiky. V příspěvku jsou zmíněny nejvýznamnější státní 
podniky, které budou privatizovány, i nejnovější makroekonomický výhled Řecka na rok 2013 (vyšší 
rozpočtový schodek, hlubší recese, zadlužení ve výši 189,1 % HDP). -- Viz také úvodní článek na s. 1. 
 
Dominik Orfánus 
Sivá tvár ekonomiky 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 44, s. 10-13 
Šedá ekonomika, hlavní sektory daňového úniku SR, akční plán zvýšení efektivity výběru daní, 
inspirace u zahraničních opatření (Německo, Polsko, Itálie, Taiwan - slosování účtenek), podíl černé 
práce na stínové ekonomice. Vliv hotovosti na "prosperitu" stínové ekonomiky, praxe hotovostních 
limitů v Evropě. 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

22 

John Peet 
So much to do, so little time : special report on France 
Tak mnoho práce, tak málo času : zvláštní zpráva o Francii 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8811, centr. sect. (16 p.) 
Jak vyplývá z přehledu o Francii, země má stále mnoho předností a výhod, ale eurokrize odhalila i její 
slabiny. Francie již řadu let zaostává v konkurenceschopnosti za Německem a tento trend nabývá na 
rychlosti od doby, kdy Německo omezilo náklady a prosadilo významné reformy. Rostou veřejné 
výdaje i zadlužení státu. Podnikatelské klima se také zhoršilo, nezaměstnanost dosahuje 10 %. 
President Hollande však s reformami nepospíchá a někteří pozorovatelé hovoří o zemi jako o časované 
bombě. -- Viz i článek The time-bomb at the heart of Europe na s. 13. 
 
Klaus Stratmann 
Strompreis-Debatte spaltet Koalition 
Diskuze o ceně elektřiny štěpí koalici 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 199 (15.10.2012), S. 14 
Koncepce reformy německého zákona EEG (zákona o obnovitelných energiích), zvýšení příplatku na 
ekologickou elektřinu od roku 2013. V mapce celosvětový přehled průměrné ceny průmyslové 
elektřiny v poměru k ceně v Německu (např. v ČR a Maďarsku je cena vyšší). 
 
By Chris Giles 
Stuck in low gear 
Británie se zadrhla na nejnižší rychlosti 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38066 (24.10.2012), p. 9 
Navzdory skutečnosti, že si Británie může devalvovat měnu a stanovovat úrokové sazby, dosahuje 
země zhruba stejného růstu jako průměr eurozóny. Přispívá k tomu typicky britský soubor 
hospodářských okolností. Britské banky jsou pro hospodářství své země významnější než je tomu       
v eurozóně a jsou nyní lépe kapitalizované, a také trh práce je silnější. Naopak celkové břemeno 
britského zadlužení je větší a inflace zůstává úporně vysoká. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Coming off the rails 
Vykolejení 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8807, p. 30 
Největší úspěch Evropské unie, jednotný trh, oslavuje 20. výročí. Má představovat zónu s volným 
pohybem zboží, služeb, lidí a kapitálu. Jeho infrastruktura je však roztříštěná a integrace systému 
představuje nesnadný úkol spojený s odstraňováním fyzických a regulatorních bariér. Pro Brusel však 
už není problémem, jak podporovat a posílit jednotný trh, ale jak jej zachránit. Euro mělo být oporou 
jednotného trhu, ale nyní jej může zničit. 
 
Martin Vojta 
Makroekonomické kondicionality v politice soudržnosti EU a jejich možné rozšíření do dalších 
oblastí unijního práva 
Současná Evropa, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 29-38 
Evropská komise navrhuje výrazné rozšíření tzv. makroekonomických kondicionalit v rámci zlepšení 
fungování politiky soudržnosti. V krajních případech nesplnění makroekonomické kondicionality, 
tedy doporučení uděleného státům Radou v rámci koordinace hospodářských politik, hrozí státům 
pozastavení závazků a plateb ze všech fondů společného strategického rámce. Tato analýza se ve 
stručnosti zaměřuje na vymezení pojmu makroekonomických kondicionalit/podmínek a popisuje 
jejich současné zakotvení v unijním právu, dále se zabývá návrhy EK na jejich zavedení v širší podobě 
v politice soudržnosti a zvažuje přípustnost rozšíření jejich použití i do dalších oblastí unijního práva 
(do prvního pilíře společné zemědělské politiky či korekčních mechanismů příjmové stránky unijního 
rozpočtu). - Pozn. 
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Věra Tunkrová 
Srovnání ekonomické výkonnosti regionů a budoucí podoba kohezní politiky v programovém 
období 2014-2020 v ČR 
Současná Evropa, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 39-51 
Příspěvek se věnuje ekonomické úrovni územních statistických jednotek (NUTS II) v České republice 
a problematice požadavků ČR v oblasti kohezní politiky pro programové období 2014-2020. Autorka 
nejprve popisuje současnou situaci kohezní politiky v ČR a prostřednictvím ukazatele HDP na osobu  
v paritách kupního standardu porovnává regionální ekonomickou úroveň s ohledem na zařazení do 
kategorie regionů, které představují základ pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 
EU. Dále se soustředí na podobu politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovém období 
2014-2020, český Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky po roce 2013 v ČR a budoucí 
podobu Partnerské smlouvy v oblasti kohezní politiky. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
David Chovanec 
Aktuální témata celní politiky EU 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 11, s. 8-9 
Celní politika EU. Návrh novely UCC, Union Customs Code (Celní kodex Unie). Compliance, status 
AEO (schválené hospodářské subjekty). Program zavedení bezpapírového celnictví. Řízení rizik, 
návrh Customs Fusion Centre (spolupráce zemí při zajištění komplexního řízení rizik). Návrhy nové 
formy spolupráce členských států. Návrh a podpora vzniku jednotné celní soustavy (single European 
customs). Centralizované celní řízení, jednotné správní místo, Single Windows. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise předložila návrh k zajištění ochrany zahraničních investic založených 
mezinárodní dohodou EU 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 11-12, s. 333-337 
Legislativní kroky ke společné investiční politice EU; nařízení k řešení finanční odpovědnosti v rámci 
urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní 
stranou. - Pozn. 
 
S. Avdaševa, A. Šastitko 
Meždunarodnyj antitrast: potrebnosti, ograničenija i uroki dlja Tamožennogo sojuza 
Mezinárodní protitrustová politika: potřeby, omezení i poučení pro Celní unii 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 9, s. 110-125 
Zaměřeno na otázku, zda je vůbec možná mezinárodní antimonopolní politika vzhledem k tomu, že 
každý stát si současně chrání své národní zájmy. Spolupráce na mezinárodní i dvoustranné úrovni, 
harmonizace antimonopolních zákazů. Zkušenosti USA a Evropské unie, vznik úřadu pro soutěž a 
antimonopolní politiku v rámci Euroasijské hospodářské komise. - Pozn. 
 
Lubomír Kolomazník 
Přístav v Göteborgu 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 10, s. 12-13 
Celní správa ve Švédsku; struktura, legislativa, informační systém, audit. Propouštění zboží (převážně 
elektronické), využívání systému vyhledávání rizik a následných kontrol. AEO. 
 
By Alan Beattie 
Tricks of the trade law : global economy 
Triky obchodního práva : globální hospodářství 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38070 (29.10.2012), p. 5 
Protekcionismus ve stylu 30. let 20. století je převážně odmítán, ale země si našly jiné cesty, jak 
podpořit v čase upadající globální poptávky své živořící výrobce. Vede to k nárůstu sporů ohledně 
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dotací, přičemž ke známým obchodním bojištím jako zemědělství, rybářství a osobní letecká doprava 
se připojují nová energetická odvětví. Mezinárodní právo může omezit využívání podpory deformující 
obchod, ale uplatňování pravidel Světové obchodní organizace není ani jednoduché ani přímočaré. 
 

Podnik a podnikání 
 
James Shotter ... [et al.] 
Doing business in Austria 
Podnikání v Rakousku 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38088 (19.11.2012), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářská a politická situace v Rakousku, podmínky pro podnikání, nutnost reforem, bankovní 
sektor, školství aj. 
 
Robert Břešťan 
Konsolidační agenturu čeká soukromý restart 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 44, s. 27-28 
K plánům na vznik soukromé konsolidační agentury v ČR, která by měla podnikům v insolvenci 
nabízet komplexní činnost vedoucí k jejich restrukturalizaci. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Peter Pénzeš 
Aktuálne dianie v sektore dôchodkového sporenia v EÚ 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 8, s. 23-24 
Podnikové důchody v EU, revize směrnice IORP (o činnosti a dohledu nad institucemi 
zaměstnaneckého důchodového zabezpečení). Kvantitativní dopadová studie EIOPA (evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké důchodové spoření), pravidla kapitálové přiměřenosti. - Pozn. 
 
By Henny Sender 
An improbable profit : insurance 
Nepravděpodobný zisk : pojišťovnictví 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38065 (23.10.2012), p. 7 
Před čtyřmi lety poskytla americká vláda své největší pojišťovně AIG pomoc ve výši 182 mld. USD a 
zachránila ji tak před krachem. Proti očekávání se AIG podařilo postavit se opět na nohy a američtí 
daňoví poplatníci na pomoci ústavu netratili. Centrální banka dokonce v srpnu oznámila, že na prodeji 
problémových aktiv AIG vydělala 9,4 mld. USD. 
 
Jan Němec 
Bitva o budoucí důchodce začíná : průvodce penzijní reformou 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 46, s. 36-67 
Nové penzijní společnosti a jejich odhady počtu účastníků 2. pilíře i očekávaná snaha o získání 
klientů; k investičním strategiím a riziku výkyvů ve výnosech dynamičtějších fondů; rozhodnutí           
o výběru konkrétní penzijní společnosti, zpoplatněné přestupy, náklady pro klienty. V grafech přehled 
dat o vybraných penzijních fondech fungujících na českém trhu včetně vývoje jejich ročních výnosů. -- 
Úvaha nad budoucností druhého pilíře penzijního systému a o výhodnosti vstupu do něj viz čas. Euro, 
č. 47/2012 (19.11.2012), s. 22-26. 
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V. Nazarov 
Buduščeje pensionnoj sistemy: parametričeskije reformy ili smena paradigmy? 
Budoucnost penzijního systému: parametrické reformy nebo změna paradigmatu? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 9, s. 67-87 
V článku se poukazuje na omezenost filozofických a světonázorových východisek současných 
důchodových systémů. V postindustriálním světě se penzijní systém v podobě jednotného povinného 
důchodového pojištění transformuje na dobrovolné soukromé penzijní systémy, sestávající z libovolných 
soukromých úspor a investic do lidského kapitálu, a státního zabezpečení proti chudobě v případě 
pracovní neschopnosti. Autor předkládá konkrétní doporučení k sociálně přijatelné transformaci 
penzijní soustavy. - Pozn. 
 
Niklas Hoyer 
Den Staat im Rücken 
S podporou státu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 43, S. 92 
Státní podpora soukromého důchodového zabezpečení v Německu, shrnutí výhod a nevýhod 
Riesterova a Rürupova důchodu. -- Příspěvek je součástí tematické rubriky Altersvorsorge na s. 88 -
102, která se podrobně zabývá možnostmi finančního zabezpečení v důchodu a mj. efektivitou 
vyrovnání výpadku příjmů v případě zákonného důchodového zabezpečení. 
 
Jan Němec 
Komu se vyplatí reforma 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 42, s. 39-43 
Shrnutí změn státního penzijního systému očekávaných od ledna 2013. Ke vzniku druhého pilíře 
českého důchodového systému, změnám pravidel pro penzijní fondy a penzijní společnosti, druhům 
investičních strategií. Stručné zhodnocení přínosu reformy a analýza výhodnosti vstupu do druhého 
pilíře dle věkových kategorií mužů a žen. Doplněno časovou osou důchodové reformy a stručnou 
charakteristikou tří pilířů nového penzijního systému v ČR. -- Další články k tématu (rizika penzijní 
reformy, změny penzijního připojištění) viz s. 44-46. 
 
Michael Kohajda, Iva Jahodová 
Kritický pohled na důchodovou reformu 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 3, s. 8-15 
Komentář k problematickým ustanovením právní úpravy důchodové reformy; obecná východiska 
důchodového systému, podstata důchodové reformy, podmínky investování svěřených prostředků, 
zajištění prostředků účastníků spoření. Výhody důchodového spoření, doplňkové penzijní spoření. - Pozn. 
 
Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková 
Některé aktuální problémy českého pojistného trhu 
Pojistné rozpravy, Sv. 2012, č. 29, s. 93-96 
Autoři vycházejí z názoru, že nedávná finanční a hospodářská krize se stále ještě projevuje zvyšujícím 
se vyostřováním konkurenčního boje nad korektní rámec podnikání a snižující se etickou úrovní mezi 
účastníky ekonomických interakcí. Tyto obecné trendy dokládají na českém pojistném trhu, kde jako 
aktuální problémy zmiňují cenovou válku v segmentu pojištění motorových vozidel, kontroverzní 
obchodní praktiky některých prodejců pojištění a negativní fenomén předělávání životních pojistek. 
Dále obecně seznamují se svým názorem na implementaci regulatorních projektů a na represivní 
regulační postupy zaváděné na úrovni EU (Solvency II, garanční schémata). 
 
Růžička, Hynek 
PEICL - počátek cesty k jednotnému evropskému pojistnému právu? 
Pojistné rozpravy, Sv. 2012, č. 29, s. 55-63 
K problematice harmonizace právní úpravy pojistné smlouvy a vytvoření jednotného pojistného trhu  
v rámci EU; projekt Zásady evropského pojišťovacího smluvního práva (Principles of European 
Insurance Contract Law - PEICL). Obecná charakteristika PEICL a jeho jednotlivých částí; výlučnost 
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aplikace; ochrana spotřebitele jako základní východisko právní úpravy; podrobněji ke třem hlavním 
mechanismům ochrany spotřebitele. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes, Thomas Sigmund 
Schwieriger Wechsel in die Wirtschaft 
Problematický přechod do ekonomiky 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 218 (9.11.2012), S. 10 
(Kritické) připomínky k návrhu německého zákona, který má usnadnit přechod státních úředníků do 
podnikové sféry; zákonné posílení atraktivity veřejné služby, vliv (dobrovolného) odchodu ze státního 
do soukromého sektoru na konečnou výši penze resp. důchodu. 
 
Jana Herboczková, Hana Beránková 
Vývoj Solvency II a prováděcích opatření v Evropské unii 
Pojistné rozpravy, Sv. 2012, č. 29, s. 5-15 
Příspěvek se zabývá podrobnostmi vývoje projednávání změnových směrnic a prováděcích opatření ke 
směrnici Solvency II a okamžikem spuštění nového regulatorního a dohledového režimu podle této 
směrnice. Směrnice Omnibus II; tzv. quick fix směrnice odkládající termín pro transpozici a účinnost 
směrnice Solvency II; stručně k prováděcím předpisům druhé a třetí úrovně a detailnější seznámení     
s obsahem právních aktů druhé úrovně; problémy v souvislosti s transpozicí do českého zákona           
o pojišťovnictví. - Pozn. -- Viz i další příspěvky o Solvency II na s. 16-23 a 24-34. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
By Kara Scannell 
After the gold rush : US housing 
Po zlaté horečce : americký trh bydlení 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38071 (30.10.2012), p. 7 
V článku se uvádějí příklady hypotečních podvodů, k nimž docházelo v době konjunktury trhu s bydlením 
v Americe. Úřady již pozatýkaly více než dva tisíce lidí spojených s těmito podvody, podle kritiků se 
však zaměřují jen na drobné zlodějíčky a velké ryby na Wall Street nechávají na pokoji. 
 
Viola Angelini and Anne Laferrére 
Residential mobility of the European elderly 
Rezidenční mobilita starších osob v Evropě 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 3, p. 544-569 
Příspěvek empiricky analyzuje rozhodování o rezidenční mobilitě obyvatel jedenácti evropských zemí 
ve stáří. Autoři kombinují mikrodata z prvních dvou vln studie SHARE (Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe), jež popisují zdraví, socio-ekonomické postavení, sociální a rodinné sítě u osob 
starších padesáti let, a makrodata o bytové politice a vývoji cen bydlení s cílem osvětlit vývoj chování 
a motivace v oblasti spotřeby bydlení a investic do bydlení specifickou skupinou osob. - Pozn. -- Viz   
i další příspěvky monotematického čísla Housing, s. 570-598. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Michal Tvrdoň, Pavel Tuleja, Tomáš Verner 
Ekonomická výkonnost a trh práce v kontextu ekonomické krize : zkušenosti ze zemí 
Visegrádské čtyřky 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 15, (2012) č. 3, s. 16-31 
Příspěvek vyhodnocuje vliv nedávné hospodářské krize na ekonomickou výkonnost zemí V-4 a dopad 
změny této výkonnosti na fungování trhu práce v jednotlivých zemích. Hlavními analyzovanými 
ukazateli jsou reálný hrubý domácí produkt a míra nezaměstnanosti v období 2000-2011. Autoři 
zjišťují kladnou či zápornou mezeru výstupu a mezeru nezaměstnanosti a hledají faktory daného 
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vývoje ve sledovaných ekonomikách. V poslední části prostřednictvím VAR modelu zkoumají, zda     
v Česku existuje přímá souvislost mezi vývojem reálného HDP a míry nezaměstnanosti či zda je tomu 
právě naopak. 
 
Eva Rievajová, Andrej Přívara 
Nezamestnanosť a politika flexiistoty na francúzskom trhu práce 
Ekonomické rozhľady, Sv. 41, (2012) č. 2, s. 148-159 
Příspěvek analyzuje realizaci politiky flexikurity (slovenský termín "flexiistota") ve Francii. Po 
stručné charakteristice trhu práce EU a francouzského trhu práce v období globální finanční a 
hospodářské krize se autoři věnují čtyřem nástrojům flexikurity, pomocí kterých se stát může vyrovnat 
s novými jevy na trhu práce: pružnosti a jistotě v pracovněprávních vztazích ve Francii, aktivní 
politice zaměstnanosti, strategii celoživotního vzdělávání a moderním systémům sociálního 
zabezpečení (RMI, RSA). - Pozn. 
 
Mathieu Bunel and Yannick L'Horty 
The effects of reduced social security contributions on employment : an evaluation of the 2003 
French reform 
Dopad snížení příspěvků na sociální zabezpečení na zaměstnanost : zhodnocení reformy z roku 
2003 ve Francii 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 3, p. 371-398 
Empirické hodnocení dopadu Fillonovy reformy na zaměstnanost ve Francii. Autoři provádějí 
ekonometrickou analýzu prostřednictvím panelu francouzských podniků s více než pěti zaměstnanci 
za období 2002-2005 a identifikují vliv reformy na cenu práce a čistý dopad na zaměstnanost. - Pozn. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2012  
Zdravotní pojištění - změny v soustavné přípravě na budoucí povolání. Souběh pracovního poměru se 
samostatnou výdělečnou činností. Pružná pracovní doba. Povinné předžalobní upomínky dlužníkům - 
od 1.1.2013. Zaměstnávání důchodců (starobních, invalidních). Dovolená ve zvláštních režimech 
práce. Daňové zvýhodnění na děti zaměstnance (vč. praktických řešení). Zdanění zaměstnanců podle 
smlouvy se Slovenskem. Dodatečná úhrada pojistného na zdravotní pojištění. Vzdělávejte se pro 
stabilitu nebo Kurzarbeit po česku (2.). Hodnocení zaměstnanců je nástroj pro řízení výkonu                
i odměňování. 
 

Právo 
 
sestavil Ondřej Lichnovský 
Daňové spory v judikatuře Nejvyššího správního soudu : komentovaná sbírka judikatury 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 11, příl. (59 s.) 
Daňové spory v judikatuře Nejvyššího správního soudu, sbírka judikatury sestavená tematicky:          
1) správný přístup k interpretaci jakéhokoli daňového zákona, 2) jednotlivě k ustanovením daňového 
řádu, nástrahy soudního řízení, 3) judikatura k soudnímu řádu správnímu, 4) podvody na DPH. 
 
Eva Štěpánková 
Dohoda o vině a trestu a jiné změny v trestním řízení 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 22, s. 29-31 
Komentář k novele trestního řádu, která rozšiřuje způsoby alternativního vyřízení věci v trestním 
řízení: zavedení nového právního institutu dohody o vině a trestu, rozšíření možností využití 
stávajících odklonů v trestním řízení a institutu spolupracujícího obviněného. 
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Petr Zima 
Freeze-out 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 20, s. 710-712 
Vztahy mezi společníky, resp. akcionáři, v rámci jedné společnosti jsou často dotčeny určitými 
konflikty. V praxi jsou řešeny z pozice majority rule, tedy postupem, kdy o výsledku konfliktu 
rozhodne většina. Velmi často ovšem v těchto situacích dochází k zásahům do práv menšiny, přičemž 
významnou formou takového zásahu je tzv. freeze-out. V článku se vysvětluje tento pojem a (málo 
efektivní) prostředky právní obrany, zmiňuje se i dosavadní judikatura. Inspiraci pro lepší řešení této 
problematiky hledá autor v zahraniční literatuře a judikatuře. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Justiz 
Gesetz zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrengesetzes und zur Änderung anderer 
Vorschriften : vom 19. Oktober 2012 
Zákon o reformě zákona o vzorovém soudním řízení pro investory a změnách dalších předpisů : 
z 19. října 2012 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2012, Nr. 50, S. 2182-2191 
Znění německého zákona KapMuG, který se věnuje vzorovému řízení resp. postupu u sporů v oblasti 
práva kapitálového trhu (s vymezením pro občanské právní spory). Popsáno je podání stížností, 
průběh řízení, působnost rozhodnutí a současně jsou uvedeny paragrafy dalších zákonů, které 
KapMuG pozměňuje. 
 
Haftung des Steuerberaters wegen Beteiligung an Schädigung der Anleger durch 
Schneeballsystem 
Ručení daňového poradce za účast na poškození investorů systémem sněhové koule 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 40, S. 2275-2279 
Komentovaný rozsudek Vrchního zemského soudu v Düsseldorfu z r. 2012 ve věci ručení daňového 
poradce za podporování protiprávní činnosti v rámci poskytování profesního poradenství; záměrné 
amorální poškozování investora systémem sněhové koule, účast daňového poradce na tomto 
záměrném amorálním poškození. K výši stanovené náhrady škody. 
 
Tomáš Břicháček 
Horizontální liberalizace přeshraničního poskytování služeb v sekundárním právu EU 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 11, s. 1185-1207 
Pojem volného pohybu služeb v právu EU; rozvoj sekundárního práva cestou odvětvových směrnic a 
judikatury ESD; průřezová liberalizace pomocí sekundárního práva v druhé polovině 90. let; posun,    
k němuž došlo oproti obecnému režimu primárního práva; vzájemná práva a povinnosti přeshraničního 
poskytovatele a státu, kam služby směřují. - Pozn. 
 
M. Levin, G. Satarov 
Korrupcija v Rossii: klassifikacija i dinamika 
Korupce v Rusku: klasifikace a dynamika 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 10, s. 4-29 
Článek je věnován analýze ruské korupce jako svéráznému "odvětví"  ruského hospodářství, na které 
má podstatný vliv politický systém. Jsou v něm vysvětleny pojmy jako každodenní korupce, korupce   
v podnikání, trhy korupce, strategie chování úplatkářů aj. Dále jsou klasifikovány jednotlivé typy 
korupce. Na základě navržené typologie je analyzována dynamika korupčních vztahů a jejich sociálně-
ekonomických a politických podmínek. - Pozn. 
 
H. Anger, D. Fockenbrock, J. Keuchel 
Prämie für Denunzianten? 
Odměny pro udavače? 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 210 (30.10.2012), S. 1, 6-7 
Whistleblower. Myšlenka Evropské komise zavést odměny pro "informátory", kteří by úřadům 
předávali důležité informace o hospodářských deliktech v podnicích, sklidila v Německu kritiku nejen 
od podniků, ale i z kruhů vládní koalice. Jedním z argumentů bylo (i morální) zpochybnění takové 
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finanční stimulace, dále pak poškození vzájemné důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 
potenciálním udavačstvím, které by nepřispívalo ke "konstruktivní podnikové kultuře". S placeným 
informátorstvím mají zkušenosti v USA, kde se pod heslem "čiň dobro a zbohatni" uplatňuje 
především v oblasti kapitálového trhu (např. insider obchody). Grafy zachycují efekt informátorství a 
zmíněna je praxe podílů informátora na stanovené pokutě v USA. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy, 2012, roč. 20., č. 20 

Volitelné příplatky v letecké dopravě : předběžná otázka, kterou podal Oberlandesgericht Köln 
(Německo). Ebookers.com Deutschland GmbH v. Verbraucherzentrale Bundesverband eV. 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 17. července 2012      C-112/11 
 
 
Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 21 

Ochrana spotřebitele – smlouva o spotřebitelském úvěru : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce 
Judecătoria Călăraşi (Rumunsko). SC Volksbank Romănia SA v. Autoritatea Natională pentru 
Protectia Consumatorilor – Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Călăraşi (CJPC). 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 12. července 2012       C-602/10 
 
 
Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 11-12 

Reklama na herny umístěné v zahraničí : předběžná otázka, kterou podal Verwaltungsgerichtshof 
(Rakousko). HIT a HIT LARIX v. Bundesminister für Finanzen. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 12. července 2012       C-176/11 
 
 
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 
 
Václav Rybáček 
Financial wealth distribution in revised financial accounts 
Rozdělení finančního bohatství v revidované statistice finančních účtů 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 3, p. 19-29 
Zlepšení kvality a rozšíření finanční statistiky má rostoucí význam pro řízení na makroekonomické 
úrovni. Systém finančních účtů zachycuje finanční vztahy v rámci ekonomiky a přináší rozšíření 
systému národních účtů. Příspěvek se zabývá institucionálním prostředím tvorby finančních statistik    
v ČR, strukturou finančních účtů a shrnuje hlavní cíle a změny v rámci mimořádné revize finančních 
účtů z roku 2011. Dále analyzuje finanční pozici, finanční bohatství a jeho rozdělení dle jednotlivých 
sektorů ekonomiky a změny nastalé v důsledku revize. - Pozn. 
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Účetnictví 
 
Hana Březinová 
Novela zákona o účetnictví 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 11, s. 8-9 
Dnem 1. září 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, provedená zákonem 
č. 239/2012 Sb. Tuto novelu lze rozdělit do čtyř částí, které jsou v článku stručně komentovány: 
úpravy související s vybranými účetními jednotkami, resp. účetnictvím státu; změny vztahující se        
k inventarizaci; aktualizace týkající se auditu; rozšíření správních deliktů. 
 
Renáta Pakšiová 
Význam teórie účtovníctva v kontexte svetového vývoja 
Ekonomické rozhľady, Sv. 41, (2012) č. 2, s. 211-223 
Pohled na teorii účetnictví jako specifickou ekonomickou vědní disciplínu. Teoretická východiska 
účetnictví a postavení teorie účetnictví v ekonomické teorii; pozitivní a normativní teorie účetnictví. 
Předmět zkoumání vědy o účetnictví; její základní okruhy (teorie oceňování, bilanční teorie, teorie 
účtů); zhodnocení významu teorie účetnictví; krátce k výuce teorie účetnictví na Fakulte hospodárskej 
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislavě. - Pozn. 
 
Veronika Sobotková 
Zásoby v účetnictví a daních z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 22, s. 32-38 
Problematika zásob, základní obecné účetní a daňové principy. Kategorizace zásob, ocenění zásob, 
(postupy) ocenění metodou váženého aritmetického průměru/metodou FIFO, volba způsobu účtování 
o zásobách. Daňové a účetní řešení inventarizačních rozdílů. Zásoby z hlediska daně z příjmů ve 
vybraných případech (likvidace zásob, manko a škoda, darování, vzorky, reklamní předměty). 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2012  
Inventarizace - nově. Účtovací vztahy - Časové rozlišení v pasivech rozvahy. Úvěry, půjčky a 
výpůjčky - rozdíly mezi smluvním ujednáním. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 23/2012  
ČÚS č. 011 - Operace s podnikem (postup účtování při prodeji podniku nebo jeho části). Rentabilita a 
její ukazatelé z účetního pohledu. 
 
č. 24/2012  
Pneumatiky v daních a účetnictví. Účetní rezervy a jejich praktická aplikace. Zkušenosti z kontrol: 
nesprávné účtování a vykazování rozestavěných a dokončených jednotek k prodeji. Odpočet DPH ve 
vazbě na převzetí vozu. Odhlášení zaměstnance z pojistného. Silniční daň u pronajatého vozidla. DPH 
a zboží v rámci třístranného obchodu. Povinnosti registrace k DPH při pořízení zboží. 
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Veřejná správa 
 
Beáta Mikušová Meričková, Zuzana Vozárová 
Determinanty prínosu outsourcovania služieb vo verejnom sektore 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 15, (2012) č. 3, s. 63-75 
Studie přináší teoretickou analýzu poznatků o kontrahování a outsourcingu služeb ve veřejném sektoru 
a podrobněji se zabývá faktory ovlivňujícími výsledek a přínos veřejného kontrahování. Seznamuje     
s modelem procesu kontrahování, jehož prostřednictvím kvalitativně testuje kauzalitu kvality řízení 
smluvního vztahu (kontrahování) a jeho výsledku v podobě vyšší efektivity kontrahované služby. 
Empiricky model testuje v podmínkách Slovenské republiky. 
 
Karel Janda 
Nová organizace finanční správy 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 11, s. 8-13 
Institucionální reforma daňové správy ČR k 1.1.2013, vznik Finanční správy České republiky, projekt 
JIM. Současná právní úprava daňové správy, právní úprava nové organizace finanční správy. 
Organizační struktura nové finanční správy, správní hierarchie. Generální finanční ředitelství (GFŘ), 
kompetence, součinnost s ministerstvem financí. Odvolací finanční ředitelství, kompetence. Působnost 
finančních úřadů. Funkce a působnost Specializovaného finančního úřadu, příslušnost vybraných 
subjektů ke Specializovanému finančnímu úřadu. Oprávněnost GFŘ k právním úkonům jménem státu. 
 
Robert Břešťan 
Proč firmy pláčou nad veřejnými zakázkami : analýza 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 43, s. 28-30 
Pohled na vypisování veřejných zakázek v období po účinnosti velké novely (1. duben 2012); výrazné 
snížení počtu vypisovaných tendrů; kritika novely z hlediska tlaku na nízké nabídkové ceny; 
souvislost problematiky účelného a hospodárného vynakládání veřejných peněz s neexistencí zákona  
o státní službě. 
 
Tomáš Plhoň 
Příliš drahé šetření : plánovaný úřad pro veřejné zadávání může ušetřit až 1,6 miliardy v prvním 
roce. Ministrům se ale zdá moc nákladný 
Euro, Sv. 2012, č. 46, s. 30-31 
K ministerskému návrhu na zavedení nového Úřadu pro veřejné zadávání v ČR, který je momentálně   
v připomínkovém řízení. Náplní úřadu by měl být dohled a kontrola nad veřejnými zakázkami (princip 
3E- efektivní, hospodárný a účelný průběh tendrů). Otázka nákladů na vznik a fungování nového 
úřadu v době rozpočtových škrtů. 
 
Věra Nečadová 
Výkon veřejné správy a etika 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 23, s. 18-21 
Problematika etiky v kontextu s kvalitou výkonu veřejné správy; morálka úředníka veřejné správy, 
evropská dimenze etiky ve veřejné správě, etické kodexy, hledání podoby etického kodexu. Kontrola 
dodržování etického kodexu. 
 
Ministerstvo vnitra 
Výsledky kontrol samostatné působnosti (2010-2011) : územní samosprávné celky 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 22, s. 18-22 
Dodržování zákonných povinností obcí při výkonu samostatné působnosti, výsledky kontroly 
samostatné působnosti ÚSC; nejčastější nedostatky (nakládání s nemovitým majetkem obcí, činnost 
zastupitelstva). Doporučení vyplývající z Hodnotící zprávy. Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC, 
závěry a doporučení. -- Hodnotící zpráva je zveřejněna na www.mvcr.cz/odk. 
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Ladislav Jouza 
Zvláštní požadavky na úředníky veřejné správy. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 11, s. 26-28 
Předpoklady a zvláštní požadavky kladené na úředníky veřejné správy a ÚSC, rozšířené předpoklady 
výkonu vedoucí funkce; profesionalita, odbornost. Pracovní řád, postihy za porušení pracovního řádu. 
Rozšířené povinnosti úředníka. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Martin Jaroš 
Ako sa oberá nízke ovocie : vo výdavkov vraj štát už povymetal, teraz navymetá na daniach 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 41, s. 38, 41 
Ozdravování veřejných financí vyčerpalo možnosti na straně výdajů, snahy o konsolidaci slovenského 
rozpočtu proto přecházejí k příjmům z titulu: omezení spoření v důchodovém pilíři, zvýšení 
podnikových daní, zrušení rovné daně a zvýšení odvodových stropů, odvodů z příjmů na dohody, 
zvýšeného zdanění živnostníků, odsouvání investic, snižování (objemu) mezd státních zaměstnanců. 
Význam automobilové výroby pro udržení hospodářského růstu. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedl] Petr Honzejk, Jindřich Šídlo 
Do voleb už nepočítám s dalším zvyšováním daní 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 219 (9.11.2012), s. 7 
V rozhovoru se ministr financí M. Kalousek dotýká témat schválení církevních restitucí, škrtů ve 
státním rozpočtu na rok 2013, snahy o snižování schodku rozpočtu, stimulace hospodářského růstu a 
měnového financování. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Erstes Jahr mit Schuldenbremse erfolgreich abgeschlossen : endgültige Abrechnung des 
Haushaltsjahres 2011 auf dem Kontrollkonto 
První rok s dluhovou brzdou byl úspěšně zakončen : definitivní vyúčtování rozpočtového roku 
2011 na kontrolním kontě 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 10, S. 15-19 
Konsolidace státních financí Německa; základní struktura dluhové brzdy při sestavování spolkového 
rozpočtu pro rok 2011, kontrolní konto rozpočtového roku 2011. 
 
Eduard Komárek 
Financování veřejných rozpočtů - aktuální aplikace nové legislativy. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 11, s. 72-75 
Monitoring a řízení veřejných financí, plnění požadavku komplexního pohledu na veřejné rozpočty, 
dopady účetní reformy na vybrané účetní jednotky státu; novelizované vyhlášky. Existence 
nadměrného schodku dle Smlouvy o fungování EU, právo Eurostatu na přístup k datům a účetnictví 
sledovaných objektů. Pomocný analytický přehled, vzory jednotlivých částí Pomocného analytického 
přehledu. K nákladům spojeným se zajišťováním a předáváním informací. ESA 95, Evropský systém 
národních a regionálních účtů, EDP, CSÚIS. 
 
Axel Schrinner 
Griechenland im Kleinen 
Řecko v malém 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 213 (2.11.2012), S. 16 
Neutěšená finanční situace mnoha obcí v Německu zřejmě povede od roku 2013 k poplatkové smršti: 
předpokládá se zdražení poplatků za školky i celodenní školy, zvýšení pozemkové daně, hřbitovních 
poplatků, vstupů na plovárny či poplatků za psy. Výsledky provedené studie tak překvapivě odporují 
odhadům makroekonomů, kteří předpovídají pro příští roky obecní přebytkové rozpočty. Ty se však 
budou pravděpodobně týkat pouze bohatých a hlavně hospodářsky silných obcí, vyhodnocení finanční 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

33 

kondice obcí potvrzuje stále větší rozdíly v hospodaření. Patrný je trend zvyšování daní a poplatků      
v obcích, spíše jen menšina uvažuje o krácení výdajů. Za posledních deset let se zadlužení obcí zvýšilo 
o 30 procent, s ohledem na krizi eura obce už výhledově nemohou počítat s automatickými a 
výhodnými bankovními úvěry, zvláště když s obtížemi zvládají splácet i pouhé úroky - 64 procent 
obcí bude muset v příštích třech letech přejít na koncepci bezpečného rozpočtu. Příspěvek konstatuje 
faktický bankrot v mnoha německých obcích. 
 
Jan Němec 
Irsko premiantem mezi bankrotáři : boj s dluhy 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 40, s. 40-41 
Autor vychází z výsledků auditu plnění cílů svázaných s přijetím mezinárodní finanční pomoci třemi 
zeměmi eurozóny - Irskem, Portugalskem a Řeckem - a porovnává výsledky reformních snah a úspor, 
požadované výnosy ze státních dluhopisů, rozdíly ve stavu veřejných financí a důvěru investorů mezi 
jednotlivými zeměmi. Ztráta důvěry v důsledku odpisu části dluhů, rozsáhlé daňové úniky a přístup     
k závazkům, jimiž byly podmíněny záchranné úvěry, činí outsidera z Řecka, zatímco výsledky Irska a 
také Portugalska jsou hodnoceny víceméně kladně. 
 
Ivan Ryšavý 
Jak řešit možné úpadky obcí? Diskuse o tom teprve začíná 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 11, s. 7-9 
Modely řešení platební neschopnosti obcí ČR. 
 
Jaroslava Kypetová 
Konečně změna, ale jaká? : rozpočtové určení daní 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 22, s. 16-17 
Finanční zdroje územních rozpočtů ČR, problematická místa ve sdílení daní od roku 1993, odstranění 
skokových koeficientů od roku 2008 (U-křivka), vývoj podoby novelizace RUD z roku 2012. Trend 
plnění daňových příjmů ze sdílených daní, dlouhodobá kritika nadhodnoceného inkasa daňových 
příjmů. Zvýhodnění obcí, které zřizují základní a mateřské školy. V tabulce daňové výnosy při 
různých odhadech daňového inkasa (DPH, DPPO, DPFO atd.). 
 
Harry ter Rele and Claudio Labanca 
Lifetime generational accounts for the Netherlands 
Celoživotní generační účty v Nizozemsku 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 3, p. 399-427 
Autoři ve studii sestavují celoživotní generační účty (LGA) pro různé věkové skupiny obyvatel 
Nizozemska s cílem měřit čistý užitek výdajů a daní pro současné a budoucí generace a jeho případné 
odlišnosti. Metodologický přínos studie je spatřován v komplexnosti měření čistého užitku, kam jsou 
započítány nejen peněžní transfery od státu a daňové břemeno, ale také nepeněžní příspěvky, např. 
vzdělávání a zdravotnictví. Autoři se věnují také detailnějšímu rozkladu odlišností ve výsledcích mezi 
jednotlivými generacemi a analyzují (výdajové) položky státního rozpočtu, které rozhodly o výsledcích. - 
Pozn. 
 
No short cuts 
Žádné krátkodobé škrty 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8808, p. 66 
V r. 2010 si bohaté země myslely, že je po krizi, a zaměřily se na snižování vládního dluhu. V této 
snaze je podpořil i Mezinárodní měnový fond, který označil úsporná opatření za bolestivá ale 
potřebná; někteří akademici však měli za to, že škrty mohou nadělat víc škody než užitku. Jak se nyní 
ukazuje, fiskální konsolidace hospodářskému růstu nepomohla a ekonomická beznaděj se spíš 
prohloubila. I MMF nyní uznává, že jeho prognózy růstu po úsporných opatřeních byly nadhodnocené. -- 
Viz i článek A deficit of common sense: fiscal austerity na s. 11. 
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Thomas Hanke 
Paris friert staatliche Ausgaben ein 
Paříž zmrazí státní výdaje 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 190 (1.10.2012), S. 14-15 
Nastavení francouzského státního rozpočtu pro rok 2013 a finanční rozpočtový plán pro období do 
roku 2017 je definováno jako "největší sanační akce v poválečné historii Francie". Nežádoucí schodek 
mezi příjmy a výdaji by v roce 2013 měly zmenšit vyšší daně (velkých podniků a bohatých 
domácností) a také omezené výdaje (poklesnou na 46,5 procent HDP). V příštích letech se bude muset 
s nominálním krácením smířit většina ministerstev, více peněz dostanou pouze rezorty označené za 
prioritní - vzdělání a justice. 
 
Josef Bič 
Proměna rozpočtu EU po roce 2014 a reformy politik 
Současná Evropa, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 53-72 
Článek se z několika úhlů pohledu zabývá podobou nového sedmiletého finančního rámce EU - 
finanční perspektivou pro období 2014-2020 - který představila Evropská komise v polovině roku 
2011. Shrnuje východiska nové finanční perspektivy, hodnotí přístup EK, rozebírá změny oproti 
současnému finančnímu rámci z roku 2004 a na pozadí výsledků vyjednávání mezi členskými 
zeměmi. Dále se zaměřuje na potenciální proměnu charakteru rozpočtové politiky s důrazem na 
podobu dvou hlavních výdajových politik (kohezní politika, společná zemědělská politika) a jejich 
reforem, jež by měly být realizovány po roce 2014. Pozornost je také věnována přístupu a zájmům 
nových členských zemí. - Pozn. 
 
Martin Ehl 
Spor o rozpočet ohrožuje chudší členy unie 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 223 (15.11.2012), s. 7 
K politickému vyjednávání ohledně podoby rozpočtu Evropské unie na léta 2014-2020, finanční 
perspektiva. Stručně k postojům skupiny "Přátel koheze", Velké Británie, Německa, Polska a ČR. 
Kompromisní návrh snižující rozpočtové výdaje; problematika objemu peněz na zemědělství a 
kohezní politiku. -- Viz také HN č. 228/2012 (22.11.2012), s. 2-3 (spor o škrty v rozpočtu EU). --       
K tématu také viz čas. Ekonom č. 48/2012, s. 38-39. 
 
D. Riedel, A. Schrinner, T. Sigmund 
Streit um die schwarze Null 
Spor o černou nulu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 212 (1.11.2012), S. 14 
Na úrovni státu, zemí i obcí Německa se i letos počítá se značnými daňovými "vícepříjmy". Vzhledem 
k tomu, že podle odhadů se pak další masivní daňové příjmy dají očekávat až od roku 2016, je ohrožen 
cíl "černé nuly" pro rok 2014, kdy by se stát měl obejít bez nových dluhů. Finanční plán však zatím 
počítá s novým dluhem ve výši 13 mld. eur a koalice diskutuje o navýšení důchodů. Nabízí se proto 
kompromisní varianta dosažitelnější "strukturální nuly" (výhodou strukturálního deficitu např. je, že 
jednorázové výdaje typu poslední tranše pro záchranný fond ESM se nezapočítávají a navíc lze pro 
rok 2014 zohlednit konjunkturální vlivy ve výši 2,8 mld. eur), strukturální nula by navíc měla 
zahrnovat i plánované předvolební dárky. Tabulka přináší přehled resp. odhad příjmů jednotlivých 
daní v rámci daní sdílených, spolkových, zemských a obecních za období let 2012-2017, graf 
zachycuje meziroční změny daňových příjmů a HDP za období let 2000-2017. 
 
Radim Boháč 
Teoretický pohled na právní úpravu rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných 
peněžitých plnění 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 3, s. 3-8 
Právní úprava rozpočtového určení daní, obecná definice daní, charakteristické znaky poplatků a 
jiných peněžitých plnění. Rozpočtové určení jako prvek konstrukce daně, poplatku nebo jiného 
podobného plnění. Právní úprava rozpočtového určení daní v právním řádu ČR (a možné změny právní 
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úpravy), lex specialis; poplatky státní, místní a ostatní. Procesní aspekty související s rozpočtovým 
určením. - Pozn. 
 
The battle of the budget 
Bitva o rozpočet 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8808, p. 26 
Země Evropské unie se chystají na tvrdou bitvu o rozpočet, přičemž situaci ještě zhoršuje hospodářská 
krize v eurozóně. Jednotlivé země se sdružují do volných, i když často rozpolcených uskupení. Jsou tu 
"příznivci soudržnosti", "příznivci lépe využitých výdajů", Evropský parlament zase prahne po 
zavedení daně z finančních transakcí, aby unie měla "vlastní zdroje". Jiné země v čele s Británií trvají 
na zmrazení výdajů na úrovni roku 2011. Boj o rozpočet přináší dvě obecnější otázky, budoucnost 
eurozóny a budoucnost Británie v Evropské unii. -- Český překlad článku pod názvem Unie se chystá 
na pseudoargumenty viz čas. Ekonom č. 44/2012, s. 40-41. 
 
To the cliff, and beyond : the budget deficit 
K útesu a dál : rozpočtový deficit 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8810, p. 45-46 
Americké prezidentské volby nevyřešily tu nejdůležitější otázku - co s rozpočtovým deficitem. Přitom 
během dvou měsíců vstoupí v platnost opatření zvyšující daně a snižující výdaje, která by zadusila 
zotavování ekonomiky. I když se v Kongresu podaří dosáhnout dohody o odsunu těchto kroků, neřeší 
to podstatu problému: při zachování stávající politiky by rozpočtový schodek i za deset let překračoval 
5 % a veřejný dluh by se ze současných 73 % vyšplhal na 90 %. -- Český překlad článku Na pokraji 
fiskálního srázu viz čas. Ekonom č. 46/2012, s. 56. 
 
Toil and trouble : Greece and the euro 
Dřina a trápení : Řecko a euro 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8810, p. 25 
Řecké vládě se podařilo prosadit schválení nejnovějšího balíčku úsporných opatření v parlamentu. 
Původní návrhy na snížení vládních provozních nákladů byly zamítnuty jako nerealistické, a tak 
snižování výdajů představuje jen škrty v důchodech a platech státních zaměstnanců. Premiér Samaras 
slibuje, že se jedná o poslední kolo škrtů, ale věřitelé Řecka si tím vzhledem k postupu reforem nejsou 
tak jisti. -- Viz i článek How to end the agony: Greece's debt burden na s. 12. 
 
Ivana Schneiderová 
Ubije nás absurdní byrokracie? 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 11, s. 12 
Výkaz PAP (Pomocný analytický přehled) stanovený novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě; kritika 
náročnosti zajišťování účetních a rozpočtových dat, rizika nadměrného třídění a členění (rozsah je 
světově unikátní, není požadavkem EU). Příklad zaúčtování výdaje u ÚSC. V tabulce účetní věta 
výdaje podle rozpočtové skladby a současně PAP. 
 
Eva Karpová 
Veřejné rozpočty zemí Evropské unie : vývoj a problémy v krizovém období let 2007 až 2010 
Současná Evropa, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 73-97 
Příspěvek mapuje a komentuje důsledky nepříznivého vývoje veřejného financování členských zemí 
EU v kontextu hospodářské krize v období let 2007-2010 a částečně do roku 2011. Autorka shrnuje 
příčiny daného stavu, analyzuje trendy ekonomického výkonu, inflace a nezaměstnanosti v letech 
2007-2010 a možné perspektivy řešení problému bilancí veřejných rozpočtů (jak formou konkrétních 
kroků a fiskálních opatření, tak prostřednictvím dlouhodobějších konceptů řešení veřejné zadluženosti 
zemí EU). V závěru charakterizuje veřejně rozpočtovou situaci v období mírného oživení ekonomiky 
EU z hlediska výdajů. - Pozn. 
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Zdravotnictví 
 
Jiří Němec 
Financování českého zdravotnictví trochu jinak 
Pojistné rozpravy, Sv. 2012, č. 29, s. 35-44 
Příspěvek do diskuze o financování zdravotnictví v ČR v posledních dvaceti letech, který volí pohled 
občanů, kteří zdravotnictví financují. Kritická analýza úrovně výdajů českého zdravotnictví měřených 
jako jejich podíl na HDP i ve vztahu k průměrné mzdě a jejich porovnání se zeměmi EU a Německem; 
hodnocení faktorů růstu těchto výdajů (personální náklady jsou jeho hlavním motorem). 
 
Robert Břešťan 
Matematika milosrdenství : jakou cenu má váš život 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 46, s. 7-11 
K zavádění "matematiky milosrdenství" v českém zdravotnictví - jak se systém vypořádává s tím, že 
vzhledem k omezeným finančním prostředkům se umožní některé nemocné do léčebného programu 
přijmout a jiné odmítnout, kdy nákladnou léčbu ukončit a komu moderní drahou léčbu a medikamenty 
dávat. Plán ministerstva zdravotnictví na spuštění projektu HTA (hodnocení zdravotnických 
technologií) v roce 2014, jeho lobbistický potenciál. QALY - výpočet přípustných nákladů na léčbu 
pro rok kvalitního života. Problematika paušálního přidělování peněz nemocnicím a zajištění 
dostupnosti péče. 
 

Zemědělství 
 
Alessandro Antimiani ... [et al.] 
Agri-food exports in the enlarged European Union 
Zemědělsko-potravinářské exporty v rozšířené Evropské unii 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 8, p. 354-366 
Analýza dynamiky zemědělsko-potravinářského exportu mezi novými a starými členskými státy 
Evropské unie během procesu rozšíření. Autoři zkoumají a porovnávají údaje o exportních tocích před 
a po rozšíření (období let 1996-1997, resp. 2006-2007). Metodologií kombinace dvou analytických 
nástrojů (index obchodní podobnosti, index sofistikovanosti vývozu) empiricky zjišťují vlivy kvality 
na exportní dynamiku. V závěru rozebírají zjištění pro jednotlivé země. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Veronika Kudrová 
Poplatky za studium na veřejných vysokých školách - úvahy o roli dnešní i budoucí 
Správní právo, Sv. 45, (2012) č. 7, s. 422-436 
Cílem článku je představit problematiku poplatků za vysokoškolské studium a zabývat se otázkou, do 
jaké míry plní současné nastavení poplatků svoji funkci. Příspěvek může být podkladem k diskusi       
o tom, jakou funkci by poplatky za studium mohly plnit v budoucnu, a zejména pak, jakou právní 
úpravou či správní praxí toho dosáhnout. - Pozn. 
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Daně 
 
26836 
editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia 
EU VAT compass 2012/2013 
Průvodce evropskou DPH 2012/2013 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, vi, 682 s. : tab. 
Referenční příručka pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Toto vydání je aktualizováno 
k 1. lednu 2012. První část přináší konsolidovaný text směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty včetně Prováděcího nařízení 282/2011, směrnici 2008/9/ES, kterou se stanoví 
prováděcí pravidla pro vrácení DPH ve znění 2010/66/EU a výňatky a shrnutí z dalších směrnic 
týkajících se DPH. Druhá část je věnována rozsudkům Evropského soudního dvora v případech DPH 
za období 1970-2011. Ve třetí části je analyzována a porovnána praxe jednotlivých členských států     
u alternativního výběru možností stanovených směrnicí o DPH. - [2012 ed.] - Pozn. - ISBN: 978-90-
8722-146-1 (brož.) 
 
26831 
by Jonas Jensen and Florian Wöhlbier ; European Commission. Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs 
Improving tax governance in EU Member States : criteria for successful policies 
Zkvalitňování daňového řízení v členských státech EU : kritéria úspěšného postupu 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, August 2012, 39 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Problematika plnění daňových povinností a efektivity výběru daní v zemích EU. Postupy zvyšování 
efektivity daňových správ; analýza zvláštních opatření v boji proti daňovým únikům a s šedou 
ekonomikou (odstrašování, odečtení daně, povinné elektronické platby, zlepšování daňové morálky); 
neefektivita daňových amnestií; speciální kroky v boji s podvody s DPH; vyhýbání se placení daní 
umístěním finančního majetku v daňových rájích. - Pozn., statistická příl. - ISBN: 978-92-79-22909-1 
(brož.) 
 
26885 
Michal Radvan 
Místní daně 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 243 s. : il. (některé barev.), mapy 
Definice místních daní. Obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům. Analýza jednotlivých 
místních poplatků v ČR: ze psů, turistické, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za 
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za komunální odpad, za 
zhodnocení stavebního pozemku a za hrací přístroje. Daň z nemovitostí. Autor v závěru uveřejňuje 
návrhy možných úprav právní regulace místních daní v ČR. - Vyd. 1. - Seznam judikatury. - ISBN: 
978-80-7357-932-6 (brož.) 
 
E-9475 
Česká daňová správa 
Výroční zpráva české daňové správy 2011 = The annual report of the Czech tax administration 
2011 
Praha : Generální finanční ředitelství, 2012, 69 s. : tab., grafy, obr. 
Daňové subjekty, povinnosti a inkaso. Informace o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní. 
Postupy při správě daní. Ostatní agendy. Mezinárodní daňové vztahy. Mezinárodní spolupráce 
daňových správ. Péče o vztahy s veřejností. Hospodaření české daňové správy. Lidské zdroje. 
Představitelé české daňové správy v roce 2012 a kontakty na ně. - 3 příl. - ISBN: 978-80-85045-41-3 
(brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26833 
Jerry Courvisanos 
Cycles, crises and innovation : path to sustainable development - a Kaleckian-Schumpeterian 
synthesis 
Cykly, krize a inovace : cesta udržitelného rozvoje - syntéza Kaleckého a Schumpetera 
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, xiv, 317 s. : grafy, schémata 
Aktuální analýza dynamických sil v pozadí současné krize kapitalismu a trendů k ekologicky 
neudržitelnému růstu z pohledu politické ekonomie. Autor vychází z prací ekonomů 20. století 
Michaila Kaleckého a Josepha Schumpetera, kteří identifikovali hospodářský cyklus, krize a inovace 
jako síly připravující cestu hospodářskému rozvoji, analyzuje cykly a krize v kontextu inovací a 
pokračuje rozborem vlivu dalších rysů strukturálních změn světové ekonomiky 21. století (revoluce     
v oblasti informační a komunikační technologie, vzestup oblasti high-tech služeb, rozšiřování 
globalizace a zvyšující se míra ničení ekosystému). Následně se pak věnuje veřejným a soukromým 
inovačním strategiím formujícím způsob transformace k udržitelnému rozvoji. - Pozn. -- Slovníček. - 
ISBN: 978-1-84720-596-4 (váz.) 
 
26898 
Jana Hančlová 
Ekonometrické modelování : klasický přístup s aplikacemi 
Praha : Professional Publishing, 2012, 214 s. : il. 
Monografie je věnována klasickému ekonometrickému modelování nejen z pohledu teoretického a 
metodického, ale také praktickým aplikacím ve formě případových studií. V úvodu je specifikován 
proces klasického ekonometrického modelování a jsou vymezeny základní pojmy s tím spojené, dále 
je pozornost věnována jednoduché lineární regresní analýze a vícerozměrným lineárním regresním 
modelům. - 1. vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7431-088-1 (brož.) 
 
26905 
John Cassidy ; [přeložila Olga Kovářová] 
Jak selhávají trhy : logika ekonomických kalamit 
Praha : Academia, 2012, 420 s. 
Americký publicista John Cassidy popisuje stoupající vliv "utopické ekonomie" - myšlení, které je 
slepé k tomu, jak jednají skuteční lidé, a které popírá existenci spousty způsobů, jimiž může 
neregulovaný volný trh vyvolat katastrofu. Kombinuje reportážní postupy založené na faktech a 
srozumitelné vysvětlování ekonomických teorií, aby upozornil na to, že za současné ekonomické krize 
je úporné setrvávání na starých ortodoxních "pravdách" pošetilé a nebezpečné. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-200-2100-7 (váz.) 
 
26865 
Graeme Maxton ; překlad Soňa Reimannová 
Konec pokroku, aneb, Jak nás moderní ekonomie zradila 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xiii, 230 s. 
Autor poukazuje na globální problémy současného světa. Nedostatek zdrojů, finanční potíže, politické 
a sociální problémy jsou výsledkem změn, které lidstvo vykonalo podle svého způsobu vidění světa. 
Cena, kterou za toto jednání platí, je zničené životní prostředí, dluhy a nedostatek potravin. Vše je 
důsledkem špatného moderního ekonomického myšlení. Rychlý ekonomický pokrok vytvořil 
nestabilní svět. Je potřeba znovu zvážit pohled na volný trh, konkurenci, regulaci a obchod. Lidstvo 
musí upustit od mnoha moderních ekonomických teorií. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 
978-80-7357-852-7 (brož.) 
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26879 
Jesús Huerta de Soto ; [přeložil Marek Hudík] 
Rakouská škola : tržní řád a podnikatelská tvořivost 
Praha : Dokořán : CEVRO Institut, 2012, xiv, 162 s. 
Autor představuje základní myšlenky rakouské ekonomické školy a představitele tohoto směru 
Mengera, Misese, Hayeka, Kirznera, Rothbarda a další. Analyzuje vývoj rakouské myšlenkové tradice 
od jejích počátků po současnost. Výklad je obsažen v kapitolách: Základní principy ekonomie 
rakouské školy; Znalosti a podnikání; Carl Menger a předchůdci rakouské školy; Böhm-Bawerk a 
teorie kapitálu; Ludwig von Mises a dynamické pojetí trhu; F. A. Hayek a spontánní řád trhu; Obnova 
rakouské školy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7363-445-2 (Dokořán : brož.) 
 
26896 
Miloslav Keřkovský, Jiří Luňáček 
Úvod do mikroekonomie : s využitím prvků distančního studia 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xvi, 197 s. : il. 
Výklad je v učebnici soustředěn do těchto kapitol: Úvod do studia - základní definice, historický 
vývoj; Výroba, vzácnost ekonomických zdrojů a problém jejich alokace; Nabídka, poptávka a cena; 
Teorie chování firmy; Teorie chování spotřebitele; Firma v podmínkách nedokonalé konkurence; Trhy 
výrobních faktorů. Každá kapitola obsahuje výklad, závěrečné shrnutí, ověřovací test a cvičení. - Vyd. 
1. - Vydáno ve spolupráci s B.I.B.S. - vysokou školou. - ISBN: 978-80-7179-365-6 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26863 
David Marsh ; [přeložil Vít Mlejnek] 
Euro : boj o osud nové globální měny 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 479 s., viii s. obr. příl. : il., portréty 
Historie projektu hospodářské a měnové unie od 19. století do současnosti. Autor popisuje cestu 
společné evropské měny od vize k realitě a vysvětluje, proč se euro začalo záhy po svém zavedení 
hroutit, proč měnovou unii zachvátila dluhová krize a proč se začala utápět ve vnitřních konfliktech. 
Tvrdí, že euro se ve stávající podobě udrží nad vodou jen za cenu sílících rozporů mezi politiky a 
voliči. Právě oni ponesou náklady všech špatných rozhodnutí, která dnes hospodářskou a měnovou 
unii táhnou ke dnu. Text knihy je rozdělen do osmi kapitol, které jsou samostatnými esejemi a 
pokrývají vždy jedno historické období. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7325-277-9 (brož.) 
 
26904 
Adolf Lambl 
Inflace 
Praha : Professional Publishing, 2012, 156 s. : il., portréty, faksim. 
Historie vzniku první inflace na přelomu 17. a 18. století ve Francii, kde se v roce 1708 objevil 
skotský ekonom a dobrodruh John Law. Přesvědčil vládnoucí osobnosti (Particelli ď Emery, Mazarin, 
Colbert), zavedl papírové bankovky (asignáty) a akcie, založil a spustil lavinu spekulací, která téměř 
zničila francouzskou ekonomiku. Poučné dílo z roku 1936. - 2. vyd., V Professional Publishing 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7431-093-5 (brož.) 
 
26891 
Jiří Polách ... [et al.] 
Reálné a finanční investice 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xvi, 263 s. : il. 
Základní pojmy. Makroekonomické a podnikové pojetí investic. Základní investiční teorie. Investiční 
rozhodování podniku. Hodnocení efektivnosti investičních projektů. Riziko investování. Financování 
investičních projektů. Finanční investování. Finanční trhy v procesu tvorby zdrojů. Finanční investice 
do ochrany proti riziku. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7400-436-0 (brož.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26766 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Finland 
Makroekonomické nerovnováhy : Finsko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 23 s. : tab., 
grafy 
Detailní pohled na finské 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 
konkurenceschopnosti Finska a jeho exportní výkonnosti, zadlužení soukromého sektoru, vývoji cen 
bydlení, vývoji na trhu práce a nákladům práce. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22889-6 (brož.) 
 
26767 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : France 
Makroekonomické nerovnováhy : Francie 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 29 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Detailní pohled na francouzské 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 různým aspektům zhoršování francouzské exportní výkonnosti a vývoji cenové i necenové 
konkurenceschopnosti. V oblasti vnitřních nerovnováh je poukázáno na zvyšování zadluženosti 
soukromého sektoru, finanční situaci podniků z nefinanční sféry a vysoký veřejný dluh. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-79-22891-9 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26862 
Petr Suchánek 
E-commerce : elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování 
Praha : Ekopress, 2012, 144 s. : il. 
Stav funkční a technologické základny e-business a e-commerce a možné trendy vývoje. Názvy 
kapitol: Elektronické podnikání a elektronické obchodování, internetové obchody a tržiště; Model e-
commerce systému: obchodní cyklus s platbou bankovním převodem, webový server, CRM 
(Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), komunikační rozhraní 
mezi informačními systémy dodavatelů, elektronické platební systémy, dodavatelský řetězec a 
dodávka zboží; Moderní přístupy k modelování, návrh a konkrétní příklady implementace a systém 
řízení e-commerce; Nové obchodní modely a trendy v e-business. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-84-2 
(brož.) 
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26834 
Manuela Moschella 
Governing risk : the IMF and global financial crises 
Řízení rizika : MMF a globální finanční krize 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012, xv, 212 s. 
Autorka zkoumá měnící se charakter politik vybraných k podpoře globální finanční stability, 
konkrétně se zaměřuje na vývoj politik uplatňovaných Mezinárodním měnovým fondem v důsledku 
mexické krize (1994-95), asijské krize (1997-98) a hypoteční krize (2007-08). Analyzuje vývoj 
mezinárodního regulačního rámce, měnící se náhled na mezinárodní finanční integraci a reformy         
i výklady příčin krizí ze strany MMF. Vyvozuje souvislosti vzájemného působení ekonomických ideí 
(zejména týkajících se finanční liberalizace), historického kontextu, výkyvů hospodářských podmínek 
a politik i rozhodnutí MMF. V závěru uvažuje nad minulostí a budoucností mezinárodního finančního 
řízení a správy ze strany této mezinárodní finanční instituce. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-36795-1 
(brož.) 
 
26894 
Olga Jurášková, Pavel Horňák a kolektiv 
Velký slovník marketingových komunikací 
Praha : Grada, 2012, 271 s. 
Výkladový slovník obsahuje více než 1000 hesel ze základních oblastí marketingových komunikací: 
reklama, public relations, marketing a direct marketing, psychologie marketingu, osobní prodej a 
podpora prodeje, výstavy a veletrhy aj. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4354-7 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26877 
Mária Režňáková 
Efektivní financování rozvoje podnikání 
Praha : Grada, 2012, 142 s. : il. 
Publikace prezentuje jednak teoretické přístupy k rozhodování o způsobech financování podniků, jako 
i pozitivní a negativní zkušenosti podniků se získáváním a využíváním konkrétních zdrojů 
financování. Názory a doporučení jsou podpořeny příklady z podnikové praxe v ČR i v zahraničí.       
Z obsahu: zisk a rentabilita, hodnota podniku a její měření, možnosti financování podnikových 
činností, financování rozvoje podniku vlastními externími zdroji, dluhové financování, faktory 
ovlivňující strukturu zdrojů financování (náklady kapitálu, dluhu a vlastního kapitálu). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-1835-4 (brož.) 
 
E-9474 
[Jean Merckaert a Cécil Nelh ve spolupráci s Laurence Estival ; překlad Martin Micka] 
Ekonomika v pohybu : nadnárodní společnosti, daňové ráje a přelétavé bohatství 
Praha : Educon, 2012, 53 s. : grafy, boxy 
Publikace vznikla v rámci tříletého evropského projektu šesti neziskových organizací. Na řadě 
konkrétních příkladů autoři popisují netransparentnost finančních toků nadnárodních společností a 
neprůhledné fungování daňových rájů. Vyslovují pochybnosti o pravdivých údajích mezinárodních 
ekonomických ukazatelů. Hodnotí role EU a zemí G20 a doporučují jim zvýšit tlak na větší 
transparentnost finančních toků nadnárodních společností. - ISBN: 978-80-905286-0-4 (brož.) 
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26875 
Karel Foltin 
Největší osobnosti našich dějin : průmyslníci, podnikatelé, bankéři : životní příběhy, úspěchy       
i prohry významných osobností naší historie 
Olomouc : Rubico, 2012, 151 s. : il., portréty, faksim. 
Výpravná kniha o nejvýznamnějších podnikatelích v zemích Koruny české od 18. až do prvního 
desetiletí 20. století. T. Baťa, E. Škoda, E. Kolben, V. Klement, J. Hlávka, M. Thonet, A. Rolný,        
F. Kovářík, M. Havel, F. Křižík, J. Preiss, A. Petrof, V. F. Červený, J. Sodomka, R. Jelínek, H. Podolská 
a K. Kludský. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7346-142-3 (váz.) 
 
26867 
Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv 
Podniková ekonomika 
Praha : Grada, 2012, 570 s. : il., plány 
Kniha je členěna do třinácti základních kapitol, každá kapitola obsahuje teoretický základ a vlastní 
výklad problematiky. Názvy kapitol: Vztah mikroekonomie a podnikové ekonomiky; Podnikatelské 
prostředí (ČR); Hospodaření podniku; Hodnota podniku; Život podniku; Funkce podniku; Řízení 
podniku - management; Marketing; Štíhlý podnik; Podnik a riziko; Interní audit; Malé a střední 
podniky; Vstup podniků na zahraniční trhy. Publikace má charakter vysokoškolské učebnice. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-247-4372-1 (váz.) 
 
26883 
Rolf Eschenbach, Helmut Siller ; [přeložil Jaroslav Rubáš] 
Profesionální controlling : koncepce a nástroje 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xiv, 381 s. : il. 
Výklad je rozčleněn do těchto částí: podmínky a souvislosti pro management a controlling, základy 
profesionálního controllingu, oblasti činnosti a pracovní postupy, controlling normativních cílů, 
controlling strategických cílů, controlling operativních cílů, organizace, zavádění a vývojové tendence 
v podniku. Po výkladu následuje souhrn nejdůležitějších poznatků a na konci kapitoly jsou k dispozici 
úkoly a příklady k procvičení znalostí. - 2., přeprac. vyd. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-
7357-918-0 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26884 
Petr Syrový 
Jak si spořit na důchod : zorientujte se v důchodové reformě 
Praha : Grada, 2012, 152 s. : il. 
Problematika důchodové reformy z pohledu účastníka: vyplatí se využívat II. pilíř důchodové reformy, 
má si občan ještě dobrovolně spořit (kolik by to mělo být, aby to mělo smysl) a kam by měl spořit? 
Systém penzijního a důchodového spoření včetně konkrétních návodů, které mají napomoci při 
rozhodování o výběru důchodových pilířů včetně výkladu různých typů investic. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-4479-7 (brož.) 
 
E-9473 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2011 
Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2012, 72 s. : il. 
Podrobný pohled na oblast důchodového pojištění je doplněn základními informacemi 
demografického charakteru a údaji ilustrujícími některé fáze zpracování důchodové agendy. Z obsahu: 
vybraná zákonná ustanovení, přehled o počtu výkonů souvisejících s důchodovou agendou, základní 
přehled o počtech a výdajích na důchody, vyplácené, přiznané a zaniklé důchody v roce 2011, přehled 
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o počtu přiznaných invalidních důchodů a změny mezi stupni invalidního důchodu v roce 2011. - 
ISBN: 978-80-87039-29-8 (spirála) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26893 
Radek Kapoun 
Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele 
Olomouc : ANAG, 2012, 102 s. : formuláře 
Úvodní informace o problematice. Specifikace operačního projektu z Evropských sociálních fondů 
"Lidské zdroje a zaměstnanost". Vymezení závislé a nelegální práce. Oprávnění Inspekce práce a 
jednotlivých inspektorů v oblasti nelegální práce, způsob provádění kontrol. Zákonné sankce a správní 
delikty. Budoucnost provádění kontrol nelegální práce po skončení projektu. Kontakty na jednotlivá 
pracoviště úřadů inspekce práce. - 1. vyd. - Obsahuje vzory a výňatky z právních předpisů. - ISBN: 
978-80-7263-755-3 (brož.) 
 
26305IX 
Helena Úlehlová a kolektiv autorů 
Cestovní náhrady 2012 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
Realizace právní úpravy cestovních náhrad ve znění k 1.1.2012 včetně důsledků v oblasti daně            
z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. V další části stanoviska k aktuálním dotazům např. DPH, 
přenesení daňové povinnosti, účtování v zásobách, prominutí dluhu, daň darovací, odpisy majetku 
pořízeného s dotací, průměrný hodinový výdělek apod. - ISBN: 978-80-87367-31-5 (brož.) 
 
26892 
Radana Gogová, Petr Hůrka, Helena Úlehlová 
Pracovní doba : podle zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů 
Olomouc : ANAG, 2012, 295 s. 
Právní úprava pracovní doby v pracovněprávních vztazích a její význam. Základní situace, s nimiž se 
zaměstnavatelé i zaměstnanci v oblasti pracovní doby potýkají (délka týdenní pracovní doby a její 
rozvržení, přestávky v práci, pružné rozvržení pracovní doby, práce přesčas, evidence, dohody            
o pracích konaných mimo pracovní poměr, doba odpočinku aj.).  Výklad je doplněn praktickými 
příklady a doporučenými postupy jednání. V příloze jsou uvedena vybraná ustanovení souvisejících 
právních předpisů. Právní stav publikace je k 1.9.2012. - 2., přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7263-759-1 
(brož.) 
 
26870 
Jiří Vronský 
Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v organizaci 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 197 s. : il., portréty 
Profesiografie je metoda analýzy chování organizace. Umožňuje rozbor chování celé organizace 
napříč její organizační strukturou prostřednictvím analýzy pracovních míst, pracovních funkcí, ale        
i základních a dílčích procesů fungování organizace z organizačního úhlu pohledu. Publikace popisuje 
teoretické a praktické vztahy mezi personalistikou a profesiografií, její využití pro řízení organizace a 
jejích lidských zdrojů a metody užívané při zpracovávání profesiografických analýz. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7357-747-6 (brož.) 
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26871 
Andrea Lienhartová ; překlad Alena Nováková 
Respekt v zaměstnání : strategie jiné firemní kultury 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 158 s. : il. 
Dosažení respektu vůči sobě samému, vůči ostatním a vzájemný respekt v rámci týmu. Spolupráce a 
řízení společnosti založené na respektu. Faktory úspěchu pro firemní kulturu respektu. Názorné 
příklady a praktická cvičení. - Vyd. 1. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-7357-861-9 (brož.) 
 
26878 
Petr Tomek 
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů : s komentářem k 1.7.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 671 s. 
Dosavadní vývoj právní úpravy služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Komentované 
znění zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
zákonů. Znění prováděcích předpisů. - ISBN: 978-80-7263-752-2 (brož.) 
 

Právo 
 
26889 
Richard Pomahač, Jakub Handrlica 
Evropské správní právo 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xi, 158 s. 
Působení správního práva se zvláštním zřetelem k právu EU. Evropský správní prostor. Vztah 
evropského správního práva k transnacionálnímu a globálnímu právu. Platné standardy a nejčastější 
rámcové úpravy. Charakteristika správních agentur. Správní akty a správní dozor v právu EU. 
Publikace je určená odborné veřejnosti, studentům práv a veřejné správy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7400-437-7 (brož.) 
 
26907 
Radim Polčák 
Internet a proměny práva 
Praha : Auditorium, 2012, 388 s. 
Pojetí práva jako informačního systému. Historický exkurs - československá a česká právní 
informatika. Pojem a metoda práva ICT. Platnost práva v informačních sítích. Institucionální platnost 
práva - definiční autority. Proměny v práci s právem: kódování práva, virtualizace v publikaci 
právních předpisů a judikatury, virtualizace v procesu autoritativní adaptace práva. Hodnoty 
informační společnosti. Distributivní a nedistributivní práva k informacím. - ISBN: 978-80-87284-22-
3 (váz.) 
 
26886 
Michaela Zuklínová, Pavla Schödelbauerová 
Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu : §663-§719 občanského zákoníku : 
podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní 
úpravě této problematiky v tzv. novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 
Praha : Linde Praha, 2012, 319 s. 
Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují nájemní 
smlouvu obecně a nájem bytu, doplněný vybranou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň         
i komentář k právní úpravě dané problematiky v tzv. novém občanském zákoníku s účinností od 
1.1.2014. - ISBN: 978-80-7201-890-1 (brož.) 
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26887 
Robert Pelikán 
Právní subjektivita 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 174 s. 
První část knihy je věnována teoretickým východiskům přemýšlení o právní subjektivitě a jejich 
kritice. Druhá část je věnována praktickým otázkám, zejména z oblasti obchodního práva. Autor 
aplikuje deduktivní teorii subjektivity na fenomén skupin společností a shrnuje jejich význam pro 
ekonomickou a právní realitu druhé poloviny 20. století. Vedle nesporných přínosů seskupení 
podnikatelských subjektů upozorňuje i na některé negativní jevy, které přinášejí do obchodního práva, 
a navrhuje možné způsoby jejich eliminace. V závěru knihy autor rozebírá úpravu jednotlivých 
institutů souvisejících s právní subjektivitou v platném právu a v zákoně o obchodních korporacích, 
např. péči řádného hospodáře, povinnosti společníků, smluvní koncerny a další otázky 
podnikatelských seskupení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-745-2 (brož.) 
 
26882 
sestavil Karel Svoboda 
Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 272 s. 
První část se věnuje institutu promlčení, druhá část obsahuje základní rozhodnutí týkající se prekluze. 
V úvodu každé části jsou uveřejněny judikáty mající obecnou platnost, následují tematicky zaměřené 
kapitoly (např. promlčení práva na náhradu škody, promlčení bezdůvodného obohacení, specifický 
charakter promlčení ve vztazích podléhajících obchodnímu zákoníku, prekluze práv souvisejících se 
zakoupením věci, právo ukončit pracovní poměr aj.). Některé judikáty jsou opatřeny poznámkami       
o související literatuře. Právní stav citované judikatury byl uzavřen k 31.3.2012. - 2., aktualiz. a rozš. 
vyd. - Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-80-7357-941-8 (brož.) 
 
26895 
Lukáš Klee 
Smluvní vztahy výstavbových projektů 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xiii, 133 s. 
Právní a manažerská specifika stavebnictví: typologie výstavbových projektů, unifikace závazkových 
vztahů, rizika, zahraniční podnikání, typy řízení a organizace výstavbového projektu, odpovědnost za 
projektovou dokumentaci a smluvní podmínky FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), 
nároky na dodatečné platby a prodloužení lhůt plnění smluvních stran (tzv. claim), Claim 
Management, řešení sporů podle FIDIC, cena díla, řízení času, změny díla atd. Příklady z praxe. - 
Vyd. 1. - Právní stav pub. je k 1.7.2012. - ISBN: 978-80-7357-953-1 (brož.) 
 
26903 
Vladimír Kratochvíl a kolektiv 
Trestní právo hmotné : obecná část 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xl, 921 s. 
Obecný výklad o trestním právu hmotném a trestní odpovědnosti individuální a kolektivní, o základech 
trestní odpovědnosti a nedostatku protiprávnosti a trestnosti trestného činu dospělého, mladistvého      
i právnických osob. Trestní sankce ukládané dospělým a mladistvým. Trestněprávní alternativy. 
Sankcionování právnických osob. Činy spáchané trestně neodpovědnými dětmi a jejich právní 
následky. Výklad odpovídá právnímu stavu k 1.4. 2012. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7179-082-2 (váz.) 
 
26901     Pouze prezenčně 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou 
Praha : Leges, 2012, 1301 s. 
Znění zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších zákonů, s poznámkami a 
judikaturou. Znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších zákonů,          
s poznámkami a judikaturou. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zák. č. 218/2003 Sb.). Zákon      
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zák. č. 418/2011 Sb.).  Advokátní tarif 
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(vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek). Popsáno podle právního stavu k 1.10.2012. 
- 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-87576-29-8 (váz.) 
 
26899 
Alexander Šíma, Milan Suk 
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. : il. 
Výklad nejvýznamnějších právních institutů ze všech významných oblastí práva ČR. Zákonnost a 
právní vědomí, prameny práva, právní vztahy, úkony, promlčení a prekluze. Výklad základů ústavního 
práva, ochrany lidských práv, občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního 
práva, občanského soudního řádu, správního práva, ochrany životního prostředí, finančního práva, 
trestního práva hmotného a procesního. Závěrečná kapitola přibližuje evropskou integraci a evropské 
právo. Učební text je doplněn příklady. - 12., dopl. vyd. - Přehled souvisejících právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-7179-343-4 (brož.) 
 
26866 
Alena Kučerová ... [et al.] 
Zákon o ochraně osobních údajů : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xvii, 516 s. 
Komentované znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších zákonů. 
Obsahuje: úvodní ustanovení, práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, předání osobních 
údajů do jiných států, postavení a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, 
jeho organizace a činnost, správní delikty, ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Součástí 
výkladu jsou odkazy na související ustanovení, předpisy a judikaturu. Znění souvisejících předpisů 
(výňatky). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-226-0 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26880 
Petr Sak, Karolína Kolesárová 
Sociologie stáří a seniorů 
Praha : Grada, 2012, 225 s. : barev. il. 
Teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných 
seniorů. Autoři se věnují obecně sociální skupině seniorů, životní fázi stáří, ale osou analýz je 
konkrétní generace dnešních seniorů, která se na základě analýz ukázala jako historicky zcela 
ojedinělá. Generace narozená před druhou světovou válkou je nejvýraznějším objektem společenských 
změn probíhajících už od poloviny 19. století. K nejvýznamnějším změnám došlo právě za jejího 
života. Autoři na základě konkrétních dat a analýz popírají dobové mediální mýty politiků o stáří jako 
"pokaženém mládí", které zatěžuje společnost. Naopak ukazují na potenciál stáří jako vrcholu života. 
Empiricky dokládají nepřipravenost státu na stárnutí společnosti i pozitivní přínos přechodu na 
dlouhověkou společnost. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-3850-5 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
26890 
Dana Kovanicová 
Abeceda účetních znalostí pro každého 
Praha : POLYGON, 2012, 412 s. : tab. +1 volná příl. 
Učebnice je rozdělena do tří částí. První část je úvodem do účetnictví. Popisuje jeho význam a funkce, 
aktiva a pasiva, metodické nástroje, oceňování aktiv a závazků, výsledek hospodaření, náklady            
v provozním cyklu, účetní modely od roku 2003. Druhá část začleňuje účetnictví do okolního prostředí 
v tuzemsku i ve vztahu ke světu. Zabývá se harmonizací účetnictví, daňovou soustavou a finančním 
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trhem. Poslední část uvádí do problematiky podvojného účetnictví podnikatelů (koncept účetní 
soustavy, náklady a výnosy, dlouhodobý majetek, zásoby, finanční majetek a úvěry, zúčtovací vztahy, 
dlouhodobé zdroje, účetní uzávěrka a závěrka, výkaz). - 20. aktualiz. vyd. - Na volné příloze vzorový 
účtový rozvrh pro podnikatele. - ISBN: 978-80-7273-169-5 (váz.) 
 
26864 
introduced by PricewaterhouseCoopers ; legislation translated by Trade Links 
Accounting legislation in 2012 
Zákony o účetnictví v roce 2012 
Prague : Trade Links, July 2012, 459 s. 
Anglický překlad českého zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění č. 239/2012 Sb.), vyhlášky     
o podvojném účetnictví pro podnikatele (č. 500/2002 Sb. ve znění č. 413/2011 Sb.), Českých účetních 
standardů pro podnikatele a zákona o auditorech (č. 93/2009 Sb. ve znění č. 167/2012 Sb.). Aktuální 
změny oproti předchozímu vydání jsou zvýrazněny odlišným písmem. - (brož.) 
 
26888 
Ivana Pilařová 
Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 163 s. 
Účetní a daňové řešení běžných situací, které se v společnostech s.r.o. vyskytují. Jednotlivá témata 
jsou řešena z hlediska obchodního práva, účetnictví a daní, a to ze strany společnosti i z pohledu jejích 
společníků. Patří sem např. vklady do společnosti, rozdělení zisku, ukončení účasti společníka ve 
společnosti, vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně, problémy v oblasti nedobytných 
pohledávek aj. Ke všem tématům jsou uvedeny i příklady. - 4., aktualiz. vyd. - Obsahuje rejstřík. - 
ISBN: 978-80-7357-946-3 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
26906 
Ivan Malý, Juraj Nemec 
Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí 
Brno : Masarykova univerzita, 2011, 222 s. : il. 
Příčiny a projevy krize veřejných financí. Problematika alokační a technické efektivnosti veřejných 
výdajových programů na pozitivních příkladech tří studií: financování zdravotní péče - faktory 
ovlivňující hospodaření zdravotních pojišťoven, efektivnost programů aktivní politiky trhu práce (na 
příkladu Slovenska) a analýza nástrojů zvyšování efektivnosti na úrovni samospráv. - Vyd. 1. - Jako 
spoluautorky kapitol uvedeny: Jarmila Beránková, Katarína Poluncová, Zuzana Zigová. - ISBN: 978-
80-210-5668-8 (brož.) 
 
26881 
Jaroslava Kadeřábková, Jitka Peková 
Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 297 s. 
Soubor nejdůležitějších teoretických poznatků z oblasti regionálního rozvoje a jejich použití při 
praktické realizaci rozvoje mikroregionů. Výklad v kapitolách: Charakteristické znaky obce a kraje; 
Region jako územní samosprávný celek; Struktura českých obcí, městské a venkovské komunity; 
Lokální společenství, komunitní plánování a sociální ekonomika; Prostorový rozvoj a jeho plánování; 
Koncept udržitelného rozvoje; Strategické řízení a rozvoj území; Sociální komunikace, komunikační 
strategie a udržitelný rozvoj; Participace a partnerství; Regionální a municipální management; Územní 
samospráva a teorie organizace; Personální management; Modely kvality řízení; Financování potřeb, 
úloha finančního managementu; Rozpočet a mimorozpočtové fondy; Struktura územního rozpočtu; 
Hospodaření s majetkem; Finanční analýza, finanční kontrola, audit. - Vyd. 1. - Přílohy. - ISBN: 978-
80-7357-910-4 (brož.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
26869 
Ministerstvo financí ; předkládá Petr Nečas 
Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 : pro jednání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2012 (září), 13 částí : tab. 
Materiál obsahuje tyto části: Návrh střednědobého výdajového rámce na léta 2014 a 2015; Vládní 
návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013; Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 
2014 a 2015; Část A: Makroekonomický rámec na rok 2013; Část B: Zpráva k návrhu zákona             
o státním rozpočtu ČR na rok 2013; Část C: Tabulková část; Část D: Struktura příjmů a výdajů kapitol 
státního rozpočtu podle druhů a odvětví; Část E: Struktura výdajů vedených v informačním systému 
programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního rozpočtu část 1 a část 2; Část F: Zpráva 
o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv; Část G: Rozpočty územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti; Část H: Hospodaření 
veřejných rozpočtů; Část I. Stanoviska sociálních partnerů. - Čj. MF-53 900/2012/11-114. - (brož.) 
 
26835 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [editors] Lucio 
Pench, Matteo Salto 
Public finances in EMU : 2012 
Veřejné finance v EMU : 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, x, 327 s. : tab., 
grafy, rámečky, vzorce 
Výroční zpráva o stavu veřejných financí v zemích EU, eurozóny i v jednotlivých členských státech     
z roku 2012. Úvodní část přináší analýzu současného vývoje a výhledu oblasti veřejných financí, 
realizace Paktu stability a růstu (SGP), zejména postupu při nadměrném schodku (EDP) od ledna 2011 
v některých státech a přehled Programů stability a konvergence (SCPs), jež členské státy předkládaly 
v dubnu-květnu 2012. Druhá část se soustředí na rozvoj rozpočtového dohledu, změny Paktu stability 
a růstu z roku 2011, národních rozpočtových rámců a nejnovější fáze reformy evropského 
hospodářského řízení - Smlouvu o stabilitě, koordinaci a řízení a fiskální kompakt. Třetí část je 
věnována dynamice fiskálních multiplikátorů, fiskální konsolidaci a dluhové dynamice. Poslední část 
přehledně shrnuje hlavní trendy a charakteristiky fiskální decentralizace v zemích EU a národní 
opatření fiskální decentralizace v jednotlivých členských státech. - Pozn., slovníček. - ISBN: 978-92-
79-22852-0 (brož.) 
 

Ostatní 
 
26868 
Miroslav Kaftan 
A handbook of modern business office 
Příručka moderní obchodní angličtiny 
Praha : Karolinum, 2012, 309 s., : il., formuláře 
Jednotlivé lekce učebnice popisují chod moderní firmy a korporace (začátky podnikání, objednávky a 
smlouvy, doprava, skladové hospodářství, finance, prezentace, hledání zaměstnání aj.). Výukové lekce 
se skládají z aktuálních článků, slovní zásoby, popisu modelové situace, cvičení a praktických příloh. 
Předností učebnice je přehledná grafická úprava. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-246-1984-2 (brož.) 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

51 

26872 
Jan Záhořík 
Dějiny Rwandy a Burundi 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 246 s. : il., mapy, portréty 
Předkoloniální a koloniální dějiny, tradice, mytologie a kultura dvou malých sousedních států Rwandy 
a Burundi. Jejich nezávislost ve 20. století. Vztahy českých zemí s těmito státy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7422-175-0 (váz.) 
 
26902 
Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv 
Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních 
společností 
Praha : Academia, 2011, 814 s. : il. (některé barev.), mapy, 1 portrét, faksim. 
Námětem publikace jsou vzestupy a pády různých kulturních okruhů a civilizací. Přináší pohled 
českých autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na krizové momenty      
v dějinách velkých světových civilizací a říší od starověku až do současnosti. Nemenší podíl tvoří 
kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších       
i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná 
zemětřesení, záplavy) či popis nezvratných změn životního prostředí (Mostecko). Obsahem příspěvků 
jsou např.: zánik egyptské říše, keltská civilizace, starověká Čína, úpadek říše římské, pád Rakouska -
Uherska, pád komunistických režimů, situace v USA na počátku nového tisíciletí, současná světová 
finanční krize, kolapsy veřejných rozpočtů na začátku nového tisíciletí, přírodní katastrofy, nedostatek 
surovin a zdrojů atd. Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami a přehlednými grafy. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-200-2036-9 (váz.) 
 
26876 
Pavla Státníková 
Povodně a záplavy 
Praha : Paseka, 2012, 189 s. : il. (některé barev.), faksim. 
Kniha mapuje katastrofy způsobené vltavskými povodněmi v Praze od nejstarších dob (první zmínka 
je již v Kosmově kronice) po ničivé povodně v roce 2002. Po krátkém historickém shrnutí následuje 
obrazová část s vyobrazením průběhů a následků povodní v Praze. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7432-
182-5 (váz.) 
 
26897 
Luboš Marek 
Pravděpodobnost 
Praha : Professional Publishing, 2012, 249 s. : il. 
Výklad pokrývá následující oblasti pravděpodobnosti: základy a rozdělení pravděpodobnosti, náhodný 
vektor, funkce náhodných veličin, vybraná diskrétní rozdělení, vybraná spojitá rozdělení, limitní věty. 
Obrazová příloha ilustruje uvedenou teorii. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-087-4 (váz.) 
 
26900 
Štěpánka Pařízková 
Ruština pro začátečníky a samouky 
Dolní Ředice : P & P, 2010, 438 s. : il. +1 MP3 CD 
Učebnice pro širokou veřejnost obsahuje 33 lekcí se základní gramatikou, slovní zásobou a 
konverzačními tématy. Výklad je doplněn interaktivními cvičeními a poslechovými cvičeními na CD 
ve formátu MP3. - 3., upr. vyd. - ISBN: 978-80-903072-9-2 (brož.) 
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26873 
Charles Phillips ; [přeložila Jana Bílková] 
Taktické myšlení : 50 cvičení pro rozvoj taktického myšlení 
Praha : Grada 2012, 96 s. : il. 
Náměty k procvičování taktického a strategického myšlení. Cíleně vyvinuté hlavolamy a speciální 
úkoly mají za cíl zdokonalit koncentraci, podpořit logické uvažování, rozvíjet vizualizaci a kreativitu. 
Součástí testů jsou i řešení. - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-247-4511-4 (brož.) 
 
26909 
Ukrajinsko-český, česko-ukrajinský kapesní slovník = Ukrajins'ko-čes'kyj, čes'ko-ukrajins'kyj 
kišen'kovyj slovnyk 
[Hradec Králové] : TZ-one, 2012, 365 s. 
20 000 nejdůležitějších slov. Stručný přehled ukrajinské gramatiky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-266-
0080-0 (Edika : brož.) 
 
26874 
Charles Phillips ; [přeložila Jana Bílková] 
Vizuální myšlení : 50 cvičení pro rozvoj vizuálního myšlení 
Praha : Grada, 2012, 96 s. : il. 
Hlavolamy a cvičení pro rozvoj vizuálního myšlení. Tři úrovně úkolů s časovými limity a řešeními. - 
1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-247-4512-1 (brož.) 
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