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Vážení čtenáři, 
 

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

V aktuálním přehledu jsou zpracovány odborné články za 
poslední  období  (měsíc  březen)  a  nové  knihy.  Vzhledem 
k různým opožděným dodávkám, darům a různé periodicitě se 
mohou  v bulletinu  vyskytnout   i starší čísla časopisů.    

Bulletin je pro Vás dostupný v elektronické podobě včetně 
archivu  na  intranetových  a  internetových  stránkách Odborné 
knihovny  MF.  Pokud  máte  zájem  o  tištěný  bulletin, 
kontaktujte  nás,  prosím,  rádi  Vám  jej  zašleme.  Můžete 
rovněž dostávat každé číslo v elektronické formě přímo na 
Vaši e‐mailovou adresu.   

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena  např.  témata    změny  v zákoně  o  rezervách, DPH       
u  nemovitostí,  novela  zákona  o  daních  z příjmů  z pohledu 
evropského práva, ručení za nezaplacenou daň v novele zákona 
o DPH, zkušenosti  s místním koeficientem u daně z nemovitosti, 
návrh nařízení o požadavcích  pro úhrady a inkasa v eurech, novela 
zákoníku práce, změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 
1.1.2011, daňová kontrola  transferových cen, aktuální  judikatura 
Nejvyššího  soudu  ve  věcech  pojištění,  zákon  proti  praní 
špinavých peněz v pojišťovnictví a změny v zákonu o DPH pro 
rok 2011. V angličtině vyšel článek vztahující se ke generačnímu 
účetnictví v evropských systémech zdravotní péče.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající se   problémů srážkové daně, 
nové formy spolupráce v daňovém řízení v Nizozemsku, daně ze 
psů  v Německu  a  statistiky  příspěvku  na  bydlení  vypláceného 
domácnostem v Německu. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali 
témata: penze veřejného sektoru, sbližování a rozbíhavost životní 
úrovně v nových  členských státech EU, konsolidace korporační 
daně  a  posílená  spolupráce  v EU,  změny  v klimatu  a měnová 
politika,  tunelování  ve  vyspělé  tržní  ekonomice  a  rakouská 
rozpočtová reforma.  

Z produkce Ministerstva    financí  upozorňujeme  na 
pravidelný materiál Makroekonomická predikce  České  republiky: 
duben  2011,  v anglické  verzi  pak  Macroeconomic  forecast  – 
Czech  Republic.  Elektronická  prezentace  je  na  adrese   
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 

Přejeme Vám,  abyste  v našich Finančních  a  ekonomických 
INFORMACÍCH nalezli to, co potřebujete. 

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 

mailto:knihovna@mfcr.cz�
mailto:knihovna@mfcr.cz�
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php�
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_aktual.html�
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_aktual.html�
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html�


Informace Odborné knihovny MF                                                       
__________________________________________________________________________________________ 

 3 

AKTUALITY          

   
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma  Pakt  konkurenceschopnosti. 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 
 
Rychlé informace  Českého statistického úřadu 

Na internetových  stránkách ČSÚ 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
jsou zveřejněny tzv.  rychlé informace:  
 
Indexy cen výrobců (březen 2011).   
Zveřejněno 15.4.2011 

Indexy cen vývozu a dovozu (únor 2011). 
Zveřejněno 15.4.2011  

Šetření  průměrných  cen  vybraných  výrobků  ‐ 
potravinářské výrobky (duben 2011).  
Zveřejněno 15.4.2011 

Šetření  průměrných  cen  vybraných  výrobků  ‐ 
pohonné hmoty a topné oleje (15. týden). 
 Zveřejněno 15.4.2011 

 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili  jsme  pro  Vás    přehled    Úplných  znění 
zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  svého 
knihovního  fondu v lednu 2011. 
 
25620/826 
Rozpočet a financování. Majetek státu: obce, kraje, 
hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace:  podle stavu k 14.2.2011 
 
25620/825 
Trestní předpisy:  podle stavu k 1.2.2011 
 
25620/822 
Veřejné  zakázky.  Koncesní  předpisy:  podle  stavu    
k 24.1.2011 
  
25620/824 
Zahraniční obchod: podle stavu k 7.2.2011: vývozní a 
dovozní  licence,  pojišťování  a  financování  vývozu, 
úmluva  o  mezinárodní  koupi  zboží,  vojenský 
materiál,  chemické  zbraně,  předměty  kulturní 
hodnoty,  ohrožené  druhy  živočichů  a  rostlin, 

mezinárodní  kontrolní  režimy,  ochrana 
tuzemského trhu, mezinárodní sankce 
 
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 

 
Nová studie   

Automobilový průmysl ‐ březen 2011 

Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v  rámci  české  ekonomiky  (součástí  je  rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis  podnikatelské  základny  a  vlastnické 
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém odvětví 
působí (součástí je popis aktuálního legislativního 
rámce, přehled základních podpůrných prostředků 
ze strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví 
využívat),  a  dále  údaje  o  vozovém  parku  ČR, 
přehled  vývoje  produkce  vybraných  výrobků  a 
postavení  významných  výrobců na  tuzemském 
trhu. Dokument rovněž obsahuje vývoj finančních 
poměrových  ukazatelů  sektoru,  potažmo 
jednotlivých firem – ukazatele likvidity, aktivity, 
rentability  a  zadluženosti  a  součástí  je  také 
rozložení  podnikatelské  základny  odvětví  dle 
ČEKIA  Stability  Rating  (ratingový  model 
predikující  riziko úpadku  firmy v následujících 
dvanácti měsících). Studie je uzavřena shrnutím 
základních  vývojových  trendů  s  identifikací 
perspektiv  odvětví  a  SWOT  analýzou  odvětví    
v podmínkách ČR. 
 
Revize v Odborné knihovně MF 

V době od 9.5. – 20.5.2011 proběhne v Odborné 
knihovně  MF  pravidelná  revize  knihovního 
fondu, vyplývající z platné legislativy.  Knihovna 
bude z tohoto důvodu  uzavřena.  

Ostatní  služby  budou  poskytovány  obvyklým 
způsobem. Jejich stálá nabídka pro pracovníky MF 
je  k dispozici na  intranetových  i  internetových  
stránkách Odborné knihovny MF.   

V případě potřeby kontaktujte,  prosím,  pracovníky  
e‐mailem: knihovna@mfcr.cz,   
telefonicky: 257042588.  

Pokud se podaří ukončit revizi v kratším termínu, 
bude  Odborná  knihovna  MF  otevřena  dříve.       
O  této  skutečnosti  budeme  informovat  na  
internetových a intranetových stránkách.  

Děkujeme  za pochopení.  
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Daně 
 
Udo A. Delp 
Aktuelle Gestaltungs- und Problemzonen der Abgeltungsteuer 
Aktuální oblasti podoby a problémů srážkové daně 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 4, S. 196-201 
Zdanění příjmů z kapitálového majetku v Německu; nevyjasněné a sporné otázky při aplikaci srážkové 
daně. K možnostem daňových úspor u vybraných investičních forem (vč. příkladů). - Pozn. 
 
Holger Stadie 
Änderungen des Umsatzsteuergesetzes durch das Jahressteuergesetz 2010 
Změny zákona o DPH na základě daňového zákona roku 2010 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 4, S. 125-148 
Německý daňový zákon roku 2010 mění v mnoha bodech zákon o DPH; přiblíženy a vysvětleny jsou 
zásadní změny týkající se mj. místa zvláštního plnění, daňového dluhu příjemce plnění (dodávky tepla, 
průmyslového šrotu, úklid domů prováděný subdodavatelem, dodávky zlata ap.) a také daně na vstupu 
v případech, kdy nemovitost je zčásti podnikovým a zčásti soukromým majetkem (v souvislosti           
s případem Seeling). Aplikace daňového identifikačního čísla. - Pozn. 
 
BFH 
Automatisch einbehaltener Tronc als Teil der Bemessungsgrundlage von Umsätzen mit 
Spielautomaten - keine Minderung um nach Landesrecht erhobene Troncabgabe 
Automaticky zadržované "spropitné" jako část vyměřovacího základu z obratů na hracích 
automatech - vyměřovací základ se nesnižuje o poplatek vybíraný na základě zemského práva 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 5, S. 180-183 
Stanovení vyměřovacího základu v případě obratů dosahovaných na hracích automatech v Německu,  
k otázce zahrnutí poplatku (Tronc) vybíraného na základě zemského práva do vyměřovacího základu a 
k aplikaci DPH. 
 
Erika Mačáková 
Bude se v zajištění uplatňovat DPH? : úvahy nad přelomovým rozhodnutím Evropského 
soudního dvora 
Pojistné rozpravy, Sv. 2010, č. 26, s. 33-38 
Autorka seznamuje se skutkovým popisem případu a předběžnými otázkami, které položil německý 
soud rozhodující o tom, zda postoupení souboru smluv o životním zajištění podléhá dani z přidané 
hodnoty, a s následným překvapivým a diskutovaným rozhodnutím ESD (ve věci C 242/08). 
 
Leon Bettendorf ... [et al.] 
Corporate tax consolidation and enhanced cooperation in the European Union 
Konsolidace korporační daně a posílená spolupráce v Evropské unii 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 4, p. 453-479 
Studie modelovým způsobem zkoumá ekonomický dopad harmonizačních návrhů daně z příjmů 
právnických osob (prostřednictvím CCCTB - společného konsolidovaného základu daně z příjmů 
korporací a formula apportionment - poměrného rozdělení příjmů podle vzorce) na úrovni EU jako 
celku i v jednotlivých členských státech. Autoři analyzují scénáře zavedení a dopadů CCCTB jak ve 
všech 27 státech EU, tak pouze u podskupiny států EU (za využití institutu posílené spolupráce), kdy 
některé země zůstávají mimo CCCTB. - Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Další novely zákona o daních z příjmů. (2) 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 2, s. 41-48 
Druhá část článku k novele zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. - informace o jednotlivých 
ustanoveních: bytová potřeba - koupě pozemku; nezdanitelná částka z titulu penzijního připojištění a 
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pojištění; nezdanitelná částka na straně daňových nerezidentů; příjmy z provozu fotovoltaických elektráren 
na straně právnických osob; odpočet hodnoty darů na straně právnických osob; sazba daně fondu; úprava 
základu daně; daňový odpis pohledávky; výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a sociálních 
potřeb; paušál na dopravu aj. Příklady. -- Pokračování článku z čísla 1/2011, dokončení v čísle 3/2011. 
 
Marcel Pitterling 
Daňové a další výhody /úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů. Část 3., 
Osvobození od daně - pokračování / 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 33-38 
Nejprve krátké seznámení s legislativními změnami zákona s účinností od 1.1.2011. Dále článek 
pokračuje v komentování ustanovení § 4 daně z příjmů fyzických osob, které se týká osvobození od 
daně. Ilustrováno na praktických příkladech. -- Pokračování v dalších číslech ročníku 2011. 
 
Ivan Macháček 
Daňové odpisy technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 18-22 
Vymezení technického zhodnocení hmotného majetku (výdaje na nástavby, stavební úpravy, 
rekonstrukce a modernizace atd. dle zákona o dani z příjmů - §§ 24 a 33), odpisování technického 
zhodnocení na hmotném majetku, technické zhodnocení na hmotném majetku s uplatněnými 
mimořádnými odpisy, technické zhodnocení hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze 
slunečního záření, technické zhodnocení na nehmotném majetku. 
 
Rainer Hüttemann, Stephan Schauhoff 
Der BFH als Wettbewerbshüter : neue Rechtsprechung zum steuerbegünstigten Zweckbetrieb 
Spolkový finanční dvůr jako strážce soutěže : nová judikatura k účelovému podniku s daňovým 
zvýhodněním 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 6, S. 319-325 
Problematika rozhraní mezi (hospodářsky činnými) obchodními podniky s daňovou povinností a 
daňově zvýhodněnými účelovými podniky (obecně prospěšnými zařízeními) v důsledku nových 
rozhodnutí Spolkového soudního dvora v Německu. Senáty Spolkového finančního dvora, které se 
zabývají právem obecně prospěšných společností, podávají stále užší výklad předpisů o účelovém 
podniku ve smyslu ochrany soutěže nastavené zákonem; příspěvek proto kriticky poukazuje na tento 
nový vývoj v judikatuře tj. restriktivní vnímání § 66 Odvodového řádu, což dokládá na konkrétních 
rozsudcích. - Pozn. 
 
Karel Janda 
Doručování ve správě daní podle daňového řádu 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 3, s. 63-71 
K formám doručování daňových písemností vystavených správcem daně a určených poplatníkům a 
plátcům daně, jejich zástupcům i dalším osobám zúčastněným na správě daní od 1.1.2011 a také          
k postavení obou účastníků procesu doručování. Prokázání doručení písemnosti, obsahové náležitosti 
doručenky; doručení při ústním jednání. Prokazování totožnosti; doručování právnickým/fyzickým 
osobám. Písemnost řádně nedoručená. Právní fikce doručení, neúčinnost fiktivního doručení, důležitá 
podmínka oprávněnosti fiktivního doručení. Hromadný předpisný seznam v případech stanovení daně 
z nemovitostí právnickým/fyzickým osobám, které mají doručovací adresu na území obce, kam 
nemovitost náleží. 
 
Zdeněk Morávek 
DPH u nemovitostí 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 3, s. 9-13 
Problematika převodu nemovitostí z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty; k legislativní zkratce 
"převod nemovitostí" (zahrnuje převod nemovitostí a přechod nemovitostí v dražbě). Příklady              
k aplikaci DPH v případě: převodu staveb, bytů a nebytových prostor, poskytnutí stavebních a 
montážních prací; vymezení pro uplatnění snížené sazby DPH. 
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Nikita Poljakov 
EU hodlá sjednotit daňová přiznání 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 54 (17.3.2011), s. 13 
Stručně k návrhu Evropské komise na vytvoření (nepovinného) unijního daňového základu korporační 
daně v rámci celé EU. Postoj ČR k návrhu. Graf znázorňuje výši korporačních daní v zemích EU. 
 
Pavlína Mauerová, Helena Křížová 
Excise Movement and Control System 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 2, s. 6-7 
EMCS, elektronický systém pro dopravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani v rámci EU 
(umožňuje lepší kontrolu dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně), 
průvodní doklady e-AD. Propojení systémů EMCS a ECS (Export Control System). 
 
Gerard Meussen 
Horizontaal toezicht, eine neue Kooperationsform im Besteuerungsverfahren in den 
Niederlanden 
Horizontální dohled, nová forma spolupráce v daňovém řízení v Nizozemsku 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 3, S. 114-117 
Na rozdíl od Německa je pro daňové řízení v Nizozemsku charakteristické, že nespočívá v represi, ale 
spíše v kooperaci. Tato forma spolupráce se nazývá horizontální kontrola, která umožňuje uzavření 
smlouvy mezi oběma stranami daňového řízení. Příspěvek shrnuje přednosti a nedostatky plynoucí ze 
závazků smluvní kooperace mezi daňovým subjektem a daňovou správou; nově nastavená forma 
smluvní spolupráce je vnímána i jako úsporný model, který umožňuje snižovat počet úředníků daňové 
správy - do jisté míry jde o "plíživou" privatizaci, ta však přináší podnikům a jejich daňovým 
poradcům podstatně větší zodpovědnost. Odklon od tradiční daňové kontroly staví na vzájemné 
důvěře, průhlednosti a pochopení, což ale vyžaduje úplně jinou úroveň chování. K pozici a 
povinnostem účastníků nově nastavené daňové kontroly (daňový poradce, podnik, daňový úřad); 
ručení daňového poradce, funkce mediátorů daňové správy. - Pozn. -- Možnostem a únosnosti 
kooperace mezi daňovou správou a daňovým poplatníkem a rámcovým podmínkám jejího zavedení     
v německém daňovém řízení se v čísle 3 věnuje i úvodní článek na s. 101-113. 
 
Klaus Stratmann 
Industrie fürchtet neue Rohstoffsteuer 
Průmysl se obává nové daně ze surovin 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 44 (3.3.2011), S. 1 
Spolková vláda vyzývá podniky k efektivnímu nakládání s nerostnými surovinami, což plánuje 
podpořit i zákonnými kroky - odvody, daněmi či obchodovatelnými certifikáty. Tyto snahy o úspornost 
jsou motivovány úmyslem více orientovat veřejné příjmy na spotřebu energií a surovin. 
 
Josef Machýček 
Jak si poradit se ztrátou : daňové přiznání 2010 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 10, s. 50-51 
Pokračování seriálu o daních, tentokrát o daňové ztrátě u firem a jejím ovlivnění výše daně z příjmů 
právnických osob, kterou bude firma platit v následujících letech. Časový test, test stejné činnosti; 
podstatná změna ve struktuře společníků či akcionářů; daňová ztráta při restrukturalizačních 
projektech; postupy k získání daňových výhod ve vazbě na ztrátu. -- Praktická upozornění k daňovému 
přiznání právnických osob viz Ekonom č. 11/2011, s. 54-55. 
 
Václav Benda 
K dani z přidané hodnoty : informace ke změnám zákona o DPH pro rok 2011 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 2-10 
Přehledné uvedení nejvýznamnějších změn, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1.4.2011 
(zákon č. 47/2011 Sb.) členěné dle tematických oblastí (stanovení místa plnění, zdanitelná plnění        
v tuzemsku, daňové doklady, základ daně, oprava základu a výše daně, sazby daně, odpočet daně, 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

8 

přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, správa daně v tuzemsku) a odpovědi na několik 
dotazů k zákonu o DPH. 
 
Ján Záborský 
Kam sa vyberú odvody 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 6, s. 10-11 
Rekapitulace alternativních možností plánované reformy daní a odvodů v SR (superhrubá mzda, sjednocení 
vyměřovacích základů, jednotné zúčtování daní a odvodů); v bodech jsou uvedeny jednotlivé 
dohodnuté prvotní kroky reformy. -- Zavedení odvodového bonusu se věnuje příspěvek na s. 12-14. 
 
Eva Doložílková, Petr Toman 
Když berní kontrola přijde s kamerou : daňové přiznání 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 8, s. 52-53 
Přehledné shrnutí změn, které přináší nový daňový řád platný od ledna 2011, k problematice daňového 
přiznání, daňové kontroly a pravidel kontaktu poplatníka s příslušným finančním úřadem (prodloužení 
lhůty pro podávání přiznání; úrok z prodlení v případě opožděné úhrady daně; pokuta za opožděné 
podání daňového přiznání; delší lhůta stanovení daně; důkazy pro dodatečná přiznání; nemožnost 
podat odvolání proti vlastním přiznáním; vymezení a opakování daňové kontroly; sankce za rušivé 
nebo urážlivé chování; plné moci; nové pojmy ve správě daní). 
 
Miroslav Zámečník 
Léky v kleštích vyšší daně : DPH 
Euro, Sv. 2011, č. 11, s. 19 
K problematice sjednocení DPH na léky v ČR a k následným dopadům na rodinné a zdravotnické 
rozpočty. Praxe evropských států, kde řada z nich uplatňuje zejména u léků na předpis sníženou nebo 
nulovou sazbu daně z přidané hodnoty. Grafy znázorňují DPH na léky v jednotlivých evropských 
zemích od 1.1.2010 (srovnání výše základní sazby DPH, sazby DPH na léky na předpis a sazby DPH 
na léky volně prodejné). 
 
Zdeněk Burda 
Náklady na reklamu a reprezentaci ve světle judikatury 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 49-56 
Okruhy konfliktů v problematice výdajů na reklamu a reprezentaci, komentáře a shrnutí podstatných 
částí rozsudku v případě: prokázání uskutečnění reklamy, reklamy/skrytého financování sportovních 
aktivit, neprokázaného mediálního servisu, instalované sochy či vstupenek v daňových nákladech. 
 
Blahoslav Hruška 
Návrat tlusté peněženky : daňové reformy 
Euro, Sv. 2011, č. 10, s. 48, 50-52 
K připravovaným krokům daňové a sociální reformy na Slovensku. Plány na zavedení superhrubé 
mzdy a dokončení projektu Unitas od roku 2012; Sulíkův návrh na zavedení odvodového bonusu a       
s tím související ořezání sociálních dávek, přechod na systém negativní daně z příjmů a snížení 
sociálního a zdravotního pojištění; připravované změny v daňové soustavě zejména ve vztahu             
k živnostníkům a OSVČ. Porovnání s osudem reforem v ČR a úvaha nad reálnou realizovatelností 
všech kroků reforem v SR. 
 
Bert Kaminski 
Neuerrichtung eines Auslandsengagements im Zeitalter der Funktionsverlagerungsbesteuerung 
Nově zřizované zahraniční aktivity podniku v časech zdaňování přesunu funkcí 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 8, S. 435-441 
Německý zákon o reformě podnikových daní z roku 2008 přinesl první úpravu přenosu funkcí do 
zákona o zdanění zahraničních obchodních vztahů (AStG), z důvodu negativního vlivu (zdanění) 
přesunu funkcí na Německo však byla právní úprava tohoto instrumentu pozměněna zákonem o realizaci 
daňových norem EU. Příspěvek se zabývá otázkou možností, jak se vyhnout aplikaci zásad přenosu 
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funkcí do zahraničí a to i vzhledem k přetrvávající právní nejistotě (na základě nové věty 10 v § 1 
odst. 3 AStG). - Pozn. 
 
Vlastimil Bachor ... [et al.] 
Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2011. [1.] 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 12-29 
K zákonu č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, přijatému s cílem snížit schodek 
rozpočtů veřejných financí. V článku jsou přijaté změny promítány do úplného znění příslušných 
ustanovení zákona o daních z příjmů a dle potřeby komentovány. V této první části je pozornost 
věnována změnám v §§ 1-34. 
 
Radek Novotný, Jiří Pecka 
Novela zákona o daních z příjmů z pohledu evropského práva 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 1, s. 16-28 
Pohled evropského práva na novelu zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb., harmonizace s právem 
EU (odstranění diskriminace zahraničních penzijních fondů, daňová odpočitatelnost darů do zahraničí 
tzn. EU/Norska, Islandu). Přehled ustanovení novely s možností konfliktu s evropským právem (sazba 
daně subjektů kolektivního investování, dividendový příjem od zahraničního subjektu kolektivního 
investování, přeshraniční přeměny, příjem nerezidenta z prodeje akcií, ztráta v zahraniční stálé 
provozovně, odpis a prodej úvěrových pohledávek, osvobození dividend a kapitálových zisků). - Pozn. 
 
Jiří Táborský 
Opatrná reforma daní v mezích české politiky 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 56 (21.3.2011), s. 16-17 
Shrnutí návrhu reformy daňového systému ČR, který 18.3.2011 představil ministr financí. Změny se 
mají týkat zejména systému výběru a správy daní (zavedení JIM od roku 2013), odvodů na straně 
zaměstnavatele a daně z úhrnu mezd, odvodů OSVČ, zrušení superhrubé mzdy atd. Stručně i k dalším 
změnám u zdanění dividend, hypoték, darů a dědictví a u daňových výjimek. -- V tomto čísle HN na s. 
18 rozhovor s ministrem financí M. Kalouskem na téma daňové reformy a změn u dohod o provedení 
práce. -- Na s. 18-19 také k tématu zdanění loterijních společností, snížení odvodů na sociální pojištění 
OSVČ a komentáře odborníků k představené daňové reformě. 
 
Petr Gola 
Osoby samostatně výdělečně činné a daň z příjmu v Česku a u našich sousedů 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 39-40 
Daně z příjmů fyzických osob, porovnání daňové zátěže OSVČ v: ČR, Německu, SR, Polsku a 
Rakousku. V tabulce efektivní zdanění u jednotlivých příjmů (bez sociálního a zdravotního pojištění). 
 
Michal Jelínek 
Připravenost je namístě : daňová kontrola transferových cen 
Euro, Sv. 2011, č. 11, s. 73 
Proces daňové kontroly oddělením specializovaných kontrol na finančních úřadech v případě 
transferových cen. Rady odborníka, jakým způsobem doložit rozdíly mezi cenou účtovanou třetím 
stranám a skupině (spojeným osobám), k problematice vnitřní srovnatelné ceny, porovnání ziskovosti, 
zpochybnění doměření daně a významu vedení dokumentace ke stanovení transferových cen. 
 
Václav Benda 
Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 1-5 
Na základě novely zákona o DPH dochází k rozšíření zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti 
na příjemce plnění na další zdanitelná plnění (opora ve směrnici rady 2006/112/ES o společném systému 
DPH). Pravidla pro uplatňování režimu přenesení povinnosti na příjemce plnění, vymezení plnění ve 
zvláštním režimu. Platnost zvláštního režimu v případě: dodání zlata, dodávek zboží dle přílohy č. 5 zákona 
o DPH, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, poskytnutí stavebních nebo montážních 
prací. 
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Zdeněk Kuneš 
Ručení za nezaplacenou daň v novele zákona o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 17-18 
Ručení za nezaplacenou DPH od 1.4.2011, mechanismus zajištění daně. K podmínkám úhrady daně 
přenesené na příjemce zdanitelného plnění (úhrada plnění správci daně namísto poskytovatele plnění). 
 
Zdeněk Morávek 
Sdružení osob, které není právnickou osobou 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 7-11 
Základní daňové aspekty činnosti sdružení, které není právnickou osobou, z pohledu daně z příjmů 
fyzických osob. Sdružení osob dle občanského zákoníku a dle zákona o dani z příjmů, příklady. 
Rozdělování příjmů, uplatňování výdajů, velikost podílů jednotlivých účastníků. Odpisy hmotného a 
nehmotného majetku, stanovení vstupní ceny majetku ve spoluvlastnictví. Podmínky vystoupení 
účastníka ze sdružení a výplaty jeho podílu. 
 
Daniel Schönwitz 
Schnauze halten : Steuer 
Neštěkat : daň 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 8, S. 98 
Daň ze psů v Německu, daňové úniky. Ke kontrole německých obcí zaměřených na nepřihlášené psy. 
Výše daně, pokuty. Přísné postihy za neodváděnou daň ve Švýcarsku. 
 
Donata Riedel 
Steuerprüfer knöpfen sich Weltkonzerne vor 
Daňoví kontroloři se zabývají světovými koncerny 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 28 (9.2.2011), S. 15 
Z nové studie Ernst&Young vyplývá, že se finanční úřady celosvětově "vyzbrojují", aby utlumily 
škodlivé daňově optimalizující kreace nadnárodních koncernů. Téměř všechny průmyslové i rychle se 
rozvíjející státy navýšily počet auditorů, zřídily specializovaná oddělení a pro účely kontrol                 
v koncernech vyvinuly rizikové strategie. Daňové kontroly se zaměřují především na vnitropodnikové 
zúčtovací ceny (např. v Německu se jimi daňové úřady zabývají od konce 90. let, protože umožňují 
přenést zisky a ztráty do zemí s patřičnými daňovými sazbami). Všeobecně roste počet zaměstnanců 
daňové správy/finančních úřadů; v (anglosaských) podnicích přibývá dokumentační povinnost             
k transferovým cenám, kterou daňové úřady požadují k daňové bilanci. 
 
Lucie Sedmihradská 
Třetí rok uplatňování místního koeficientu u daně z nemovitostí 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 32-33 
Míra využívání koeficientu u daně z nemovitostí v obcích ČR; v grafu  podíl obcí, které zavedly místní 
koeficient. Výnos daně z nemovitostí v roce 2008 a 2009, výhled roku 2010. 
 
Ondřej Trubač 
Účinná lítost v trestním právu daňovém 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 10-14 
Daňové trestní právo, trestní zákoník ČR, výčet trestných daňových činů. Institut účinné lítosti            
v daňovém trestním právu. Aplikační nejasnosti před účinností nové procesní úpravy zákona               
č. 337/1992 Sb., účinná lítost v koncepci nového daňového řádu, nedořešené otázky (úhrada příslušenství 
daně, rozsah přezkumu tvrzení daňového subjektu při aplikaci účinné lítosti). - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Víme, které sankce jsou nedaňovým, nebo daňovým výdajem?. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 12-17 
Vymezení sankcí coby daňových/nedaňových výdajů. Penále, úroky z prodlení a pokuty daňově 
neuznatelné. Příklady, postupy. 
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Hana Skalická 
Vítězství 3+0 : daňová kontrola 
Euro, Sv. 2011, č. 8, s. 65 
K rozhodnutí Ústavního soudu ve věci výkladu počátku běhu prekluzivní lhůty pro vyměření daňové 
povinnosti z prosince 2008 a následným postojům Nejvyššího správního soudu ČR k teorii 3+0. 
Stanovení počátku běhu lhůty pro stanovení daně a podrobnější úprava problematiky dle nového 
daňového řádu. 
 
Josef Pravec, Jan Štětka 
Vládní reformy: zatím chaos : spor o daně 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 11, s. 34-35 
Ústup od sjednocení DPH ve výši 20 procent v ČR v důsledku politických jednání vládní koalice a 
vybrané jednotlivé body připravované vládní reformy daňového systému dle upravených představ 
(cena práce, daně z příjmů právnických osob, zdanění dividend, rušení daňových výjimek, paušály 
OSVČ, ústup od superhrubé mzdy, zvýšení daňových odpočtů na děti). 
 
Jiří Nigrin 
Zálohy v daňové praxi 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 8-11 
Zálohové platby v daňové praxi; zálohy v daňové evidenci, zálohy v účetnictví. Zálohy z hlediska 
zákona o DPH a zákona o dani z příjmů. Kritéria stanovení výše a termínů záloh, příklad. Význam 
kontroly nevyúčtovaných záloh. 
 
Petr Gola 
Zdanění v amerických státech se značně liší 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 20-22 
K rozdílům v daňovém zatížení fyzických osob v jednotlivých státech USA. Rozdělení daní v USA, 
daň z příjmů fyzických osob (federální daň z příjmů, státní daň z příjmů, místní daň z příjmů, den 
daňové svobody). Míra zdanění u jednotlivých mezd a federální sazby daně z příjmů fyzických osob    
v roce 2010 v tabulkách. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Řecku 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 3, s. 41-44 
Přiblížení daňového systému v Řecku, daň z příjmu právnických osob (foros eisodimatos nomikon 
prosopon). Legislativa ke zdaňování společností, vymezení subjektů daně DPPO. Zdaňovací období, 
zdanitelný příjem a základ daně. Daňově uznatelné a neuznatelné náklady, uplatnitelnost daňových 
ztrát. Sazba daně. Správa daní, vyměřování daní, příslušenství daně. Aplikace srážkové daně. Příklad 
výpočtu DPPO. - Právní stav ke dni 15. května 2010. 
 
Petr Vrána 
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 49-51 
Stručné shrnutí změn ovlivňujících výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok 2010 a popis 
jednotlivých částí přiznání k dani z příjmů fyzických osob s rozborem změn. Doplněno příkladem 
výpočtu daně. -- Viz také tematika lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2010 a 
možným sankcím s podáním souvisejícím na s. 48. 
 
Ivan Brychta 
Změny v zákoně o rezervách a v dalších daních 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 1-6 
Ke změnám zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách a dalších zákonů (v důsledku úprav novelou zákona 
o daních z příjmů č. 346/2010 Sb.). Rezervy na opravu majetku, rezervy a opravné položky v likvidaci 
a v úpadku. Tvorba vyšších rezerv a opravných položek bankami, časová tvorba opravných položek    
v návaznosti na aktivní vymáhání. Tvorba opravných položek podle § 8c nejen ve zdaňovacím období. 
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Odvod z elektřiny ze slunečního záření (zákon č. 402/2010 Sb.), předmět odvodu, osvobození od 
odvodu. Daň darovací při nabytí povolenek na emise výrobcem elektřiny, pravidla zdanění. Příklady. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 4/2011  

DPH po novele - od 1.4.2011. Daňový řád - novela od 1.3.2011. Fotovoltaické elektrárny - příjmy 
z provozu. Přiznání k DPFO - příjmy z více zaměstnání. Daňové přiznání - zrušený reinvestiční 
odpočet. Zdaňování příjmů ve vazbě na rezidentství (2.). Podnikání v obchodní společnosti a 
podnikání fyzické osoby (1.). Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení - oprava výše daně. 
Zrušení registrace plátce po novelizaci zákona o DPH. Zdaňování dlouhodobého majetku vytvořeného 
vlastní činností. 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 6/2011 

Úprava základu daně z podnikání v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011. 
Paušální výdaj na dopravu v roce 2011. Registrace k DPH při změně poskytovaných plnění. Výplata 
rodičovského příspěvku od 1.1.2011. Daňové přiznání realitního makléře a paušální výdaje. Povinné 
označení zpráv z datové schránky. DPH a faktura od polské CK. 
 
č. 7/2011  

Změny v ZDPH od 1.4.2011. Účtování vlastních dárkových poukazů. Prodej osobních věcí přes 
internet. Snížení daně silniční při odstavení vozu. Odpis stroje v roce prodeje. Prodej nemovitosti 
s dotací na rekonstrukci. Dopad na základ daně při přerušení podnikání. Obědy pro lékaře a 
zaměstnankyni na DPP. 
 
č. 8/2011  

Povinnosti daňových subjektů při správě daní podle daňového řádu. Zdaňování fotovoltaických 
elektráren. Kontrola nemocného zaměstnance a ukončení PP. Řádná dovolená a nástup na mateřskou. 
DPH a pronájem lodi v Chorvatsku. Účetní dopady nevyčerpané dotace. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Michael Mamonov 
Economic determination of public mood of the Russians : myth or reality? 
Ekonomika jako určující faktor nálady ruského obyvatelstva : mýtus nebo realita? 
Ekonomické rozhľady, Vol. 39, (2010) No. 3, p. 342-351 
Autor zkoumá korelaci mezi hospodářskou situací a stavem nálad obyvatelstva prostřednictvím 
detailní empirické analýzy sociologických dat z Ruské federace. 
 
Hans-Christian Müller 
Neue Zweifel am Wachstums-Credo 
Nové pochybnosti o víře v růst 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 26 (7.2.2011), S. 18 
Nová generace ekonomů požaduje ukončení trvalé hospodářské expanze, ožívá tak kritika růstu          
v ekonomické vědě, která navazuje na manifest "The limits to growth", zveřejněný v roce 1972 (Club 
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of Rome). Finanční krize, tenčící se zásoby surovin i změny klimatu vedou u mnoha vědců                  
k pochybnostem, zda je současný způsob hospodaření únosný a způsobilý i pro budoucnost. To loni 
potvrdila i značná účast odborníků na konferenci "Degrowth" v Barceloně. Kritici růstu se shodují, že 
už dále není možné spatřovat v hospodářském růstu paušální léčebný prostředek na problémy lidstva - 
ať už se jedná o změny klimatu, masívní nezaměstnanost nebo obrovské státní dluhy. Objevuje se 
názor, že svou roli může růst sehrát v rozvojových zemích, kde může napomoci zlepšit životní 
standard lidí - naopak ve vyspělých zemích už růst ke společenskému blahobytu nepřispívá, a je proto 
nutné zavést nové indikátory, které lépe zohlední aktuální potřeby. Jedním z argumentů badatelů je, že 
realizace dalšího růstu bude možná jen na úkor životního prostředí. 
 
Pavel Sirůček 
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii 2006 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 18, (2010) č. 6, s. 73-79 
Odborný přínos a shrnutí oblastí vědeckého zájmu amerického profesora ekonomie Edmunda S. Phelpse, 
který získal v roce 2006 Nobelovu cenu za ekonomii za analýzu intertemporálních substitučních 
vztahů v kontextu makroekonomické politiky. Doplněno přehledem jeho hlavních knižních publikací a 
klíčových statí. 
 
Pavel Sirůček 
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii 2005 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 89-96 
Shrnutí vědeckého přínosu amerického matematika Roberta Johna Aumanna a amerického ekonoma 
Thomase Crombieho Schellinga, kteří v roce 2005 získali Nobelovu cenu za ekonomii v oblasti 
přínosu k analýze konfliktů a spolupráce prostřednictvím teorie her. Doplněno přehledem jejich 
hlavních knižních publikací a klíčových statí. 
 
Marek Skála 
Nová keynesiánská makroekonomie : nový pohled na trh práce a makroekonomickou stabilitu 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 4, s. 6-15 
Nová keynesiánská makroekonomie odmítá paradigma dokonale konkurenčních trhů a flexibilních 
mezd i cen. Předmětem jejího zkoumání jsou tržní nedokonalosti (například teorie efektivních mezd), 
které způsobují nedobrovolnou nezaměstnanost a zároveň se snaží odhalit reálné důvody pro nepružné 
ceny a mzdy. Příspěvek zkoumá negativní důsledky procyklického vývoje reálných mezd a dopad 
teorie efektivních mezd na trh práce a reálnou ekonomiku prostřednictvím makroekonomického 
modelu nové keynesiánské makroekonomie. 
 
Daneš Brzica 
Od transakčných nákladov k Nobelovým benefitom : vysvetľujú publikované články a ich 
medzinárodné hodnotenie celý úspech O.E. Williamsona? 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 10, s. 983-1005 
Autor zjišťuje, které faktory v profesionálním působení Olivera E. Williamsona přispěly k získání 
světového renomé v ekonomické vědě a ocenění jeho osoby v podobě Nobelovy ceny za ekonomii       
v oblasti ekonomie transakčních nákladů. Nejprve stručně k profesní dráze O. Williamsona, dále 
rozbor prvků, které formovaly jeho postavení špičkového vědce (kvalitativní stránky díla, přístup         
k prezentaci poznatků, úspěch jeho teoretické školy a v praktickém potvrzení hypotéz atd.), doplněný 
o kvantitativní a kvalitativní analýzu charakteristik publikační činnosti převážně ve vědeckých 
časopisech na základě mezinárodní databáze IDEAS RePEc. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Lars Feld; Stephan Balling 
"Die Inflationsgefahren sind sehr real" : Interview mit Prof. Dr. Lars Feld, Mitglied des 
Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
"Inflační nebezpečí jsou velmi reálná" : rozhovor s prof. Dr. Larsem Feldem, členem Rady 
znalců zaměřené na hodnocení národohospodářského vývoje 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 4, S. 17-18 
Vzhledem k současným ekonomickým problémům připomíná ředitel Institutu Waltera Euckena, že 
nedílnou součástí liberálního společenského a hospodářského řádu je zodpovědnost, která však            
v kontextu s celosvětovou záchranou bank i dluhovou krizí v Evropě pro činnost hospodářských 
subjektů nevyplývá; zdůrazněna je potřeba řešit problém "too big to fail" s tím, že současná záchranná 
opatření na úrovni Evropy už nemohou být donekonečna prodlužována, k zajištění zodpovědnosti 
každého státu za vlastní dluhy je potřeba nastolit nový evropský insolvenční řád. Krátce posuzuje 
rovněž peněžní politiku Evropy a USA, kvůli odvrácení zrychlené inflace prorokuje ukončení politiky 
ECB zaměřené na nízký úrok. Coby daňový expert hodnotí zvýšení daňového paušálu zaměstnanců     
v Německu, odůvodňuje prioritu konsolidace rozpočtu (oproti snižování daní) a jednoznačně se 
vyslovuje pro úplné zrušení snížené sazby DPH, protože z ní rozhodně neprofituje pouze 
nízkopříjmová skupina, jíž lze vyšší výdaje kompenzovat cílenými transfery. - Přetištěno z Börsen-
Zeitung, Frankfurt n. M., z 20. ledna 2011. -- Názory na zvládání krize státních financí v eurozóně      
s ohledem např. na oprávněnost referenda přináší příspěvek viz Ausszüge aus Presseartikeln, 2011,     
č. 5, s. 19-20. 
 
Megan Murphy and Patrick Jenkins 
Ahead in the clouds 
Vysoko v oblacích 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37566 (15.3.2011), p. 7 
Pokusy reformovat bankovní sektor se většinou nevztahovaly na platový model, který poskytuje 
mimořádné odměny nejenom za špičkové, ale i průměrné výkony. A to navzdory hněvu veřejnosti        
i politiků na praktiky některých bank, které zhoršily krizi, i navzdory nižším výnosům bankovnictví     
v loňském roce. Rozdíly v platech mezi bankovním sektorem a dalšími odvětvími se od krize 
dramaticky zvětšily. Chybějící legislativa na obou stranách Atlantiku svědčí o tom, že bankéřům se 
podařilo přesvědčit politiky, že razantnější zásah - jako omezení bonusů - by mohl nevratně poškodit 
finanční centra v jejich zemích. 
 
Daniel Stavárek, Pavla Vodová 
Aplikace nerovnovážného modelu na trh úvěrů v České republice 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 4, s. 96-109 
Příspěvek zkoumá vývoj poptávky po úvěrech a nabídky úvěrů v ČR v období let 1994-2007 za 
pomoci nerovnovážného modelu a následně stanovuje míru rovnováhy na českém úvěrovém trhu. 
Výsledky analýzy ukazují, že v posledních deseti letech je pro český trh úvěrů charakteristická značná 
nerovnováha a v první polovině roku 2001 došlo k zadření úvěrů. Po většinu sledovaného období byl 
objem poskytnutých úvěrů determinován poptávkou po úvěrech, počínaje rokem 2006 je ale skutečný 
objem poskytnutých úvěrů určován nabídkou úvěrů. 
 
Patrick Jenkins and Brooke Masters 
Bar to be raised for EU bank stress test 
Zpřísnění zátěžových testů bank v EU 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37559 (7.3.2011), p. 1 
Evropští bankovní regulátoři chystají novou podobu zátěžových testů bank. Chtějí např. zavést 
kategorii bank "blížících se krachu" (near-fail). Výsledky testů mají donutit slabší finanční domy, aby 
doplnily svůj kapitál. Testy připravuje nový evropský bankovní regulátor (European Banking 
Authority - EBA), který nahradil Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS). -- K problematice 
viz i článek  Europe's bank regulator attempts to restore faith. -- Český překlad článku viz 
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Hospodářské noviny ze dne 8.3.2011, s. 18 pod názvem Jde o důvěru. EU chystá přísnější zátěžové 
testy bank. 
 
Kara Scannell and Brooke Masters 
Brought to court 
Postaveni před soud 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37556 (3.3.2011), p. 7 
K problematice využívání vnitřních informací. Úřady vyspělých zemí přijímají stále ostřejší opatření 
proti insider trading a zaměřují se nejen na jednorázové případy, ale na širokou síť profesionálů. Podle 
názoru regulátorů se insider obchody staly více "profesionalizovanými a institucionalizovanými". 
 
S. Andrjušin, V. Kuznecova 
Central'nyj bank kak kreditor poslednej instancii: novyje voprosy teorii denežno-kreditnoj 
politiki 
Centrální banka jako věřitel poslední instance: nové otázky teorie měnové politiky 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 12, s. 70-80 
V článku se rozebírá problém plnění funkce centrální banky jako věřitele poslední záchrany v situaci 
nedostatku likvidity. Ukazuje se, že klasická definice poskytování úvěrů v poslední instanci není         
v souladu s úkoly, které centrální banky musí řešit v době krize likvidity. - Pozn. 
 
Hauke Reimer ... [et al.] 
Codename Gamma : Deutsche Börse 
Kód gamma : Deutsche Börse 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 7, S. 100, 102-103 
K důvodům fúze frankfurtské Deutsche Börse a newyorské NYSE Euronext, hodnoty akcionářských 
podílů a jejich změny v důsledku fúze, obchodní strategie, profity megafúze, názory na americkou 
dominanci atd. 
 
Yasmin Osman 
Die Aufsicht sucht Kontrolleure 
Úřad dozoru hledá kontrolory 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 43 (2.3.2011), S. 34 
Nárůst počtu osazenstva Spolkového úřadu dozoru nad finančními službami (BaFin) v průběhu roku 
2011; přehled sekcí dozoru, jejichž činnost má být posílena. 
 
Jacques de Larosiere 
Don't punish the banks that performed best 
Netrestejte banky, které hospodařily nejlíp 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37557 (4.3.2011), p. 11 
Basilejský rámec III má za cíl větší odolnost bankovního systému. Podle autora však může vytvářet 
nová rizika tím, že upřednostňuje rozvoj nedostatečně regulovaného stínového bankovnictví a 
penalizuje diverzifikovaný model univerzálního bankovnictví, který v krizi dobře obstál. 
 
Petra Pelantová 
Fondy nikoho míří do Česka : finanční trh 
Euro, Sv. 2011, č. 9, s. 39 
K institutu svěřeneckého fondu v ČR, jehož úprava je obsažena ve velké novele občanského zákoníku. 
Otázka daňové úpravy majetku ve svěřeneckém fondu a právního vymezení fondů ve vztahu               
k finančním úřadům, pohled na svěřenecký fond z hlediska dědického řízení, avizovaný zájem ze 
strany klientů finančních institucí. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie : vom 1. März 2011 
Zákon k realizaci 2. směrnice k elektronickým penězům : z 1. března 2011 
Bundesgesetzblatt, Jg. 2011, Nr. 8, S. 288-313 
Přehled změn, které přináší německý zákon k realizaci 2. směrnice k elektronickým penězům v zákoně o: 
dozoru nad platebními službami,  úvěrnictví, dohledu nad pojišťovnami, dohledu nad finančními 
službami, investicích, praní peněz atd. a v nařízeních k: účetnictví platebních institucí, vlastnímu 
kapitálu platebních institucí, likviditě atd. Např. změny zákona o dohledu nad platebními službami 
stanovují v § 12a (vlastní kapitál institucí elektronických peněz) kompetence spolkového ministerstva 
financí. 
 
Fin Mayer-Kuckuk, Dirk Heilmann 
China greift den Dollar an 
Útok Číny na dolar 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 45 (4.3.2011), S. 1, 6 
Posilování jüanu a snahy čínské vlády povýšit ho na volně obchodovatelnou měnu jsou součásti 
ambiciózního plánu Číny: zvýšit prestiž jüanu účastí na světovém obchodu a proniknout do 
mezinárodního finančního průmyslu. Vláda připravila program na zvýšení poptávky po jüanu a počítá 
s tím, že během pěti let už bude polovina zahraničního obchodu Číny realizována v této měně. Podle 
některých předpokladů přejde jüan do tábora hlavních měn během necelých deseti let - poté, co Čína 
dohoní americkou ekonomiku, připraví definitivně dolar o nadvládu. Prognóza tripolárního měnového 
řádu (dolar+euro+jüan). -- K tématu viz i další příspěvky na s. 6-7. 
 
Finn Mayer-Kuckuk 
China häuft einen Goldschatz an 
Čína hromadí zlatý poklad 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 44 (3.3.2011), S. 32-33 
Značný přebytek peněz, který Čína vykazuje, je důsledkem její hospodářské politiky. Čína "neví, kam 
s penězi", což může mít vážné následky pro světovou ekonomiku. Čínská vláda při hledání vhodné 
investice vsadila na zlato: nakupuje ho ve velkém a také její zlaté doly jedou naplno; navíc vláda 
státním bankám před časem umožnila nabízet investice do zlata i běžným zákazníkům. V Číně se 
zřejmě realizuje dlouhodobý plán vlády prosadit zlatý standard pro globální měnu. Ten vychází           
z požadavku Číny zavést globální alternativní měnu, která by jednou nahradila dosavadní hlavní měnu 
- dolar. Vzhledem k tomu, že by umělá měna bez vazby na pevnou kotvu byla vystavena nebezpečí 
manipulace, je pro ni zlato (s globálně omezeným dostupným množstvím) velmi vhodným 
stabilizátorem. V tabulce přehled největších zlatých rezerv centrálních bank. 
 
European Central Bank 
Inflation expectations in the euro area : a review of recent developments 
Inflační očekávání v eurozóně : přehled nejnovějšího vývoje 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2011, No. 2, p. 73-86 
Inflační očekávání využívá Evropská centrální banka k získání náhledu na hodnocení budoucí inflace 
ze strany soukromého sektoru a k vyhodnocení toho, jak je vnímána důvěryhodnost měnové politiky. 
Inflační očekávání nelze pozorovat přímo, ale je možné odvodit nepřímo přibližná měřítka z vývoje 
finančních trhů a ze sledování predikcí profesionálních prognostiků. Z analýzy hlavních faktorů 
ovlivňujících různá dostupná měřítka v eurozóně vyplývá, že dočasné šoky ovlivňující volatilní 
komponenty inflace, jako v případě komoditních cen, mají dopad na krátkodobá očekávání, zatímco      
z dlouhodobějšího hlediska nemají dočasné šoky žádný vliv. Skutečnost, že dlouhodobá očekávání 
zůstávají na úrovni odpovídající definici cenové stability podle ECB, svědčí o důvěryhodnosti ECB 
jako centrální banky. - Pozn. 
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R. Landgraf ... [et al.] 
Jetzt wird es ernst für die Banken 
Bude to teď pro banky vážné 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 47 (8.3.2011), S. 32-33 
Novým zátěžovým testem má v Evropě projít 88 bank (65 procent bankovního systému) a poprvé       
v něm také mají být prověřeny vlivy rostoucích úroků na refinancování peněžních institucí. Loňské 
testování bank zaměřené na odolnost evropského bankovního systému a jednotlivých úvěrových domů 
vůči externím šokům bohužel nepřineslo trhům potřebnou důvěru, EBA (Evropský orgán pro 
bankovnictví) proto vychází v kritériích nového testování z kritických bodů předchozího. Přiblížen je 
předběžný záběr testu, který má dva krizové scénáře a mj. by měl prověřit třeba i rizika státních půjček 
v portfoliu banky. 
 
Jiří Beran 
K návrhu nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa v eurech 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 2, s. 52-55 
Dne 16. prosince 2010 publikovala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví požadavky pro úhrady a inkasa v eurech. Po směrnici o platebních službách z roku 
2007 a nařízení o přeshraničních platbách z r. 2009 představuje nyní navrhované nařízení další klíčový 
prvek evropské platební legislativy. V příspěvku se popisuje projekt SEPA a jeho vztah k evropské 
regulaci platebních služeb a podrobně se rozebírá obsah návrhu. 
 
Yasmin Osman, Klaus C. Engelen 
Kontrollregime für Großbanken 
Kontrolní režim pro velké banky 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 51 (14.3.2011), S. 32-33 
Mezinárodní bankovní dozor stanovil kritéria, jimiž se bude posuzovat míra systémové relevance 
banky. Jedná se o: velikost banky, její propojení s dalšími bankami, komplexnost, rozsah globálních 
aktivit a nahraditelnost. I když hlavním sledovaným faktorem má být velikost banky, koncepce je 
nastavena tak, aby stimulovala banky k "menší relevanci" - důležitosti banky v systému by mělo 
odpovídat  progresívně nastavené (sankční) navýšení kapitálu. 
 
Florian Zerfaß 
Mafiöse Methoden : Sportwetten 
Mafiánské metody : sportovní sázky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 10, S. 32 
Loterie a sportovní sázky v Německu jsou ošetřeny státní smlouvou, kterou je spolkovým zemím        
v oblasti sázek zajištěn monopol. Tato forma provozování státních sázkových společností však je        
z pohledu Evropského soudního dvora nepřípustná, a tak se spolkové země snaží ze všech sil 
dohodnout nové uspořádání. Země jsou jednotné ohledně udržení dosavadního monopolu, ke sporům 
však dochází v případě sportovních sázek, kde regulace není účinná. U státních provozovatelů se totiž 
realizuje jen velmi malá část sportovních sázek, o něco více probíhá načerno u těch ilegálních, hlavní 
objem obchodu však připadá na online provozovatele, kteří se monopolu vymkli přesunem do 
zahraničí - což sice je legální, ale nepřináší rozpočtům žádné příjmy. Roste tlak na otevření trhu pro 
sportovní sázky (např. formou licence), které by spolkovým zemím umožnily podílet se na obratech 
soukromých sázkových společností. Hledisko potírání hráčské závislosti ve státním monopolu. 
 
Vlastimil Pihera 
Některé úvahy o bankovním tajemství 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 2, s. 35-39 
Historické souvislosti; k pojmu "bankovní tajemství"; povinnost mlčenlivosti; širší souvislosti rozsahu 
bankovního tajemství. - Pozn. 
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Gunnar Schuster, Lars Westpfahl 
Neue Wege zur Bankensanierung - ein Beitrag zum Restrukturierungsgesetz. Teil I 
Nové cesty k sanaci bank - příspěvek k zákonu o bankovních restrukturalizacích. 1. díl 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 4, S. 221-230 
Německý zákon o bankovních restrukturalizacích (RStruktFG/KredReorgG) má vytvořit instrumenty, 
které mají usměrnit sanaci či na/řízenou reorganizaci bank, které se ocitly v potížích. Jsou představeny 
důležité aspekty zákona vč. jejich kritického zhodnocení; úvodní část přináší shrnutí předpisů k postupům 
při sanaci a reorganizaci - tj. i tzv. krizových zákonů (např. FMStG, FMStFG, FMStErgG vč. plánovaného 
ESUG - i s ohledem na plán reformy insolvenčního práva). K metodice a průběhu sanace a 
reorganizace. - Pozn. 
 
Gunnar Schuster, Lars Westpfahl 
Neue Wege zur Bankensanierung - ein Beitrag zum Restrukturierungsgesetz. Teil II 
Nové cesty k sanaci bank - příspěvek k zákonu o bankovních restrukturalizacích. 2. díl 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 5, S. 282-289 
V návaznosti na rekapitulaci komponentů (pozměněných zákonů atd.) německého zákona o bankovních 
restrukturalizacích jsou představeny a posouzeny kompetence BaFin (Spolkový úřad dozoru nad 
finančními službami) k nařízení převodu, dále struktura a úkoly restrukturalizačního fondu pro 
úvěrové instituce. Nařízení o převodu by se mělo pro BaFin stát novým a účinným nástrojem, který 
umožní převést majetek ohrožené systémově relevantní banky částečně příp. zcela na jinou německou 
úvěrovou instituci. V úkolech restrukturalizačního fondu figuruje např. stanovení systémové relevance 
u ohrožené instituce. - Pozn. 
 
Eva Štěpánková 
Nová právní úprava finančního zajištění 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 21-23 
Účel a vznik finančního zajištění, práva a povinnosti za trvání finančního zajištění, subjekty 
poskytující/přijímající finanční zajištění, uspokojení pohledávky příjemce z finančního zajištění, 
definice finančního kolaterálu. Historie právní úpravy finančního zajištění, zákon o finančním 
zajištění. 
 
V. Manevič 
O roli monetarnoj i finansovoj politiki v Rossii v period krizisa i posle nego 
O úloze měnové a finanční politiky v Rusku v době krize a po ní 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 12, s. 17-32 
Světová krize a dynamika ruské ekonomiky, měnová politika Centrální banky Ruska v době krize, 
měnová a finanční politika ze střednědobého hlediska. - Pozn. 
 
Annina Reimann ... [et al.] 
Paranoide Kleptokraten : Blutgeld 
Paranoidní kleptokraté : krvavé peníze 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 8, S. 90-96 
K problematice vyšetřování resp. vystopování státních peněz ukradených v zemích ovládaných 
diktátory, které si vládci Egypta, Republiky Kongo, Tuniska, Haiti, Nigérie, Súdánu, Pobřeží 
slonoviny atd. vyvedli na soukromá zahraniční konta u švýcarských, britských či francouzských bank. 
Odhady výše jednotlivých přelitých státních majetků, schéma "privatizace" státních peněz a jejich 
ukrytí v zahraničí. Blokace kont. 
 
Pavol Kyjac 
Peniaze na Slovensku (obdobie od vzniku SR do zavedenia eura) 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 27-31 
Historie měny v SR; rozdělení společné československé koruny, platnost slovenské koruny ode dne 
měnové odluky tj. 8.2.1993. Emisní činnost NBS, první slovenské banky a mince, motivy a 
rozměry/hmotnost slovenského oběživa, ochranné prvky bankovek. Pamětní mince. 
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Vladimír Tomšík 
Pět principů regulace : finanční trh 
Euro, Sv. 2011, č. 9, s. 60-61 
Diskusní příspěvek k formě a míře regulace finančního sektoru při zachování maximálně tržního 
prostředí a principů fungování trhu. Autor formuluje pět základních principů, které by měly být 
regulační politikou a regulačními orgány respektovány. 
 
Miroslav Zámečník 
Poučení reformátorům : finanční gramotnost 
Euro, Sv. 2011, č. 9, s. 17 
Stručný příspěvek k mezinárodnímu srovnání finanční gramotnosti Čechů s obyvateli anglosaských 
zemí na základě výsledků nedávných průzkumů. Tabulkové znázornění procentuálních výsledků testů 
obyvatel ČR a USA. 
 
Frank M. Drost 
Regierung einigt sich auf Regeln für den Grauen Kapitalmarkt 
Vládní shoda o pravidlech pro šedý kapitálový trh 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 35 (18.2.2011), S. 37 
K plánům spolkové vlády na ochranu investorů v případě tzv. šedého kapitálového trhu - tj. tichých 
investic či uzavřených fondů nabízených svobodnými finančními zprostředkovateli (nepodléhají 
finančnímu dozoru BaFin), kteří na rozdíl od bank fungují na finančním trhu téměř bez dohledu. 
Návrh informačních, poradenských a dokumentačních povinností svobodných zprostředkovatelů 
finančních služeb. 
 
Jennifer Hughes and Brooke Masters 
The debt net 
Dluhová síť 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37547 (21.2.2011), p. 7 
V západních zemích je stále častěji kladena otázka, proč investoři, kteří neopatrně půjčovali peníze 
bankám, jež s nimi pak špatně hospodařily, mohou vyváznout z krize bez finanční účasti a veškeré 
náklady na záchranu bank nesou daňoví poplatníci. Tento stav chtějí nyní odpovědní činitelé v Evropě 
a USA změnit. V budoucnu by investoři do dluhopisů měli přijít o část své investice, když by se 
dotyčná instituce dostala do problémů a potřebovala finanční pomoc. Tento návrh se líbí regulátorům, 
ale držitelé dluhopisů a mnozí představitelé bank varují před negativními důsledky pro širší 
ekonomiku. 
 
Unlucky for some : derivatives 
 [Sedmička] pro někoho nešťastná : deriváty 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8723, p. 73 
Američtí regulátoři mají nesnadnou úlohu dát podobu 7. kapitole Doddova-Frankova zákona o finanční 
reformě. Tato sekce se týká derivátů "přes přepážku" (OTC) a dva úřady, které jsou pověřeny 
sestavením nových pravidel, SEC a CFTC, již sepsaly stovky stran a obdržely téměř 5000 připomínek. 
Nový zákon má být hotov do července. 
 
Martin Wolf 
Why the eurozone will survive 
Proč eurozóna přežije 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37561 (9.3.2011), p. 11 
Podle autora EMU přežije, i když s problémy. Ve prospěch eurozóny hovoří politické důvody, 
dlouhodobé zájmy účastnických zemí i to, že si členové mohou unii dovolit. Příspěvek vychází ze 
studie "Europe will work", kterou zveřejnila Nomura Global Economics. 
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Lukáš Vojáček 
Zlatá horečka ještě neskončila : investice 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 8, s. 58-59 
Rozbor trendu růstu cen zlata od roku 2006, odhad jeho růstového potenciálu do budoucna. Stručný 
popis devíti forem investování do zlata (zlaté cihly, zlaté mince, investice do firem těžících zlato, 
opce, futures kontrakty, CFD kontrakty, spotové obchodování, ETF fondy, certifikáty na zlato). 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
by Joaquim Miranda Sarmento 
Do public-private partnerships create value for money for the public sector? : the Portuguese 
experience 
Vytvářejí partnerství veřejného a soukromého sektoru skutečnou hodnotu pro veřejný sektor? : 
portugalské zkušenosti 
OECD journal on budgeting, Vol. 10, (2010) No. 1, p. 93-119 
Vlády různých zemí stále více využívají partnerství veřejného a soukromého sektoru k financování a 
řízení složitých operací. Objevují se však i pochybnosti o jejich efektivnosti a o tom, zda se veřejnému 
sektoru dostává skutečné hodnoty. V článku se navrhuje způsob měření "hodnoty za peníze". K analýze 
jsou využity zkušenosti Portugalska s PPP. 
 
Downgrading expectations : credit ratings 
Zhoršená očekávání : úvěrové ratingy 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8722, p. 71 
Problematická hodnocení ze strany velkých ratingových agentur přispěla k finanční krizi. Proto se ze 
všech stran ozývá volání po snížení závislosti na ratingu. Ukazuje se však, že odhalit nedostatky 
ratingu je mnohem snazší, než najít jednoznačně lepší alternativu. 
 
By Peter Marsh 
China noses back ahead as top goods producer to halt 110-year US run 
Čína se stala největším výrobcem a ukončila tak převahu USA trvající 110 let 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37565 (14.3.2011), p. 4 
Jak vyplývá ze zprávy americké konzultační společnosti IHS Global Insight, podíl Číny na světové 
průmyslové výrobě byl v r. 2010 vyšší než podíl USA. Data IHS dále ukázala, že světový 
zpracovatelský průmysl vzrostl loni téměř o desetinu. -- Český překlad článku pod názvem Čína 
přerušila 110 let trvající nadvládu USA viz Hospodářské noviny ze dne 15.3. 2011, s. 17. 
 
Renáta Myšková, Ivana Linkeová 
Index finančního zajištění obyvatel 
Ekonomické rozhľady, Sv. 39, (2010) č. 3, s. 406-417 
Příspěvek definuje nový ukazatel Index finančního zajištění obyvatel (základem jsou veličiny míra 
nezaměstnanosti a průměrná hrubá mzda v regionu) a model pro posouzení ekonomického vývoje 
regionu pomocí tohoto ukazatele. Modelově zpracovaná empirická data jsou z let 1996-2008/9            
z Pardubického kraje. Lze jej využít ke komparaci ekonomické úrovně v regionu a v republice. 
 
Internal affairs : regional inequality 
Vnitřní záležitosti : regionální nerovnost 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8724, p. 75-76 
Rozdíly mezi zeměmi často nejsou tak velké jako nerovnosti mezi regiony uvnitř zemí. Mezera mezi 
chudšími a bohatšími regiony se v průběhu krize zvětšila a může se ještě zhoršit, protože vlády snižují 
výdaje, a to se může více dotknout chudších částí. V článku se popisuje vývoj v některých zemích 
(Británie, USA, Čína aj.) a hledá se odpověď na otázku, jak nejlépe zvýšit úroveň důchodu v nejchudších 
regionech, aniž by se jen nalévaly peníze. -- Viz i článek na s. 13-14 pod názvem Gaponomics: 
regional disparities. 
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Michiyo Nakamoto ... [et al.] 
Investing in Japan 
Investování v Japonsku 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37551 (25.2.2011), sep. sect. (4 p.) 
Japonsko jako země se stárnoucím obyvatelstvem a klesající konkurenceschopností hledá nové zdroje 
dynamického rozvoje. Jednotlivé články přehledu se zabývají politickou situací, otázkou výnosů 
akcionářů, podnikovými fondy, internacionalizací podniků a vzdělávání, farmaceutickým průmyslem, 
novým mezinárodním terminálem v Tokiu aj. 
 
Martin Murphy 
Kartellamt: Wasser ist zu teuer 
Kartelový úřad: voda je příliš drahá 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 50 (11.3.2011), S. 22-23 
Rozdíly v ceně vody v Německu dosahují až 300 procent a jedním z důvodů jsou nevytížené sítě, které 
byly vybudovány s výhledem vyšších odběrů. Ve většině regionů však spotřeba vody klesá (úsporné 
spotřebiče, redukce průmyslových provozů), od sjednocení Německa se odběr v Berlíně i dalších 
městech snížil na polovinu. Tlak kartelového úřadu na snižování cen (v rozmezí 25-37 procent). 
 
Stefan Gehring, Thorsten Mäger 
Kartellrechtliche Grenzen von Kooperationen zwischen Wettbewerbern - Neue Leitlinien der 
EU-Kommission 
K rozsahu kooperace mezi účastníky soutěže stanovenému kartelovým právem - nové směrnice 
Evropské komise 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 7, S. 398-405 
Dohody o kooperaci mezi účastníky soutěže (horizontální dohody) jsou v praxi důležité pro vytváření 
synergií. Evropská komise před časem přepracovala směrnice k přezkoušení těchto smluv a vydala dvě 
nařízení o osvobození skupin. Úpravy se týkají smluv o informační výměně mezi účastníky soutěže, 
smluv o výzkumu a vývoji, společné výrobě, nákupu a uvádění produkce na trh a také smluv nad 
rámec standardních podmínek. K nově zdůrazněným stránkám horizontální spolupráce (např. 
vymezení mezi aktuální a potencionální soutěží). - Pozn. 
 
von Christian Siedenbiedel 
Merkels Planwirtschaft 
Plánované hospodářství kancléřky Merkelové 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 7, S. 17 
Příspěvek kriticky hodnotí německý tlak vyvíjený na minimalizaci rozdílů v oblasti mzdové, daňové a 
rozpočtové politiky zemí eurozóny, což politici odůvodňují nezbytností větší koordinace hospodářské 
politiky v Evropě. Taková opatření však nemají daleko k centrálnímu plánování, a navíc odporují 
evropské myšlence, která v soutěži Evropanů spatřuje motor blahobytu; příp. zavedení jednotných 
daní či jednotné mzdové politiky může mnohé země poškodit, protože neumožní zohlednit jejich 
situaci či individuální potřeby. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Frankfurt n. M.,   
z 6. února 2011. 
 
Eleonora Fendeková, Michal Fendek 
Modely cenovej regulácie sieťových odvetví 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 10, s. 1039-1054 
Teoretický příspěvek k problematice cenové regulace síťových odvětví. Autoři se nejprve věnují 
úvahám nad všeobecnými principy cenové regulace monopolu a o rovnováze v podmínkách dokonalé 
konkurence versus v podmínkách monopolu. Dále analyzují dva modely regulace na trhu síťových 
odvětví - popisují model regulace na bázi návratnosti investic a jeho slabé stránky a model regulace na 
bázi návratnosti výstupu (objemu produkce) - a formulují závěry o chování firmy v rámci jednotlivých 
modelů regulace. Vyvozují, že podporu efektivního rozvoje regulovaného subjektu i všeobecné 
efektivnější využívání výrobních faktorů může přinést cenová regulace na bázi návratnosti výstupu. - 
Pozn. 
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Tomáš Kruták 
Novela není všelék : veřejné zakázky 
Euro, Sv. 2011, č. 10, s. 70-71 
Úvaha nad možným reálným zvýšením hospodárnosti a omezením korupce při realizaci veřejných 
investic prostřednictvím chystané novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Autor rozebírá a 
kriticky hodnotí některé navrhované změny: snížení finančního limitu u zakázek malého rozsahu, 
zostření správních postihů, vypuštění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, 
vypuštění soutěžního dialogu atd. Volá po zavedení právní odpovědnosti osob na straně zadavatele, 
které přijímají investiční rozhodnutí, a po zvýšení efektivity dohledu ze strany ÚOHS. 
 
By Robin Harding 
Rapid rise in oil price holds global economy hostage 
Rychlý růst cen ropy drží světovou ekonomiku jako rukojmí 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37564 (12.3.2011), p. 3 
Cena ropy od listopadu 2010 zdražila o třetinu. Oživení řady ekonomik po celém světě je stále velmi 
křehké a drahá ropa je společně s dalšími faktory může narušit. V článku se nicméně konstatuje, že 
především americké hospodářství by se mělo s drahou ropou vyrovnat bez větších problémů. -- Český 
překlad článku pod názvem Světová ekonomika se stává rukojmím rostoucích cen ropy viz 
Hospodářské noviny ze dne 14.3. 2011, s. 21. 
 
Slavoj Czesaný 
The business cycle in the Czech Republic : trends, context and economic policy implications 
Hospodářský cyklus v České republice : tendence, kontext a důsledky hospodářské politiky 
Ekonomické rozhľady, Vol. 39, (2010) No. 3, p. 378-405 
Analýza vývoje hospodářského cyklu ČR od roku 2000 do současnosti a zjišťování příčin a následků 
výkyvů ekonomické aktivity v období 2008-2009 způsobených globální finanční a hospodářskou krizí. 
Po stručném shrnutí cyklického vývoje ČR v devadesátých letech autor detailně analyzuje období 
konjunktury v letech 2000-2007, vývoj poptávky a jejích jednotlivých komponent a nabídky. Následně 
charakterizuje hospodářské zpomalení v letech 2008-2009 a krátkodobé makroekonomické předpovědi 
na období 2009-2010. Na závěr analyzuje důsledky monetární a fiskální politiky a hodnotí 
protikrizová opatření politik v ČR. 
 
Jean Imbs 
The first global recession in decades 
První celosvětová recese za desetiletí 
IMF Economic Review, Vol. 58, (2010) No. 2, p. 327-354 
Studie na základě dat o průmyslové výrobě v rozvinutých i rozvojových zemích od 80. let 20. století 
odhaduje změny ve strukturách mezinárodní korelace hospodářských cyklů v uplynulých třiceti letech 
se zaměřením na krizové období 2008-09. Dokumentuje nebývale významný pozitivní posun v míře 
mezinárodní synchronizace hospodářských cyklů od podzimu 2008 a to zejména mezi vyspělými 
ekonomikami. - Pozn. 
 
The price of fear : oil markets and Arab unrest 
Cena strachu : ropné trhy a arabské nepokoje 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8723, p. 27-28, 30 
Mezi nepokojem v arabských zemích a zdravím světové ekonomiky existuje řada souvislostí. Článek 
hledá odpověď na tři otázky: jak zranitelný je trh s ropou vůči přerušení dodávek; jak citlivá je světová 
ekonomika na ostrý nárůst cen ropy; a jak dokážou odpovědní činitelé zvládnout šok, když dojde         
k nejhoršímu. -- K problematice viz i článek na s. 13 nazvaný The 2011 oil shock. 
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Václav Klaus 
Žádný detailní scénář neexistoval : Václav Klaus k 20 letům ekonomické transformace 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 45 (4.3.2011), s. 10 
Projev přednesený prezidentem ČR na Univerzitě Pardubice dne 1. března 2011 rekapituluje období 
ekonomické transformace na počátku 90. let a přibližuje myšlenkové představy jejích tvůrců v okamžiku 
nastupujících radikálních změn při vytváření nového ekonomického systému v ČR. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Ludmila Štěrbová 
Lisabonská smlouva a společná obchodní politika EU 
Současná Evropa, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 23-43 
Ke změnám ve společné obchodní politice (SOP) a v rozhodovacích a implementačních procesech s ní 
spojených, jež přináší Lisabonská smlouva. Nové zařazení SOP ve Smlouvě o EU a ve smlouvě          
o fungování EU; rozšíření kompetencí v oblasti investic a v oblasti služeb a obchodních aspektů práv   
k duševnímu vlastnictví; potvrzení externích výlučných kompetencí EU ke sjednávání dohod v oblastech 
SOP i interní výlučné kompetence ohledně jejich implementace; změna role Evropského parlamentu. 
Změny zakotvené v Lisabonské smlouvě ovlivní nejen rozsah vlivu členských států EU na SOP, ale 
mohou ovlivnit také postavení EU v rámci mezinárodního obchodu, především u sjednávání závazků a 
pravidel v mnohostranných i bilaterálních obchodních a investičních dohodách. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Ruth Berschens 
EU macht Druck auf Paris 
EU vyvíjí tlak na Paříž 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 18 (26.1.2011), S. 14 
Ke snahám EU prolomit izolaci francouzského trhu s plynem a elektřinou a zpřístupnit jej ostatním 
zemím EU. Zhruba 90 procent obou komodit na francouzském trhu ovládají jen dva koncerny - EDF a 
GDF (Electricité de France, Gas de France), což neodpovídá pravidlům o volné soutěži v rámci celého 
vnitřního evropského trhu. Při otvírání francouzského trhu bude potřeba překonat dva problémy: 
jednak absenci propojení francouských sítí na hranicích se Španělskem a s Německem a hlavně státem 
regulované ceny elektřiny a plynu (mimořádně zvýhodněná je atomová energie). Dle nového 
francouzského zákona jsou koncerny od července 2011 povinny 25 procent své produkce prodávat 
konkurenci, zatím však není obchodování pro německou stranu zajímavé, protože EDF ji nabízí za 
přemrštěnou cenu - 42 €/MWh. Od března 2011 začne v EU platit 3. stupeň liberalizačních předpisů 
pro trh s plynem a elektřinou a francouzským monopolům nezbyde než otevřít své sítě a zabezpečit 
konkurenci férové podmínky. 
 
M. Jeršov 
Novyje riski postkrizisnogo mira 
Nová rizika pokrizového světa 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 12, s. 4-16 
I přes známky oživení světového hospodářství panuje na finančních trzích nejistota. Hledání 
"bezrizikových" investic má za následek pokračující růst ceny zlata, stříbra a švýcarského franku. 
Druhá etapa kvantitativního uvolnění v USA znamená hromadný tisk dolarů a následně vznik 
nadměrné likvidity a souvisejících rizik ve světovém finančním systému. - Pozn. 
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Andrei A. Levchenko, Logan T. Lewis and Linda L. Tesar 
The collapse of international trade during the 2008-09 crisis : in search of the smoking gun 
Propad mezinárodního obchodu během období krize 2008-09 : snaha o nalezení skutečného 
důkazu 
IMF Economic Review, Vol. 58, (2010) No. 2, p. 214-253 
Nápadným rysem současné hospodářské recese je globální propad zahraničního obchodu. Autoři 
prostřednictvím detailní analýzy desagregovaných dat o vývozu a dovozu v USA zjišťují, že nedávný 
propad mezinárodního obchodu je ve srovnání s poklesem hospodářské aktivity daleko závažnější, 
jeho rozměr je mimořádný i dle historických měřítek. Studie je příspěvkem k empirickému 
porozumění a úspěšnému ekonomickému vysvětlení tohoto stavu. - Pozn. -- Viz také další články v tomto 
čísle časopisu, které se věnují spojení mezi globální krizí a propadem mezinárodního obchodu. 
 

Podnik a podnikání 
 
Kim Klarskov Jeppesen and Ulrik Gorm Moller 
Asset stripping in a mature market economy 
Tunelování ve vyspělé tržní ekonomice 
Journal of financial crime, Vol. 18, (2011) No. 1, p. 32-46 
Příspěvek dokumentuje schéma podvodu v Dánsku, díky němuž řada společností s ručením omezeným 
přišla o svůj majetek a zbyly jim jen dluhy na daních, a následně i dánská daňová a celní správa přišla 
o velké částky. Cílem je zjistit, jak mohlo dojít k tunelování ve vyspělé tržní ekonomice se silným 
systémem správy a řízení podniků a nízkou úrovní korupce. - Pozn. 
 
Halka Pavlíková 
Likvidace: jaké jsou rozhodující etapy a průběh. [1.]  
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 19-22 
Ukončení podnikatelské činnosti, pravidla ukončení zrušením či zánikem společnosti. Likvidace 
společnosti dobrovolná/nucená, rozhodnutí o likvidaci. Jednotlivé fáze základního průběhu likvidace. 
 
Uncorking enterprise 
Jak uvolnit cestu podnikání 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8722, p. 62 
Různé nástroje pomáhají národohospodářům posoudit, jak příznivé prostředí vytváří jejich země pro 
podnikání. Nyní dva akademici, Zoltan Acs z George Mason University ve Virgínii a Erkko Autio       
z Imperial College Business School v Londýně, vytvořili nový index globálního podnikání a rozvoje. 
Index se zaměřuje na rychle rostoucí firmy, snaží se změřit ambice podnikatelů a také kde převládají 
startující firmy. Přínosný je i tím, že odhaluje místní "úzká místa". 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Ján Záborský 
Druhý pilier čakajú rozsiahle zmeny : novela prináša nový akciový fond i automatický vstup       
s možnosťou výstupu 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 6, s. 46 
K avizovaným změnám druhého důchodového pilíře v SR, jehož novela má platit od roku 2012. DSS. 
 
Vladimír Bezděk ... [et al.] 
Důchodová reforma očima NERVu 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 51 (14.3.2011), s. 9 
Shrnutí cílů a základních rysů důchodové reformy, jak ji v prosinci 2010 doporučili experti z Národní 
ekonomické rady vlády (NERV), a postoj NERVu v reakci na vládou ohlášenou konečnou podobu 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

25 

penzijní reformy v ČR. -- Následující čísla HN v daném týdnu přinášejí pokračování seriálu o důchodové 
reformě - v č. 52 na s. 9 je uveřejněna analýza akademiků Příliš drahé důchodové fondy. 
 
Petr Vojtek 
K aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ve věcech pojištění 
Pojistné rozpravy, Sv. 2010, č. 26, s. 80-95 
Popis a rozbor osmi rozhodnutí ve věcech pojištění významných pro právní praxi, které v nedávné 
době vydal Nejvyšší soud České republiky (25 Cdo 4585/2007; 25 Cdo 1791/2008; 25 Cdo 
4305/2007; 25 Cdo 4076/2007; 25 Cdo 5012/2007; 25 Cdo 1438/2007; 25 Cdo 4645/2007; 25 Cdo 
732/2008). 
 
Jaroslav Vostatek 
Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů v ČR 
Pojistné rozpravy, Sv. 2010, č. 26, s. 144-158 
Autor nahlíží na problematiku penzijního připojištění se státním příspěvkem z pohledu českého 
pojistného práva a navrhuje přeměnu tohoto produktu pojištění osob na spořící produkt. Analyzuje 
návrh zákona o penzijním spoření, který připravila vláda v roce 2009, a srovnává státní podporu           
v případě penzijního připojištění i penzijního spoření. Dále se věnuje produktu stavebního spoření a 
jeho státní podpory u nás a německému Riester-Rente a Wohn-Riester. V závěru apeluje na výraznější 
úlohu regulace trhu pojištění osob a konkurenčních produktů. 
 
Hana Škodová, Jiří Táborský 
Penzijní reforma : první změny na podzim 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 61 (28.3.2011), s. 7-9 
Informace o změnách připravovaných vládou ČR v letošním roce i v budoucnu v oblasti starobních 
důchodů. Od října r. 2011 se mění výpočet výše důchodu (viz tabulka Státní penze po tzv. malé 
reformě, kde je porovnána výše hrubé mzdy a výše důchodu po zohlednění změn), připravuje se 
postupné zvyšování důchodového věku nad 65 let, zrychlení růstu důchodového věku pro ženy.           
V další části je analyzován současný stav systému penzijního připojištění a jsou připojeny informace   
o připravovaných penzijních společnostech. -- K tématu také příspěvek experta na demografii T. Kučery 
Reforma penzí může skončit velkým letadlem na s. 10. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Poker státem podpořený : penzijní reforma 
Euro, Sv. 2011, č. 9, s. 30-33 
Shrnutí současného vládního návrhu penzijní reformy, ve kterém vláda podporuje vznik kapitálových 
fondů neboli druhého pilíře penzijního systému s dobrovolnou účastí. Rozbor oblastí problematických 
a těch, ke kterým momentálně nejsou známy propočty a konkrétní informace (podmínky fungování 
penzijních fondů, dědění, výhodnost forem vyplácených penzí atd.). Parametrické úpravy prvního 
pilíře - malá penzijní reforma s platností od 30.9.2011. -- Viz také o zkušenostech provedené 
důchodové reformy a výkonnosti důchodových fondů na Slovensku s. 32-33. 
 
A.K. Solov'jev 
Problemy razvitija pensionnoj sistemy Rossii i puti ich rešenija 
Problémy rozvoje důchodového systému Ruska a cesty jejich řešení 
Finansy, Sv. 2010, No. 12, s. 64-68 
Důchodová reforma v Rusku v r. 2002 a v r. 2010, nedosažení strategických cílů v důsledku finanční 
krize - dlouhodobé finanční stability a průběžně vyrovnaného rozpočtu Penzijního fondu Ruska, 
možné řešení problémů. - Pozn. 
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Lukáš Vojáček 
Smysl mají jen rizikové fondy : penzijní připojištění 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 10, s. 60-61 
Problematika výnosnosti současného penzijního připojištění a navrhovaná opatření MF k vyššímu 
zhodnocení peněz v penzijních fondech k individuálnímu zajištění na stáří. Grafy ukazují zhodnocení 
peněz účastníků penzijního připojištění v jednotlivých fondech v letech 1995-2009. 
 
Tackling the intractable : public-sector pensions 
Jak vyřešit neřešitelné : penze veřejného sektoru 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8724, p. 35-36 
Úsporné plány britské vlády ve veřejném sektoru, rozdíly mezi veřejnými a soukromými penzemi, 
radikální reforma důchodového zabezpečení ve veřejném sektoru, očekávaná nesouhlasná reakce 
odborů. 
 
Jiří Tvrdý 
Uplatňování zákona "proti praní peněz" v pojišťovnictví 
Pojistné rozpravy, Sv. 2010, č. 26, s. 159-170 
K výkladu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu pro oblast pojišťovnictví, zejména ve vztahu k životnímu pojištění. Pojmy: 
zahraniční podnikatelský subjekt, obchod nebo obchodní vztah, zjišťování politicky exponované 
osoby, identifikační údaje, povinnost identifikace a její provádění, kontrola platnosti a úplnosti údajů, 
kontrola klienta, podezřelé obchody, mlčenlivost povinné osoby ve vztahu k ÚOOÚ. 
 
Klaus-Jürgen Duschek 
Wohngeld in Deutschland 2009 : Ergebnisse der Wohngeldstatistik 
Příspěvek na bydlení v Německu v roce 2009 : výsledky statistiky příspěvku na bydlení 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 1, S. 27-35 
Statistika příspěvku na bydlení vypláceného domácnostem v Německu v roce 2009, počet a struktura 
příjemců příspěvku, stanovení nároku na příspěvek, výše příspěvku vyplácená na m2, rozpočtové 
náklady na příspěvek atd. 
3 grafy, 8 tab. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Andrew Palmer 
Bricks and slaughter : a special report on property 
Reality pod cenou : zvláštní zpráva o nemovitostech 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8723, centr. sect. (16 p.) 
Nemovitosti jsou obecně vnímány jako bezpečné uložení peněz. Mohou ale být i tím nejrizikovějším. 
Přehled o vývoji realitního trhu přináší články o nájemném bydlení, bytovém trhu jako brzdě oživení 
ve vyspělých zemích, kupování nemovitostí cizinci, komerčních nemovitostech, hrozící realitní 
bublině v Číně, poučení z let konjunktury bytového trhu aj. -- Viz i článek na s. 17 pod názvem Home 
truths: the perils of property. 
 
Sharon Smyth, Jim Silver 
Mieten wie vor 50 Jahren werden für Portugal zum Problem 
Nájmy jako před 50 lety se stávají problémem Portugalska 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 35 (18.2.2011), S. 39 
Zastaralé zákony v Portugalsku brání majitelům domů adekvátně zvýšit nájemné, na nutné opravy jim 
tak chybějí peníze. Nájemní domy jsou často neprodejné, protože kvůli "zmraženým" nájmům se 
majitelé jen s obtížemi zbavují najemníků, kteří celá léta profitují z velmi výhodných nájemních 
smluv. Pevně stanovené nájmy byly sice v roce 1981 zrušeny a od roku 1990 je možné uzavírat časově 
omezené nájemní smlouvy (týkají se pouze nových smluv), pro více než polovinu nemovitostí však 
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stále platí staré zákony. Určité zvýšení nájmů umožňuje zákon z roku 2006 s podmínkou, že budovy 
jsou v dobrém stavu a úřady úpravu nájemného odsouhlasí. Nízká úroveň nájmů trvale zvyšuje 
potřebu investic do renovačních prací - chybějící investiční stimuly vedou k chronickému nedostatku 
nájemního bydlení, což vede k nárůstu cen (vlastního) bydlení a prohlubuje úroveň zadlužení země. 
 
Pavla Kreuzigerová 
Nedostatkové zboží : sociální bydlení 
Euro, Sv. 2011, č. 11, s. 38-39 
Nedostatky systému sociálního bydlení v ČR, neúspěch programu na podporu výstavby sociálních 
bytů MMR z roku 2009. Problémy výstavby iniciované obcemi. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Daniel Rettig 
Das neue Jobwunder 
Nový zázrak nárůstu pracovních míst 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 9, S. 72-77 
Německá ekonomika prožívá rozkvět, který se přenáší i na trh práce, jehož absorpční schopnost je 
např. jen pro okruh absolventů, odborných a vedoucích pracovníků vyjádřena počtem 33 000 (ve 
zhruba 400 podnicích). Je to dobrý výhled nejen pro ty, co hledají první pevné zaměstnání po 
ukončení studia, ale i pro zaměstnance, kteří se chtějí nebo potřebují poohlédnout po novém místě. 
Přehled podniků a odborností s nabídkou pracovních míst. 
 
Pavel Gertler, Matúš Senaj 
Downward wage rigidities in Slovakia 
Rigidita mezd směrem dolů na Slovensku 
AUCO Czech economic review, Vol. 4, (2010) No. 1, p. 79-101 
Empirická analýza dat na odvětvové i podnikové úrovni odhaduje rozsah rigidity nominálních a 
reálných mezd směrem dolů ve Slovenské republice a porovnává ji s rigiditou mezd ve 20 státech EU. 
- Pozn. 
 
Ladislav Jouza 
Novela zákoníku práce 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 2, s. 49-50 
Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti novela zákoníku práce. Změny se týkají zejména poskytování 
náhrady mzdy místo nemocenských dávek a právní úpravy dohody o provedení práce. Mění se výše 
náhrady mzdy poskytovaná zaměstnavatelem místo nemocenských dávek a prodlužuje se doba, po 
kterou tato náhrada mzdy náleží od zaměstnavatele. 
 
Marie Salačová 
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1. 2011 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 2, s. 29-31 
K vyhláškám Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Změna stravného, sazby 
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a výše základních sazeb zahraničního 
stravného pro rok 2011. 
 
Claudia Obmann, Peter Thelen 
Zurück in die Zukunft 
Nazpět do budoucna 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 40 (25.2.2011), S. 62-63 
K firemním koncepcím zaměstnávání/využívání starších a starých zaměstnanců v Německu; v tabulce 
přehled současného příp. plánovaného důchodového věku žen/mužů ve vybraných evropských zemích 
vč. Japonska a USA. 
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Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 4/2011  
Informační povinnosti zaměstnavatelů - změny. Pracovní pohotovost. Odstupné nově. Pracovní řád - 
zákon podniku. Předčasné ukončení zaměstnání pracovníkem. Zákon o zaměstnanosti v číslech. 
Porušení pracovní kázně na pracovní cestě. Výdaje na pracovní cesty zaměstnanců. Zdanění příjmů 
pracujících důchodců. Zdravotní pojištění - souběžné příjmy a EU. Osoba spolupracující s OSVČ ve 
zdravotním pojištění. Potvrzení o zaměstnání čili zápočtový list. 
 

Právo 
 
Nikki Tait 
EU seeks breakthrough in quest for single patent 
EU usiluje o průlom v hledání jednotného patentu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37561 (9.3.2011), p. 2 
Evropský patentový úřad existuje, ale něco takového jako evropský patent nikoliv. V důsledku toho 
není Evropa ve srovnání s USA a Japonskem konkurenceschopná pro vynálezce nebo podniky, které 
chtějí ochránit svá práva duševního vlastnictví. Proto je v současnosti vyvíjena velká snaha na 
zavedení jednotného patentového režimu, ale dosavadní průběh procesu není jednoduchý. 
 
Petr Dobiáš 
Mezinárodně právní aspekty pojištění 
Pojistné rozpravy, Sv. 2010, č. 26, s. 39-79 
Obsáhlý příspěvek se věnuje současnému vývoji pojišťovacího práva na úrovni Evropské unie a 
vybrané relevantní judikatuře národních soudů demonstrující jejich rozhodovací činnost v oblasti 
mezinárodně právních aspektů pojištění (ČR, Francie, Německo, Rakousko). Římská úmluva o právu 
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, právo rozhodné pro pojistné smlouvy podle Nařízení Řím 
I. Evropské směrnice k pojištění - úprava umístění pojistného rizika versus úprava rozhodného práva. 
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy dle 
Nařízení Řím II s důrazem na právní úpravu související s pojištěním. Vyřizování přeshraničních sporů 
v pojištění, pravidla jurisdikce a vybraná judikatura dle Nařízení Brusel I. - Pozn. 
 
Richard Král 
Neplatnost směrnic EU a její důsledky pro vnitrostátní transpoziční předpisy 
Jurisprudence, Sv. 20, (2011) č. 1, s. 3-8 
Případy, kdy Soudní dvůr EU zneplatnil směrnici EU, nejsou zdaleka ojedinělé. Tento článek se 
věnuje konkrétním dopadům zneplatnění směrnice EU na právní status příslušného transpozičního 
předpisu. - Pozn. 
 
Zuzana Trávníčková 
Opatření proti financování terorismu : ladění pravidel pro vytváření evropských sankčních 
seznamů 
Současná Evropa, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 45-59 
Evropská sankční politika a sankční seznamy vytvářené v souvislosti se sankcemi proti financování 
terorismu prováděnými Evropskou unií. Příspěvek nejprve krátce uvádí do problematiky boje proti 
financování terorismu a opatřením na evropské úrovni, dále analyzuje evropská soudní řízení ve věci 
Organizace mudžáhidů íránského lidu, ve kterém se podařilo dosáhnout vyškrtnutí ze sankčních 
seznamů (tzv. de-listing), a poukazuje na paralelu mezi rozsudky a laděním pravidel pro sestavování 
sankčních seznamů. - Pozn. 
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Viktor Šmejkal 
Specifické finančněprávní vztahy a některé otázky jejich právní úpravy 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 3-10 
Kategorizace a zvláštnosti některých druhů finančněprávních vztahů; obecná pravidla delimitace 
finančněprávních vztahů (příklad vztahu mezi emitentem a držitelem dluhopisu), specifické právní 
vztahy v pododvětví rozpočtového práva (rozpočtové právo a institut dotace a ne/návratné finanční 
výpomoci, metoda interpretace rozpočtového práva). 
 
Pavel Východský 
Vnitřní a vnější aspekty boje proti pojistným podvodům 
Pojistné rozpravy, Sv. 2010, č. 26, s. 171-183 
Analýza vnitřních a vnějších vlivů na řízení agendy pojistných podvodů. Typy a charakteristiky 
pojistných podvodů (PP); legislativní prostředí; pohled na PP ze strany orgánů činných v trestním 
řízení a ze strany pojišťoven; ekonomický pohled pojišťoven na PP a kvalifikovaný odhad objemu 
pojistných podvodů v ČR; organizace a řízení agendy PP; formy a aspekty spolupráce pojišťoven na 
společném trhu jako účinný nástroj prevence v boji proti pojistným podvodům. - Pozn. 
 
Renáta Bašková 
Zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy patriace do kompetencie NBS (platné k 1.1.2011) 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 19-23 
Přehled zákonů a závazných právních předpisů v rámci jednotlivých kompetencí Národní banky 
Slovenska (platební styk, kapitálový trh vč. cenných papírů, devizová oblast atd.). 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč. 7,  č. 5 

Právo na odpočet daně u služeb, za které je platba poskytována osobě, která má své bydliště, své sídlo 
nebo svou hlavní správu na území považovaném za „daňový ráj“ : žádost o rozhodnutí o předběžné 
otázce Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I (čl. 267 SFEU) - dosud 
nezveřejněno. Oasis East sp z o.o. v. Minister Finansów. 
rozsudek SDES (sedmý senát) z 30.9.2010 C-395/09 
 
Jurisprudence,  2010,  roč. 19,  č. 6 

Vyšší spotřební daň při dovozu ojetých motorových vozidel, než činí daň u vozidel, která jsou na 
území členského státu již v oběhu : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen 
sad (čl. 267 SFEU). Regionalna Mitnicheska Direktsia - Plovdiv v. Petar Dimitrov Kalinchev.  
rozsudek SDES (první senát) ze 3.6.2010 C-2/09 
 
Jurisprudence,  2010,  roč. 19,  č. 6 

Výše  mzdy, na kterou má těhotná zaměstnankyně nárok po dobu svého dočasného převedení na jiné 
pracovní místo s jinými pracovními úkoly než vykonávala před převedením : žádost o rozhodnutí         
o předběžné otázce Helsingin käräjäoikeus (čl. 267 SFEU). Sanna Maria Parviainen v. Finnair Oyj.  
rozsudek SDES (třetí senát) z 1.7.2010 C-471/08 
 
Jurisprudence,  2010,  roč. 19,  č. 6 

Propagace hazardních her organizovaných v jiných členských státech než je bydliště osob, které hry 
pořádají : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Svea hovrätt (čl. 267 SFEU). Trestní řízení proti 
Otto Sjöbergovi (C-447/08) a Andersu Gerdinovi (C-448/08).  
rozsudek SDES (čtvrtý senát) z 8.7.2010  Spojené věci C-447/08 a C-448/08 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

30 

Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                      
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
by Bert M. Balk 
Lowe and Cobb-Douglas Consumer Price Indices and their substitution bias 
Loweův a Cobbův-Douglasův index spotřebitelských cen a jejich substituční odchylky 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 230, (2010) 
No. 6, p. 726-740 
Teoretický rozbor dvou typů indexů spotřebitelských cen (Loweův ISC, Cobbův-Douglasův ISC) a 
jejich porovnání s ohledem na velikost substitučních odchylek. - Pozn. -- Viz i další příspěvky 
tematicky zaměřeného čísla časopisu "Index number theory and price statistics". 
 
by Stefan Linz 
Regional consumer price differences within Germany : information demand, data supply and 
the role of the Consumer Price Index 
Regionální rozdíly ve spotřebitelských cenách v Německu : informační požadavky, poskytování 
údajů a úloha indexu spotřebitelských cen 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 230, (2010) 
No. 6, p. 814-831 
K regionální cenové statistice a k analýze odlišností cenové hladiny v Německu. Autor se nejdříve 
zamýšlí nad poptávkou po statistických údajích o regionálních spotřebitelských cenách a jejich 
rozdílech a shrnuje existující regionální cenová data (parita kupní síly, nezávislé regionální cenové 
průzkumy, měsíční indexy spotřebitelských cen). V další části popisuje empirickou studii, která 
zkoumala, zda existující index spotřebitelských cen může být použit ke kalkulaci a porovnání 
regionálních cenových rozdílů následným výběrem srovnatelných výrobků. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky tematicky zaměřeného čísla časopisu "Index number theory and price statistics". 
 
Jozef Baruník, Lukáš Vácha, Miloslav Vošvrda 
Tail behavior of the Central European stock markets during the financial crisis 
Chování středoevropských burz cenných papírů během finanční krize z hlediska rozdělení 
chvostů pravděpodobnosti 
AUCO Czech economic review, Vol. 4, (2010) No. 3, p. 281-294 
Příspěvek zkoumá statistické chování dvou skupin vysokofrekvenčních finančních dat - ze 
středoevropských burz cenných papírů reprezentovaných českou, polskou a maďarskou burzou a 
porovnává je s německým DAX indexem a americkým indexem SP 500. Testované období od března 
2005 do března 2009 je rozděleno na dvě části a jsou zkoumány rozdíly v chování burz před a             
v průběhu finanční krize. Empirická analýza se zaměřuje na zkoumání chvostů pravděpodobnosti         
u stabilního rozdělení. - Pozn. 
 
Cristina Procházková Ilinitchi 
Vybrané teorie migrace a jejich význam při vytváření migračních politik 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 18, (2010) č. 6, s. 3-26 
Shrnutí vybraných významných teoretických přístupů zabývajících se fenoménem migrace se 
zaměřením na ekonomický přístup k procesu mezinárodní prostorové mobility obyvatelstva s cílem 
zhodnotit přínos jednotlivých teorií z hlediska jejich využití při vytváření migračních politik. 
Pozornost je věnována kvantitativním statistickým nástrojům k modelování migrace obyvatel               
i alternativním přístupům. - Pozn. 
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Účetnictví 
 
Helena Machová 
Dohadné položky v účetnictví a dani z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 5-7 
Pravidla účtování dohadných položek, dohadné položky z pohledu zákona o dani z příjmů, 
ne/zdanitelnost dohadných položek (nákladů/výnosů) - včetně příkladů. 
 
Zdeněk Morávek 
Dotace v daních a účetnictví u vybraných účetních jednotek v roce 2011 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 11-15 
Daňový a účetní pohled na dotace a příspěvky neziskových organizací. Odlišné způsoby účtování. 
Příjmy z dotací a příspěvků, které nejsou předmětem daně. Příklady. 
 
Jan Tůma 
Stálá provozovna a povinnost vedení účetnictví 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 1, s. 32 
Výklad k nejasnostem v problematice povinnosti vedení účetnictví stálé provozovny zahraniční 
společnosti vztahující se k činnosti v této stálé provozovně dle příslušných českých účetních a 
daňových předpisů. 
 
Martin Děrgel 
Účetní změny od 1.1. 2011 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 2, s. 2-9 
K novele zákona o účetnictví zákonem č. 410/2010 Sb. Zjednodušení pro zahraniční fyzické osoby, 
změny týkající se vybraných účetních jednotek, zjednodušení účetní konsolidace, liberalizace použití 
MÚS, zpřesnění rozsahu inventarizace, nová pravidla přepočtu exotických cizích měn, nová pravidla 
správního trestání za účetní chyby, změny účetní vyhlášky, změny týkající se dlouhodobého majetku aj. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 4/2011  

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (2.). Správní delikty v účetnictví a ve správě daní. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 6/2011  

Sedm hlavních změn v zákoníku práce, na kterých se pracuje. Lidé mohou zdarma zjistit, zda mají 
v pořádku všechny náležitosti k přiznání důchodu. Na co si dát pozor při vyplňování přiznání k dani 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2010.  
 
č. 7/2011  

Novela zákona o DPH.  Daňový řád - doručování. Asistent auditora. Důsledky přechodu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů ve mzdové účtárně. Odpovědnost za škodu. 
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Veřejná správa 
 
Vladimír Smejkal 
Aktuální stav provádění elektronických právních úkonů podle zákona č. 300/2008 Sb. 
Pojistné rozpravy, Sv. 2010, č. 26, s. 184-199 
K zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb., který nabyl 
účinnosti dnem 1.7.2009, a ke zhodnocení ročního praktického fungování datových schránek. Geneze 
zákona a spuštění datových schránek (DS), následně k pojmu elektronické úkony; používání, zřizování 
a identifikace DS; datová schránka fyzické osoby a její druhy; datová schránka právnické osoby; 
přístup do DS a její zrušení; archivace zpráv; doručování dokumentů orgánů veřejné moci a provádění 
úkonů vůči těmto orgánům prostřednictvím DS; vzájemné dodávání dokumentů soukromoprávních 
osob. - Pozn. 
 
Michal Lehuta 
Menej úradníkov : verejná sféra prepúšťa. Tento rok ju môže opustiť vyše desaťtisíc 
zamestnancov 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 7, s. 10-11 
Redukce zaměstnanců veřejné správy SR, v tabulce změny v počtu zaměstnanců provedené v sektorech 
veřejné správy (porovnání roku 2010/2011), dopady propouštění na nezaměstnanost. 
 
Jiří Kroupa 
Nová kompetence územních finančních orgánů : finanční právo 
Veřejná správa, Sv. 2011, č. 5, s. 20-21 
Reforma daňové správy ČR, k nové kompetenci územních finančních orgánů tj. přezkoumávání 
hospodaření ÚSC od 1.1.2011.  Přehled legislativy k přezkumu hospodaření; "přenosné" kompetence 
MF ČR, přibraná osoba. 
 
Jan Břeň 
Základní principy hospodaření obce. (6)., Úplatný převod majetku a podmínky platnosti právního 
úkonu  
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 59-60 
Úplatný převod majetku obce. Stanovení ceny převáděného majetku, cena obvyklá, způsob oceňování 
majetku, výjimky z ceny obvyklé, povinné zdůvodnění od ceny obvyklé, povinnost doložky k písemnostem. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Nicole Bullock and Aline van Duyn 
A balancing act 
Krok k udržení rovnováhy 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37553 (28.2.2011), p. 7 
Dluhopisy amerických států a obcí byly až dosud považovány za bezpečnou investici, protože zákon 
stanoví povinnost splatit dluh i v případě vážných finančních problémů. Proto hodně Američanů 
vložilo část svého majetku do municipálních obligací. Hloubka poslední americké recese a dopady 
finanční krize otřásly tímto základem. Některé státy stále utrácejí víc, než činí jejich příjmy, a výdaje 
by v příštích letech mohly ještě vzrůst. Výdajové škrty mají negativní vliv na americký růst. S tím, jak 
státy a obce zápasí s hrozbou velkého deficitu, začínají někteří odborníci hovořit o reálné možnosti 
platební neschopnosti. Článek přináší podrobnou analýzu problematiky. 
 
Jiří Pšenčík, Jindřiška Kouřilová, Jaroslav Sedláček 
Analýza dotací v soukromém sektoru na bázi podniku 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 58-71 
Finanční transfery mezi státem a podnikatelskými subjekty. Autoři analyzují finanční toky plynoucí 
příjemci dotace a toky zpětně naplňující příjmovou stránku poskytovatele dotace, ilustrují možný 
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způsob kvantifikace kladného finančního toku z pohledu dotovaného subjektu i vyvolaného toku 
financí posilujících naopak příjmy státního rozpočtu. Problematika je ilustrativně zpracována na 
příkladu českých zemědělských podniků jako významných příjemců dotací. - Pozn. 
 
by Gerhard Steger 
Austria's budget reform: how to create consensus for a decisive change of fiscal rules 
Rakouská rozpočtová reforma: jak dosáhnout konsenzu ohledně rozhodující změny fiskálních 
pravidel 
OECD journal on budgeting, Vol. 10, (2010) No. 1, p. 7-20 
V prosinci 2007 a prosinci 2009 přijal rakouský parlament rozhodnutí o dalekosáhlé a komplexní 
rozpočtové reformě. Zavedení střednědobého výdajového rámce s právně závaznými výdajovými 
stropy, akruálního rozpočtování a účetnictví a výkonového rozpočtování představuje rozhodující 
změnu nejenom ve směřování rozpočtu, ale i v rakouské správní a politické kultuře. V příspěvku se 
rozebírají hlavní prvky reformy. - Pozn. 
 
Věra Kameníčková 
Bankovní úvěry tvoří většinu závazků obcí, ale rizikem nejsou 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 3, příloha s. 1-2 
Hospodaření obcí v ČR v období let 2009/2010, ke struktuře zadluženosti resp. k pozici bankovních 
úvěrů z pohledu dluhové kapacity obcí. Transparentnost nakládání s obecními financemi, uveřejňovací 
systém veřejných zakázek. 
 
Luděk Niedermayer 
Brusel začíná dostávat rozum : podpora slabších a rozpočtová disciplína jsou cestou z krize 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 57 (22.3.2011), s. 11 
Bývalý viceguvernér ČNB se zamýšlí nad tématem řešení evropské dluhové krize a budoucnosti eura   
s ohledem na chystaný zásadní summit EU. Hodnotí současné postoje zemí eurozóny v otázce nových 
fiskálních pravidel, posílení zdrojů EFSF, přístupu k rozpočtovým hříšníkům. Stručný pohled na 
fiskální krizi a současný stav ekonomiky Řecka, Irska a Portugalska. -- Viz také příspěvek na s. 22 
Evropa bude mít na záchranu zadlužených států více peněz o podobě Evropského stabilizačního 
mechanismu. 
 
Marvin Phaup and Charlotte Kirschner 
Budgeting for disasters: focusing on the good times 
Rozpočtování pro případ katastrof: zaměřeno na dobré časy 
OECD journal on budgeting, Vol. 10, (2010) No. 1, p. 21-44 
Domácnosti a vlády rozdílnou měrou předvídají a připravují se na náhlé šoky spojené s přírodními a 
jinými katastrofami. Interakce mezi veřejnými a soukromými reakcemi na hrozbu neštěstí a mezi 
rozpočtovým účetnictvím a veřejnými rozhodnutími ovlivňují národní politiku a veřejné rozpočtování. 
Ve studii se rozebírají metody rozpočtování ex ante a ex post a uvádí se přehled současných 
mezinárodních postupů, nejprve prezentací přehledu o zemích OECD a poté podrobnějším zkoumáním 
rozpočtových postupů v Japonsku, na Novém Zélandu a v Turecku. - Pozn. 
 
by Ian Hawkesworth ... [et al.] 
Budgeting in Lithuania 
Rozpočtový proces v Litvě 
OECD journal on budgeting, Vol. 10, (2010) No. 3, p. 79-114 
Ve studii se popisuje rozpočtový proces v Litvě z hlediska čtyř fází: sestavování rozpočtu, legislativní 
schvalování, plnění rozpočtu a účetnictví a audit. Ke každé kapitole jsou připojena doporučení dalšího 
zlepšení rozpočtového procesu. - Pozn. 
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Stephan Balling 
Bundesbank kritisiert Bundesregierung 
Bundesbanka kritizuje spolkovou vládu 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 9, S. 9-10 
Kritika Deutsche Bundesbank zveřejněná v aktuální měsíční zprávě míří na fiskální politiku spolkové 
vlády a formu prosazování dluhové brzdy (od roku 2011 stanovuje státu a zemím závazné normy pro 
snižování rozpočtového deficitu). Značné navýšení dluhové kvóty v minulých letech (krize) způsobily 
záchranné balíky pro banky - hlavně kvůli převzetí rizikových bankovních aktiv a závazků HRE a 
WestLB. Bundesbanka vidí závažný problém v tom, že vláda při postupném snižování dluhu 
nesprávně zohlednila daňové příjmy roku 2010, což vytváří další prostor pro zadlužování. Skepticky 
rovněž pohlíží na různé záchranné akce pro euro - především nástroje jako je odkoupení státních 
půjček krizových zemí záchranným fondem eurozóny (EFSF). Obává se, že tak se zodpovědní politici 
i soukromí věřitelé ještě snadněji vyhnou zodpovědnosti a na daňové poplatníky financujících zemí se 
přenesou další značná rizika. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 22. února 2011. 
 
Yvonne Esterhazy 
Holprige Erholung 
Kodrcavé ozdravení 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 7, S. 28 
Hospodářská politika Velké Británie; kritika drastického snižování deficitu, které pro ekonomiku 
skrývá riziko recese. K problematické pozici centrální banky, jejíž boj o udržení důvěryhodnosti (útok 
proti nárůstu cen a slabému růstu) přináší hrozbu přiškrcení konjunktury. 
 
Miroslav Kalousek ; Kristýna Balajová 
Kalouskův reformní slabikář : EURO Business Breakfast 
Euro, Sv. 2011, č. 12, s. 45 
V rámci setkávání EURO Business Breakfast se ministr financí M. Kalousek vyjadřoval k tématu 
snižování strukturálního deficitu a mandatorních výdajů veřejných rozpočtů v ČR. Vysvětloval 
připravovaná opatření k úsporám v oblasti penzijního systému, veřejného zdravotnictví, sociálních 
dávek a výdajů na chod státního aparátu včetně mzdových nákladů. 
 
O.V. Bogačeva, A.M. Lavrov, O.K. Jastrebova 
Meždunarodnyj opyt programmnogo bjudžetirovanija 
Mezinárodní zkušenosti s programovým rozpočtováním 
Finansy, Sv. 2010, No. 12, s. 4-14 
Zavádění programového rozpočtování v různých zemích světa a jeho výsledky; zkušenosti USA, 
Kanady, Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu, JAR, Francie a Brazílie. - Pozn. 
 
von Eckhard Wurzel 
Plädoyer fürs Sparen 
Obhajoba spoření 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 5, S. 40 
Restriktivní finanční politika resp. nižší státní výdaje a vyšší daně sice tlumí celkovou hospodářskou 
poptávku a na počátku konsolidační fáze vede ke snížení hospodářského růstu - ze studií věnovaných 
zemím OECD však vyplývá, že důvěryhodná konsolidační politika může stimulovat ekonomickou 
aktivitu soukromého sektoru. Úsporný kurs tak i po nemnoha letech vede ke zlepšení státních financí a 
následně i k takovému hospodářskému růstu, který vykompenzuje svůj předchozí propad. 
 
Jana Chvalkovská 
Podhoubí korupce : veřejný sektor 
Euro, Sv. 2011, č. 10, s. 19 
Stručná analýza nákladů a struktury výdajů českého veřejného sektoru v porovnání s vybranými státy 
OECD. Výsledky ukazují, že ve srovnání nákladů státu na veřejné služby a statky i z pohledu 
zaměstnanosti se ČR drží zhruba na průměru států OECD; problémem se jeví spíše nerovnoměrná 
struktura výdajů s převahou kapitálových výdajů. 
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Milan Vodička 
Řízni, sekni, pusť mi krev : Spojené státy americké 
Euro, Sv. 2011, č. 8, s. 56-57 
Obamův návrhu rozpočtu USA na fiskální rok 2012, plánované úspory vládních výdajů a částečná 
snaha o zmírnění deficitu. Kongresový boj o rozpočet, postoj veřejnosti k rozpočtovým škrtům. 
 
Jakub Kalenský, Ondřej Malý 
Státní pokladna vyjde na pět miliard. Až pak se rozjede 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 42 (1.3.2011), s. 4 
Projekt integrovaného systému Státní pokladny v ČR a jeho finanční náklady. Očekávané rozpočtové 
úspory, které by měla Státní pokladna přinést. -- Viz také rozhovor s náměstkem MF Zdeňkem 
Zajíčkem o významu a nákladech systému Státní pokladny na s. 4. 
 
Strategie vlády v boji proti korupci - oblast veřejné správy 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 6-8 
Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, ochrana veřejných financí. Priority 
Strategie, která má eliminovat korupční jednání a korupční praktiky na všech úrovních státní správy 
(úplatky, klientelismus, problematika střetu zájmů ev. lobbingu). Přehled opatření s protikorupčním 
efektem (novela zákona o veřejných zakázkách, zpřísnění pravidel stanovených pro nakládání s majetkem 
obcí a krajů, posílení kontrolních pravomocí NKÚ atd.). V tabulkách stav korupce v ČR a index 
vnímání korupce (CPI) v období let 2000-2010. -- K tématu také další příspěvek viz s. 64-65. 
 
by Zsolt Darvas 
The impact of the crisis on budget policy in Central and Eastern Europe 
Dopad krize na rozpočtovou politiku ve střední a východní Evropě 
OECD journal on budgeting, Vol. 10, (2010) No. 1, p. 45-86 
Konkrétní dopady finanční a ekonomické krize na země střední a východní Evropy; procykličnost 
fiskálních politik; dopad krize na fiskální politiku; reakce jednotlivých vlád; poučení z předchozích 
krizí v rozvíjejících se ekonomikách; některé náměty na vhodnou reakci rozpočtové politiky. - Pozn. 
 
Věra Kameníčková 
Větší obce a jejich hospodaření : zadluženost více ohrožuje malé obce 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 1, s. 20-21 
Rozpočtové příjmy a výdaje větších obcí v ČR v období 2005-2009; v grafech přepočty příjmů, 
výdajů, dluhu na obyvatele. 
 
Josef Pravec 
Zadlužená první republika : státní dluh 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 8, s. 40-41 
Autor v příspěvku hledá paralely mezi současností a meziválečným Československem v oblasti 
zadlužování a deficitu státního rozpočtu, snižování výdajů a zvyšování daní. Hledá odpověď na 
otázku, zda první republice hrozil státní bankrot. -- Viz také příspěvek S dluhy v Evropě zatočí až 
bankrot! na s. 38-39. 
 

Zdravotnictví 
 
David Prušvic, Kateřina Pavloková 
Generational accounting in European health care systems 
Generační účetnictví v evropských systémech zdravotní péče 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 5, p. 378-399 
Příspěvek zkoumá dopady stárnutí populace (zejména z pohledu mezigenerační solidarity) na 
financování systému veřejného zdravotnictví vybraných evropských zemí. Prostřednictvím 
makroekonomického dlouhodobého projekčního modelu autoři modelují hypotetické generační účty 
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jedince narozeného v roce 2007 během jeho života, které charakterizují a kvantifikují rozsah zatížení 
budoucích generací v oblasti financování zdravotnictví v sedmi státech (ČR, Dánsko, Estonsko, 
Francie, Itálie, Nizozemsko a Velká Británie). Rostoucí schodky a výdaje na zdravotní péči znamenají 
znatelnou fiskální nerovnováhu pro zkoumané země. - Pozn. 
 
Jeremy Lemer and Ed Crooks 
Transparently opaque 
Transparentně neprůhledné 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37548 (22.2.2011), p. 9 
Dopad reformy amerického zdravotnictví na podniky, spory kolem zákona o ochraně pacientů a 
dostupné péči ("Obamacare"), rychlejší růst nákladů na zdravotnictví než celé ekonomiky, obavy        
z ještě většího nárůstu nákladů. 
 

Zemědělství 
 
Marian Božík 
Reform of the CAP after 2013 and its impacts on Slovak agriculture 
Reforma Společné zemědělské politiky po roce 2013 a její dopad na slovenské zemědělství 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 1, p. 11-20 
Analýza návrhů reformy Společné zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2013 a modelový odhad 
dopadu jednotlivých scénářů řešení na slovenské zemědělství. Ekonomické důsledky reformy a 
alternativních scénářů, kvantitativní dopad změn na produkci. -- Dopadům potenciálních scénářů SZP 
po roce 2013 na Slovensku se věnuje článek na s. 27-34. 
 
Milan Vošta 
Společná zemědělská politika EU a její aplikace v České republice 
Současná Evropa, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 127-142 
Příspěvek vymezuje hlavní cíle a principy integrace evropského zemědělství ve formě společné 
zemědělské politiky Evropské unie, dále se věnuje reformním krokům zemědělské politiky od jejího 
vzniku po rozšíření o země střední a východní Evropy a následně analyzuje pozici České republiky se 
zaměřením na finanční mechanismy společné zemědělské politiky EU (přímé platby, nástroje              
k rozvoji venkova - NSPRV, podpory trhu). - Pozn. 
 

Životní prostředí 
 
Markus Haavio 
Climate change and monetary policy 
Změny klimatu a měnová politika 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 84, (2010) No. 2, p. 27-336 
Článek zvažuje následky klimatických změn a politiky ochrany klimatu pro měnovou politiku, 
zejména s ohledem na inflaci. Opatření ke snižování oteplení klimatu zvyšují ceny emisí CO2, 
fosilních paliv a elektrické energie a tím způsobují změny relativních cen různých komodit a mohou 
zvyšovat nestabilitu hospodářského vývoje. Autor se přimlouvá, aby v plánování politiky ochrany 
klimatu byl zvažován také kontext cenové stability. Z analýzy vyplývá, že ekologické daně jsou z pohledu 
cenové stability vhodnější alternativou environmentální politiky než obchodovatelné emisní 
povolenky. 
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Životní úroveň 
 
Sima Kammourieh 
Convergence and "deconvergence" of living standards in the new member states of the 
European Union 
Sbližování a "rozbíhavost" životních standardů v nových členských státech Evropské unie 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 82, p. 1-7 
Analýza a porovnání standardů životní úrovně prostřednictvím hodnoty HDP na osobu v paritách 
kupní síly v letech 1999-2008 u nových členských států EU a procesu dohánění starých členských 
států. Sbližování a neoklasická teorie růstu, Balassa-Samuelsonův efekt. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Richard McGregor and Daniel Dombey 
A question of scale 
Otázka rozsahu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37559 (7.3.2011), p. 7 
Analýza se zabývá otázkou amerických výdajů na obranu. Republikáni se zaměřují více na fiskální 
než zahraniční nebezpečí, a tak jsou výdaje Pentagonu pod nezvyklým drobnohledem. Velké škrty by 
však mohly mít dalekosáhlý dopad. 
 
Christine Mattauch 
Die heimlichen Lobbyisten 
Skrytí lobisté 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 34 (17.2.2011), S. 18 
Výsledky americké studie (University of Massachusetts Amherst) zaměřené na vlastní zájmy ekonomů 
možná dají odpověď na dohady veřejnosti, proč tolik ekonomů selhalo v oblasti prevence krizí. Není 
totiž vyloučeno, že mnozí ekonomové spojili své zájmy se zájmy finančního sektoru. Především          
v USA je obvyklé, že vědci a odborníci v rámci své profese přeskakují hranici mezi teorií a praxí: 
často pracují v akademickém prostředí, pak pro podnik, následně odcházejí do politiky - tato 
všestrannost je sice vnímána jako příkladná, přílišná blízkost však může korumpovat. Problematice 
konfliktu zájmů se věnovala i studie G. Epsteina, která zkoumala vazbu dvou nejvlivnějších seskupení 
ekonomů, od nichž vzešly návrhy na reformu regulace finančních trhů - 70 procent vědců zde mělo 
značné osobní zájmy, protože byli členy správních rad finančních firem, pracovali jako poradci nebo 
sami vlastnili podnik a pokud publikovali či přednášeli, polovina z nich zamlčela své vedlejší aktivity. 
Příspěvek se vyjadřuje i k návrhu zavést povinný etický kodex, který by členy nutil zveřejňovat možné 
konflikty zájmů, zmiňuje důvody odpůrců kodexu i radikálních zastánců etického hlediska v ekonomii, 
kteří chtějí ukončení studia ekonomů doplnit přísahou po vzoru lékařů. 
 
Josef Pravec 
Chytré hlavy politických stran : think tanky 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 9, s. 32-35 
České think tanky, jejich význam a provázanost s pravicovou a levicovou politikou v ČR. Nedávný 
vznik středolevého think tanku Cesta (J. Pehe); stručná analýza šesti politických institutů fungujících 
na české scéně (Centrum pro ekonomiku a politiku - CEP, CEVRO Liberálně-konzervativní akademie, 
Centrum pro studium demokracie a kultury, Liberální institut, Občanský institut, Masarykova 
demokratická akademie); největší think tanky USA. 
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Rachel Griffith and Martin O'Connell 
Public policy towards food consumption 
Veřejná politika ve vztahu ke spotřebě potravin 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 4, p. 481-507 
Úloha veřejné politiky v ovlivňování spotřebitelského chování při nákupu potravin a důvody zásahů 
státu cílené k změnám stravovacích návyků ve vyspělých zemích. Příspěvek zkoumá především různé 
politiky vypořádání se s tržním selháním potravinového trhu - zlepšení poskytování informací 
spotřebitelům, úprava cen potravin prostřednictvím zdanění a regulace v oblasti výroby potravin a 
maloobchodu. Seznamuje se současnou státní politikou intervencí na potravinovém trhu a analyzuje 
dopady různých forem zdanění potravin na skupiny spotřebitelů i regulačních opatření na výrobce a 
prodejce ve Velké Británii. - Pozn. 
 
Malte Buhse 
Rechnen Sie sich reich! 
Propočítejte se k bohatství! 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 39 (24.2.2011), S. 18 
Význam rozvíjení matematického nadání a schopností podporují studie (nejen německých) ekonomů, 
ale i požadavky zaměstnavatelů, kteří pociťují nedostatek inženýrů či informatiků - navíc jsou 
matematické schopnosti stále potřebnější v mnoha povoláních. Vědci zjistili, že lidé, kteří "umí 
pracovat s čísly", více vydělávají a jejich příp. investice jsou výnosnější. Vlohy k matematice jsou 
jednoznačně nejdůležitějším faktorem při dosahování blahobytu, tito lidé mívají lepší povědomí           
o ekonomice, což např. může pomoci při uplatnění na trhu práce i při obchodování na burze. Lidé         
s matematickými vlohami a znalostmi  disponují většími rezervami na stáří, nebývají odkázáni jen na 
státní důchod. Ke zlepšení perspektivy pro matematiku mohou přispět především kvalitní učitelé         
s příslušnou odborností, kteří dětem vštípí dobré základy v 1.-4. třídě základní školy. 
 
Monica von Wysocki 
Wirtschaft schiebt Bildung an 
Ekonomika přispívá ke vzdělávání 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 42 (1.3.2011), S. 28 
Ke školním projektům německých podniků a institucí, které jsou zaměřeny na ekonomické vzdělávání, 
ale i propojení škol s podniky a jejich praxí. Potřebu většího zastoupení výuky zaměřené na 
ekonomiku (rovněž matematiku/informatiku/techniku) posílila nejen finanční krize, která potvrdila 
význam povědomí o ekonomice ve všeobecném vzdělání, ale i požadavky zaměstnavatelů na uchazeče 
o zaměstnání. -- K tématu viz též HB, 2011, č. 27, s. 30. 
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Daně 
 
25615III 
Václav Benda a kolektiv autorů 
Novela DPH a dotazy 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Novela zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011 - výklad nejvýznamnějších změn včetně jejich 
praktické aplikace. Druhá část publikace přináší odpovědi a stanoviska k dotazům z praxe. Např. odpis 
dobropisů, zdanění odstupného, zákonné pojištění odpovědnosti majitele, mzda za práci ve svátek, 
platební podmínka aj. - ISBN: 978-80-87367-15-5 (brož.) 
 
25682 
Jaroslav Kratochvíl, Aleš Šustr 
Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty : [praktická příručka] 
Praha : Linde Praha, 2011, 375 s. 
Příručka seznamuje s aplikací nového daňového řádu (zák. č. 280/2009 Sb.) a vykládá jeho jednotlivá 
ustanovení. Vysvětlení postupů je doplněno příklady z praxe, odkazy na judikaturu a upozorněními na 
sankce. - ISBN: 978-80-7201-831-4 (brož.) 
 
25672 
OECD 
Tax policy reform and economic growth 
Změna daňové politiky a hospodářský růst 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2010, 152 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie souvislostí mezi zdaněním a hospodářským růstem a jejich důsledků pro daňovou politiku. 
Zkoumá opatření prorůstově orientované daňové reformy i její překážky a strategie pro úspěšnou 
realizaci růstově orientovaných daňových změn. Zaměřuje se na daňovou strukturu a dopad daňového 
mixu a navrženého zdanění fyzických osob na určující faktory hospodářského růstu. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-64-09107-8 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25520 
Dipankar Dasgupta 
Modern growth theory 
Moderní teorie růstu 
New Delhi : Oxford University Press, 2010, xiv, 253 s. : vzorce, grafy 
Publikace vychází z univerzitních přednášek ekonomické teorie profesora ekonomie D. Dasgupta        
k tématu teorie (hospodářského) růstu. Detailně zpracovává "starou teorii růstu" (Solowův neoklasický 
model růstu a teorie optimálního řízení) a následně se věnuje "nové teorii růstu" (vybrané modely nové 
teorie růstu) a alternativním teoretickým výkladům faktorů týkajících se hospodářského růstu. - Pozn. 
- ISBN: 978-0-19-806996-6 (váz.) 
 
25671 
William E. Griffiths, R. Carter Hill, Guay C. Lim 
Using EViews for Principles of econometrics, third edition 
Využití EViews jako doprovod k třetímu vydání knihy Zásady ekonometrie 
[New York] : Wiley & Sons, [2008?], xiii, 354 s. : vzorce, tab., grafy +1x CD ROM (EViews 6 student 
version) 
Kniha a přiložený nosič s ekonometrickým softwarem EViews Students Version 6 jsou dodatkem 
třetího vydání učebnice Principles of Econometrics z roku 2008. Zprostředkují praktické užití Eviews 
při ekonometrickém modelování s konkrétními příklady. - 3 příl. - ISBN: 978-0-471-78711-2 (brož.) 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

42 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25681 
Jiří Vychopeň 
Finanční leasing z účetního a daňového pohledu 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 157 s. 
Finanční leasing v české legislativě. Uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to nejen při řádném průběhu a ukončení smlouvy o finančním 
leasingu, ale také při jejím předčasném ukončení nebo postoupení. Nakládání s majetkem v průběhu 
leasingu a po jeho řádném ukončení. Uplatňování DPH. Případy leasingových splátek v cizí měně, 
včetně finančního leasingu v zahraničí. Daňové dopady u nájemce v různých případech předčasného 
ukončení smlouvy. Hlavní kritéria při volbě mezi finančním leasingem a úvěrem. Právní stav 
publikace je ke dni 31.10.2010. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-590-8 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25793 
Ministerstvo financí České republiky, odbor Finanční politika 
Makroekonomická predikce České republiky : duben 2011 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2011, 62 s. : tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se čtvrtletní periodicitou a obsahuje tyto části: úvodní 
shrnutí, východiska predikce (vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, 
směnné kurzy, strukturální politiky a demografie), ekonomický cyklus (pozice v rámci ekonomického 
cyklu, kompozitní předstihový indikátor, individuální konjunkturální indikátory), predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů (ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí, 
mezinárodní srovnání) a monitoring predikcí ostatních institucí. Ohlédnutí za rokem 2010 - porovnání 
makroekonomického rámce státního rozpočtu na rok 2010 se zveřejněnými výslednými daty za tento 
rok. Následují tabulky a grafy. Uzávěrka datových zdrojů byla k 28.3.2011. - Tab. příl. - (brož.) 
 
E-9428 
Strategie Evropa 2020 : nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 
Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2010, 136 s. : grafy, tab. 
Přepis příspěvků přednesených na konferenci IV. Evropského fóra podnikání s názvem "Strategie 
Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU", která se uskutečnila 22. září 2010 
v Praze. Fórum představilo široké spektrum názorů na priority, cíle a opatření obsažená v dokumentu 
strategie Evropa 2020. Příspěvky včetně diskuse byly předneseny ve dvou blocích: Blok A - Priority, 
cíle, nástroje a souvislosti a blok B - Implementace v podmínkách ČR. Názvy jednotlivých příspěvků 
bloku A: Silné a slabé stránky jednotlivých ekonomik podle strategie Evropa 2020 a jejich soulad        
s realitou (V. Dlouhý); Strategie Evropa 2020 jako reakce na krizi: cesty k posílení ekonomického 
růstu a konkurenceschopnosti (P. Havlík); Možné důsledky opatření strategie Evropa 2020 k obnově 
finanční a ekonomické stability (P. Zahradník); Porovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 
2020: budou mít podobný, nebo rozdílný osud? (J. Malý); Možnosti změn strategie Evropa 2020 jako 
reakce na skutečný vývoj v EU (M. Šikula); Cíle a nástroje strategie Evropa 2020 z pohledu 
mezinárodních firem (R. Špicar, M. Phil). Příspěvky bloku B: Národní zájmy ČR a strategie Evropa 
2020 (M. Sedláček); Připravenost ČR na zavádění opatření strategie Evropa 2020 (M. Tlapa); 
Opatření strategie Evropa 2020 z pohledu ČNB (R. Holman); Potenciální důsledky strategie Evropa 
2020 pro český průmysl (J. Zbořil); Možné dopady strategie Evropa 2020 na malé a střední podniky 
(P. Bartoš); Znalosti a inovace: budou díky strategii Evropa 2020 silnějším motorem 
konkurenceschopnosti? (K. Mráček); Trh práce a sociální soudržnost: co přinese strategie Evropa 
2020? (J. Šulc). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-904281-4-0 
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25665 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Servaas Deroose] 
The economic adjustment programme for Greece : second review - autumn 2010 
Program hospodářského přizpůsobování Řecka : druhá inspekce - podzim 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2010, 125 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu řecké ekonomiky na základě 
druhého čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu z listopadu 2010. Shrnutí hlavních závěrů mise, upozornění na 
některá přetrvávající rizika. Přehled makroekonomického vývoje a výhled do roku 2014, rozvoj 
finančního sektoru a finančních trhů. Realizace programu v oblasti fiskální politiky, strukturálních 
fiskálních reforem, řízení veřejného dluhu, finančního sektoru, trhu práce a dalších strukturálních 
reforem. - Pozn., 8 příl. - ISBN: 978-92-79-18778-0 (brož.) 
 
25663     Pouze prezenčně 
Radek Jurčík 
Zákon o veřejných zakázkách : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2011, xii, 700 s. 
Komentované znění zák. č. 137/2006 Sb., ze dne 14. 3. 2006, o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších zákonů. Výklad je doplněn judikaturou, odkazy na související ustanovení a předpisy. - 2. vyd. - 
Přílohy. - ISBN: 978-80-7400-329-5 (váz.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
25683 
Petr Kaniok 
České předsednictví Rady EU - most přes minulost 
Brno : Mezinárodní politologický ústav Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2010, 240 s. ; 
Zhodnocení českého předsednictví Rady EU v první polovině roku 2009. Teoretické vymezení, 
kontext a výchozí situace českého předsednictví. Analýza příprav, programu, samotného průběhu a 
reprezentace. Vnitropolitické souvislosti. Komunikace a mediální obraz. Hodnocení a dopady českého 
předsednictví. Předchozí a následující mandát Francie a Švédska. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-210-5348-9 
(brož.) 
 
25666 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Progress towards meeting the economic criteria for accession : the assessments of the 2010 
Progress reports and opinions 
Pokrok v plnění hospodářských kritérií pro přistoupení : zhodnocení Zpráv o pokroku a 
posudků z roku 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2010, 88 s. : 
tab. 
Publikace sdružuje části Zpráv o pokroku kandidátských a potenciálních kandidátských zemí na 
členství v EU z listopadu 2010 týkající se hospodářského vývoje, makroekonomické stability, stavu 
finančního sektoru, funkční tržní ekonomiky a schopnosti země vyrovnat se s konkurenčním tlakem a 
tržními silami v rámci EU a hodnotí pokroky jednotlivých zemí jihovýchodní Evropy (Chorvatsko, 
Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo) a Islandu v rámci 
plnění požadavků na členství v Evropské unii. - Předplatné edice European Economy. - ISBN: 978-92-
79-18779-7 (brož.) 
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25521 
edited by Ewald Nowotny, Peter Mooslechner, Doris Ritzberger-Grünwald ; published in association 
with the Oesterreichische Nationalbank 
The euro and economic stability : focus on Central, Eastern and South-Eastern Europe 
Euro a hospodářská stabilita : zaostřeno na střední, východní a jihovýchodní Evropu 
Cheltenham : Edward Elgar, c2010, xxiv, 235 s. : tab., grafy 
Publikace vychází z příspěvků Konference o evropské hospodářské integraci (CEEI) konané ve Vídni 
v listopadu 2009 s tematikou "Přispění eura k hospodářské stabilitě zemí střední, východní a 
jihovýchodní Evropy (SVJE)". Tematicky je rozdělena do 5 částí, které se zabývají stabilizačním 
významem eura; zavedením společné měny zejména ve světle zkušeností z nedávné finanční krize 
(včetně českého příspěvku autorů z ČNB); pohledem na eurozónu jako ochranu před finančními 
turbulencemi a na euroizaci finančních aktiv jako bezpečným přístavem (z pohledu Estonska, 
Slovenska, střední Asie); poučeními z rozdílů v eurozóně po rozšíření; postkrizovým obchodním 
modelem bank v zemích SVE. - Pozn. - ISBN: 978-1-84980-436-3 (váz.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9417 
United Nations Conference on Trade and Development 
Most-favoured-nation treatment 
Doložka nejvyšších výhod 
New York and Geneva : United Nations, 2010, xvi, 141 s. : tab., rámečky 
Mezinárodní dohody o investicích a problematika doložky nejvyšších výhod (MFN), zejména analýza 
oblastí záběru a využití doložky nejvyšších výhod k liberalizaci a ochraně zahraničních investorů        
v současné smluvní praxi a politických vyjednáváních. - Pozn. - ISBN: 978-92-1-112814-7 (brož.) 
 
25664 
Eva Cihelková a kol. 
Regionalismus a multilateralismus : základy nového světového obchodního řádu? 
V Praze . : C.H. Beck, 2010, xxvi, 373 s. : grafy, tab. 
Publikace si klade za cíl prozkoumat vliv regionalismu na světový obchodní systém s důrazem na 
aktuální proměny vzájemného stavu regionalismu a multilateralismu na regionální a globální úrovni. 
Sleduje analýzu, komparaci a vyhodnocování jevů a procesů vývoje těchto dvou převládajících 
tendencí světového ekonomického systému. Názvy kapitol: Nový regionalismus jako reakce na 
globalizaci; Multilaterální liberalizace v novém tisíciletí; Přístupy vybraných aktérů světové 
ekonomiky k regionalismu a multilateralismu; Teoretická debata o jejich vzájemném vztahu; WTO a 
dohled nad regionálními integracemi; Empirické příklady souběhu; Soudobá světová ekonomika a 
obchodní řád; Globální governance jako záruka světového obchodního řádu; Pozitivní souhra 
multilateralismu a regionalismu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-196-3 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
25695 
Vlastimil K. Vyskočil a kol. 
Management podpůrných procesů : facility management 
[Praha] : Professional Publishing, 2010, 415 s. : 137 obr. 
Publikace je souborem příspěvků, týkajících se oblasti managementu podpůrných procesů – facility 
managementu (dále jen FM). FM představuje integraci činnosti v rámci organizační jednotky k zajištění 
a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti. Z obsahu: cíle 
a metody řízení podpůrných procesů, outsourcing a offshoring podnikatelských činností, norma ČSN 
EN 15221, základní role facility manažera, management změn, nástroj optimalizace nákladů, 
manažerská ekonomika v rámci podpůrných procesů, investiční rozhodování, integrovaný systém 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

45 

controllingu, FM v neziskovém sektoru. Druhá část publikace se soustřeďuje na nástroje FM při 
technických správách budov, na softwarovou podporu FM (CAFM systém), energetický management, 
krizový management aj. Závěr přináší aktuální zkušenosti z Německa a Rakouska. - 1. vyd. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7431-022-5 (váz.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
25690 
Jaroslava Kodrová, Zdeněk Schmied 
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 
2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 151 s. 
Okruh nemocensky pojištěných zaměstnanců. Podmínky stanovené pro účast na nemocenském 
pojištění. Vznik, trvání a zánik pojištění. Systém dávek. Náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody 
o pracovní činnosti nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 21 dnů trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karantény. Povinnosti zaměstnavatelů. Příklady s praktickou aplikací 
právních norem v praxi. Vzory tiskopisu s poznámkami. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-631-
0 (brož.) 
 

Právo 
 
25661 
Luboš Tichý ... [et al.] 
Evropské právo 
Praha : C.H. Beck, 2011, LII, 953 s. 
Výklad základních pojmů a struktury evropského práva včetně jeho vztahu k právním řádům 
členských států a mezinárodnímu právu veřejnému. Historie a vývoj evropské integrace. Základy EU 
(podstata, občanství, institucionální systém, systém evropského práva, soudnictví a právní ochrana). 
Hmotné právo ES (základy  a společná pravidla vnitřního trhu, společné politiky, vnější vztahy). 
Česká republika a EU. Toto vydání reflektuje přijetí Lisabonské smlouvy a změny z toho vyplývající. - 
4. vyd. - ISBN: 978-80-7400-333-2 (váz.) 
 
15392/53 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 53, ročník 2009 - II. díl 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxvii, 944 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou 
orientaci. V tomto díle nálezy č. 79 až 152, usnesení č. 10 až 13 a stanovisko pléna Ústavního soudu   
č. 27/09 z roku 2009. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-360-8 (váz.) 
 
25684 
Karel Schelle, Miroslav Frýdek 
Vývoj konkursního práva 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 90 s. 
Římskoprávní úprava řešení úpadku. Konkursní právo za feudalismu. Vývoj moderního konkursního 
práva na našem území. Konkursní řízení po roce 1948 v Československu. Konkursní právo od roku 
1990. Přehled právních norem upravujících historicky konkursní řízení na našem území. - Vyd. 1. - 
Přehled právních norem. - ISBN: 978-80-7418-073-6 (Key Publishing : brož.) 
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25689 
Karel Schelle a kolektiv 
Základy občanského práva 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 227 s. 
Výklad základních občanskoprávních pojmů. Vývoj občanského práva (od doby pobělohorské). 
Občanské právo v kontextu práva EU. Věcná práva. Odpovědnost. Dědické, závazkové, rodinné a 
autorské právo. - 2., upr. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7418-066-8 (brož.) 
 
25662 
Věra Hrouzková ...[ et al] 
Změny zákonů od 1.1. 2011 : zákoník práce, zaměstnanost, nemocenské pojištění, důchody, 
sociální zabezpečení, sociální podpora a služby 
Praha : Linde Praha, 2011, 77 s. 
Změny právních předpisů, ke kterým dochází s účinností od 1.1.2011, v souvislosti s úspornými 
opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zák. č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zák. č. 108/2006 Sb.,       
o sociálních službách. Všechny zákony jsou ve znění pozdějších předpisů. Nová konkrétní právní 
úprava je uvedena pod stávající a oddělena čarou. Součástí textu jsou i uváděné příklady z praxe. - 
ISBN: 978-80-7201-837-6 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25669 
Český statistický úřad, oddělení regionálních analýz a informačních služeb 
Statistická ročenka Hlavního města Prahy 2010 = Statistical yearbook the Prague 2010 
Praha : Český statistický úřad, 2010, 263 s. : 20 map a kartogramů, 18 grafů +1 CD 
Statistika hlavního města obsahuje data za období let 2007 až 2009 v oddílech: základní 
charakteristika hlavního města, území, podnebí a životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické 
ukazatele, územní rozpočty, ceny, životní podmínky, trh práce, organizační statistika, zemědělství a 
lesnictví, průmysl, energetika, stavebnictví, bytová výstavba, cestovní ruch, doprava, informační a 
komunikační technologie, věda a výzkum, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura, 
kriminalita, dopravní nehody, volby, vybrané ukazatele, územní srovnání. - Kód publ. 101011-10. - 
ISBN: 978-80-250-2045-6 (brož.) 
 
25687 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010 = Statistical yearbook of the Slovak Republic 
2010 
Bratislava : Veda, 2010, 686 s. : tab., diagr., grafy, schémata +1 CD 
Souhrnný přehled demografických, sociálních a ekonomických statistických informací za rok 2009 
včetně mezinárodního srovnání klíčových ukazatelů. Ročenka je rozdělena do oddílů: základní 
národohospodářské ukazatele, území a podnebí, demografie a sociální statistiky, makroekonomické 
statistiky, podnikatelské statistiky. Následují statistiky z oblasti životního prostředí, vědy a techniky, 
kriminality a soudnictví, statistiky nehod i živelních katastrof a mezinárodní statistické přehledy. - 
Obraz. příl. - ISBN: 978-80-224-1163-9 (váz.) 
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25519 
I Gusti Ngurah Agung 
Time series data analysis using EViews 
Analýza údajů časových řad za použití EViews 
Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2009, xx, 609 s. : vzorce, grafy, tab. 
Publikace pojednává o různých druzích modelů časových řad, jejich možných modifikacích a 
rozšířeních. Zaměřuje se na užití interaktivního programu EViews jako nástroje podrobné analýzy dat. 
Spojité a nespojité modely růstu; seemingly causal model (SCM); zvláštní případy regresních modelů; 
příklady mnohorozměrných lineárních modelů (VAR, SUR, VEC); základní modely instrumentálních 
proměnných; ARCH, GARCH a TARCH modely; nelineární modely časových řad (generalized Cobb-
Douglas model, generalized constant elasticity of substitution model); metody neparametrických 
odhadů; přílohy se věnují teoretickým stránkám základních metod odhadů založených na datech 
časových řad. - 4 příl. - ISBN: 978-0-470-82367-5 (váz.) 
 
25685 
Jan Keller 
Tři sociální světy : sociální struktura postindustriální společnosti 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2010, 211 s. 
Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost 
přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje 
procesy, které proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, 
deklasovaní), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách. Zároveň je         
v knize popsáno, jakými způsoby společenské vědy zakrývají přechod od nerovnosti k nesouměřitelnosti. 
V této souvislosti autor analyzuje například pojmy sociální kapitál, sociální vyloučení a nová sociální 
rizika. Sociální nesouměřitelnost představuje podle něj hrozbu pro demokracii a pro budoucnost 
otevřené společnosti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-031-5 (brož.) 
 
25688 
Český statistický ústav, oddělení regionálních analýz a informačních služeb hl. m.Praha 
Vývoj lidských zdrojů v hl. m. Praze v letech 2000-2009 (vybrané kapitoly) 
Praha : Český statistický úřad, 2010, 91 s. : 30 grafů, tab. 
Míra ekonomické aktivity, velikost, kvalita a využití pracovní síly v hlavním městě Praze. Tabulky 
přinášejí mezikrajská srovnání vybraných aktuálních dat z roku 2009. Časové řady zachycují údaje      
o obyvatelstvu, cizincích, výběrovém šetření pracovních sil, vzdělávání, ekonomice a nezaměstnanosti 
v Praze v letech 2000 až 2009. - Kód publikace 101363-10. - ISBN: 978-80-250-2059-3 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
25693 
Josef Jílek, Jitka Svobodová 
Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2011 
Praha : Grada, 2011, 432 s. : tab. 
Vývoj IFRS a trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP. 
Hlavní odlišnosti IFRS upravené právem EU a některé návrhy na změny IFRS. Shrnutí jednotlivých 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Shrnutí jejich interpretací. Příklady aplikace IFRS 
včetně výpočtů, např. reálných hodnot a účetních souvztažností. - 1. vyd. - 65 příkladů. - ISBN: 978-
80-247-3427-9 (brož.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
25515 
Joachim Wehner 
Legislatures and the budget process : the myth of fiscal control 
Zákonodárné orgány a rozpočtový proces : mýtus o fiskální kontrole 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010, x, 183 s. : tab., grafy 
Srovnávací analýza politických institucí (tj. formálních pravidel politického rozhodovacího procesu) 
se soustředí na aspekty legislativního rozhodování o každoročním rozdělování veřejných prostředků a 
na princip parlamentní kontroly rozpočtu v demokratických zemích. Ukazuje, že struktura procesu 
schvalování rozpočtu má podstatný vliv na fiskální disciplínu. Zkoumá odlišnosti v úloze zákonodárných 
orgánů v rozpočtovém procesu v některých demokratických státech a jejich dopady na fiskální politiku 
a řízení veřejných financí. Empirická analýza je založena na případových studiích Švédska a JAR, 
které podrobně analyzují zásadní změny v legislativním rozpočtovém procesu těchto zemí. - Pozn., 2 příl. - 
ISBN: 978-0-230-21972-4 (váz.) 
 
25691 
Magdalena Češková, Jan Kinšt 
Rozpočtová skladba v roce 2011 : výklad a koncepce rozpočtové skladby, rozpočtový proces 
obcí, 151 praktických příkladů, publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a 
jejich organizačních složek 
Olomouc : ANAG, 2011, 277 s. 
Koncepce rozpočtové skladby a vymezení základních pojmů. Podrobný výklad ustanovení rozpočtové 
skladby. Rozpočtový proces obcí a dobrovolných svazků obcí. Praktické příklady použití. - 4. rozš. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-638-9 (brož.) 
 

Zdravotnictví 
 
25660 
prepared by the European Commission and the Economic Policy Committee (AWG) 
Joint report on health systems 
Společná zpráva o zdravotnictví 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2010, 447 s. : 
tab., grafy 
Analýza zdravotnictví a rozdílu ve zdravotnických výdajích v zemích Evropské unie. Zpráva 
charakterizuje hlavní znaky zdravotnických systémů v jednotlivých zemích, minulé i současné trendy 
v nákladech na zdravotnictví, přináší stručný přehled dlohodobých projekcí veřejných výdajů na 
zdravotnictví ve vztahu k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Dále mapuje výkonnost a 
efektivitu zdravotnictví a zkoumá institucionální znaky systémů zdravotní péče a jejich spojitost          
s náklady. Na základě analýzy identifikuje řadu výzev ke zlepšení nákladové efektivity zdravotnictví, 
finanční udržitelnosti a kvality péče i z hlediska stárnutí populace. Příloha přináší analýzy stavu a 
statistické údaje o zdravotnictví v každém konkrétním členském státě EU. - Předplatné edice European 
Economy. - ISBN: 978-92-79-18863-3 (brož.) 
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Ostatní 
 
25670 
Richard Side nad Guy Wellman 
Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency : fully updated for the 
revised CPE 
Gramatika a slovní zásoba pro jazykovou zkoušku CAE nebo CPE : aktualizováno pro 
upravenou zkoušku CPE 
Harlow : Pearson Education, 2010, 288 s. 
Jazyková učebnice gramatiky určená k přípravě na anglické jazykové zkoušky velmi pokročilé a 
vysoké úrovně znalostí: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) nebo Certificate of 
Proficiency in English (CPE). Obsahuje také řešení procvičovaných gramatických cvičení. - 10. dotisk 
vydání z roku 2002. - ISBN: 978-0-582-51821-6 (brož.) 
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