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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 výměna informací pro daňové účely na 
mezinárodní úrovni, návrh směrnice o společném konsolidovaném 
korporátním základu daně, placení podle daňového řádu a jeho 
úloha v právním řádu, úsporný daňový balíček (od 1.1.2013), 
meritum daňových dokladů po novele zákona o DPH, dobrá víra 
v daňové judikatuře, návod na platby celnímu úřadu, aktuální 
legislativní vývoj v oblasti daňové mlčenlivosti, daňové aspekty 
volby prezidenta republiky, novelizace zákona o spotřebních 
daních, evropská měnová integrace a postavení jejího bývalého 
hegemona, vliv makroekonomických šoků na dynamiku 
vládního dluhu, vliv zdanění korporací na ekonomický růst, 
vlastnictví bytů, rizika deregulace stavebního spoření a změny 
exekučního práva od 1.1.2013. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články 
z německy psaného tisku, a to na téma budoucnost zdanění 
majetku, EU a podpora ekologické elektřiny v Německu, 
hodnocení aktuálních reformních koncepcí německé daně 
z příjmů z hlediska distribuční politiky a německá právní úprava 
DPH pod vlivem unijního a ústavního práva. 

Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali 
články zaměřené na vztah zdanění příjmů právnických osob a 
nadnárodní činnosti, daňové zvýhodnění dluhového financování, 
úroveň veřejného zadlužení v rozvíjejících se evropských 
ekonomikách, rating, státní důchodový systém ve Velké Británii 
a daňové ráje a úniky.  

Článek o problematice jednotné evropské měny je z ruského 
tisku.    

  V případě zájmu o plné znění odborných článků  a nové 
knihy jsme Vám plně k dispozici. Připravili jsme pro Vás nově 
možnost zasílání upozornění na novinky. V čítárně je k dispozici 
volný výběr nejnovějších knih. Bližší informace najdete 
v aktualitách.  

    
  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY     
 
 
Z produkce Ministerstva financí 

Na stránkách MF je k dispozici  
Makroekonomická predikce leden 2013 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 

Zpracovávána je se čtvrtletní periodicitou v odboru 
Finanční politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný 
a následující rok (tj. do roku 2014) a u některých 
ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2016). 
Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního 
měsíce každého čtvrtletí.  

 
Monitoring 
 
Další speciální monitoring, tentokrát na téma 
Nelegální bankovní praktiky, 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.  
 
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy ČEKIA 
(Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Velkoobchod: únor 2013  
 
Dokument hodnotí význam odvětví pro českou 
ekonomiku (součástí je rovněž rozbor vývoje 
základních ekonomických charakteristik, popis 
podnikatelské základny či bariér vstupu do odvětví), 
stejně jako prostředí, v němž se odvětví vyvíjí 
(rozbor současného legislativního rámce včetně 
přehledu podpůrných prostředků ze strany státu, 
které mohou subjekty v odvětví čerpat). Dokument 
je logicky uzavřen shrnutím základních vývojových 
trendů s identifikací perspektiv dalšího vývoje a 
SWOT analýzou. 
 
 
Zasílání informací o novinkách  
Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné 
knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x 
měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a 
ekonomických Informací, upozornění na případné 
změny výpůjční doby nebo na pořádané akce), pošlete, 

prosím, email, na adresu knihovna@mfcr.cz. 
Pokud si přejete dostávat pouze některá z těchto 
upozornění, uveďte je, prosím, do textu zprávy. 
Službu je možné kdykoli odhlásit, nebo změnit 
její parametry. 
 
Volný výběr nejnovějších knih  
V čítárně Odborné knihovny MF je pro Vás 
připraven volný výběr nejnovějších knih, které je 
možné si ihned vypůjčit. V Odborné knihovně 
MF není jinak volný výběr všech knih možný. 
Knihy se po ukončení týdenní výstavky novinek 
půjčují zájemcům. Zbylé knihy putují do skladu, 
kde čekají, až si je čtenář najde v katalogu  nebo 
konkrétní knihu potřebuje. Doufáme, že si  
takto bude moci knihy prohlédnout či vypůjčit 
více zájemců.  
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Daně 
 
Jiří Kroupa 
Aktuální legislativní vývoj v oblasti daňové mlčenlivosti 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 1, s. 18-21 
Povinná mlčenlivost při výkonu veřejné správy, daňová mlčenlivost správce daně, hranice/prolomení 
mlčenlivosti, modifikace prolomení mlčenlivosti (ve prospěch Policie ČR a Generální inspekce 
bezpečnostních sborů). Příprava právní úpravy prolomení daňové mlčenlivosti ve vztahu ke 
zpravodajským službám. Daňová mlčenlivost celních orgánů. - Pozn. 
 
Walter van der Corput, Fabiola Annacondia 
Amendments to the VAT systems of EU Member States on 1 January 2013 
Novelizace systému DPH v členských zemích EU k 1. lednu 2013 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 6, p. 394-396 
K 1. lednu 2013 měly členské státy Evropské unie transponovat do svých národních zákonů o DPH 
nové pravidlo o místě poskytnutí dlouhodobého pronájmu dopravních prostředků a také ustanovení 
obsažená ve druhé směrnici o fakturování. Tento článek přináší přehled o stavu transpozičního procesu 
v jednotlivých členských zemích na počátku listopadu 2012. - Pozn. 
 
Dieter Fockenbrock, Hans-Peter Siebenhaar, Klaus Stratmann 
Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der Gebührenfalle 
ARD a ZDF Vás chytí do poplatkové pasti 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 4 (7.1.2013), S. 1, 4-5 
Zvýšení rozhlasových a televizních poplatků německých veřejnoprávních televizí a rádia, poplatková 
politika, kritika netransparentnosti výdajů. -- K tématu viz též WW, 2012, č. 3, s. 46-48. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Betriebsprüfungsstatistik 2011 : Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 2011 
Statistika podnikových kontrol za rok 2011 : výsledky podnikové daňové kontroly v roce 2011 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 12, S. 29-33 
Statistika ročních daňových kontrol podniků v Německu; důvody a subjekty, na něž se daňová 
kontrola vztahuje. Rozsah provedených kontrol v jednotlivých velikostních skupinách podniků, 
kontrolní kvóty, kontrolní turnus, kontrolní období, četnost kontrol. Počet zúčastněných kontrolorů     
(a průměrný finanční efekt na osobu), celkový finanční efekt (dodatkové příjmy) v letech 2008-2011.      
V grafech přehled objemu dodatečně vymáhaných daní v podnicích dle velikostních skupin a dle 
jednotlivých druhů daní (vč. úroků) v letech 2008-2011. 
 
Lucie Vorlíčková and Jiri Zoubek 
Czech Supreme Administration Court: landmark decision on taxation of unrealized foreign 
exchange rate gains 
Český Nejvyšší správní soud: průlomové rozhodnutí o zdanění nerealizovaných kurzových zisků 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 12, p. 593-595 
Autoři stručně komentují rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 5 Afs 45/2011-94 ze dne 19. dubna 
2012, v němž soud došel k závěru, že nerealizované kurzové zisky nepředstavují příjem podléhající 
dani. 
 
Jindřich Klestil 
Daň z nemovitostí v roce 2013 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 34-42 
Změny a novinky vztahující se k daňovému přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013; změny zákona 
o dani z nemovitostí, změny v organizaci správy daně z nemovitostí od 1.1. 2013. Příklad vyplněného 
přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013. -- K tématu viz též DHK, 2013, č. 2, s. 11-16. 
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Xénia Makarová 
Dane stúpli, ide sa ďalej 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 50-51, s. 14-16 
Změny ve zdaňování příjmů v SR od roku 2013, eliminace daňových optimalizací a triků 
(využívaných podniky), daňové znevýhodnění brigád, zavedení minimální mzdy, zvýšení daňového 
břemene živnostníků. K daňovým a odvodovým výhodám s.r.o., rizika spekulativního přesunu 
daňového domicilu do zahraničí. 
 
Martin Děrgel 
Daňová úskalí půjček 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 9-15 
Daňová rizika peněžitých půjček na straně věřitele a dlužníka; základy práva u půjček, čtyři daňová 
úskalí půjček. Zdanění jistiny půjčky. Bezúročné půjčky. Úroky u dlužníka; test časového rozlišení 
úroků, test ceny obvyklé, test zaplacení úroků, test finančních nákladů, test v souvislosti s podílem      
v dceřiné společnosti, test závislosti na zisku dlužníka. Úroky u věřitele v případě české fyzické 
osoby/české právnické osoby/zahraniční osoby. Zdanění úroků, daňová ne/uznatelnost finančních 
nákladů z úvěrů a půjček (úroků). Příklady. 
 
Marie Prochásková 
Daňové a celní příjmy CS v roce 2012 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 1, s. 6-7 
Daňové a celní příjmy celní správy v roce 2012 dle jednotlivých daní, vratek, cel, příslušenství daně a 
ostatních příjmů, tj. daně, poplatky vázané na dovoz za období let 2011/2012 (DPH atd.), spotřební 
vnitrostátní daně vybrané celní správou za období let 2011/2012, pokuty vybrané v rámci dělené 
správy v období let 2011/2012. 
 
Lenka Geržová 
Daňové aspekty volby prezidenta republiky 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 6, s. 31-37 
Novela Ústavy, přímá volba prezidenta republiky, kandidát, kandidatura, vznik/zánik kandidatury. 
Daňové aspekty: nedostatky a důsledky z titulu přijetí zákona o volbě prezidenta republiky v daňovém 
právu (trojdaň - novelizace zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí), daňový režim 
majetku kandidátů určeného k financování kampaně. Trojdaň a retroaktivita, nepřípustnost pravé 
retroaktivity. Daň z příjmů a bezúplatně nabytý majetek kandidáta na funkci prezidenta, volební účet. 
Problematika z pohledu de lege ferenda. - Pozn. 
 
Zdeňka Tesařová 
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2012 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 29-33 
Daň silniční za rok 2012, povinnosti poplatníků, upozornění na nejčastější chyby. Příklad vyplněného 
daňového přiznání za rok 2012. -- K tématu viz také PVS č. 1/2013, s. 16-20. 
 
Martina Havránková, Jana Jarešová 
Daňový řád - část XI. Placení daní. (1. díl) 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 6, s. 7-14 
Instituty v oblasti placení daní: evidence daní, poskytování informací o stavu osobního daňového účtu 
daňovému subjektu, pořadí úhrady daně (zákonné pořadí, principy uhrazování daňových povinností), 
nedoplatek, odpis nedoplatku (případy, důvody, odpisný doklad, aktivizace nedoplatku). - Pozn. 
 
Rudolf Mellinghoff 
Deutsches Umsatzsteuerrecht unter unions- und verfassungsrechtlichem Einfluss 
Německá právní úprava DPH pod vlivem unijního a ústavního práva 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 62, (2013) Nr. 1, S. 5-15 
Německá DPH musí jednak respektovat německé ústavní právo a také nezpochybnitelně podléhá 
instrukcím evropského práva. Autor shrnuje a komentuje evropské směrnice a prováděcí nařízení 
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upravující oblast DPH, věnuje se problematice výkladu a aplikace, vztahu unijního a národního 
ústavního práva vč. kompetenčního vymezení Spolkového ústavního soudu a Evropského soudního 
dvora. - Pozn. 
 
Roland Ismer 
Die einkommensteuerliche Privatsphäre nach "Big Brother" - dogmatische Grundfragen bei 
den sonstigen Leistungen 
Soukromá sféra v dani z příjmů po "Big Brother" - dogmatické základní otázky ohledně 
ostatních plnění 
Finanz-Rundschau, Jg. 2012, Nr. 22, S. 1057-1064 
Příspěvek prezentuje podstatu rozsudku Spolkového soudního dvora ve věci zdanění výhry v televizní 
reality show a také zkoumá otázku vymezení soukromé sféry daní z příjmů (§ 22 č. 3), což má význam 
pro všechny druhy příjmů. - Pozn. 
 
Andrei Cracea 
Direct tax treatment of greenhouse gas emission allowances within the European Union 
Režim přímých daní u povolenek na emise skleníkových plynů v rámci Evropské unie 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 12, p. 571-578 
Rozbor otázek přímých domácích daní a daňových smluv, souvisejících s obchodováním s povolenkami 
na emise skleníkových plynů mezi podniky v rámci Evropské unie, a to na základě Systému 
obchodování s emisemi. - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Dobrá víra v daňové judikatuře 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 12, s. 52-61 
Dobrá víra v daňových sporech, zpochybnění/dokazování realizace zdanitelného plnění a nároku na 
osvobození od DPH. Komentované judikáty NSS a ÚS (spolupráce s policií jako přitěžující okolnost, 
řetězové podvody při dodávkách zlata). Dobrá víra v rozsudku ESD (C-324/11) ve věci "Gábor Toth". 
 
Soňa Kelnerová 
Druhá a třetí novela daňového řádu 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 39-44 
Příspěvek přináší paragrafové znění a průvodní text vycházející z důvodové zprávy druhé a třetí 
novely daňového řádu, tzn. příslušné pasáže zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se 
zřízením jednoho inkasního místa a zákona č. 167/2012 Sb., jehož podstatou bylo promítnutí 
terminologických úprav provedených v zákoně o elektronickém podpisu. 
 
von Georg Struch 
Eine verteilungspolitische Beurteilung aktueller Reformkonzepte zur deutschen 
Einkommensbesteuerung 
Hodnocení aktuálních reformních koncepcí německé daně z příjmů z hlediska distribuční 
politiky 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Jg. 232, (2012) 
Nr. 5, S. 567-588 
Analýza vlivu reformy daňového tarifu na polarizaci a distribuci disponibilního příjmu v Německu; 
přehled relevantní literatury zaměřené na zkoumání polarizace příjmů, aplikovaná data a popis 
simulace daňového modelu (význam FAST), reformní daňové scénáře, výsledky analýzy dopadů na 
nerovnoměrnost rozdělení a polarizaci disponibilních příjmů. Giniho koeficient. Daňové sazby, 
daňová progrese. - Pozn. 
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Lilian Klímová 
Jak správně platit celnímu úřadu 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 1, s. 9-11 
Návod k placení daní celním úřadům, náležitosti úhrad, vyplňování tiskopisů pro úhradu daňové 
povinnosti. Předčíslí bankovního účtu, matriková část. Platby v hotovosti prostřednictvím složenky. 
Bezhotovostní platby (bankovní příkaz, internetové bankovnictví), použití kódu IBAN. 
 
Martina Matějková, Zdeňka Hušáková 
Meritum daňových dokladů po novele zákona o DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 12, s. 2-5 
Implementace novelizovaného znění směrnice 2006/112/ES do českého zákona o DPH, zásada 
rovného zacházení mezi papírovými a elektronickými fakturami (dle Směrnice Rady 2010/45/EU). 
Formy daňového dokladu, pravidla pro vystavování daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů, 
zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad 
o použití, daňové doklady při dovozu/vývozu zboží. Zajištění věrohodnosti původu, neporušitelnosti 
obsahu a čitelnosti daňových dokladů, uchovávání daňových dokladů (v tuzemsku, v zahraničí, 
cizojazyčných), elektronické uchovávání daňových dokladů. 
 
Veronika Solilová 
Mezinárodní spolupráce: výměna informací pro daňové účely ve světle nových skutečností. 1. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 12, s. 32-38 
Řádná daňová správa, mezinárodní správní pomoc. Transparentnost a výměna informací mezi 
daňovými orgány, modelová smlouva OECD čl. 26; definice transparentního daňového systému. 
Formy výměny informací (na žádost, spontánní, automatická). Právní rámec, významné dokumenty 
mezinárodní spolupráce (na poli OECD a EU). - Pozn. 
 
V.V. Ponkratov 
Nalogoobloženije dobyči prirodnogo gaza v RF : k novym pravilam 
Zdanění těžby přírodního plynu v RF : k novým pravidlům 
Finansy, Sv. 2012, No. 10, s. 37-41 
Hlavní problémy rozvoje plynárenského průmyslu, energetická strategie Ruska, dynamika růstu sazeb 
daně z těžby nerostných surovin u přírodního plynu, důsledky zaváděných změn. 
 
V.G. Panskov 
Nalogovyje l'goty: celesoobraznost' i effektivnost' 
Daňové úlevy: účelnost a efektivnost 
Finansy, Sv. 2012, No. 10, s. 34-36 
Nejasná definice pojmu "daňová úleva", otázka auditu efektivnosti daňových dotací, potřeba reformy 
systému úlev a dalších osvobození od daní v Rusku. 
 
Danuše Nerudová 
Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české 
společnosti mimo hru?. [6.] 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 6, s. 24-31 
CCCTB, společný konsolidovaný korporátní základ daně; problematika správy a procedurálních 
postupů při aplikaci směrnice CCCTB, one-stop-shop, oznámení o volbě systému. Článek 105, 
pravidla pro rozšíření, sloučení, zúžení nebo rozdělení skupiny. Článek 106, informace povinně 
uváděné v oznámení o volbě systému. Článek 107, kontrola oznámení o volbě systému. Článek 108, 
zdaňovací období. Článek 109, podání daňového přiznání. Článek 110, informace podávané v daňovém 
přiznání. Článek 111, oznámení daňového poplatníka o chybách v konsolidovaném daňovém přiznání 
(hlavnímu daňovému orgánu). Článek 112, postup správce daně a daňového poplatníka v případě 
nepodání konsolidovaného daňového přiznání. Článek 113, elektronické daňové přiznání. Článek 114, 
opravné výměry. Článek 115, centrální databáze. Článek 116, určení hlavního daňového poplatníka. 
Článek 117, dostatečná míra podrobnosti vedených záznamů a podkladových dokumentů. Článek 118, 
poskytování informací příslušným orgánům (informace pro stanovení daňové povinnosti). Článek 119, 
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žádost o poskytnutí stanoviska příslušného orgánu. Článek 120, komunikace mezi příslušnými orgány. 
Článek 121, mlčenlivost o informacích, podmínky sdělení/zpřístupnění informací. Článek 122, 
zahájení a koordinace kontroly. Článek 123, řešení neshod mezi členskými státy. Článek 124, 
možnosti odvolání daňového poplatníka. Článek 125, správní odvolání. Článek 126, odvolání k soudu. 
- Dokončení série článků. 
 
Jan Vaníček, Veronika Žánová 
Nespolehlivý plátce daně 
Euro, Sv. 2013, č. 4, s. 53 
K novelizaci zákona o DPH, která od 1.1.2013 přináší nové povinnosti daňovým subjektům a daňové 
správě dává k dispozici nové prostředky v boji proti daňovým únikům (institut nespolehlivého plátce, 
ručení oprávněného příjemce a zvláštního zajištění daně). Rozhodnutí o nespolehlivosti plátce a 
možný opravný prostředek; důsledky rozhodnutí o nespolehlivosti; ručitelský závazek obchodního 
partnera; pohledávka za nespolehlivým plátcem. 
 
Veronika Boušová, Jana Dlouhá 
Novelizace zákona o spotřebních daních zákonem č. 407/2012 Sb. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 23-26 
Autorky nejprve shrnují důvody předložení řádné novely zákona o spotřebních daních s účinností od 
1.1.2013 (zákon č. 407/2012 Sb.) a následně připojují podrobnější popis některých změn. 
Dvoukroková změna sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, změny v oblasti minerálních olejů, 
vracení daně u tzv. ostatních benzinů, rozšíření správních deliktů, úprava určitých pravomocí správce 
daně v oblasti spotřební daně atd. 
 
Ivan Macháček 
Odpočet darů u zaměstnance a OSVČ za rok 2012 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 12, s. 8-11 
Podmínky a postupy uplatnění odpočtu od základu daně v souvislosti s poskytnutím darů různým 
subjektům; rozlišení darů, sponzoringu, reklamních a propagačních předmětů. Odpočet poskytnutého 
daru od základu daně z příjmů, vymezení účelu a hodnoty daru pro uplatnění odpočtu od základu daně. 
Uplatnění odpočtu daru u zaměstnance. Uplatnění odpočtu daru v daňovém přiznání fyzických osob. 
Dary poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelné pohromy. Doplněno příklady. 
 
Petr Gola 
OECD: nízké příjmy = žádná daň z příjmu fyzických osob 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 16-17 
Nulová sazba daně v zemích OECD; výpočet nulové daně v ČR v roce 2000 a za rok 2011, nárůst 
počtu občanů neplatících daň z příjmů. Výpočet nulové daně za rok 2010 v SR, Lucembursku, 
Německu, Rakousku; nejnižší resp. nulové efektivní zdanění v Chile, které se vztahuje na průměrnou 
mzdu. V tabulce přehled zemí s příjmovým limitem pro uplatnění nulové daně (za rok 2010 a rok 
2000). 
 
Eva Sedláková 
Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů v roce 2012 a návrh změny od roku 2013. [1.] 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 12, s. 42-50 
Paušální výdaje (PV) u příjmů z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, PV u příjmů  
z pronájmu, odpisování hmotného majetku při uplatnění PV, omezení PV. Řada příkladů. -- Dokončení 
v příštím čísle. 
 
Alena Kohoutková 
Placení podle daňového řádu a jeho úloha v právním řádu 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 6, s. 14-18 
Daňový řád, placení veřejnoprávních pohledávek, podřazení placení v daňovém řádu, dělená správa 
procesní, dělená správa kompetenční. Pravidla evidence o vzniklých veřejnoprávních pohledávkách, 
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jejichž placení podléhá pravidlům; evidence daní, účetní záznamy pro potřeby státu (vybraných 
účetních jednotek CSÚIS), daňový subjekt, rozdíl mezi poplatníkem a plátcem daně. 
 
Martin Jaroš 
Potrieť podvod paličkovým písmom : alibisticky proti daňovým únikom 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 48, s. 18-20 
Správa daní v SR, k opatřením proti daňovým únikům v oblasti DPH (od 1.10.2012). Nově zavedená 
presumpce viny, jistina ve výši 1 000 eur požadovaná finančním úřadem atd. 
 
Václav Benda 
Předpokládané změny zákona o DPH k 1.1.2013 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 2-7 
Autor se zabývá dvěmi novelizacemi zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jež nabývají 
účinnost od 1.1.2013. Jedná se o novelu, kterou je prováděna zejména úprava sazeb DPH pro rok 2013 
(byla součástí tzv. daňového balíčku) a o rozsáhlejší technickou novelu č. 502/2012 Sb., která přináší 
celou řadu metodických či technických změn vycházejících z příslušných předpisů EU. 
 
Jiří Vychopeň 
Různé druhy pojištění ve výdajích (nákladech) podnikatele 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 12, s. 20-24 
Možnosti a podmínky uplatnění pojistného jako výdaje (nákladu) na dosažení, zajištění a udržení 
zdanitelných příjmů. Daňově uznatelné a daňově neuznatelné pojistné, příklady. Pojištění 
odpovědnosti podnikatele, pojištění rizika placení náhrady mzdy, pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pojištění cestovních kanceláří, 
pojištění daňových poradců, pojištění auditorů; kombinované pojištění atd. 
 
Rainer Zielke 
Scandinavian countries as European holding company locations - Denmark, Finland, Norway 
and Sweden compared 
Skandinávské země jako místo sídla evropských holdingů - srovnání Dánska, Finska, Norska a 
Švédska 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 12, p. 664-674 
I přes problémy Evropské unie vykazují skandinávské země hospodářský růst a stabilitu. V článku se 
porovnávají režimy holdingových společností v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku a jsou posouzeny  
z toho vyplývající strategie mezinárodního daňového plánování. - Pozn. 
 
Skimming the froth : financial-transaction taxes 
Sbírání pěny : daně z finančních transakcí 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8815, p. 67 
Řada států EU podporuje zavedení daně z finančních transakcí od r. 2014. Francie již zavedla daň ve 
výši 0,2 % z nákupu akcií francouzských firem s tržní kapitalizací nad 1 mld. EUR. Údaje o výnosech 
této daně zatím nebyly zveřejněny, ale podle analytiků spadlo obchodování s francouzskými akciemi  
v Evropě za tři měsíce od zavedení daně o 16 %. To by mohlo být pro další země varováním. 
 
V.A. Kašin, N.V. Ponomareva 
Soveršenstvovanije nalogovogo kontrolja : opyt razvitych stran 
Zdokonalování daňové kontroly : zkušenosti vyspělých zemí 
Finansy, Sv. 2012, No. 11, s. 27-30 
V souvislosti s hledáním odpovědi na otázku, jak zdokonalit daňovou kontrolu v Rusku, se v článku 
rozebírají různé postupy uplatňované ve vyspělých zemích, zejména v USA. Téměř všechny rozvinuté 
země široce a důsledně uplatňují různá opatření ke zjištění reálných příjmů a dalšího majetku svých 
poplatníků. Kromě toho se aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráce mezi daňovými úřady, a to i díky 
mnohostranné dohodě o výměně informací. - Pozn. 
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Pavel Kyselák 
Specifika u příjmů ze zahraničí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 17-22 
Zdaňování celosvětových příjmů rezidentů ČR, zamezení dvojího zdanění, nárok na vyloučení dvojího 
zdanění fyzických a právnických osob (poznámky k tiskopisům daňového přiznání za rok 2012). 
Smlouvy o dvojím zdanění. Metody zamezení dvojího zdanění, úplný a prostý zápočet, úplné vynětí a 
vynětí s výhradou progrese, metoda vynětí u závislé činnosti. 
 
Ruud A. De Mooij 
Tax biases to debt finance : assessing the problem, finding solutions 
Daňové zvýhodnění dluhového financování : posouzení problému, hledání řešení 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 4, p. 489-512 
Z hlediska právního, správního i ekonomického se ukazuje, že není moc příčin k systematickému 
daňovému zvýhodňování dluhového financování před financování vlastním kapitálem, jak je to 
zavedeno v mnoha daňových systémech vyspělých států. Toto zvýhodnění dluhového financování 
(debt bias) vytváří významné nespravedlnosti a ekonomické distorze, zejména ve finančním odvětví. 
Autor shrnuje empirické důkazy o vlivu debt bias na finanční strukturu podniků, analyzuje rozdílné 
daňové zacházení mezi dluhy a vlastním kapitálem a možné reakce daňové politiky na tento problém 
(systém omezení odpočtu úroků CBIT, zavedení allowance for corporate equity ACE). Detailně se 
věnuje potenciální změně ve formě ACE, shrnuje fungování režimu srážky pomyslných úroků z kapitálu 
v některých zemích (Belgie, Brazílie, Litva a Itálie) a odhaduje vliv ACE na rozpočtové výnosy. - 
Pozn. 
 
Luca Cerioni 
Tax residence conflicts and double taxation: possible solutions? 
Střety ohledně daňové rezidence a dvojí zdanění: možná řešení? 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 12, p. 647-658 
Zaměřeno na možná řešení konfliktů spojených s daňovou rezidencí a tedy otázek dvojího zdanění      
v rámci Evropské unie. - Pozn. 
 
Johannes Becker and Clemens Fuest 
The nexus of corporate income taxation and multinational activity 
Vztah zdanění příjmů právnických osob a nadnárodní činnosti 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 3, p. 231-251 
Náklady na plnění daňových povinností a administrativní náklady mohou být ekonomickým 
odůvodněním faktu, že státy často u korporačních daní volí mix mezi zdaněním zdroje a zdaněním 
sídla. Autoři modelovým způsobem zkoumají lokalizace zisku k daňovým účelům u nadnárodně 
činných podniků v prostředí dvou zemí (jež představují zemi zdroje - činnost tam vyvíjí stálá 
provozovna - a zemi sídla podniku) s odlišnými náklady na plnění daňových povinností (compliance 
costs) u zdanění zdroje a zdanění sídla. Zaměřují se na zisky podniků, daňové příjmy a prosperitu 
modelových zemí v případě koordinovaných prahových hodnot a převodních cen a stimuly k odchýlení 
se od koordinovaných převodních cen ve prospěch dvojího zdanění. Studie je příspěvkem k problematice 
rozložení práva na zdanění mezi státy, federacemi a v rámci EU (také v souvislosti se CCCTB). - 
Pozn. 
 
By Vanessa Houlder 
Unsafe offshore 
Nebezpečné daňové oázy 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38133 (14.1.2013), p. 5 
Zaměřeno na problematiku daňových rájů a nadnárodních podniků s jejich agresivním daňovým 
plánováním. Potřeba reforem versus snahy vlád přilákat investice. Prozatímní zpráva OECD v únoru 
2013 k této problematice. 
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Viva Hammer 
US update. [4] 
Novinky v amerických daních. [4] 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 12, p. 640-646 
V dalším ze série článků, které se zabývají novinkami v amerických daní zajímavými z hlediska 
mezinárodního zdanění, se rozebírá výklad kompetentních úřadů Německa a USA k režimu penzijních 
plánů, a také pět amerických nařízení a dva daňové případy s mezinárodními daňovými důsledky. - 
Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Úsporný daňový balíček 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 9-11 
Úsporný daňový balíček, zvýšení daňového zatížení od 1.1. 2013 fyzických i právnických osob; 
solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, omezení výdajových paušálů, omezení daňových 
odpočtů, zrušení slevy na dani pro důchodce, zvýšení srážkové daně a další změny. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
VAT registration thresholds in Europe : [2012] 
Registrační limity pro DPH v Evropě : [2012] 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 6, p. 422-425 
Jako již tradičně v šestém čísle každého ročníku nabízí tento výtisk časopisu přehled prahových 
hodnot DPH ve většině evropských zemí. Pro účely srovnání byly národní prahové hodnoty vyjádřené 
v jiných měnách přepočteny na euro. Přehled zobrazuje stav v říjnu 2012 doplněný o ohlášené novely 
s platností od 1. ledna 2013. - Pozn. 
 
Igor Kotlán, Zuzana Machová 
Vliv zdanění korporací na ekonomický růst : selhání daňové kvóty? 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 6, s. 743-763 
Zhodnocení vlivu zdanění na dlouhodobý ekonomický růst se zvláštním zřetelem na zdanění korporací 
za použití alternativního ukazatele daňového zatížení. Tím je index WTI (World Tax Index), který 
zkonstruovali autoři a jenž zahrnuje objektivní i subjektivní charakteristiky popisující velikost 
daňového břemene u jednotlivých daní. Jako souhrnný multikriteriální ukazatel udává hodnotu 
celkové daňové zátěže ve vztahu k ostatním zkoumaným zemím. Autoři nejprve stručně hodnotí 
specifika ukazatele daňové kvóty, dále seznamují s metodikou konstrukce WTI a jeho pěti subindexy  
i hodnotami, kterých nabývá WTI pro jednotlivé země OECD za sledované období 2005-2010. 
Analyzují korelaci WTI a daňové kvóty, speciálně také pro oblast zdanění korporací. Následně 
používají metodu panelové regrese k zjištění vlivu zdanění na ekonomický růst v daných zemích 
zahrnující nejdříve daňovou kvótu a pak WTI a v závěru provádějí jejich komparaci. Zjišťují, že za 
použití indexu daňové zátěže WTI je statisticky významný negativní vliv zdanění korporací na 
ekonomický růst zcela jasně prokazatelný. - Pozn. 
 
Axel Schrinner, Gabor Steingart 
Wir Staatsdiener 
My, služebníci státu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 248 (21.12.2012), S. 12-13 
Daňové břemeno v Německu; za vyrovnaným německým rozpočtem je potřeba vidět německého 
daňového poplatníka, tj. nejen zaměstnance/spotřebitele, ale i podniky svádějící papírovou válku s fiskálem 
a nikoli spolkové ministerstvo financí. Daňový poplatník je tichým hrdinou roku 2012, díky jeho úsilí 
bylo německému fiskálu nalito 600 mld. eur, což znamená průměrný odvod na hlavu 7 500 eur (20 eur 
denně). Shrnuty jsou daně a poplatky, které daňový poplatník trpělivě hradí, a připomenut fakt, že ne 
vždy byla tato bytost tak mírumilovná jako dnes (např. Velká selská válka v 16. století). Dnešní 
poplatník nemá čas na bojovné eskapády, nestěhuje se, nestaví barikády, ale poctivě jezdí každý den 
do práce a platí daně ze svého příjmu i daně z daní (nepřímé daně: viz Kaffeesteuer). Ze strachu z inflace 
se utíká k betonové dani - kupuje tedy dům nebo byt, aby pak daní z nemovitostí potěšil fiskál. Daňoví 
útěkáři sice existují, takovou svobodu však většina počestných poplatníků odmítá. Zato pak mohou 
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požívat dobrotivosti státu, který toleruje drobné triky jako je pracovna v místě bydliště, pohoštění 
zákazníků atd. 
 
Jiří Vychopeň 
Změny u daně z příjmů od 1.1.2013 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 2-6 
Komentovaný přehled změn zákona o dani z příjmů (i z titulu změn dalších zákonů) s účinností od 
1.1.2013, příklady. -- K tématu viz též příspěvek v DHK, 2013, č. 1, s. 2-8. 
 
Ladislav Pitner 
Změny zákona o DPH pro rok 2013 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 18-26 
Komentář k novele zákona o DPH z titulu: návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších 
zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů a (vlastní) novely zákona o DPH. 
Přechodná ustanovení k novele DPH (tisk 695), první část tisku 733 - změny zákona o DPH                 
s navrhovanou účinností od 1.1. 2013 (změny v pravidlech pro fakturaci, změny v části správy daně 
atd.). Příklady. 
 
Norbert Walter-Brojans ... [et al.] 
Zukunft der Vermögensbesteuerung 
Budoucnost zdanění majetku 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 47, Beilage Standpunkte Nr. 6 (S. 41-48) 
Zdanění bohatých v Německu. Samostatná příloha nabízí prostřednictvím několika příspěvků pohledy 
na majetkovou daň, která: se jeví jako nezbytný instrument k dosažení spravedlivého rozdělení zátěže, 
je posuzována z hlediska ústavního práva a zhodnocena i z ekonomického hlediska. Je rovněž popsána 
v historických souvislostech (s poznámkou, že de facto je zákon o majetkové dani ve sbírce zákonů, 
ale nesmí být aplikován), shrnuty jsou např. podmínky majetkového zdanění navrhované Německými 
daňovými odbory. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 2-3/2013  
Daňová ztráta v daňovém přiznání FO za rok 2012 (vč. příkladů a odpovědí k dotazům z praxe). 
Doplňkové penzijní připojištění od roku 2013 (vč. příkladů). Schválené novely zákona o daních 
z příjmů účinné od roku 2013. Reklama a daň z příjmů. Změny  zákona o DPH od 1.1. 2013. DPH      
u penzijních společností. Vystavování daňových dokladů a přiznávání daně u intrakomunitárních 
dodávek zboží. Developerská činnost - daňově a účetně. Změny v daňové správě od 1.1. 2013. Zákaz 
řetězení plateb. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 2/2013  
Společnost s ručením omezeným jako účetní jednotka a daňový subjekt. Cestovní náhrady - sazby pro 
rok 2013. Příklady k cestovním náhradám. DPH u obratových bonusů. DPH při nákupu vozu 
z autobazaru. Silniční daň při nepoužívání vozidla. 
 
č. 3-4/2012  
Obchodní majetek v právních, účetních a daňových souvislostech. Osvobození příjmů z prodeje 
nemovitostí. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2012 (vč. příkladů). 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Marta Nečadová 
Je HDP vhodným ukazatelem ekonomické výkonnosti a sociálního pokroku v podmínkách 
globalizace? 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 3-23 
Autorka shrnuje některá omezení vypovídací schopnosti HDP jako ukazatele ekonomického výkonu a 
udržitelnosti ekonomického růstu a vysvětluje, proč není HDP zcela objektivním měřítkem 
ekonomické výkonnosti v podmínkách urychlení integrace a v podmínkách globalizace (pojem 
"phantom GDP"). Na základě Stiglitzovy zprávy argumentuje, v čem spočívají zásadní i dílčí 
interpretační omezení ukazatele HDP při hodnocení blahobytu a udržitelného ekonomického růstu, 
seznamuje s hledáním ukazatele, který by lépe měřil kvalitu života a ekonomického blahobytu (IEWB) 
a zabývá se koncepcí udržitelnosti. - Pozn. 
 
New model army : economics after the crisis 
Armáda nových modelů : ekonomie po krizi 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8819, p. 66 
Krize ukázala, že standardní makroekonomické modely používané centrálními bankami a dalšími 
národohospodáři, označované jako "dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy" ani 
nepředstavují přesně finanční systém, ani neberou v úvahu konjunktury a propady známé v reálném 
světě. Řada akademiků se snaží napravit tyto nedostatky a objevují se nové modely, o nichž se článek 
zmiňuje. 
 
Mir M. Ali 
Social learning theory, cigarette taxes and adolescent smoking behavior 
Teorie sociálního učení, zdanění cigaret a kuřáctví u dospívajících 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 6, p. 633-651 
Studie analyzuje efektivnost politiky zdanění tabákových výrobků jako nástroje ke snižování počtu 
adolescentních kuřáků a zjišťuje, jak různé faktory ovlivňují kuřáctví u osob s odlišným stupněm 
závislosti. Modelovým způsobem zkoumá reprezentativní vzorek dospívající populace USA, začleňuje 
do něj teorii sociálního učení a kategorizuje kuřáky dle různých stupňů komplexní povahy závislosti. 
Zjištění naznačují, že cena (a nárůst spotřební daně) není nutně nejefektivnějším nástrojem ke 
snižování počtu kuřáků. Významnější roli v ovlivňování kuřáctví u dospívajících osob hraje vliv 
vrstevníků a rodiny. -- Viz i další příspěvky monotematického čísla Economics of risky behavior and 
sensation seeking. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : B. Webbová a E. Abbottová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 91-98 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii připomíná anglickou socioložku, ekonomku, socialistku a 
sociální reformátorku Beatrice Webb a americkou pedagožku, sociální reformátorku, ekonomku a 
socioložku Edith Abbott. Příspěvek shrnuje jejich odbornou a publikační činnost (zejména v 1. polovině 
20. století), životopisná data a přináší přehled jejich hlavních knižních publikací a dalších textů. - 
Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
By Lionel Barber and Michael Steen 
"Whatever it takes": the Italian determined to save the euro 
"Za každou cenu": Ital rozhodnutý zachránit euro 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38110 (14.12.2012), p. 7 
Podle FT je osobností roku 2012 šéf ECB Mario Draghi, kterému se během roku v čele banky podařilo 
uklidnit trhy a obnovit důvěru v euro. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny ze dne 17. 
prosince 2012, s. 18. 
 
By John Plender 
Back under control 
Opět pod kontrolou 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38107 (11.12.2012), p. 9 
Po celém světě jsou na vzestupu útoky na nezávislost centrálních bank. Pod větší politický dohled se 
dostala i americká Federal Reserve a Evropská centrální banka. Článek se podrobněji zaměřuje na 
situaci v Japonsku, kde se postavení centrální banky stalo sporným bodem ve všeobecných volbách. 
 
By Jennifer Thompson 
Compound interest: the global probe into rate-rigging 
Úroky z úroků: globální hloubková kontrola úrokových machinací 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38106 (10.12.2012), p. 7 
Ke skandálu kolem manipulace se sazbou Libor a snaze bank dosáhnout dohody s regulačními úřady, 
aby žaloby na ně byly staženy. Pokuta zaplacená bankou Barclays, vyšetřování banky UBS. 
 
Jan Němec 
EU přistřihuje křídla poslům špatných zpráv : ratingové agentury 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 4, s. 34-35 
K legislativě Evropského parlamentu, která zavádí nová pravidla pro působení společností hodnotících 
úvěrovou spolehlivost firem a států v EU. Kritický pohled na snahu o omezení vlivu ratingových 
agentur na veřejné finance evropských zemí a na omezení četnosti vydávání ratingových hodnocení. 
Problematika oligopolní situace na trhu, konfliktu zájmů a neměnnosti regulace obchodního modelu 
ratingových agentur s ohledem na konflikt zájmů. 
 
Peter Spiegel 
EU redrafts plans for bank rescue funding 
EU mění plány pomoci bankám 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38133 (14.1.2013), p. 1 
Bude-li v některém státu eurozóny hrozit krach banky, hlavní tíhu její záchrany nadále ponese daná 
země. Teprve pak bude moci získat pomoc ze záchranného fondu eurozóny, v němž je 500 mld. EUR. 
Vyplývá to z návrhu, který získaly FT. Plán by tak mohl přinutit země, aby investovaly do upadajících 
bank nebo fondu ESM poskytly záruku proti případným ztrátám. -- Český překlad článku viz 
Hospodářské noviny č. 10 ze dne 15. 1. 2013 na s. 19. 
 
Y. Osman, P. Köhler, R. Berschens 
EU-Kommission kritisiert Bafin 
Evropská komise kritizuje Spolkový úřad dozoru nad finančními službami 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 2 (3.1.2013), S. 32 
Evropská komise se chystá prověřit, zda Bafin neporušuje zásadu volného pohybu kapitálu - Bafin 
totiž od doby bankrotu americké investiční banky Lehman přísně dbá na to, aby zahraniční banky 
nestahovaly z dcer usídlených v Německu příliš mnoho likvidity (vysokou míru úspor zde podporuje 
německá ochrana vkladů). Německý dozor není v Evropě jediný, který si na domácím bankovním trhu 
preventivně hlídá více než dostatečnou zásobu likvidity - stejně neúprosný je i britský dohled. 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

16 

Filling the bank-shaped hole : non-bank finance 
Jak zaplnit mezeru po bankách : nebankovní finance 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8815, p. 22-24 
V článku se uvádějí příklady různých finančních firem, které zaujímají místo uvolněné bankami. Po 
celém světě je na banky vyvíjen tlak ze strany regulátorů, věřitelů a akcionářů, aby se přeměnily na 
menší, bezpečnější subjekty, a ty pak omezují některé své činnosti. V analýze vývoje na evropském a 
americkém trhu se konstatuje, že zaplnění mezery po bankách je životně důležité, ale nemůže 
proběhnout rychle. -- Viz i článek Embracing the alternatives: non-bank finance in Europe na s. 14. 
 
Friedrich Heinemann 
FIRE for the euro : a superior way to bond market stabilization 
Strategie FIRE pro euro : kvalitnější způsob stabilizace trhu s dluhopisy 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 6, p. 702-709 
Diskuzní příspěvek k problému dlouhodobé stabilizace trhu se státními dluhopisy zemí eurozóny. 
Autor nabízí alternativní řešení k eurobondům ve formě zřízení projektu FIRE (fiscal interest rate 
equalization). V příspěvku nejprve rozebírá koncept FIRE, seznamuje se základními myšlenkami a 
hlavními výhodami programu (ve srovnání s eurobondy a nákupem státních dluhopisů Evropskou 
centrální bankou), dále kvantifikuje náklady FIRE a provádí simulaci a upřesnění částečného přímého 
fiskálního vyrovnávání úrokových plateb, které by zaštiťovalo Itálii a Španělsko před úroky jejich 
dluhopisů nad hranicí pěti procent. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zur Stärkung der deutschen Finanzaufsicht : vom 28. November 2012 
Zákon o posílení německého finančního dohledu : z 28. listopadu 2012 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2012, Nr. 56, S. 2369-2383 
Znění německého zákona o finanční stabilitě (FinStabG), který platí od 1.1.2013. Hlavními body 
zákona jsou: založení nového grémia, užší spolupráce mezi dohledem a politiky, rozšířené kompetence 
BaFin (Spolkový úřad dozoru nad finančními službami) i Bundesbanky a také založení spotřebitelské 
rady. Články 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 4 a 5 FinStabG současně pozměňují zákon o dozoru nad finančními 
službami a další předpisy. 
 
Frank Doll 
Glänzende Geschäfte vor dem Fest : Gold 
Skvělé předvánoční obchody : zlato 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 51, S. 86-91 
Výhled významu a hodnoty/ceny zlata z pohledu zabezpečení bonity státu v předluženém světě, z důvodu 
předpokládaných měnových reforem či možného návratu měnového řádu se zlatem v hlavní roli. 
Rostoucí poptávka mimoburzovních prodejů zlata, výrazné navyšování zlatých rezerv v centrálních 
bankách, zlato jako záruka eliminace úvěrového rizika či likvidity v případě bankrotu banky příp. 
přechodu na jinou měnu. Význam kupní síly Číny a Indie pro cenu zlata. Zajištění jednotlivce pro 
případ nouze (např. v majetku spolkových občanů je zlato v hodnotě cca 334 mld. eur a také cenné 
papíry jištěné zlatem v hodnotě 50 mld. eur, takže celkem tvoří zlato v Německu osm procent hodnoty 
likvidního majetku občanů - tento podíl je celosvětově nejvyšší). -- K podmínkám a ceně uložení a 
zabezpečení zlata viz další příspěvek na s. 92-93. -- Nárůst množství zlata v majetku Němců viz též 
HB, 11.12.2012, č. 240, s. 28-29 (Deutsche im Goldrausch). 
 
Go with the flow : bank liquidity 
Jdi s proudem : bankovní likvidita 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8818, p. 60-61 
V lednu 2013 oznámil Basilejský výbor bankovních dohližitelů značné zmírnění pravidel pro LCR, 
což je množství hotovosti a likvidních aktiv, které by banky měly držet pro případ vzniku krizové 
situace. Důvodem k tomuto kroku byly jednak obavy z nákladů na provedení tvrdší varianty a také 
poznání toho, že staré definice likvidních aktiv už nejsou postačující. 
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Finn Mayer-Kuckuk 
China will den Yuan zur Weltwährung ausbauen 
Čína chce jüan přetvořit v celosvětovou měnu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 234 (3.12.2012), S. 32 
Čínská vláda důsledně pracuje na přesunu jüanu mezi světové měny: avizované reformy mají 
stimulovat ekonomiku modernizací a deregulací a zajistit, aby jüan byl obchodovatelný na devizových 
trzích. Počítá se s výrazným navýšením likvidity jüanu v rámci mezinárodních trhů a další revalvací 
směnného kurzu. Koncem roku 2015 Čína počítá s úplným otevřením kapitálového trhu zahraničním 
investorům. 
 
Ministerstvo finansov - istoričeskij put' 
Historická cesta ruského ministerstva financí 
Finansy, Sv. 2012, No. 9, s. 7-10 
Ruské ministerstvo financí slaví výročí 210 let ode dne svého založení. V této souvislosti článek 
přináší přehled vývoje řízení státních financí v době do a od založení ministerstva a zmiňuje 
významné ministry financí v Rusku. 
 
National trust : when global banks fail 
Národní důvěra : když globální banky selžou 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8815, p. 66-67 
Britská centrální banka (BOE) a americký úřad pro pojištění vkladů (FDIC) předložily v prosinci 
návrhy společného postupu v případě, že by se některá z jejich velkých bank dostala do potíží. 
Příspěvek stručně komentuje návrhy a také otázku toho, jak dosáhnout důvěry opačné strany, že s ní 
bude jednáno spravedlivě. 
 
Michaela Bujňáková 
Nová pravidla pro přísnější regulaci ratingových agentur 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 1, s. 16-18 
Evropská komise publikovala dne 15. října 2011 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení č. 1060/2009, o ratingových agenturách ("novelizace NoRA") a s tím 
související návrh směrnice UCITS/AIFMD. Hlavním cílem návrhů je minimalizovat nadměrné 
spoléhání se investorů a emitentů na ratingy, zlepšit kvalitu ratingového procesu, zajistit pro investory 
a emitenty právo na náhradu škody v důsledku ratingu vydaného ratingovou agenturou, která porušila 
povinnosti stanovené NoRA, a podpořit konkurenci mezi ratingovými agenturami zavedením 
rotačního pravidla. Tento příspěvek se zaměřuje na oblast úpravy, kterou přináší novelizace NoRA, a 
vychází z dosud schváleného textu. - Pozn. 
 
K.L. Astapov 
Osobennosti razvitija regulirovanija proizvodnych finansovych instrumentov 
Zvláštnosti rozvoje regulace derivátů 
Finansy, Sv. 2012, No. 11, s. 49-53 
Autor se ve svém příspěvku zaměřuje na otázku právní úpravy obchodování s deriváty v Rusku. Tuto 
problematiku upravuje zákon o trhu cenných papírů z r. 1996, zákon o investičních fondech z r. 2011 a 
další normy. Konstatuje se, že regulace derivátů v Rusku odpovídá světové praxi a že další rozvoj 
bude záviset na aktivitě účastníků finančního trhu. 
 
By Stephen Foley 
Outlook unchanged : regulation 
Stejný výhled : regulace 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38134 (15.1.2013), p. 5 
Ratingové agentury se podle mnoha analytiků, politiků i veřejnosti podílely na nafouknutí bubliny 
amerického trhu s nemovitostmi, jejíž splasknutí v r. 2007 vyvolalo hlubokou hospodářskou recesi. 
Důsledkem byla snaha zreformovat ratingové agentury tak, aby skoncovaly se systémem, v němž za 
jejich služby platí emitent cenných papírů, a také zvýšit konkurenci na trhu. Návrhy na reformu však 
vzaly jeden po druhém za své. Emitenti stále platí za posudky a i nadále si sami vybírají agenturu, 
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která posoudí jejich dluh. Tři klíčové agentury stále hodnotí okolo 96 % všech světových dluhopisů. 
Státy skupiny G20 sice vybídly regulační úřady po celém světě, aby se přestaly na jejich hodnocení 
spoléhat, otázkou však je, čím úvěrové ratingy nahradit. -- Český překlad pod názvem Celý svět hledá 
cesty, jak omezit moc ratingových agentur viz Hospodářské noviny č. 12 ze dne 17.1.2013, s. 14-15. 
 
Anna Strachotová, Tomáš Tőzsér 
Podmienky finančnej stability Slovenska sa celkovo nezmenili 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 10, s. 4-6 
Avizo zhoršování podmínek domácí finanční stability SR v krátkodobém horizontu, komentář k rizikům 
vyplývajícím z vnějšího prostředí (např. opakovaná eskalace dluhové krize v eurozóně), domácího 
prostředí (např. negativní vazba mezi horší perspektivou růstu domácí poptávky a vývojem příjmů 
podniků, domácností a veřejné správy) a z bankovního sektoru (např. zhoršená schopnost bank 
generovat zisk). - Pozn. 
 
Milan Bakeš 
Rizika deregulace stavebního spoření - několik poznámek k návrhu novely zákona o stavebním 
spoření 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 23-24, s. 844-849 
Hlavní principy systému stavebního spoření, změny zaváděné připravovanou novelou zákona o stavebním 
spoření, důsledky a ekonomické dopady navrhovaných změn. - Pozn. 
 
Time to celebrate? : the euro-zone crisis 
Čas slavit? : krize eurozóny 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8819, p. 61-62 
Úrokové sazby italských a španělských státních dluhopisů klesají, italským a španělským bankám se 
daří prodávat dlouhodobé dluhopisy. Evropské banky také pravděpodobně sníží svou závislost na 
refinančních operacích ECB. Podle prezidenta ECB Maria Draghiho se Evropou šíří "pozitivní 
nákaza". Hospodářský obraz eurozóny však zůstává neradostný. -- K problematice viz i článek Back in 
the zone ve Financial Times ze dne 29.1.2013, s. 7. 
 
Ch. Uerta de Soto 
V zaščitu jevro: podchod avstrijskoj školy : kritika ošibok ECB i intervencionizma Brjusselja 
Na obranu eura: přístup rakouské školy : kritika chyb ECB a intervencionismu Bruselu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 11, s. 78-100 
V článku je analyzován mechanismus fungování eura z hlediska omezení autonomie měnových orgánů 
EMU, který jim brání manipulovat s národní měnou pro okamžité politické zájmy a odkládat 
nepříjemné strukturální reformy. V některých ohledech euro vyniká nad klasický zlatý standard, který 
padl pod útoky měnového nacionalismu ve 30. letech 20. století. V článku jsou analyzovány motivy a 
argumenty kritiků a protivníků eura a jsou uváděny důvody pro jeho zachování. Rozebírají se sociální 
a hospodářské problémy EU a také chyby ECB. - Pozn. 
 
Lucia Kostanjevcová 
Vývoj na trhoch štátnych dlhopisov a ich reakcia na programy priameho nákupu aktív ECB 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 10, s. 7-11 
Vývoj a situace na evropském trhu dluhopisů v eurosystému v období let 2010-2012. Operativní kroky 
ECB, program SMP (Securities Markets Programme - obnova fungování dluhopisových trhů 
prostřednictvím sekundárních nákupů státních cenných papírů), druhá vlna SMP, řešení důsledků 
dlouhodobé zadluženosti Řecka, realizace programu zapojením soukromého sektoru do řešení (PSI, 
Private Sector Involvement), program přímého nákupu státních dluhopisových aktiv (OMT, Outright 
Monetary Transactions - přímé měnové transakce); k rozdílům OMT a SMP. Zadlužení SR a 
slovenský dluhopisový trh, ARDAL (Agentura řízení dluhu a likvidity). Způsoby zmírnění dluhové 
krize, význam fiskální smlouvy (zpřísnění fiskální disciplíny a prohloubení integrace). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
[European Central Bank] 
Confidence indicators and economic developments 
Ukazatele důvěry a hospodářský vývoj 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2013, No. 1, p. 45-58 
Článek analyzuje využitelnost ukazatelů z výběrových šetření pro sledování a predikci hospodářského 
vývoje v eurozóně. Zvláštní pozornost je věnována vývoji takových ukazatelů od počátku světové 
finanční krize v r. 2007. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes, Martin Dowideit, Hans Müller 
Die Wachstumsbremse : Leben von der Substanz 
Brzda růstu : žití z podstaty 
Handelsblatt, Vol. 2012, No. 235 (4.12.2012), p. 1, 4-6 
Doposud přední pozice Německa je ohrožena upadající infrastrukturou: šetření již léta snižuje státní 
investice a "rok 2012 je hodnocen jako již desátý, kdy se investovalo méně, než opotřeboval zub času" 
a tzv. čisté investice jsou tedy negativní. Dochází k uzavírkám mostů i komunikací, mnohé úseky 
železnic jsou bez údržby. Jen akutní potřeba sanace silnic je vyčíslena na 3,5 mld. eur, hledají se sice 
nové zdroje financování, ale např. léta navrhované mýtné pro osobní vozidla není možné prosadit před 
podzimními volbami - protože 60 milionů řidičů je 60 milionů voličů. V grafech jsou porovnány čisté 
investice Německa, Francie, Nizozemska a Velké Británie v období let 1991-2014. 
 
Klaus Stratmann 
EU attackiert Ökostrom-Förderung 
EU útočí na podporu ekologické elektřiny v Německu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 232 (29.11.2012), S. 8-9 
EU kritizovala již před lety některá privilegia průmyslových podniků v Německu, která vyplývají         
z německého zákona o obnovitelných energiích (EEG), po novelizacích však již tento zákon 
kvalifikují doslova jako nedovolenou státní pomoc. Hrozí proto závažné korektury zákona EEG, ne-li 
jeho zrušení a nahrazení novou úpravou (např. Quotenregelung). Avizo kontrolního šetření Evropské 
komise. 
 
Fitter yet fragile : the Irish economy 
V lepším stavu, ale stále křehké : irské hospodářství 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8817, p. 57 
V r. 2013 by Evropa mohla ukázat, že její recept na úsporná opatření a reformy funguje. Naděje se 
upínají k Irsku, jemuž se dostalo mezinárodní pomoci, ale už koncem roku by se mělo začít samo 
financovat. Ekonomika začíná jevit známky oživení a díky nízké dani z příjmu právnických osob 
nadále láká zahraniční investice. Na druhou stranu závislost irského hospodářství na zahraničních 
firmách je činí zranitelnějším. -- Viz i článek Dawn in the west: Ireland and the euro crisis na s. 9-10. 
 
Keynes, trains and automobiles : Japan's economy 
Keynes, vlaky a auta : japonské hospodářství 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8818, p. 61 
Japonská vláda schválila masivní utrácení peněz z veřejných prostředků ve výši přes 150 mld. USD, 
což představuje kolem 2,6 % HDP. Většina peněz má být vynaložena na větší bezpečnost tunelů, 
železničních tratí a další infrastruktury. Vláda věří, že to pomůže japonské ekonomice dostat se z recese. 
Současně je vyvíjen tlak na japonskou centrální banku, aby tiskla více peněz s cílem oslabit jen a 
pomoci vývozcům. Článek přináší názory příznivců a odpůrců tohoto plánu. -- Problematikou se 
zabývá i článek Japan should rethink its stimulus ve Financial Times ze dne 16. ledna 2013 na s. 9. 
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Guillaume Chabert, Laurent Clavel 
Lessons for today from Sweden's crisis in the 1990s 
Poučení pro současnost ze švédské krize v devadesátých letech 20. století 
Trésor-economics, Vol. 2012, No. 105, p. 1-8 
Švédská ekonomika prodělala na počátku devadesátých let 20. století vážnou krizi spojenou s pádem 
bank, prudkým poklesem HDP, vzestupem veřejného zadlužení, ztrátou nejkvalitnějšího ratingu a 
nevídaným růstem nezaměstnanosti. Autoři charakterizují nerovnováhy předkrizového období, shrnují 
krizové roky 1991-1993 a přechod od bankovní krize a krize v oblasti nemovitostí k hospodářské a 
měnové krizi. Dále analyzují vládní strategii pro vypořádání se s problémy a jednotlivé strukturální 
reformy, které úspěšně pomohly ekonomice dostat se z krize (oblast řízení veřejných financí, 
deregulace ekonomiky, úpravy sociálního státu, zejména v oblasti penzí, proexportně orientovaný 
růstový model). V závěru autoři zdůrazňují, že zkušenosti Švédska se nemohou stát pro současné 
problémy některých zemí eurozóny univerzálním modelem řešení (zejména kvůli významu soudobé 
devalvace švédské měny), ale mohou je inspirovat použitými metodami a strategiemi. - Pozn. 
 
Monti's medicine : Italy's economy 
Montiho lék : italské hospodářství 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8814, p. 70-71 
V souvislosti s blížícím se koncem současné italské vlády se článek zaměřuje na otázku, jak se dařilo 
premiérovi Mariu Montimu. Rozebírají se reformní kroky Montiho, které obnovily důvěryhodnost 
Itálie a jsou hodnoceny jako krok správným směrem. -- Viz i článek Life after Mario? : Italy's next 
prime minister na s. 18. 
 
Filip Černý 
Německé modely PPP projektů v dopravní infrastruktuře 
PPP bulletin, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 2-3 
Modely fungování PPP projektů při výstavbě a provozu dálnic a další dopravní infrastruktury v Německu; 
model F (nákladné stavby typu mostů, tunelů, průsmyků), model A (delší úseky dálnic). Finanční 
stránka modelů aplikovaných v praxi. 
 
Julia Wörz 
Outlook for selected CESEE countries : renewed slowdown followed by modest recovery 
Výhled pro vybrané státy střední, východní a jihovýchodní Evropy : obnovené zpomalení 
následované mírným oživením 
Focus on European economic integration, Vol. 2012, No. 4, p. 38-46 
Charakteristika makroekonomického výhledu regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy, který 
je úzce provázán s vývojem v eurozóně, a růstové dynamiky jednotlivých států zmiňovaného regionu 
v období 2012-2014. K vnitřním a vnějším faktorům oslabujícím růst; situace zahraničního obchodu, 
hrubé tvorby fixního kapitálu a rizika hospodářského výhledu. Dále podrobněji k analýze a odchylkám 
očekávaného hospodářského vývoje mezi Bulharskem, Českem, Maďarskem, Polskem a Rumunskem; 
k hospodářským podmínkám Chorvatska a možnému dopadu blízkého termínu vstupu do EU na jeho 
růst; k výhledu hospodářského růstu Ruska do r. 2014. - Pozn. -- Viz také příspěvek Developments in 
selected CESEE countries na s. 6-37. 
 
Vladimír Sloup 
PPP projekty: jak na ně? 
PPP bulletin, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 8-12 
Možnosti a metody využití PPP projektů, legislativa, příprava PPP projektů, rozdíl mezi veřejnou 
zakázkou a PPP projektem, výhody PPP projektů (pro veřejný sektor, kvalitu atd.). Itinerář přípravy 
projektu (realizovaný dle Koncesního zákona). 
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Malte Buhse 
Rechenfehler der Kommission 
Početní chyba Evropské komise 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 239 (10.12.2012), S. 13 
Přehnaně optimistické prognózy ekonomů EU ohledně předpokládaného hospodářského výkonu krizí 
postižených zemí (např. Řecko, Itálie) vedou k nesprávným krizovým strategiím, neboť z nich 
vycházejí odborníci ECB, EU i MMF - ti pak problémovým státům předepisují radikální úsporné 
programy s vědomím, že ekonomiky jsou dostatečně silné. Důvod chybných předpovědí Evropské 
komise údajně tkví v tzv. fiskálním multiplikátoru, který uvádí, jak výrazně se změny státních výdajů 
projevují na hospodářském výkonu. Odhad hodnoty multiplikátoru uváděném EK (0,5) je např. dle 
ekonoma P. Artuse nízký; EK však trvá na svém dosavadním postupu resp. nízké hodnotě 
multiplikátoru - její oponenti ale tvrdí, že důvodem odmítání vyšší hodnoty multiplikátoru je obava     
z odhalení naprosto fatálně chybné dosavadní záchranné strategie. Zdravé šetření, které požadují 
především němečtí politici, by pak nebylo prakticky možné: pokud má multiplikátor hodnotu vyšší než 
jedna, může šetření vést k dalšímu zhoršení stavu ekonomiky (zvýšení dluhové kvóty). V grafu jsou 
zachyceny "prvoprognózy" EU pro HDP Řecka a reálné hodnoty v letech 2009-2012. 
 
Marek Hudema 
Světové hospodářství čeká další nejistý rok : prognóza Světové banky 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 12 (17.1.2013), s. 18 
Autor shrnuje závěry nové prognózy globálního světového hospodářství vydané Světovou bankou, 
zaměřuje se zejména na region EU, USA a rozvíjejících se zemí. Pokračující nejistota jako hrozba pro 
celosvětové HDP, USA a nebezpečí fiskálního útesu, potenciální riziko inflačního vývoje v rozvíjejících 
se ekonomikách. V grafu je znázorněn možný vývoj HDP ve vybraných regionech a zemích světa do 
roku 2015. 
 
Dáša Hyklová 
Šeptanda o Řecku Asie 
Euro, Sv. 2013, č. 4, s. 38-41 
Shrnutí současných hospodářských problémů Japonska (recese, deflace, státní dluh ve výši 237 % 
HDP), někdejší druhé nejsilnější ekonomiky světa. K vládním plánům na rozsáhlou ekonomickou 
intervenci v podobě měnové expanze a přímých vládních stimulů; očekávané zlepšení exportní 
situace; strategie boje proti deflaci. Přehled hospodářského vývoje od 70. let 20. století; problematika 
hikikomoriů a freeters. -- Ke kvantitativnímu uvolňování spuštěnému centrální bankou v Tokiu viz 
čas. Ekonom č. 4/2013, s. 17. 
 
von Jörg Angelé 
Wer tatsächlich am meisten vom Euro profitiert 
Kdo ve skutečnosti nejvíce profituje z eura 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2012, Nr. 51, S. 11-13 
Evropská dluhová krize rozpoutala diskuze, kdo má největší prospěch ze zavedení eura a kdo tedy má 
zájem na existenci eurozóny. K tomu se často argumentuje, že jde o země, které jsou úspěšné v exportu - 
a mělo by tedy jít o Německo. Nedostatkem studií, které toto dokazují, je ale fakt, že zohledňují pouze 
vývoj od zavedení eura. Podle názoru autora je však potřeba při zkoumání hospodářského vývoje 
členských zemí zjistit, zda byl od roku 1999 lepší, než kdyby k zavedení eura nedošlo. I když takové 
porovnání nelze reálně provést přímo, pokusili se o něj odborníci prostřednictvím vyhodnocení vývoje 
šesti makroekonomických proměnných a získali indicie, které vypovídají o míře profitu ze zavedení 
eura v jedenácti zakladatelských zemích (+ Řecko). Příspěvek zodpovídá otázky, co vlastně znamená 
výraz "profitovat", jaká období vývoje byla porovnávána a jaké hodnoty resp. váhy jednotlivých 
indikátorů byly použity. Výsledky ukazují, že z eura nejvíce profituje Finsko a Řecko, Německo má 
sice dobrou pozici, ale rozhodně ne nejlepší, jak neúnavně tvrdí politici. Současně se však zdůrazňuje, 
že provedené hodnocení nevypovídá nic o absolutním blahobytu země, ale jen o relativním vývoji       
v jednotlivých zemích - porovnáním období 13 let po/před zavedením eura. - Přetištěno z Börsen-
Zeitung, Frankfurt n. M., z 5. prosince 2012. 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

22 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Mojmír Hampl 
Evropská měnová integrace a postavení jejího bývalého hegemona 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 6, s. 707-722 
Úvaha nad konceptem evropské měnové integrace a rolí Německa jako hegemona v eurozóně. Autor 
popisuje obecné znaky měnového hegemona a zasazuje Německo a EMU do kontextu tohoto popisu, 
zabývá se tématem pravidel v rámci EMU a jejich postupnou proměnou v neprospěch hegemona 
(vstupem do eurozóny se Německo proměnilo z hegemona pouze v jednoho z klíčových hráčů a to jak 
při tvorbě pravidel, tak při provádění praktické politiky). Dále zvažuje politický projekt měnové 
integrace ve vztahu k realitě konvergence a divergence mezi členskými státy eurozóny a důsledky 
nesladěnosti a nedostatku přizpůsobovacích mechanismů pro funkčnost měnové unie. Porovnává 
dosažené výsledky integračního procesu s jejich deklarovanými cíli optikou jak bývalého hegemona, 
tak i dalších zemí, které s ním do projektu měnové unie vstupovaly. Uzavírá, že zásadní otázkou pro 
budoucnost je další postoj Německa k projektu měnové integrace. - Pozn. 
 
Making the break : Britain and Europe 
Jak se rozejít : Británie a Evropa 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8814, p. 25-26, 28-29 
Odchod Velké Británie z Evropské unie se stále více jeví jako možný. V článku se rozebírají důsledky 
takového kroku s tím, že náklady pro Británii by byly větší než přínosy. -- Viz i článek Goodbye 
Europe na s. 15-16. 
 
Johanna Grohová 
Od Grexitu k Brixitu? : krize eurozóny pohasíná, stejně tak chuť ji reformovat 
Euro, Sv. 2013, č. 1, s. 42-44 
Na prahu roku 2013 autorka shrnuje částečné zklidnění krize eurozóny, které přineslo druhé pololetí 
roku 2012, a věnuje se vyhlídkám na změny v EU v novém roce. K plánům na ekonomickou a 
politickou integraci eurozóny, jednáním o podobě bankovní a fiskální unie a následnému oslabování 
úsilí o prosazování změn. Euroskepticismus Velké Británie a její odmítání více integrované eurozóny, 
očekávaný dopad voleb v Německu a Itálii na další změny ve fungování eurozóny. 
 
Eva Indruchová 
Problémy v eurozóně jako důsledek chybného nastavení Maastrichtských kritérií 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 4, s. 3-7 
K problematice nastavení vstupních podmínek do eurozóny, kritická analýza jednotlivých 
Maastrichtských kritérií (z obsahového i formálního hlediska). OCA, optimální měnová oblast a její tři 
ekonomická a politická kritéria. Neefektivní nástroje prevence v konstrukci měnové unie, ignorování 
ekonomických principů. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
By James Fontanella-Khan 
Burnt and abandoned 
Spálené a opuštěné 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38124 (3.1.2013), p. 7 
Příspěvek se zabývá propadem investic v Evropě. Zahraniční firmy, pro které dříve představoval 
evropský kontinent jistotu pomalého, ale stálého růstu, nyní rychle zavírají závody nebo krátí 
investice. Za období 2007-2011 klesly roční investice v zemích EU o více než 350 mld. EUR, čímž 
výrazně předstihly jiné ekonomické ukazatele. Podniky snižují náklady přesunem provozů do 
rozvíjejících se ekonomik a přispívají tak k rekordní nezaměstnanosti v eurozóně. Trend se projevuje   
v průmyslu i ve službách. 
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Martin Mařík 
Česko jako arbitrážní velmoc 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 3, s. 41-44 
K situaci sporů ČR s mezinárodními investory a řešení arbitrážních kauz Ministerstvem financí. 
Zostření obecného přístupu vůči žalujícím; úspěchy českého státu v arbitrážích; detailněji ke kauzám 
WIC, ECE aj.; potenciální hrozba arbitráží ze strany investorů do solárních elektráren. Doplněno 
přehledem vybraných významných arbitráží Česko vs. zahraniční podnikatelé (vyhrané, prohrané a 
dosud nerozhodnuté spory). -- Viz také rozhovor s poradcem ministra financí Radkem Šnáblem na s. 45. 
 
Martin Kohout, Petr Lukáč 
Delší daňové prázdniny zabraly, zájem o investování v Česku ožívá 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 14 (21.1.2013), s. 13 
Stručně k úspěšnosti investičních pobídek v Česku po změně pravidel čerpání daňových výhod           
v polovině roku 2012, podpora technologických center zaměřených na inovace a center strategických 
služeb pro firemní zázemí. -- Viz také příspěvek v HN č. 34/2013 (18.2.2013), s. 17. 
 
Petra Žáčková, Michal Kubát 
Souborné jistoty a změny v zajištění 
Clo-douane, Sv. 46, (2012) č. 12, s. 10-11 
Modernizace celní správy, změny v zajištění celního dluhu. Souborná jistota (změny působnosti). 
Nové kompetence Celního úřadu pro Jihočeský kraj. Úprava elektronických systémů, renovace 
systému záruk (GLS, GMS). 
 

Podnik a podnikání 
 
Tomáš Balco 
Právní a daňové aspekty podnikání v Kazachstánu - zajímavé příležitosti. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 35-38 
Dodavatelské a investiční možnosti v Kazachstánu, podnikatelské příležitosti a rizika, perspektivní 
obory. Alternativa podnikání bez registrace, podmínky osvobození od srážkové daně; smlouva o dvojím 
zdanění. Podnikání na základě registrace strukturního útvaru, režim zdanění v případě pobočky 
(daňový základ pobočky), (nepodnikatelská) činnost zastoupení s výkonem povinnosti daňového 
agenta. - Pozn. -- Smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Kazachstánem se krátce věnuje příspěvek na 
s. 39. 
 
By Michael Stothard 
The rise of the zombie 
Nástup zombií 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38129 (9.1.2013), p. 7 
Podniky v Evropě často přežívají díky bankovním půjčkám podporovaným vládou. Většinu svých 
peněz pak vynakládají na placením úroků a nejsou schopny investovat do nového zařízení nebo do 
nových růstových oblastí. Tento postup částečně přispívá ke slabému hospodářskému oživení v Evropě. 
V článku se uvádějí příklady z jednotlivých zemí. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
John Gapper 
Insurers have to learn the lesson from AIG's fall 
Pojišťovny se musí poučit z pádu AIG 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38109 (13.12.2012), p. 11 
Druhá největší americká pojišťovna AIG se sice vzpamatovala ze své ztráty ve výši mnoha miliard 
dolarů, ale stále vrhá dlouhý stín na celé pojišťovnictví. Podezření tak padlo i na další pojišťovny, ke 
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kterým teď regulátoři přistupují jako k bankám a požadují navýšení kapitálu. Pojistné skupiny mohou 
skutečně být příliš velké, než aby se nechaly padnout - nebo příliš velké na to, aby pracovaly s velkým 
rizikem pádu. 
 
Jaroslav Šulc 
Past jménem druhý pilíř 
Sondy, Sv. 22, (2012) č. 17-18, s. 8-9 
Důchodové zabezpečení v ČR; kritický pohled na možnost zapojit se do privátního fondového pilíře 
českého důchodového systému, opt-out. V tabulce hlavní rizika jednotlivých pilířů českého 
důchodového systému podle jednotlivých zúčastněných subjektů. -- K tématu viz i příspěvek na s. 19. 
 
Jana Šmídová 
Plátce pojistného na důchodové spoření 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 14-16 
Článek v souvislosti s účinností zákona o pojistném na důchodové spoření č. 397/2012 Sb. od 
1.1.2013 seznamuje zaměstnavatele s novými povinnostmi, které vyplývají z účasti jejich zaměstnanců 
na důchodovém spoření. 
 
Jiří Hálek 
Průměrná mzda a její dopad do zdravotního pojištění od 1. ledna 2013 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 1, s. 41-42 
Placení pojistného ve zdravotním pojištění; průměrná mzda, všeobecný vyměřovací základ, 
přepočítací koeficient. Pojistné v případě dohod o pracovní činnosti, OSVČ, maximální vyměřovací 
základ, pravděpodobné pojistné. Pevné pojistné placené státem (státní pojištěnci). Vyměřovací základ 
zaměstnance. 
 
Juan A. Lacomba and Francisco M. Lagos 
Reforming the retirement scheme: flexible retirement versus legal retirement age 
Změny v důchodovém systému: flexibilní odchod do důchodu versus zákonný důchodový věk 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 3, p. 252-268 
Příspěvek je věnován problematice zavedení vyšší pružnosti v pravidlech týkajících se starobních 
důchodů s cílem zvýšit průměrný věk odchodu do důchodu a usnadnit tím financování průběžného 
veřejného penzijního systému. Autoři modelovým způsobem zkoumají a porovnávají systém 
sociálního zabezpečení, v rámci kterého si lidé mohou sami zvolit svůj věk odchodu do důchodu, se 
systémem, v němž je věk odchodu do důchodu daný zákonem. Výsledky naznačují, že zrušení 
zákonného důchodového věku a zavedení pružného systému v sobě může skrývat nebezpečí, neboť 
jedinci v pružném systému odcházejí do důchodu dříve, než je upřednostňovaný věk odchodu do 
důchodu. V závěru autoři zvažují, za jakých podmínek je vhodné zvýšit flexibilitu systému. - Pozn. 
 
G.A. Šiškov 
Sovremennoje sostojanije rynka strachovanija žizni v SŠA 
Současný stav trhu životního pojištění v USA 
Finansy, Sv. 2012, No. 9, s. 52-54 
USA představují největší národní trh s životním pojištěním na světě. V příspěvku se rozebírají 
jednotlivé charakteristiky amerického trhu. 
 
The virtues of simplicity : pensions 
Klady jednoduchosti : důchody 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8819, p. 31 
Státní důchodový systém Velké Británie je obecně považován za příliš složitý a příliš skoupý. V lednu 
2013 přišla vláda s reformními plány, které by měly být realizovány v r. 2017. Znamenaly by 
zjednodušení systému, zvýšení standardní penze pro většinu důchodců a také prodloužení věku 
odchodu do důchodu. 
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Marta Ženíšková 
Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1.1.2013 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 54-57 
V příspěvku jsou shrnuty změny v sociálním pojištění navázané na změnu průměrné mzdy pro rok 
2013 (maximální vyměřovací základ pro zaměstnance, hranice příjmů pro povinnou účast na 
důchodovém pojištění pro OSVČ vedlejší, redukční hranice v nemocenském a důchodovém pojištění, 
placení důchodového spoření). Doplněno ilustrativními příklady a textem vyhlášky č. 324/2012 Sb. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Barbara Gillmann 
Debatte über das Kanzlergehalt: Steinbrück verwirrt eigene Partei 
Debaty o platu kancléře: Steinbrück mate vlastní stranu 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 1 (2.1.2013), S. 9 
Ačkoli kancléřka Merkelová neprojevila nespokojenost se svým platem (ročně celkem 251 304 eur),    
z řad politiků se ozývají návrhy na úpravu jejího platu tak, aby patřičně zohlednil míru zodpovědnosti 
této úřední pozice. Odpůrci otázku kancléřského platu odmítají s odkazem na jiné podstatně závažnější 
problémy v Německu a bývalý premiér G. Schröder k situaci uvedl, že "on ze svého platu uměl vyžít a 
pokud se některý politik cítí být nedostatečně zaplacen, měl by si hledat jiné povolání". V grafu platy 
prezidentů USA, Francie, Řecka, Ruska, Keni a Singapuru. -- Blíže k zákulisí platové iniciativy viz 
HB, 9. ledna 2013, č. 6, s. 1, 4-5. 
 
Frank Bayreuther 
Kurzarbeit, Urlaub und der EuGH 
Krátká práce, dovolená a Evropský soudní dvůr 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 48, S. 2748-2751 
K nárokům zaměstnance pracujícího v režimu krátké práce na dovolenou v Německu (v kontextu         
s judikaturou ESD). Příklady. - Pozn. 
 
Kateřina Duspivová 
Minimální mzdu v Česku pobírají tři procenta zaměstnanců 
Statistika & my, Sv. 2, (2012) č. 10, s. 16-17 
Institut minimální mzdy v ČR, ke zrušení snížené sazby minimální mzdy od 1. ledna 2013. Účel 
minimální mzdy a zaručené mzdy, k odhadům počtu zaměstnanců odměňovaných na úrovni minimální 
mzdy dle ISVP. V grafu je znázorněno porovnání hodinové sazby minimální mzdy ve vybraných 
zemích k 1.1.2012. 
 
Vít Samek ; [rozhovor vedl] Ivan Černý 
Prekarizace práce - bič boží? : nižší platy, méně výhod a větší míra nejistoty 
Sondy, Sv. 2013, č. 1, s. 18-19 
Prekarizace práce, prekérní práce; charakteristika, znaky, dopady, riziko pro státní důchodové 
pojištění. Omezování sociálních a ekonomických práv zaměstnanců. 
 
by Alisher Aldashev, Johannes Gernandt, and Stephan L. Thomsen 
The immigrant-native wage gap in Germany 
Mzdové rozdíly mezi imigranty a místními obyvateli v Německu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 5, p. 490-517 
Analýza mzdových rozdílů mezi osobami pracujícími v Německu na základě jejich původu (ne 
občanství). Autoři prostřednictvím dekompoziční analýzy na základě dat německého 
socioekonomického panelu (SOEP) z let 1992-2009 zjišťují odlišnosti v mzdách mezi rodilými Němci 
a dvěma skupinami imigrantů: cizinci a naturalizovanými imigranty a jejich dalšími podskupinami. 
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Následně rozebírají empirická zjištění a potenciální příčiny rozdílů. Ukazuje se, že vzdělání získané    
v Německu je významnou součástí ekonomické integrace imigrantů. - Pozn. 
 
Práce, mzdy odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 2-3/2013  
Daňová přiznání za rok 2012 (vč. příkladů). Důchodové spoření zaměstnanců - nově (vč. praktických 
řešení). Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku.  Postavení matek v pracovním právu. Místo výkonu 
práce zaměstnance a přemístění zaměstnavatele (1.).  Vydání pracovního posudku bývalému 
zaměstnanci. Úraz na sportovních hrách zaměstnavatele. Uzavření dohody o skončení pracovního 
poměru v duševní poruše. Dočasná pracovní neschopnost a porušení léčebného režimu. Úrazové 
pojištění a odškodňování pracovních úrazů. Vyšší příspěvky zaměstnavatelům. Schválené novely  
zákona o daních z příjmů. Souběh funkce jednatele a zaměstnavatele. Osoby, na které se nevztahuje po 
1.1. 2013 minimální vyměřovací základ (vč. příkladů).  
 
 

Právo 
 
Michal Králík 
Judikatura NS: Parita a disparita podílů při vypořádání SJM (BSM) 
Soudní rozhledy, Sv. 18, (2012) č. 11-12, s. 383-390 
Některé aspekty spojené s existencí zákonného majetkového společenství manželů (ať již v podobě 
SJM nebo BSM) se v praxi výrazněji objevují a prosazují až v posledních letech. Patří sem i dříve 
opomíjená problematika tzv. parity a disparity podílů, tj. posouzení předpokladů, za kterých se lze při 
vypořádání majetkového společenství manželů odchýlit od zákonného východiska, že podíly obou 
manželů na vypořádávané mase jsou stejné. Až v poslední době lze zaznamenat četnější přínos soudní 
praxe k této otázce a článek tak přináší prvotní ucelené tematické zpracování dané problematiky. - 
Pozn. -- K problematice SJM viz i další články v tomto monotematickém čísle čas. plus přehled 
významné judikatury dovolacího soudu z let 2008-2012 a nejdůležitější komentovaná rozhodnutí. 
 
Karel Eliáš 
Některé otázky spojené s vlastnictvím bytů 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 1, s. 37-49 
Nový český občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) upravil mj. vlastnictví bytů v § 1158 až 1222. 
Předložená stať poukazuje na hlavní rysy nové právní úpravy, která v řadě směrů sice pragmaticky 
navazuje na dosavadní zákon z r. 1994, ale v některých případech se od něho významně odklání. Jde 
zejména o pojetí jednotky (bytu, patra) s důrazem na prioritu spoluvlastnictví domu. Jde také o nový 
koncept vymezení společných částí domu a určení podílu na nich pro jednotlivé vlastníky bytů. Nová 
úprava zachovává konstrukt právnické osoby spravující společný dům, ale významně respektuje 
vnitřní autonomii těchto právnických osob a usiluje odstranit obtíže, na něž dosud narážela praxe. 
Významná část článku se zabývá přechodnými ustanoveními vztahujícími se k vlastnictví bytů, mj. se 
zřetelem k obnovení zásady superficies solo cedit v českém právu. - Pozn. 
 
Michal Skřejpek 
Římské právo jako základ současného práva - mýty a realita 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 4, s. 14-19 
Historické a aktuální stopy římského práva v evropském právním systému; různé podoby římského 
práva, Leges romanae barbarorum, Super speculam, římské právo v kodifikacících soukromého práva  
(občanské zákoníky). Zohledňování římského práva v soudní praxi, použití svépomoci (za účelem 
vymožení svého nároku), právní režim lidského těla, vymezení nemovitých věcí, úprava věcných práv, 
úprava držby (possessio iuris, quasi possessio), vydržení a pravost držby, dědické právo (institut 
odkazů), úprava závazků. Principy a zásady římského práva v českém občanském zákoníku. 
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Squeezing the sleazy : the politics of corruption 
Jak skřípnout šibaly : politika korupce 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8815, p. 54 
Rozsah i vliv globálního protikorupčního úsilí stoupá. Pokrok zaznamenávají i národní zákony proti 
úplatkářství, sílí i tržní tlaky. V článku se připomíná konference proti korupci, která se konala v prosinci 
2012 v Praze. 
 
František Korbel, Dana Prudíková 
Velké změny exekučního práva od 1. ledna 2013 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 1-12 
V závěru roku 2012 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny dvě důležité novely občanského soudního řádu, 
které nabyly účinnosti shodně dnem 1. 1. 2013. Velká exekuční novela - zákon č. 396/2012 Sb. - se 
týká výkonu rozhodnutí a exekucí, dovolací a technická novela - zákon č. 404/2012 Sb. - zcela 
reformuje institut dovolání. Obě lze považovat za zásadní, neboť přinášejí největší změny v daných 
oblastech za posledních dvanáct let od velké novely OSŘ - zákona č. 30/2000 Sb. Změny ve výkonu 
rozhodnutí obsahují téměř 100 novelizačních bodů, změny v exekučním řádu 136 bodů a vedle OSŘ a 
EŘ se dotýkají dalších 19 zákonů. - Pozn. 
 
Jan Lokajíček 
Zásady poctivého obchodního styku 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 16-21 
Obchodní zákoník obsahuje několik ustanovení podřizujících obchodněprávní vztahy kritériu 
spravedlnosti. Jedním z takových ustanovení jsou i v článku popsané zásady poctivého obchodního 
styku. - Pozn. 
 
Lucie Rytířová, Ivana Fára, Jakub Tomšej 
Změny zákonů v roce 2013 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 1, s. 39-43 
Seznámení s vybranými legislativními změnami, které vstupují v platnost v roce 2013 v oblasti daní a 
odvodů, zejména v souvislosti se stabilizačním balíčkem a stručné shrnutí dalších změn u důchodového 
spoření, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, exekucí, vyvlastňování, stavebního řízení, 
spotřebitelských úvěrů aj. 
 

Účetnictví 
 
Georg Thurnes, Rainer Vavra, André Geilenkothen 
Betriebliche Altersversorgung im Jahresabschluss nach nationalen und internationalen 
Bilanzierungsgrundsätzen : Bewertungsannahmen zum 31.12.2012 
Podnikové důchodové zabezpečení v roční závěrce podle národních a mezinárodních zásad 
účtování : stanovení oceňovacích parametrů k 31.12.2012 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 51-52, S. 2883-2888 
Podnikové důchody v Německu. Pomůcka při určování vhodných oceňovacích parametrů penzijních a 
dalších podnikových závazků pro účely roční závěrky; aktuální účetní úrok v mezinárodní roční 
závěrce (IFRS resp. US-GAAP; např. účtování závazků spojených s jubilei či zkrácenými 
předdůchodovými pracovními úvazky), účetní úrok v roční závěrce dle Obchodního zákoníku, další 
oceňovací parametry. - Pozn. 
 
Jiří Strouhal 
Deriváty v účetnictví podnikatelů 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 6, s. 38-48 
Základní aspekty účtování pevných termínovaných operací a opcí, kritéria pro vedení zajišťovacího 
účetnictví. Definice derivátového kontraktu, forwardové operace (příklad měnového forwardu), 
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swapové operace (příklad úrokového swapu), opční kontrakty (příklad měnové opce). Základní 
principy zajišťovacího účetnictví, metoda "dollar offset", ověření účetní závěrky (IAPS 1012, audit 
finančních derivátů). 
 
Karlheinz Küting 
Konzernrechnungslegung nach IFRS und HGB : kritische Würdigung konkurrierender Systeme 
anhand ausgewählter Einzelfragen 
Účetnictví koncernu podle IFRS a Obchodního zákoníku : kritické hodnocení konkurenčních 
systémů na základě vybraných otázek 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 50, S. 2821-2830 
Koncernové účetnictví prochází neustálou změnou, zvláště pak při aplikaci standardu IFRS je nutné 
průběžně se vyrovnávat se zásadními a závažnými změnami - tento trend je patrný i do budoucna a 
klade na uživatele značné nároky. Rovněž se konstatuje, že standardy IFRS postupně získávají 
"akademické rysy", které se pro praxi příliš nehodí a dle názoru DPR (Německá zkušebna finančního 
výkaznictví) neplní požadavky na snížení komplexnosti koncernového účetnictví (viz kontrolní zpráva 
DPR mj. k aplikaci Fair Value). Vzhledem k tomu, že německým zákonem BilMoG (zákon o modernizaci 
účetnictví) došlo k radikálním změnám koncernového účetnictví (dle HGB), příspěvek jej zohledňuje, 
aby bylo možné posoudit, zda současné národní a mezinárodní koncernové účetnictví resp. jejich 
vývojové tendence vedou k lepším informacím o majetku/financích/výnosech podniku či naopak         
k poklesu spolehlivosti. - Pozn. 
 
Jaroslava Svobodová 
Novelizace zákona o účetnictví zákonem č. 239/2012 Sb. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 50-53 
Autorka seznamuje s důvody a cíli novelizace zákona o účetnictví provedené zákonem č. 239/2012 Sb. 
(s účinností od 1.9.2012) a přehledně shrnuje změny v jednotlivých ustanoveních. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Stálé provozovny tuzemských společností umístěné v zahraničí 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 12, s. 31-36 
Příspěvek, který byl uveřejněn v č. 10/2012 tohoto časopisu, byl věnován postupu při účtování a 
zdaňování stálých provozoven zahraničních společností zřízených na území ČR. Stávající příspěvek se 
zabývá opačnou situací, tedy postupem při účtování a zdaňování stálých provozoven našich 
společností zřízených na území cizích států. 
 
Helena Kelblová 
Uplatňování daňových a účetních odpisů v základu daně z příjmů právnických osob v letech 
2011 a 2012. 4. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 45-49 
Závěrečná část příspěvku se zabývá uplatňováním daňových a účetních odpisů v daňových výdajích    
v letech 2011 a 2012 u nehmotného majetku (vymezení nehmotného majetku, způsob a doba jeho 
odpisování, technické zhodnocení, pokračování v odpisování nehmotného majetku). Doplněno 
příkladem. V závěru autorka stručně informuje o připravovaných změnách v koncepci daňového 
odpisování. 
 
Milan Hrdý, Bohuslav Šimek 
Valuation of the company in financial distress 
Oceňování podniku ve finanční tísni 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 15, (2012) No. 4, p. 121-133 
Příspěvek se věnuje specifické oblasti oceňování - oceňování podniku ve finanční tísni (tzn. v relativní 
či absolutní platební neschopnosti). Autoři rozlišují případy, kdy byl v rámci insolvenčního zákona 
prohlášen konkurz na oceňovaný podnik, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení s povolením 
reorganizace podniku a situaci, ve které insolvenční řízení podniku ve finanční tísni nebylo dosud 
zahájeno. Analyzují možné kroky, jak se vyrovnat s finančními potížemi, a přípravu postupu reálného 
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ocenění s využitím různých metod oceňování (metoda diskontovaného peněžního toku - DCF entity, 
DCF equity). 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 2-3/2013  
Význam podrozvahových účtů. Jak uplatnit hospodářský rok jako účetní období. Zúčtovací vztahy. 
Výdaje na pracovní cesty. 
 
 
Účetní TIP 
 
č. 2/2013  
Cestovní náhrady od 1.1. 2013. DPH od 1.1. 2013. Zdanění fyzických osob od 1.1. 2013. Účtování 
postupně čerpaných úvěrů v cizí měně. Pohledávky a insolvenční zákon. Zkušenosti z kontrol - chybné 
sčítání zisků  a ztrát minulých účetních období v rozvaze. 
 
č. 3/2013  
Zveřejňování účetní závěrky - povinnost, forma, důsledky nesplnění povinností. Ukazatelé aktivity 
v kontextu účetnictví (vč. příkladů). Kolísání měnových kurzů. 
 
č. 4-5/2013   
Novely zákona o daních z příjmů účinné od r. 2013. Na co si dát pozor a co využít při vyplňování 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012. Zkušenosti z kontrol -  nesprávné vykazování 
nulových částek v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Úrazové pojištění u vězňů. Daňové a účetní 
aspekty přechodu FO na PO. Silniční daň u vozů v depozitu. Sazba DPH u autolékárniček. 
 

Veřejná správa 
 
Zhang Bo 
Traumberuf in China: Beamter 
Vysněné povolání v Číně: úředník 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 3 (4.1.2013), S. 10-11 
V devadesátých letech došlo v Číně ke zvýšení platů ve státní správě a úřednický status tím postupně 
získal nový respekt: cílem nové generace vzdělaných Číňanů je stát se např. pracovníkem ve finanční 
správě. Práce ve velkých firmách není už kvůli stresu, časové náročnosti i nejistotě zdaleka tak 
atraktivní. I když se základní plat pohybuje v přepočtu okolo cca 360 eur měsíčně, úředníci dostávají 
četné příspěvky - ať už se jedná o roční bonus, nemocenské a starobní pojištění, příspěvek na taxi či 
nájem, paušál na topení nebo valorizace platů (v některých regionech existuje více než 300 takových 
příspěvků). Výběr z uchazečů o práci ve státní správě probíhá tradičně formou zkoušky, což se 
praktikovalo už v dobách císařských dynastií. Přijetí a možnost kariéry ve státní správě je považováno 
za osobní štěstí i vrchol rodinné prestiže. 
 
Jan Vaněček 
Výkladové problémy současného zákona o veřejných zakázkách 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 1, s. 8-13 
Jako zástupce veřejného zadavatele se autor podílí na mnoha různých veřejných zakázkách. V článku 
navrhuje konkrétní řešení otázek, na něž narazil během své praxe. Týkají se zejména 
zprostředkovaných subdodavatelů, dále zda existuje případ, kdy je možné považovat zaměstnance za 
subdodavatele, zda je možné sdružování v rámci užšího řízení, a v neposlední řadě jde o problematické 
výklady § 53 odst. 1 písm. i) a § 78 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. - Pozn. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Robin Harding 
A looming crisis. An opportunity for reform. 
Hrozící krize. Příležitost k reformě. 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38140 (22.1.2013), p. 7 
První z řady článků se zabývá dlouhodobými fiskálními problémy, které ovlivní charakter USA v 21. 
století. Americký schodek je velký, ale zvládnutelný až do konce dekády. Skutečný problém vznikne 
ve dvacátých letech, kdy generace baby boomu dosáhne sedmdesáti let a půjde do důchodu. Stárnutí 
obyvatelstva bude mít vliv i na náklady na Medicare, zdravotní péči pro důchodce, která by do roku 
2037 měla představovat další tři procentní body z HDP. Jen málo fiskálních návrhů ve Washingtonu se 
však zabývá touto otázkou z dlouhodobého hlediska a obě hlavní strany mají rozdílné postoje k řešení. 
 
Karel Janda 
Audit hospodaření obce. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 1, s. 55-57 
Přezkoumání hospodaření obce. Smlouva o vykonání přezkoumání, projednání zprávy auditora           
o přezkoumání hospodaření obce (se starostou obce), projednání zprávy o přezkoumání se 
zastupitelstvem. Uložení pořádkové pokuty v případě porušení povinnosti obce při přezkoumání 
hospodaření, řízení o uložení pořádkové pokuty. 
 
Lorenzo Boetti, Massimiliano Piacenza, and Gilberto Turati 
Decentralization and local governments' performance : how does fiscal autonomy affect 
spending efficiency? 
Decentralizace a hospodaření místní správy : jak fiskální autonomie ovlivňuje výdajovou 
efektivitu? 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 3, p. 269-302 
Studie zkoumá úlohu daňové decentralizace (měřené stupněm vertikální fiskální nerovnováhy,           
tj. fiskální autonomie v pokrývání nákladů na poskytování základních veřejných služeb) v ovlivňování 
výdajové neefektivity místní správy. Empirická analýza na základě vzorku dat 262 italských obcí a 
měst se soustředí na výdajovou efektivitu a její determinanty ve čtyřech hlavních výdajových třídách - 
všeobecná správa, vzdělávání a péče o starší generaci, odpadové hospodářství a údržba silnic a místní 
doprava. Výsledky analýzy ve shodě s moderními teoriemi fiskálního federalismu ukazují, že obce s 
vyšší mírou fiskální autonomie vykazují efektivnější výdajové chování při uspokojování potřeb 
občanů. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Herbst 2012 : öffentliche finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace Německa na podzim 2012 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 11, S. 65-76 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 11, s. 61-72 
Analýza rozpočtového vývoje spolkového státu a spolkových zemí v Německu ve 3. čtvrtletí 2012. 
Očekávané zhoršení schodku spolkového rozpočtu v roce 2013, k vývoji konsolidace a opatřením ke 
snižování zadlužení spolkového státu. Dynamika daňových příjmů, strukturálního deficitu, k rozpočtovému 
a finančnímu plánování na následující roky. Hospodaření systému zákonného penzijního pojištění a 
Spolkové agentury práce. Rozbor závěrů říjnového zasedání Evropské rady týkajících se zejména 
plánů na vytvoření bankovní unie a zavedení bankovního dozoru na evropské úrovni. - Pozn. -- 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
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Nikiforos T. Laopodis 
Dynamic linkages among budget deficits, interest rates and the stock market 
Dynamická vazba mezi rozpočtovými schodky, úrokovými měrami a akciovým trhem 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 4, p. 547-570 
Význam kroků fiskální politiky ve vztahu k určování cen aktiv. Studie modelovým způsobem zkoumá 
dynamické vazby mezi schodkem federálního rozpočtu, úrokovými měrami a akciovým trhem v USA 
v období 1960-2006. Výsledky naznačují negativní působení rozpočtového deficitu na výnosy akcií 
(prostřednictvím nárůstu úrokových měr), další analýza zachycuje vyšší citlivost akciových výnosů na 
zdanění právnických osob než na veřejné výdaje. Ukazuje se, že zvyšování daní je významné pro 
zisky firem v krátkodobém pohledu, zatímco neustálý schodek rozpočtu je závažnější pro akciové trhy 
v dlouhodobém horizontu. - Pozn. 
 
Markus Eller, Jarmila Urvová 
How sustainable are public debt levels in emerging Europe? : evidence for selected CESEE 
countries from a stochastic debt sustainability analysis 
Nakolik udržitelná je úroveň veřejného zadlužení v rozvíjejících se evropských ekonomikách? : 
zjištění pro vybrané státy střední, východní a jihovýchodní Evropy ze stochastické analýzy 
udržitelnosti dluhu 
Focus on European economic integration, Vol. 2012, No. 4, p. 48-79 
Autoři posuzují, do jaké míry je ve střednědobém horizontu udržitelný stav veřejného zadlužení v ČR, 
SR, Polsku a Maďarsku. Používají stochastickou analýzu udržitelnosti dluhu (SDSA), která umožňuje 
v těchto státech s vnitřní ekonomickou volatilitou naznačit střednědobou dynamiku dluhu do roku 
2016 i s riziky pramenícími ze vzájemného působení fiskálních a makroekonomických šoků. 
Seznamují se zvolenou metodologií, odhadují funkci fiskální odezvy (FRF) pro panel zemí SVJV 
Evropy a prostřednictvím VAR modelu předpovídají makroekonomické determinanty veřejného dluhu 
pro jednotlivé země. Základní předpovědi naznačují, že se veřejný dluh do roku 2016 v žádné ze čtyř 
zemí nevymkne kontrole. Ukazuje se, že pravděpodobnost dosažení vyššího poměru dluhu k HDP      
v roce 2016 v porovnání s rokem 2011 je vyšší pro ČR a SR. - Pozn. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedli] Josef Pravec, Martin Mařík 
Nového Kalouska se nedočkáte 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 1, s. 7-9 
Rozhovor s ministrem financí M. Kalouskem o aktuálních tématech (politika rozpočtových úspor a 
konsolidace veřejných financí, pohled na vládní investice do ekonomiky s cílem podpořit růst, 
dostavba JE Temelín a budoucí garantované ceny elektřiny, další privatizace státního majetku, 
zahraničněpolitické postoje vůči EU, bankovní unii a společné daňové politice). 
 
Departament bjudžetnoj politiki i metodologii Minfina RF 
Osnovnyje napravlenija bjudžetnoj politiki na 2013 god i planovyj period 2014 i 2015 godov : 
vyderžki iz dokumenta, odobrennogo na zasedanii Pravitel'stva Rossijskoj Federacii 6 ijulja 
2012 g. 
Hlavní směry rozpočtové politiky na r. 2013 a plánovací období let 2014-2015 : výňatky z dokumentu, 
schváleného na zasedání vlády Ruské federace dne 6. července 2012 
Finansy, Sv. 2012, No. 8, s. 15-25 
Východiska a hlavní cíle rozpočtové politiky v Rusku v r. 2013 a střednědobém výhledu; jak upevnit 
makroekonomickou a rozpočtovou stabilitu; dlouhodobá rozpočtová strategie RF na období do r. 2030; 
nová etapa rozvoje mezirozpočtových vztahů; vyšší kvalita poskytování státních služeb; zabezpečení 
transparentnosti rozpočtového procesu; hlavní charakteristiky federálního rozpočtu. 
 
G.V. Kurljandskaja, I.Ju. Arlaškin 
Reforma gosudarstvennych i municipal'nych učreždenij : uroki meždunarodnogo opyta 
Reforma státních a obecních institucí : poučení z mezinárodních zkušeností 
Finansy, Sv. 2012, No. 9, s. 18-22 
Koncem 20. století došlo v řadě států k reformě stávající sítě institucí, poskytujících obyvatelstvu 
služby z rozpočtových prostředků. V článku se rozebírají formy autonomizace institucí, řízení a 
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kontroly jejich činnosti a také mechanismy financování. Na závěr se zvažují možnosti uplatnění 
zahraničních zkušeností v Rusku. 
 
Aleš Melecký, Martin Melecký 
Vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu : jak robustní je fiskální pozice 
České republiky? 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 6, s. 723-742 
Článek studuje reakce poměru vládního dluhu k HDP, jakožto ukazatele vládní zadluženosti, na hlavní 
makroekonomické šoky s využitím dat pro ČR za období 2000-2010. Autoři modelují efekty vládní 
zadluženosti na českou ekonomiku s možností nelineární specifikace dynamiky poměru dluhu k HDP. 
Dále analyzují citlivost poměru dluhu k HDP na identifikované strukturální makroekonomické šoky, 
přičemž fiskální pozice ČR se zdá být nejnáchylnější na neočekávanou depreciaci domácí měny, silně 
procyklicky orientované diskreční zvýšení vládních výdajů, které vede k zvýšení vládní zadluženosti, 
a významné deflační šoky. - Pozn. 
 

Zdravotnictví 
 
Colin Lawson, Juraj Nemec, Vladimír Šagát 
Health care reforms in the Slovak and Czech Republics 1989-2011 : the same or different 
tracks? 
Reformy zdravotnictví v ČR a v SR v letech 1989-2011 : jsou navzájem podobné nebo rozdílné? 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 15, (2012) No. 4, p. 19-33 
Srovnávací studie zdravotní politiky a systémů zdravotnictví Česka a Slovenska, jejich vývoje a změn 
v průběhu minulých dvaceti let. Autoři nejprve shrnují vývoj v oblasti zdravotní politiky, analyzují 
trendy ve vytváření a zavádění zdravotní politiky a zkoumají vliv zájmových skupin a politické 
nestability na reformy této politiky, v ČR a následně v SR. Detailněji se věnují relativně nedávné 
Julínkově reformě v ČR a Zajacově reformě v SR. Následně hodnotí a porovnávají výkonnost systémů 
zdravotní péče na základě hlavních výkonnostních parametrů (dostupnost, kvalitativní výsledky, 
zdroje financování, náklady a nákladová kontrola systému). Zjištění naznačují, že oba systémy jsou si 
stále poměrně podobné, ale procesy změn přinesly také významné odlišnosti. 
 
The 12-month countdown : health-care reform 
Zbývá 12 měsíců : reforma zdravotnictví 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8817, p. 31-32 
Americký zákon o zdravotnictví začne plně platit v roce 2014, jeho realizace však nebude snadná. 
Zákon se snaží reformovat sektor, který představuje téměř jednu pětinu amerického HDP. Má 906 
stran a další stránky by měly přidat pokyny od ministerstva zdravotnictví, které s nimi ale nepospíchá. 
Řada guvernérů jednotlivých států nespolupracuje. Velkou otázkou je, jak se bude skutečná reforma 
lišit od vize demokratů. 
 

Zemědělství 
 
Lucie Severová ... [et al.] 
Microeconomic aspects of government subsidies in the agricultural market 
Mikroekonomické aspekty státních dotací na zemědělském trhu 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 11, p. 542-548 
Analýza důsledků státních cenových zásahů prostřednictvím dotací na ceny zemědělských výrobků. 
Autoři modelovým způsobem zkoumají dva zemědělské podniky v prostředí dokonalé konkurence a 
krátkodobé i dlouhodobé chování jejich nákladových křivek (průměrné a mezní náklady) u velkého a 
malého podniku. Dále charakterizují situaci zemědělských dotací v podmínkách české ekonomiky, 
zdůrazňují narůstající vysokou závislost českých zemědělců na dotacích, jejich potenciální nákladovou 
nekonkurenceschopnost v porovnání se zeměmi EU-15 a shrnují praktické závěry. 
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Životní úroveň 
 
Andrea Cerqueirová 
Chudoba v Česku vzrůstá 
Sondy, Sv. 2013, č. 1, s. 20-21 
Chudoba v ČR; způsob měření, nejohroženější skupiny lidí, hranice chudoby, chudoba v praxi, kritika 
měření chudoby v ČR, nový nástroj EU na měření chudoby (materiální deprivace). 
 
Vieroslava Holková, Alexandra Veselková, Matej Valach 
Socio-economic aspects of income disparity in Slovakia 
Socioekonomické aspekty rozdílů v příjmech na Slovensku 
Ekonomické rozhľady, Vol. 41, (2012) No. 3, p. 277-291 
Analýza příjmové nerovnosti a jejího působení na socioekonomický vývoj slovenské společnosti. 
Autoři nejprve krátce rozebírají teoretickou stránku měření příjmové nerovnosti a charakterizují 
situaci v počátcích transformačního období v SR a porovnávají údaje s ČR. Dále analyzují příjmovou 
nerovnost v období let 2005-2010 na základě zjišťování Giniho koeficientu a koeficientu příjmové 
disparity S80/S20 zpracováním dat z průzkumu EU-SILC. Následně zjišťují vývoj disponibilního 
příjmu slovenských domácností dle ekvivalentního měřítka a příjmové rozložení v decilových 
skupinách. V poslední části jsou shrnuty socioekonomické důsledky změn příjmové nerovnosti, stupeň 
sociálního vyloučení a nebezpečí chudoby dle jednotlivých typů domácností, míra materiální 
deprivace i problematika prohlubování příjmové nerovnosti ve společnosti. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Marián Leško, Ján Záborský 
 (Ne)odpustené hriechy arcibiskupov : Petrove haliere 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 1, s. 12-14, 16 
Financování katolické církve v SR; historie desátku. 
 
Sarah Smith 
Increasing charitable giving : what can we learn from economics? 
Rostoucí dobročinnost : jaké ponaučení nám může přinést ekonomie? 
Fiscal studies, Vol. 33, (2012) No. 4, p. 449-466 
Problematika současného stavu dárcovství ve Velké Británii, seznámení s dlouhodobými trendy          
v poskytování dobročinnosti a potenciálními mechanismy k nárůstu dárcovské činnosti i hlavními 
determinanty, které tuto činnost podporují. Vládní program Big Society v dané oblasti, daňové 
stimuly, jejich omezování a diskuse o efektivnosti a potřebnosti s ohledem na významné dárce. - Pozn. -- 
Viz také příspěvek přinášející komparaci metod získávání finančních prostředků od dárců na s. 467-
487. 
 
Tomáš Pergler 
Třaskavé restituční otazníky : vládní politici ujišťovali, že vracení majetku neprolomí hranici 
Února 1948. Teď už ale záleží na úřednících 
Euro, Sv. 2013, č. 2, s. 25-27 
K praktickému provádění zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a seznámení s předepsaným 
postupem při vydávání původního církevního majetku. Úvaha nad právoplatností některých konfiskací 
prováděných na základě prezidentských dekretů (např. církevní statky Německého řádu), nad snahou   
o prolomení hranice 25.2.1948, administrativními obtížemi při posuzování nároků církví povinnými 
osobami i množstvím restitučních kauz, které nakonec skončí u soudu. 
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Daně 
 
27006 
[Jaromír Hanuš, Bohumil Holuša, Lydie Musilová] 
Daňový řád v kostce 
Ostrava : EconomiCon, 2012, 422 s. 
Výklad zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v novelizovaném úplném znění s komentářem a řadou 
praktických pomůcek, které umožní rychlejší orientaci v zákoně (např. schematické zobrazení 
postupů, převodový můstek, tabulky týkající se procesních lhůt). Registrační řízení k DPH. Oblast 
placení daně. Rozšířená působnost správce daně a jeho postavení, coby vykonavatele daňových 
exekucí v procesu vymáhání daní. - 1. vyd. - Znění souvisejících předpisů. - ISBN: 978-80-905065-2-
7 (brož.) 
 
26967 
Zdeňka Hušáková, Martina Matějková 
DPH ve zdravotnictví, školství a sociálních službách 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xv, 153 s. : il. ; 
Kniha je rozdělena do tematických částí, z nichž tři se specializují na uvedená témata - zdravotnictví, 
školství a sociální služby. Zbylé kapitoly se věnují obecným zásadám a principům v uplatňování DPH, 
které jsou společné pro všechny oblasti (místo plnění, základ daně a výpočet, sazby, daňové doklady, 
registrace k DPH, odpočet, vracení daně, správa daně aj.). Výklad je obohacen řadou konkrétních 
příkladů. - Vyd. 1. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7400-438-4 (brož.) 
 
27010 
[Andrea Hošáková, Lydie Musilová] 
Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaci 
[Ostrava] : EconomiCon, 2012, 186 s. 
Hospodaření příspěvkových organizací ve vazbě na plnění daňových povinností. Výklad v kapitolách: 
Vznik a vymezení příspěvkových organizací; Zápis do obchodního rejstříku; Účetnictví (přehled 
legislativy); Daň z příjmů právnických osob; Daň silniční; Daň darovací; Daň dědická; Daň z převodu 
nemovitostí; Daň z nemovitostí; Správa daně. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-905065-1-0 (brož.) 
 
27004 
Miroslava Zajíčková, Radim Boháč, Igor Večeř 
Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU z pohledu daňové harmonizace 
Praha : Leges, 2012, 470 s. : il. 
Publikace přináší podrobný výzkum otázky harmonizace přímých daní na úrovni EU z mnoha různých 
pohledů, doplněný o komparaci právních úprav daní z příjmů vybraných členských států EU. Autoři 
nabízejí i řešení problémů, s nimiž se harmonizace přímých daní potýká a které by mohlo přispět        
k nalezení kompromisu mezi členskými státy EU. Kniha též obsahuje komplexní shrnutí aktuální 
právní úpravy daní z příjmů a DPH ve vybraných státech EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-21-2 
(brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26953 
August Swanenberg ; [překlad Kateřina Růžičková] 
Makroekonomie bez předchozích znalostí 
Brno : BizBooks, 2012, 296 s. : il. 
Po úvodním výkladu následuje část věnovaná úvodu do makroekonomie, agregátní nabídce a 
poptávce, penězům a centrální bance, trhu peněz a světové ekonomice. Další kapitola vysvětluje 
ekonomický růst a cenovou stabilitu. Následuje text o makroekonomických modelech, který popisuje 
klasický model, Keynesovský model a hospodářský cyklus. Poslední část se věnuje fiskální a 
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monetární politice. Součástí knihy jsou kontrolní otázky a závěrečné testy. - 1. vyd. - Přeloženo           
z angličtiny. - ISBN: 978-80-265-0036-0 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26960 
Michael Lewis ; [přeložil Aleš Drobek] 
Bumerang : cesta kolem nového třetího světa 
Praha : Dokořán, 2012, 235 s. : il. 
M. Lewis je americký novinář a autor populárních knih o ekonomii. V této nabízí cestu kolem světa 
postiženého ekonomickou krizí. Ukazuje na situaci v Irsku, Řecku, Itálii, Portugalsku, Španělsku atd. 
Autor chce upozornit na to, co se stane, když příval laciných peněz a úvěrů zbaví lidi přirozené 
opatrnosti a pustí z řetězu chamtivost a pošetilost. Čtivým způsobem vysvětluje podstatu současné 
finanční krize. Názvy kapitol: Wall Street v tundře; A to vynalezli matematiku; Irský prvotní hřích; 
Utajené životy Němců; Dluhová obezita. - 1. vyd. v českém jazyce - Obálkový podnázev: s černým 
humorem o finanční krizi. - ISBN: 978-80-7363-418-6 (váz.) 
 
26843 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Servaas Deroose] 
The financial sector adjustment programme for Spain 
Ozdravný program pro španělský finanční sektor 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, October 2012, 71 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje přehled o problémech, kterým čelí Španělsko a jeho finanční sektor, jednáních s úřady 
a o cílech a podobě programu pro rekapitalizaci španělského bankovního systému na základě 
hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky, Mezinárodního měnového 
fondu, EBA a EFSF při návštěvě Madridu od 27.6.2012 do 4.7.2012. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-
22917-6 (brož.) 
 
26956 
Zlatuše Komárková, Luboš Komárek, Petr Jakubík 
Zranitelnost českého bankovního sektoru 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 103 s. : il. 
Rizika působící obecně na bankovní sektor ČR. Charakteristika kreditního rizika, jeho definice, 
členění a modelování. Zátěžový test pro kreditní riziko. Definice, členění a měření likvidního rizika. 
Dva typy zátěžových testů likvidity vhodné pro český bankovní systém. Svrchované riziko. Analýza 
možných přístupů k řešení problematických aktiv v bilancích finančního (bankovního) sektoru a         
v bilancích systémově významných bank. - ISBN: 978-80-86729-80-0 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26832 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [István P. Székely 
and Sven Langedijk] 
Economic adjustment programme for Ireland : summer 2012 review 
Program hospodářského přizpůsobování Irska : hodnocení z léta 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, September 2012, 78 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje informace o postupu konsolidačního programu irské ekonomiky na základě sedmého 
čtvrtletního hodnocení společnou misí EK/ECB/MMF z července 2012. Analyzuje nejnovější 
makroekonomický, fiskální a finanční vývoj a realizaci opatření konsolidačního programu. Dále 
přináší krátkodobý hospodářský výhled a rozebírá situaci a rizika programových cílů do roku 2015      
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v jednotlivých oblastech (růst ekonomiky, nezaměstnanost, fiskální politika, finanční sektor a jeho 
dohledový rámec, strukturální reformy). - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-22911-4 (brož.) 
 
26772 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Slovenia 
Makroekonomické nerovnováhy : Slovinsko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 21 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Detailní pohled na slovinské hospodářství s cílem identifikovat aktuální nebo potenciální nerovnováhy 
a možná makroekonomická rizika s nimi spojená. Vychází ze Zprávy o varovném mechanismu (Alert 
Mechanism Report, AMR) z února 2012, v níž je kvantifikována sada ukazatelů pro oblast vnitřní a 
vnější nerovnováhy ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících makroekonomických 
nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Jako vnitřní a vnější rozměry nerovnováhy 
jsou identifikovány vývoj konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti, zadlužení soukromého sektoru 
a události na trhu aktiv. Detailnější pozornost je pak věnována důsledkům zadlužení podnikového 
sektoru pro zranitelnost slovinského bankovnictví. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22899-5 (brož.) 
 
26773 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : United Kingdom 
Makroekonomické nerovnováhy : Velká Británie 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 43 s. : tab., 
grafy 
Detailní pohled na britské hospodářství s cílem identifikovat aktuální nebo potenciální nerovnováhy a 
možná makroekonomická rizika s nimi spojená. Vychází ze Zprávy o varovném mechanismu (Alert 
Mechanism Report, AMR) z února 2012, v níž je kvantifikována sada ukazatelů pro oblast vnitřní a 
vnější nerovnováhy ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících makroekonomických 
nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Jako potenciální zdroj nerovnováh je 
identifikována oblast veřejného zadlužení, zadlužení soukromého sektoru, trhu s bydlením, 
konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti. Problematika dynamiky zadluženosti britských 
domácností, zejména v souvislosti s vývojem trhu s bydlením, a otázka vnější konkurenceschopnosti 
je dále rozebírána detailněji. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22901-5 (brož.) 
 
26977 
Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová 
Nahá pravda, aneb, Co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti 
Praha : NF Distribuce, 2012, 256 s. 
Trvalý ekonomický růst jako nutnost k přežití civilizace nebo možnost k omezení svobody 
jednotlivce? Autoři pokládají v knize řadu otázek. Např. o nutnosti vstupu do druhého pilíře 
penzijního systému, o nutnosti přijetí podpůrných balíčků kvůli rostoucí ekonomice, o zadlužení státu, 
o hypotékách a spotřebitelských úvěrech a dalších půjčkách a jejich nutnosti pro život. Tvrdí, že touha 
po neustálém hospodářském růstu, po permanentně rostoucí spotřebě, je honba za přeludem, lidé se 
stávají nesvobodnými, protože sami sobě vytvářejí umělé mantinely. Autoři v této souvislosti nabádají 
ke změně přístupu v myšlení. Názvy kapitol: Růstová obsese; Dluh na dluh; Přeregulovanost aneb, 
Kde je svoboda; Mezinárodní instituce: spása, či přežitek? Energie nás má v hrsti. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-260-2811-6 (brož.) 
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26845 
European Commission. Directorate-General Economic and Financial Affairs ; [Jürgen Kröger] 
The economic adjustment programme for Portugal : fifth review - summer 2012 
Program hospodářského přizpůsobování Portugalska : páté hodnocení - léto 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, October 2012, 108 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva informuje o postupu konsolidačního programu portugalské ekonomiky na základě pátého 
hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového 
fondu z přelomu srpna a září 2012 s cílem obnovit dobrý stav veřejných financí, zlepšit 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a vytváření pracovních míst v ekonomice. Shrnuje krátkodobý 
makroekonomický výhled ekonomiky, fiskální vývoj a rozvoj v oblasti finančních trhů a finančního 
sektoru do června 2012. Následně hodnotí realizaci programu v jednotlivých oblastech a jeho 
financování. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-22915-2 (brož.) 
 
26848 
International Monetary Fund 
World economic outlook. April 2012. Growth resuming, dangers remain 
Světový hospodářský výhled. Duben 2012. Růst znovu pokračuje, rizika zůstávají 
Washington : International Monetary Fund, 2012, xvii, 229 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF a globální 
ekonomiky v roce 2012. Vývoj krize eurozóny, zhoršování finančních podmínek a nebezpečí 
nerovnováh na finančním trhu EU. K výzvám makroekonomických politik v rozvinutých 
ekonomikách i v rozvíjejících se a rozvojových státech. Dále analýzy hospodářských vyhlídek 
jednotlivých významných zemí a regionů. Zkoumání souvislostí mezi zadlužením domácností a 
hospodářským poklesem a oslabováním oživení, případová studie vládních odezev na problém 
zvyšujícího se zadlužení domácností využívající pohled do historie. Následně k makroekonomické 
výkonnosti exportérů komodit během cyklických výkyvů cen komodit. Doplněno rozsáhlou 
statistickou přílohou s historickými daty a odhady na roky 2012-2013 a střednědobými scénáři na 
období 2014-2017. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-61635-246-2 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26968 
Alexander Galba, Antonín Pavlíček 
Moderní informatika 
[Praha] : Professional Publishing, 2012, 184 s. : il. 
Kniha podává přehled o vývoji informačních technologií (počítače, algoritmy, software, databáze, 
internet), principech jejich fungování a pokračuje přehledem nejrozšířenějších způsobů jejich využití, 
přehledem nejnovějších směrů vývoje jejich použití (nová média, sociální sítě, služba Cloud 
Computing). Kapitoly jsou věnovány také informačním technologiím z bezpečnostního hlediska a 
eGovernmentu v ČR. Kniha obsahuje přílohy, které jednotlivé kapitoly doplňují a rozšiřují. Každá 
kapitola je ukončena kontrolními dotazy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-095-9 (brož.) 
 
26955 
David Kirkpatrick ; [překlad Helena Danihelková, Jiří Huf, Ondřej Doseděl] 
Pod vlivem Facebooku : příběh z nitra společnosti, která spojuje svět 
Brno : Computer Press, 2011, 320 s. 
Zrod a vývoj podnikatelského úspěchu Facebooku. Ideje, zásady a motivy zakladatele sociální sítě 
Marka Zuckerberga a jeho spolupracovníků. Současné a budoucí dopady Facebooku na společnost 
jako celek. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-251-3573-0 (brož.) 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

40 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26972 
Petr Mach 
Jak vystoupit z EU 
Praha : Dokořán, 2012, 155 s. : il., portréty 
Autorovým záměrem je ukázat, že členství České republiky v EU má alternativu - vystoupení a 
existenci mimo struktury Evropské unie. Z obsahu: úpadek demokracie jako důsledek implementace 
evropské legislativy do národního zákonodárství, shrnutí vývoje od vstupu ČR do Evropské unie po 
schválení Lisabonské smlouvy (autor tento vývoj interpretuje jako postupnou ztrátu národní 
suverenity), nastínění cesty k vystoupení z EU a možné důsledky, vize samostatné ČR mimo 
Evropskou unii. Znovuzískání samostatnosti je - dle autora - podmínkou nutnou k tomu, aby se ČR 
stala svobodnou a prosperující zemí. - 2., dopl. vyd. - Vydáno ve spolupráci s nakl. Laissez Faire. - 
ISBN: 978-80-7363-463-6 (váz.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26976 
Miroslav Kárník 
Clo a celní politika od A do Z 
Olomouc : ANAG, c2012, 303 s. : formuláře, mapka 
Ucelený přehled z oblasti celní problematiky. Historické podmínky vzniku cla, celní politika a její 
nástroje, základní funkce cla, oblasti volného obchodu, celní unie, mezinárodní celně-obchodní 
instituce, druhy cel a celní sazebníky, osvobození od cla, systémy celních preferencí, celní kvóty, 
sazebníky, pojem zboží a celní území. Celní orgány v ČR, jejich organizace a činnost. Základní 
faktory aplikace cla: systémy třídění a popisu, celní hodnocení, Incoterms. Celní řízení a celní režimy. 
Přílohy obsahují související předpisy. Právní stav publikace je ke dni 1.11.2012. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-779-9 (brož.) 
 
26966 
Iveta Hamarneh 
Geografie turismu : mimoevropská teritoria 
Praha : Grada, 2012, 219 s. : il., mapy 
Geografie turismu v mimoevropských teritoriích rozdělená podle metodiky UNWTO. Kompletní 
přehled regionů a podrobnější charakteristika vybraných zemí v dané oblasti: nejdynamičtěji rostoucí 
region Asie a Pacifiku a jeho potenciál, předpoklady turismu v regionech Amerika, region Střední 
východ, možnosti lokalizačních podmínek turismu v Africe a jejich využití. U každého regionu je 
uvedeno celkové zhodnocení předpokladů cestovního ruchu (selektivní, lokalizační, realizační) a 
informace o všech zemích, které jsou jeho součástí. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4430-8 (brož.) 
 
26973 
Vladimír Handl (ed.) 
Německo v čele Evropy? : SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny 
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011, 375 s. : il., mapy 
Jaký charakter má zahraniční politika Německa, klíčového evropského státu, v období rostoucího tlaku 
globalizace, nejvýraznějších reforem EU a v souvislosti se změnou americké politiky? Autoři 
analyzují dlohodobé trendy německé politiky, zabývají se vnějšími ekonomickými vztahy a 
energetickou bezpečností. Z obsahu jednotlivých příspěvků: rámec zahraniční politiky Německa, 
zahraničněpolitická kultura a německá historická paměť, normativní a institucionální rámec německé 
zahraniční politiky, bezpečnostní politika, integrační politika - postoje k Evropské službě a 
Východnímu partnerství, systém podpory vnějších ekonomických vztahů, energetická bezpečnost       
v rámci zahraniční politiky Německa. - ISBN: 978-80-87558-03-4 (brož.) 
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26842 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [István P. Székely] 
The balance of payments programme for Romania : second review - spring 2012 
Program podpory platební bilance Rumunska : druhé hodnocení - jaro 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, Octobre 2012, 74 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva informuje o postupu programu na podporu stability rumunské platební bilance na základě 
druhého hodnocení společnou misí Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a Světové 
banky z jara 2012. V březnu 2009 požádalo Rumunsko o střednědobou finanční pomoc a kontrolní 
mise posuzovala pokrok, pokud jde o podmínky, na něž je tato střednědobá finanční pomoc EU 
vázána. Zpráva seznamuje s makroekonomickým a finančním vývojem a výhledem, zlepšováním 
platební bilance a realizací opatření v oblasti fiskální politiky, konsolidace, řízení veřejného dluhu, 
přístupů k finančnímu sektoru a strukturálních změn. Příloha přináší přehled klíčových hospodářských 
ukazatelů a odhadů pro Rumunsko na období 2007-2013 a programové dokumenty. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-79-22913-8 (brož.) 
 
26978 
report by the Secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development 
Trade and development report, 2012 
Zpráva o obchodu a rozvoji z roku 2012 
New York, Geneva : United Nations, 2012, xi, XV, 175 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva analyzuje současné trendy a hlavní problémy světové ekonomiky, zaměřuje se na oblast 
globálního růstu, mezinárodního obchodu a komoditních trhů. Dále se zabývá příjmovou nerovností a 
hledá odpověď na otázku, zda je stoupající nebo vysoká příjmová nerovnost nevyhnutelným 
výsledkem - nebo nezbytným faktorem - hospodářského rozvoje, nebo zda je možné a vhodné snižovat 
tuto nerovnost za účelem dosažení inkluzivního růstu. Analyzuje dlouhodobé trendy v příjmové 
nerovnosti, detailněji zkoumá její znaky od osmdesátých let dvacátého století a další aspekty spojené  
s nerovností. Věnuje se také vlivu technologického pokroku a globalizace v oblasti obchodu a financí 
na vývoj příjmové nerovnosti států. Následně zkoumá úlohu fiskální politiky v rozdělení příjmů a 
nerovnost z hlediska funkční i osobní distribuce příjmů. - Pozn. - ISBN: 978-92-1-112846-8 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26959 
Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Karel Šteker 
Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady 
Praha : Grada, 2013, 236 s. : il., formuláře, grafy 
Ucelený přehled o postupech, metodách a ukazatelích finanční analýzy a dalších souvislostech. 
Jednotlivé kapitoly vysvětlují účel finanční analýzy, zdroje informací, účetní výkazy, způsoby 
vyhodnocení výsledků a využití postupů benchmarkingu, slabé stránky finanční analýzy, její integraci 
do konceptů měření a řízení výkonnosti a dopady využití IFRS na výsledky finanční analýzy. Závěr 
přináší shrnutí a metodická doporučení. Výklad doprovázejí příklady z praxe a případová studie. - 2. rozš. 
vyd. - ISBN: 978-80-247-4456-8 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26975 
Kristina Koldinská ... [et al.] 
Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xx, 229 s. : il. 
Vznik, vývoj a základní principy koordinace sociálního zabezpečení v Evropě a v EU. Pravidla 
koordinace sociálního zabezpečení při jednotlivých sociálních událostech (dávky v nemoci, v mateřství, 
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v invaliditě, ve stáří, v nezaměstnanosti, rodinné dávky aj.). Procesní pravidla a některé zvláštní 
aspekty koordinace sociálního zabezpečení. V knize jsou uvedeny odkazy na judikaturu Evropského 
soudního dvora a příklady konkrétní spolupráce mezi národními institucemi. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-439-1 (brož.) 
 
26969 
Vladimír Voříšek 
Zákon o důchodovém pojištění : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xix, 486 s. 
Komentované znění zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších zákonů. Zákon 
obsahuje tyto části: úvodní ustanovení, účast na pojištění, základní pojmy, důchody, přechodná, 
společná a závěrečná ustanovení. Výklad je doplněn odkazy na související ustanovení, předpisy a 
judikaturu. Dále publikace obsahuje komentáře k novelám tohoto zákona od roku 1997 do 2011 
(výňatky), komentář k souvisejícím a prováděcím předpisům a přílohy. Publikace je zpracována podle 
právního stavu účinného ke dni 1.7.2012. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-576-6 (váz.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26999 
Jan Žufan 
Informační systémy v moderním personálním řízení 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 119 s. : il. 
Publikace shrnuje vývoj a současný stav podpory personálního řízení personálními informačními 
systémy (dále jen PIS), ukazuje jejich roli v kontextu informačního systému organizace jako celku a 
naznačuje možnosti dalšího rozvoje. Zejména ve státním a veřejném sektoru lze očekávat zásadní 
generační obměnu informačních systémů. Podnikatelskou sféru pak čeká řešení pronájmu služeb 
informačních systémů (clouding). Názvy kapitol: Organizace a informace; Koncepce informační 
podpory personalistiky; Podpora administrativních prací a komunikace - prostředky osobní 
informatiky; Personální procesy podporované PIS; Implementace a provoz PIS; Bezpečnost a ochrana 
informací v PIS; Trendy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-955-5 (brož.) 
 
26957 
Zuzana Machová 
Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního 
hodnocení variant 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 75 s . : il. 
Problematika lidského kapitálu a jeho měření na makroekonomické úrovni. Vliv jednotlivých složek 
lidského kapitálu na produktivitu práce (korelační, regresní analýza). Multikriteriální ukazatel relativní 
úrovně lidského kapitálu (s využitím metody AHP, ANP). Shrnutí nejdůležitějších poznatků 
komparace se zřetelem na postavení ČR v rámci EU. Navrhovaná opatření politiky zaměstnanosti ČR 
v oblasti investic do lidského kapitálu. - ISBN: 978-80-86729-81-7 (brož.) 
 
27001 
kolektiv autorů [Jörg Knoblauch ... et al. ; překlad Daniel Helekal] 
Time management : mějte svůj čas pod kontrolou 
Praha : Grada, 2012, 206 s. : il. 
Osvědčené techniky řízení času - smysluplného plánování denního i týdenního programu. Základní 
pravidla stanovení si cílů, určení priorit, dosažení efektivity při práci. Jak se vyhnout syndromu 
vyhoření, jak účinně vést porady a telefonáty nebo změnit dosavadní zvyklosti apod. Součástí knihy 
jsou různá cvičení. - 1. české vyd. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-247-4431-5 (brož.) 
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Právo 
 
26971 
Pavel Čižinský ... [et al.] 
Cizinecké právo : práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků při vstupu a pobytu 
na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, řízení 
a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, mezinárodní 
ochrana/azyl, státní občanství 
Praha : Linde Praha, 2012, 373 s. 
Úvod do cizineckého práva. Praktický přehled nejrůznějších právních oblastí, se kterými se setkávají  
v praktickém životě cizinci žijící v ČR. Jejich výčet je uveden v podnázvu publikace. - Odkazy na 
související předpisy. - ISBN: 978-80-7201-887-1 (brož.) 
 
27007 
Filip Ščerba a kolektiv 
Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice 
Praha : Leges, 2012, 128 s. 
Problémy racionalizace trestní justice (zkracování trestního řízení, alternativní způsoby řešení 
trestních věcí). Institut dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního práva zaveden novelou   
č. 193/2012 Sb. Činnost státního zástupce v řízení o dohodě o vině a trestu. Pohled obhajoby. 
Zkušenosti z praxe prokurátorů a z pohledu obhajoby na Slovensku. Nová právní úprava odklonů         
v trestním řízení, možnosti racionalizace trestní justice při stíhání organizovaného zločinu a využívání 
prostředků ke zrychlení trestního řízení v praxi. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-30-4 (brož.) 
 
26962 
[editorka Jana Vitovská] 
Korupcia - právne a ekonomické aspekty : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : 7. - 8. júna 2012, Podhájska Slovenská republika 
Podhájska : Východoeurópská agentúra pre rozvoj, 2012, 328 s. : il. 
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference obsahuje 41 příspěvků od slovenských i zahraničních 
účastníků konference. Zabývají se příčinami, vyšetřováním a dokazováním korupce. Další příspěvky 
se věnují korupci v politice, podnikání, zdravotnictví, soudnictví apod. Některé příspěvky se vztahují 
ke zkušenosti získané na Slovensku nebo v dalších zemích EU. - ISBN: 978-80-89608-00-3 (brož.) 
 
27003 
Jaroslav Svejkovský, vedoucí autorského kolektivu ... [et al.] 
Nový občanský zákoník : srovnání nové a současné úpravy občanského práva 
[Praha] : C.H. Beck, 2012, xiv, 792 s. 
Srovnávací přehled nové a staré úpravy občanského zákoníku. Proti znění nového zákoníku jsou 
přiřazena jednotlivá ustanovení nejen stávajícího občanského zákoníku, ale i obchodního zákoníku, 
zákona o rodině, zákona o vlastnictví bytů a dalších norem. V další části publikace je uveřejněno 
obrácené srovnání, vycházející ze znění dosud  platných předpisů, k nimž jsou přiřazena odpovídající 
ustanovení nového zákoníku. Přehled uzavírá obsáhlý věcný rejstřík. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - 
ISBN: 978-80-7400-423-0 (brož.) 
 
27012 
Jana Ondřejková 
Princip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi 
Praha : Leges, 2012, 191 s. 
Publikace se zaměřuje na různá pojetí principu přednosti evropského práva a jejich důsledky v teorii     
i praxi soudů. Reaguje na diskuse o přenosu dalších pravomocí na EU, jež probíhají v rámci evropské 
integrace, ale také v jednotlivých členských státech. Objasňuje právní základ principu přednosti 
evropského práva a teoretické nazírání na princip přednosti. Obsahuje rozbor klíčových rozhodnutí 
Evropského soudního dvora a ústavních soudů vybraných členských států k této problematice. V závěru 
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představuje doktrinární řešení problému vztahu evropského a národního práva. - ISBN: 978-80-87576-
25-0 (brož.) 
 
26849 
Colin Bamford 
Principles of international financial law 
Zásady mezinárodního finančního práva 
New York : Oxford University Press, 2011, xvii, 364 s. : schémata 
Úvod do základů mezinárodního finančního práva z pohledu anglického práva a advokátní praxe v tomto 
právním oboru. Zásady, které tvoří základ zvykového práva finančních transakcí a pravidla na ně 
aplikovaná. K pojetí peněz a placení; pojetí vlastnictví, osobní a majetková práva a jejich rozdíl v občanském 
a zvykovém právu; nehmotné statky a práva k nim, choses in action; právní povaha mezinárodního 
trhu s obligacemi; fiduciární povinnosti a fiduciární vztah v rámci finančních trhů; posilování práva 
věřitele na finančních trzích a záruky v oblasti finančních transakcí; interpretace finančních smluvních 
vztahů a jejich odlišnosti v rámci zvykového a občanského práva. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-958931-9 
(brož.) 
 
15392/61 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 61, ročník 2011 - II. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2012, xxivxxiv, 862 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 58 až 126 a usnesení č. 4. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7179-332-8 (váz.) 
 
27005 
Tomáš Tintěra 
Smluvní pokuta v teorii a praxi 
Praha : Leges, 2012, 126 s 
Pojem a místo smluvní pokuty v soukromém právu, obecně a především na území ČR. Ujednání o smluvní 
pokutě včetně specifik smluvních pokut v tzv. spotřebitelských smlouvách a pracovněprávních 
vztazích. Výše smluvní pokuty a její moderace, odstupné a odstoupení od smlouvy. Uplatnění smluvní 
pokuty a procesní souvislosti vymáhání smluvní pokuty včetně insolvenčního řízení. Úvahy de lege 
ferenda. - Vzory smluvních ujednání a podání. - ISBN: 978-80-87576-27-4 (brož.) 
 
26998 
Soňa Skulová a kolektiv 
Správní právo procesní 
Plzeň : Čeněk, 2012, 386 s. 
Pojem a podstata správního práva procesního a správního řízení, rozsah působnosti. Základní zásady 
činnosti správních orgánů a správního řízení. Subjekty správního práva (správní orgány, účastníci 
správního řízení). Procesní pojmy a instituty. Postup před zahájením řízení. Průběh řízení v prvním 
stupni. Správní rozhodnutí. Ochrana před nečinností a opatření proti nečinnosti. Přezkoumání 
správních rozhodnutí. Správní exekuce. Vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy. 
Opatření obecné povahy. - 2. upr. vyd. - ISBN: 978-80-7380-381-0 (brož.) 
 
26954 
Barbora Bednaříková 
Svěřenské fondy : institut pro uchování a převody rodinného majetku 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xi, 181 s. 
Vznik a vývoj institutu svěřenského fondu, který se do českého právního řádu vrací s novým 
občanským zákoníkem. Systematický přehled vývoje různých podob svěřenství a jejich použití od dob 
antického Říma. Vývoj v českých zemích do roku 1918 a jeho následné zrušení. Analýza právní 
úpravy v angloamerických zemích. Hlavní rysy přijaté úpravy správy cizího majetku a svěřenských 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

45 

fondů v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Příklady užití. - Vyd. 1. - Právní stav publikace je ke dni 
31.7.2012. - ISBN: 978-80-7357-938-8 (brož.) 
 
26961 
Petr Bříza 
Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxi, 300 s. 
Význam volby soudu a volby práva v mezinárodním obchodě. Volba práva v EU (Římská úmluva a 
nařízení Řím I a Řím II). Úpravy volby práva v mezinárodních instrumentech (Haagská úmluva, 
Mexická úmluva, Úmluva CMNI). Volba soudu v EU (nařízení Brusel I). Úprava volby soudu            
v mezinárodních instrumentech (rozšiřující režim nařízení Brusel I, další úmluvy). Volba práva a 
volba soudu v USA. Závěr patří shrnutí problematiky v komparativním pohledu a úvahám do 
budoucna. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7179-606-0 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26963 
Statistická ročenka České republiky 2012 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2012 
Praha : Český statistický úřad, 2012, 823 s. : il., grafy, mapy 
Statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny 
mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR. Ročenka je 
sestavena z těchto oddílů: Přehled platných statistických klasifikací a číselníků; Vybrané ukazatele 
národního hospodářství; Území a podnebí; Životní prostředí; Obyvatelstvo; Národní účty; Finance; 
Měna a platební bilance; Ceny; Příjmy a výdaje obyvatelstva; Trh práce (zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, 
mzdy a náklady práce v národním hospodářství, pracovní síly, zaměstnaní a nezaměstnaní); Zahraniční 
obchod; Organizační struktura národního hospodářství; Zemědělství; Lesnictví; Průmysl; Energetika; 
Stavebnictví; Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch; Doprava, informační a komunikační 
činnosti; Tržní služby; Informační a komunikační technologie; Věda a výzkum; Vzdělávání; 
Zdravotnictví; Sociální zabezpečení; Kultura a sport; Soudnictví, kriminalita, nehody; Mezinárodní 
srovnání; Vybrané ukazatele oblastí a krajů; Volby; Sčítání lidu, domů a bytů. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-250-2253-5 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
27002 
Jana Vodáková 
Akruální účetnictví ve veřejném sektoru 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 191 s. 
Reforma veřejných financí a aplikace akruálního principu do účetnictví veřejného sektoru. Příčiny, 
okolnosti a souvislosti implementace akruálního účetnictví v ČR. Celkový průběh účetní reformy, 
popis jejího legislativního rámce, podstaty a identifikace hlavních problémových okruhů. Dílčí 
problémové okruhy reformy (účetní závěrka, odpisy dlouhodobého majetku, rezervy a opravné 
položky, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, metoda časového rozlišení). Hlavní odlišnosti 
tradičního peněžního účetnictví od nově implementovaného účetnictví akruálního. Praktické příklady 
a srovnání s řešením dané problematiky Mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor - 
IPSASs. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-890-9 (brož.) 
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27011 
Martina Janoušková 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví : cvičné příklady 
Praha : Institut certifikace účetních, 2012, 202 s. 
Příklady zkoušek v rámci vzdělávacího programu IFRS specialista, který organizuje Institut certifikace 
účetních (na základě mezinárodní kvalifikace realizované britskou ACCS). Reálné příklady jsou 
sestaveny podle standardů ISA. Součástí cvičebnice jsou i znění předchozích zkušebních testů z roků 
2009-2011. - 9. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-86716-80-0 (brož.) 
 
26964 
Dana Dvořáková 
Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 153 s. : il. 
Význam a specifické postavení zemědělství v rámci národního hospodářství, jeho charakteristická 
struktura v ČR. Oceňování v zemědělské výrobě (požadavky účetních předpisů, ocenění ve vlastních 
nákladech a kalkulace, ocenění ke dni sestavení účetní závěrky, účetnictví v živočišné a rostlinné 
výrobě, lesní porosty). Biologická aktiva v zemědělství dle mezinárodních standardů IFRS. Řešení 
problematiky oceňování biologických aktiv v standardu ISA 41- Zemědělství. Odlišnosti standardu a 
národní úpravy účetnictví a oceňování v ČR. Výklad je doplněn příklady, praktickými návody a 
účetními postupy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-961-6 (brož.) 
 
26965 
Jana Skálová 
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 258 s. : il. 
Akvizice a fúze (základní vymezení). Právní úprava přeměn v ČR. Rozbor účetních povinností při 
přípravě přeměn. Projekt přeměny, časový průběh. Ocenění jmění a jeho zobrazení do účetnictví. 
Zahajovací rozvaha. Odložená daň. Základní kapitál nástupnické společnosti. Audit účetních závěrek. 
Fúze mezi mateřskou a dceřinou společností. Všechny daňové povinnosti. Převzetí jmění společníkem. 
Změna právní formy. Přeshraniční fúze, její právní úprava v ČR. Účetní řešení přeshraniční fúze. 
Řešení na Slovensku. Přemístění sídla společnosti. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 
Právní stav publikace je ke dni 31.8.2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-967-8 (váz.) 
 

Veřejná správa 
 
27009 
[Hana Juráňová, Karolína Juhászová] 
Inventarizace ve veřejné správě 
[Ostrava] : EconomiCon, 2012, 130 s. : il. 
Nejčastější chyby zjištěné při provádění inventur za rok 2011. Předpisy platné v roce 2012 pro oblast 
inventarizace u účetních jednotek veřejné správy. Rekapitulace základních změn procesu přípravy a 
realizace inventarizace majetku a závazků v roce 2012. Nové pojmy pro účely inventarizace. 
Odpovědnost v procesu inventarizace. Předmět inventarizace, okamžik, ke kterému se provádí, a 
změny principů. Podklady nutné pro provedení inventarizace v roce 2012. Výstupy, inventarizační 
činnosti a inventarizace vybraného majetku. Cíle inventarizace. - 2., aktualiz. vyd. - Přílohy obsahují 
citace právních předpisů a Českých účetních standardů. - ISBN: 978-80-905065-4-1 (brož.) 
 
26970 
Roman Kočí 
Obecní samospráva v České republice : praktická příručka s judikaturou 
Praha : Leges, 2012, 240 s. 
Postavení a fungování obce a jejích orgánů včetně ústavního vymezení obecní samosprávy podle 
zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Samostatné a 
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přenesené působnosti obce. Právní úkony. Orgány obce - zastupitelstvo, postavení člena zastupitelstva 
obce a jeho práva a povinnosti. Dozor a kontrola obcí. Statutární města a jejich části. Rozbor právních 
institutů jako jsou např. místní referendum, stížnosti, petice, svobodný přístup k informacím, místní 
poplatky, shromažďovací právo. Výklad je doplněn judikaturou a praktickými příklady. - Vyd. 1. -     
V příloze zákon č. 128 /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, naposledy 
ve znění zák. č. 239/2012 Sb. - ISBN: 978-80-87576-28-1 (brož.) 
 
26997 
Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar 
Veřejný sektor - řízení a financování 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 485 s. 
Veřejný sektor a veřejná správa (státní zásahy, funkce a struktura veřejného sektoru, soukromoprávní 
neziskové organizace a veřejné zakázky, spolupráce a partnerství, efektivnost veřejného sektoru, 
decentralizace). Funkce a činnosti veřejné správy ve veřejném sektoru (pojetí veřejné moci a veřejné 
správy, stát a státní správa, územní samospráva, úkoly při správě majetku, management a marketing ve 
veřejném sektoru). Financování veřejné správy a veřejného sektoru, úloha finančního managementu 
(rozpočtová soustava, rozpočtová skladba, rozpočtový proces, neziskové organizace a jejich vztah        
k veřejným rozpočtům). Financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru. Úloha veřejné správy     
v regionálním rozvoji a regionální politice. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-936-4 (váz.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26846 
OECD 
African central government debt 2012 : statistical yearbook. 2003-2010 
Státní dluh afrických států v roce 2012 : statistická ročenka. 2003-2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 206 s. : tab., grafy 
Komplexní porovnatelné údaje o dynamice zadlužení ústředních vlád sedmnácti afrických států za 
období let 2003-2010. Toto vydání se soustředí na kvantitativní informace o obchodovatelných            
i neobchodovatelných dluhových nástrojích vydaných ústřední vládou a na bilaterální, multilaterální 
nebo zvýhodněné úvěrové financování. Dále přináší přehled a porovnání politik řízení státního dluhu 
mezi jednotlivými africkými zeměmi a tabulkově zpracovaná detailní data jednotlivých zemí 
usnadňující mezinárodní srovnání. - [3rd edition] - ISBN: 978-92-64-09069-9 (brož.) 
 

Ostatní 
 
21555XIV    Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu Pavla Vošahlíková] 
Biografický slovník českých zemí. [XIV. sešit], Dot-Dvo 
Praha : Libri, 2011, XVII, 339 - 466 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již nežijících osobnostech. Každé heslo je opatřeno 
standardizovaným záhlavím, životopisem dané osoby a je doplněno o příslušné bibliografické údaje. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7277-416-6 (soubor) 
 
21555XV     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu Pavla Vošahlíková] 
Biografický slovník českých zemí. [XV. sešit], Dvořák-Enz 
Praha : Libri, 2012, XVII, 467-610 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již nežijících osobnostech. Každé heslo je opatřeno 
standardizovaným záhlavím, životopisem dané osoby a je doplněno o příslušné bibliografické údaje. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7277-504-0 (soubor) 
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27000 
Lubomír Kopeček 
Fenomén Václav Klaus : politická biografie 
Brno : Barrister & Principal, 2012, 315 s. : il., portréty 
Shrnutí více než dvou desetiletí české polistopadové politiky, na jejímž pozadí se utvářela úspěšná 
politická kariéra V. Klause. Jeho obratná strategie mu zajistila dominantní postavení v české politice 
90. let. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87474-75-4 (váz.) 
 
27008 
Italsko-český, česko-italský mini slovník 
[Hradec Králové] : TZ-one, 2012, 205 s. ; 
Univerzální, oboustranný slovník, vhodný do kapsy. U italských termínů je uvedena výslovnost. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-266-0098-5 (brož.) 
 
26974 
Carmine Gallo ; [překlad Radek Blaheta] 
Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse : jak si získat každé publikum 
Praha : Grada, 2012, 219 s. : il., portréty 
Kniha ukazuje, jak při vlastních vystoupeních využít techniky, které ve svých prezentacích mistrovsky 
používal Steve Jobs, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Apple. Jeho prezentace se staly 
novým celosvětovým zlatým standardem. Autor knihy prostudoval a analyzoval nejlepší Jobsova 
vystoupení a nabízí podrobné příklady a techniky úspěšných prezentací. Z obsahu: jak si získat 
publikum, vytvořte příběh, pravidlo deseti minut, nabídněte zážitek atd. - 1. vyd. – Přeloženo z angličtiny. - 
ISBN: 978-80-247-4389-9 (váz.) 
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