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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 duben) 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 novela zákona o účetnictví,  zjišťování 
finanční  kondice  obce,  daň  z přidané  hodnoty  a  její  vliv  na 
rozpočty  obcí,   uplatňování  odpočtu DPH  (změna  pravidel  od 
1.4.2011),  vymáhání  daní  podle  daňového  řádu,  působení 
soukromého  a  veřejného  práva  v oblasti  práva  obchodních 
společností,  novinky  v podnikání  českých  speciálních  fondů  a 
českých standardních fondů, soukromoprávní důsledky porušení 
veřejnoprávní regulace v sektoru finančních služeb, dohled nad 
pojišťovnictvím  v EU,  změna  v odpočtu  hodnoty  darů  v dani 
z příjmů v EU a  regulace bankovního sektoru. V angličtině vyšly 
zajímavé  články  vztahující  se  k hodnocení  souladu  českého 
daňového  práva  s právem  EU  se  zaměřením  na  zdaňování 
nerezidentů a k dlouhodobé udržitelnosti penzijních systémů ve 
světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se    povinnosti  uchovávání 
digitálních podkladů k hotovostním obchodům, srážkové daně, 
rakouské daňové struktury v mezinárodním porovnání, systému 
důchodového  zabezpečení  pro  úředníky  v Německu  a  zásad 
sociální tržní ekonomiky.  

Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata:  působení 
krize na půjčky v zahraniční měně v zemích střední, východní a 
jihovýchodní    Evropy,  vliv  krize  na  zaměstnanost  a mzdy  ve 
Francii,  praxe  a  vyhlídky  střednědobého  ekonomického 
prognózování, dluhová krize evropských států,   EU a účinnější 
daňové  kontroly,  nová  daňová  strategie  pro  EU,  důchodové 
zabezpečení  a  potřeba  jeho  reforem,  rating    a  eurozóna. 
V ruštině  je  článek  k vývoji  rozpočtové  politiky  Ruska  v první 
dekádě 3. tisíciletí. 

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY          

   
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma Daňová  kontrola. 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 
 
Konjunkturální průzkum (květen 2011)  
Důvěra  podnikatelů  se  téměř  nezměnila,  důvěra 
spotřebitelů se snížila 
Zveřejněno 24.5.2011 

 
Šetření  průměrných  cen  vybraných  výrobců  – 
pohonné hmoty a topné oleje (20. týden) 
Zveřejněno 20.5.2011 
 
Indexy cen výrobců (duben 2011) 
Zveřejněno 16.5.2011  
 
Indexy cen vývozu a dovozu (březen 2011)  
Zveřejněno 16.5.2011 
 
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili jsme pro Vás přehled nejnovějších Úplných 
znění  zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  svého 
knihovního  fondu.  
 
25620/827 
Daň  silniční.  Daň  z  nemovitostí.  Daň  dědická, 
darovací,  z  převodu  nemovitostí:  podle  stavu           
k 1.3.2011. 
 
25620/831 
Daň  z  přidané  hodnoty.  Směrnice  o  společném 
systému DPH ve znění novel:  podle stavu k 1.4.2011. 
Redakční uzávěrka 7.3.2011. 
 

  
25620/828 
Daňový  řád.  Daňové  poradenství.  Územní 
finanční orgány: podle stavu k 1.3.2011. 
 
25620/829 
Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, 
obecní  policie:  okresy,  územní  samospráva, 
pověřené  úřady,  odměny  zastupitelů, matriky, 
svobodný přístup k  informacím, zákon o střetu 
zájmů, kroniky obcí,  informační  systémy veřejné 
správy: podle stavu k 1.3.2011. 
 
25620/830 
Obchodní  zákoník  a  další  zákony  a  prováděcí 
předpisy: podle stavu k 1.3.2011. 
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Daně 
 
Roland W. Graf, Maik Paukstadt 
Abgeltungsteuer - Praxiserfahrungen, Verbesserungsbedarf und Gestaltungsempfehlugen 
Srážková daň - zkušenosti z praxe, potřeba zlepšení a doporučení k úpravě předpisů 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 6, S. 249-267 
Podrobný pohled na srážkovou daň v Německu se zaměřuje na nejasnosti právní povahy a také 
vybrané "ožehavé" body zdanění výnosů ze soukromého kapitálového majetku. Podle názoru autorů 
nepřispěly vydané změny zákonů ani přípisy Spolkového ministerstva financí k potřebnému objasnění 
problematických míst této značně komplexní problematiky, a i když je možné nežádoucí účinky předpisů 
na zdanění v mnoha případech ošetřit promyšleným plánováním, na straně zákonodárce i finanční 
správy zůstává povinnost odstranit nesystematické předpisy a přetrvávající nejasnosti. Přehled 
legislativy; detailně o jednotlivých typech kapitálových výnosů i z pohledu praxe. - Pozn. 
 
Karel Brychta 
Assessment of consistency of the Czech tax law with European Union law with a view to non-
residents taxation 
Hodnocení souladu českého daňového práva s právem Evropské unie se zaměřením na 
zdaňování nerezidentů 
Acta VŠFS, Vol. 5, (2011) No. 1, p. 74-92 
Autor hodnotí slučitelnost současné české právní úpravy zdaňování daňových nerezidentů z jiných 
členských států EU s právem Evropské unie, zejména u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 
a u příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Nejprve analyzuje směrodatnou judikaturu 
ESD a odvozuje z ní atributy, které by měla tuzemská úprava splňovat, aby byla v souladu s právem 
EU, následně přibližuje vybrané aspekty zdaňování daňových nerezidentů v ČR a popisuje a hodnotí 
dopad změn souvisejících s novelou č. 216/2009 Sb. zákona o daních z příjmů, kterou byl 
implementován nový režim zdaňování některých příjmů u nerezidentů z členských států EU a států 
EHP. - Pozn. 
 
Michael Goldshteyn 
Aufbewahrungspflichten bei Bargeschäften : zugleich Anmerkungen zum BMF-Schreiben vom 
26.11.2010, DB 2010 S. 2701 
Povinnost uchovávání digitálních podkladů k hotovostním obchodům : vč. poznámek k přípisu 
Spolkového ministerstva financí z 26.11.2010, Der Betrieb 2010, s. 2701 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 11, S. 614-618 
Uchovávání digitálních dokladů o realizovaných hotovostních obchodech prostřednictvím 
elektronických registračních pokladen (vah s funkcí registrace, taxametrů a tachometrů) v Německu, 
podmínky a zásady uchovávání podkladů pro kontrolní potřeby správce daně. Zvláštní podmínky 
uchovávaných dokladů k taxametrům a tachometrům (taxikářská živnost). Povinnosti daňových 
poplatníků implementovat předepsané aktualizace hardwaru a softwaru, podmínky přechodných 
ustanovení (s tím, že podmínky stanovené finanční správou musí všechny přístroje splňovat od 
1.1.2017). Postup finanční správy v případě neuchovaných či nepředložených dokladů (sankce v rozmezí 
2 500-250 000 eur za každou nedostatečnou součinnost). - Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Další novely zákona o daních z příjmů. (3) 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 3, s. 51-59 
Dokončení článku k novele zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. Odpisy hmotného majetku 
využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření, slevy na dani zaměstnavatelům, sleva na 
poplatníka fyzickou osobu, měsíční sleva na dani a daňové zvýhodnění, zvláštní sazba daně vybírané 
srážkou, zálohy na daň, minimální výše daně, plátce daně, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob a právnických osob aj. K novele č. 348/2010 Sb. - osvobození příspěvku ke stavebnímu spoření a 
příjem z kapitálového majetku. -- První a druhá část vyšla v č. 1/2011 a 2/2011. 
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Jaroslava Kypetová 
Daň z přidané hodnoty a její vliv na rozpočty obcí 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 14-15 
K podílu DPH na sdílených daňových příjmech obcí; výnosnost DPH vzhledem k provedeným 
změnám sazeb.Výhled a plnění celostátního výnosu DPH v letech 2003-2011. Možnosti zajištění 
přírůstku inkasa ze zvýšené sazby DPH (je určen k podpoře financování důchodů a nenáleží do 
obecních příjmů). 
 
Tomáš Zatloukal, Lenka Krupičková 
Dodatečné daňové přiznání po 1. 1. 2011 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 207-210 
Institut dodatečného daňového přiznání, druhy dodatečných daňových tvrzení, (ne)možnost 
následného snížení daňové povinnosti, neprávem vybraná daň v právním státu. - Pozn. 
 
Jana Morháčová, Pavel Sibyla, František Múčka 
Falošný ako živnostník : reforma odhadom 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 12, s. 26-29 
Návrh na zvýšení daňové zátěže drobných živnostníků v SR; k plánům na reformu daní a odvodů v SR, 
která by měla zamezit škodlivé optimalizaci daňové a odvodové povinnosti prostřednictvím institutu 
živnosti a práce na dohodu. 
 
Roman Pecháček 
Hypotéky a dary snižují daně : daňové přiznání 2010 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 13, s. 52-53 
Pokračování seriálu o daních, tentokrát o legálních způsobech snížení daňového zatížení příjmů 
fyzických osob prostřednictvím daňových úlev: odčitatelných položek, slev na dani a daňového 
zvýhodnění. -- V čas. Ekonom č. 14/2011 na s. 62-63 je seriál o daních zakončen, poslední část se 
věnuje sankcím za pozdní daňové přiznání a dodatečnému daňovému přiznání. 
 
Eva Stejskalová 
Charita bez hranic : daňové odpočty v EU 
Euro, Sv. 2011, č. 15, s. 81 
Ke změně v § 15 zákona o dani z příjmů z listopadu 2010, dle níž si lze už letos od základu daně 
odečíst hodnotu darů, které jsou poskytnuty nejen subjektům (obecně prospěšným zařízením) sídlícím 
v ČR, ale nově i na území členského státu EU, Norska a Islandu. Nová úprava vyplynula z harmonizace 
práva EU a práva ČR (aplikace směrnice Rady 77/799/EHS), stěžejní byl ale výsledek rozhodnutí 
ESD ve věci Persche z 27. ledna 2009 (C-318/07). Geneze případu Persche, předběžné otázky k ESD, 
seznámení s verdiktem. 
 
Rafał Lipniewicz and Paweł Selera 
Intra-Community supplies of goods under Polish VAT law 
Dodávky zboží v rámci Společenství podle polského zákona o DPH 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 1, p. 22-25 
Dokud nebude režim zdanění obchodu mezi členskými státy EU nahrazen definitivním uspořádáním 
založeným v principu na zdanění dodávek zboží nebo poskytování služeb v členském státě původu, 
platí nadále přechodný režim DPH. Jedním z prvků stávajícího režimu je nulová sazba u dodávek 
zboží v rámci Společenství. Autoři docházejí k závěru, že polští zákonodárci ve své snaze regulovat 
uplatnění nulové sazby zavádějí různé podmínky, které nejsou slučitelné s právem EU. - Pozn. 
 
José Calejo Guerra 
Limitation on Benefits clauses and EU law 
Klauzule o omezení výhod a právo EU 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 2-3, p. 85-96 
Klauzule o omezení výhod jsou součástí daňových smluv mezi Spojenými státy a různými členskými 
zeměmi EU již po několik desítek let s cílem zabránit využívání různých ustanovení v mezinárodních 
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daňových smlouvách. Autor zkoumá jejich slučitelnost s právem EU na základě analýzy rozsudků 
ESD. Dochází k závěru, že klauzule o omezení výhod porušují právo EU, a analyzuje důsledky této 
situace. - Pozn. 
 
Winfried Bergkemper 
Lohnsteuer-Merkblatt 2011 : Möglichkeiten der Arbeitnehmer zur Einsparung von Lohnsteuer 
"Katalogový" přehled k dani ze mzdy pro rok 2011 : možnosti úspor zaměstnanců na dani ze 
mzdy 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 9, Beilage Nr. 2, S. 1-72 
Přehled k dani ze mzdy v Německu by měl být nejen pomůckou pro daňové přiznání za rok 2010, ale 
měl by upozornit i na možnosti uplatnění nezdanitelných částek na kartě k dani ze mzdy již v průběhu 
roku 2011 a zamezit tak přeplatkům v dani ze mzdy. I když přehled nepokrývá celou problematiku 
daně ze mzdy, zaměřuje se mj. na přechodné období u daně ze mzdy (z papírové na elektronickou 
formu) a především na možnosti úlev či osvobození od daně (viz náklady na zabezpečení a udržení 
příjmů). Nastíněny jsou plánované zákonné změny v roce 2011 z titulu zákona o zjednodušení daní 
(náklady na péči o dítě, daňové přiznání za dvouleté období, atd.) a také nejdůležitější změny zákonů   
v roce 2010, které ovlivňují zdanění zaměstnanců. Představeny jsou jednotlivé daňové třídy a 
podmínky/možnosti optimální volby či kombinace. Detailně jsou shrnuty úlevy na: děti, nezdanitelná 
plnění zaměstnavatelů a také v případě nákladů na dosažení příjmů či zvláštních výdajů, dále pak 
možnosti daňových úlev uplatňovaných na služby či plnění pro domácnost (úklid, vaření, péče             
o dítě/rodiče atd.). 
 
Lucie Hrdličková 
Německo zakročilo proti bwinu a zdaní internetové sázení : regulace hazardu 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 70 (8.4.2011), s. 21 
Stručně k připravovanému novému německému loterijnímu zákonu, který by měl platit od roku 2012. 
Zákon liberalizuje německý herní trh, stanoví mimo jiné daň pro sázkové kanceláře ve výši až 16,7% 
ze sportovních sázek a zahraniční internetoví provozovatelé on-line hazardních her musejí mít sídlo    
v Německu. Příspěvek informuje o změnách, jež nový zákon přinese, a o odezvách z řad 
provozovatelů sázkových kanceláří, zejména společnosti bwin. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
New EU VAT rules applicable from 1 January 2011. [2] 
Nová pravidla EU pro DPH platná od 1. ledna 2011 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 1, p. 8-11 
K 1. lednu 2011 členské státy Evropské unie měly (nebo mohly) transponovat článek 3 směrnice 
2008/8 a ustanovení směrnic 2009/69, 2009/162 a 2010/23 do svých národních zákonů o DPH. Tento 
článek přináší přehled, zobrazující stav věcí v polovině ledna 2011, a je aktualizací přehledu, který byl 
zveřejněn v posledním čísle r. 2010. - Pozn. 
 
Gerard T.K. Meussen 
A new tax strategy for the European Union: FTT and FAT, realistic or a bridge too far? 
Nová daňová strategie pro Evropskou unii: daň z finančních transakcí a daň z finančních 
aktivit, realistický předpoklad nebo vzdálená vize? 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 2-3, p. 101-104 
Autor zkoumá různé možnosti zavedení daně z finančního sektoru včetně daně z finančních transakcí 
a/nebo daně z finančních aktivit. Dochází k závěru, že i když státy mohou být nakloněny zavedení 
těchto daní na národní úrovni vzhledem k nedostatku politické vůle na úrovni EU, lepší možností a 
nevyhnutelným důsledkem globalizovaného světa je harmonizace přímých daní na úrovni EU. - Pozn. 
 
František Múčka 
Odvodová operácia po druhý raz 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 15, s. 12 
Reformní plány slovenského ministerstva financí na výrazné snížení rozdílů mezi daňovým zatížením 
zaměstnanců a OSVČ - 1. a 2. verze. 
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Zdeněk Morávek 
Odvolání podle nového daňového řádu 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 4, s. 70-71 
Institut opravného prostředku odvolání podle nového daňového řádu; odvolací řízení, postup v případě 
rozhodnutí označeného jako výzva, náležitosti a podání odvolání, postup správce daně, rozhodnutí      
o odvolání, odůvodnění rozhodnutí o odvolání. 
 
Lukas Reiss, Walpurga Köhler-Töglhofer 
Österreichs Steuerstruktur im internationalen Vergleich : eine statistisch-ökonomische Analyse 
Rakouská daňová struktura v mezinárodním porovnání : statisticko-ekonomická analýza 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2011, Nr. 1.Q, S. 22-43 
Analýza zaměřená na strukturu daní a odvodů v Rakousku jednotlivě rozebírá: vypovídací schopnost 
odvodových kvót (koncepce měření odvodového zatížení, koncepční problémy s odvodovou kvótou), 
rakouskou strukturu odvodů v mezinárodním porovnání, zdanění spotřeby (pohybuje se okolo průměru 
EU), zdanění práce (v mezinárodním porovnání je vysoké; k důvodům omezené srovnatelnosti 
odvodových kvót a implicitních daňových sazeb), zdanění kapitálu a majetku (podprůměrné).             
V grafech např. čistá mzda a odvody z ročních platů. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Osvobození od DPH při dovozu zboží po novele 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 7, s. 8-12 
Pravidla osvobození od DPH při dovozu (dle znění zákona o DPH účinného od 1.4.2011); osvobození 
od daně při dovozu zboží dle § 71, snížení limitu pro osvobození zboží nepatrné hodnoty na 22 eur, 
osvobození dováženého zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky, limity pro 
alkoholické nápoje. Osvobození od daně při dovozu zboží za účelem jeho dodání do jiného členského 
státu. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
Overview of general turnover taxes and tax rates : January 2011 
Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb : leden 2011 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 2, green pages (10 p.) 
Pravidelný přehled daní z obratu a daňových sazeb platných v různých zemích světa od 1. ledna 2011. 
Uvádí se typ daně (DPH, daň z obratu, příp. jiný). - Pozn. 
 
Helena Machová 
Podíl na zisku ve společnosti s ručením omezeným 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 8, s. 13-15 
K podmínkám a omezením, která se vážou na výplatu podílu na zisku s.r.o. společníkům. Zdanění 
podílu na zisku (zvláštní sazbou dle zákona o dani z příjmů - daň platí společnost, společník ji z již 
zdaněného podílu na zisku neplatí), osvobození podílů na zisku od daně. Účtování o podílech na zisku. 
 
Jiří Nigrin 
Podnikat bez automobilu (a daní) nelze. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 8, s. 1-9 
Používání automobilu v podnikání z pohledu OSVČ čili fyzické osoby. Automobil v obchodním 
majetku, automobil pořízený na leasing, automobil nezahrnutý v obchodním majetku, automobil 
manžela použitý na podnikání, možnosti využití výdajového paušálu na dopravu. Obecné podmínky 
daňové uznatelnosti, uznání výdajů za pohonné hmoty, zásady daňových odpisů, způsoby odpisů, 
přerušení odpisů, uplatnění odpisů v daňových nákladech (výdajích), rezervy na opravu hmotného 
majetku, koupě na splátky a přechod vlastnictví vozidla. 
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Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
Practical information on European VAT : January/February 2011 
Praktické informace o evropské DPH : leden/únor 2011 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 1, green pages (12 p.) 
Jako již tradičně v prvním čísle každého roku přinášejí tzv. zelené stránky informace o hlavních 
charakteristikách DPH ve většině evropských zemí (členů i nečlenů EU) včetně standardních a 
snížených sazeb DPH, různých prahových hodnot a formálních identifikačních čísel DPH a informace 
o úřadovnách národní daňové správy, které zpracovávají žádosti o vrácení DPH nebo poskytují 
nerezidentům informace o národních pravidlech k DPH. Údaje obsažené v přehledu získali editoři od 
korespondentů časopisu na počátku roku 2011. - Pozn. 
 
Daniel Sztanko 
Provision of infrastructure to public authorities under EU VAT 
Poskytnutí infrastruktury veřejnoprávním orgánům v souvislosti s režimem DPH v rámci EU 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 1, p. 17-21 
Jako podmínku pro schválení územního plánu nebo udělení stavebního povolení místní úřady často 
vyžadují, aby soukromí developeři vybudovali na svůj účet dodatečné infrastrukturální vybavení a 
převedli je bezplatně do vlastnictví těchto úřadů (nebo určených veřejně prospěšných podniků).           
V příspěvku se rozebírá režim DPH pro výstavbu infrastruktury soukromými developery a jejího 
následného bezplatného převedení na místní úřady, pro což neexistuje v Evropské unii jednotný 
postup. - Pozn. 
 
Martin Fassmann 
Radujte se. Zdraží sunar, chleba i pohřeb 
Sondy, Sv. 21, (2011) č. 4, s. 8-9 
K dopadům dvouetapového zvýšení DPH na: ceny, valorizaci důchodů, náklady u poskytovatelů 
zdravotní péče i dalších veřejných služeb, rozpočet. 
 
Vladimir Martynyuk 
Reforma od podlahy : daně na Ukrajině 
Euro, Sv. 2011, č. 14, s. 73 
Seznámení s novým ukrajinským daňovým zákoníkem, který nabyl účinnosti 1.1.2011. V přehledu 
jsou charakterizovány jeho klíčové body a hlavní změny podle jednotlivých oblastí (daň ze zisku 
právnických osob, DPH, daň z příjmu fyzických osob, daňová správa a vymáhání daní). 
 
Christa Breucha, Robert C. Prätzler, Wolfram Birkenfeld 
Rechtsprechungsreport zur Umsatzsteuer: Praxisrelevante Entscheidungen des EuGH im 
Zeitraum 1.1.2000-31.12.2010 und zur Zeit anhängige Verfahren 
Zpráva o judikatuře k DPH: rozhodnutí Evropského soudního dvora významná z hlediska 
praxe a vydaná v období od 1.1.2000 do 31.12.2010 vč. současně probíhajících řízení 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 11, Beilage Nr. 3, S. 1-48 
Přehled významných rozhodnutí Evropského soudního dvora k problematice DPH za období 1.1.2000-
31.12.2010. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Sdružení s právní subjektivitou 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 7, s. 13-18 
Sdružení s právní subjektivitou resp. občanská sdružení se řadí mezi neziskové poplatníky (založení či 
zřízení není za účelem podnikání). Základní dokumenty sdružení. Pohled na specifika daňového 
režimu; zdaňování příjmů z reklam a z nájemného. Zdanění tzv. hlavní činnosti, vymezení předmětu 
daně. Krátké shrnutí k problematice zájmových sdružení právnických osob. -- Ke zdanění hlavní 
činnosti viz příspěvek v DHK, 2010, č. 20. 
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Martin Děrgel 
Seznámili jste se dobře s první novelou daňového řádu? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 8, s. 17-23 
Ucelený a názorný přehled změn, které přináší první novela daňového řádu (vč. novelizací dalších 
souvisejících právních předpisů). 
 
Thor O. Thoresen and Annette Alstadsater 
Shifts in organizational form under a dual income tax system 
Změna organizační formy v systému duální daně z příjmů 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 4, p. 384-418 
Systém duální daně z příjmu, který byl v severských státech zaveden na počátku 90. let 20. století, se 
vyznačuje kombinací nízké proporcionální sazby daně z kapitálových příjmů a progresivního zdanění 
příjmů ze závislé činnosti. Na základě empirického zkoumání panelu mikroekonomických dat z Norska 
o jednotlivcích, firmách a vlastnících firem z let 1993-2003 je hodnocen dopad změny organizační 
formy podniku na osobní příjem majitele firmy. Interakce mezi typickými znaky podniku a prvky 
systému duální daně z příjmu motivují změnu v organizační formě, která přináší významný nárůst 
příjmů majitelům. - Pozn. 
 
Radka Mašková 
Sleva není zadarmo : daně 
Euro, Sv. 2011, č. 14, s. 72 
K problematice doměřování daně z přidané hodnoty v případě obratových bonusů a slev vyplývajících 
z platebních podmínek dle novely zákona o DPH platné od 1. dubna 2011 a dle vyjádření Ministerstva 
financí. Výklad praktických souvislostí. 
 
Jiří Táborský 
Startuje malá revoluce v placení DPH : daně 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 65 (1.4.2011), s. 19 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty, která s platností od 1.4.2011 umožňuje použít v ČR režim 
přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (tzv. tuzemské reverse charge) jako obranu proti 
daňovým únikům způsobeným zejména kolotočovými podvody. Problematika vyjednávání výjimky    
u EK pro pohonné hmoty, odhadované navýšení daňových příjmů státního rozpočtu v důsledku 
opatření. Stručně k dalšímu bodu novely - zavedení ručení plátce/odběratele za daň. 
 
Jeffrey Sachs 
Stop this race to the bottom on corporate tax 
Ukončete ty závody ke dnu prostřednictvím korporační daně 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37578 (29.3.2011), p. 9 
Autor rozebírá rozpočtovou situaci Británie a USA a konstatuje, že navzdory všem chvályhodným 
snahám obě země usilují o nemožné: řídit moderní a prosperující znalostní ekonomiku 21. století, aniž 
by měly potřebnou daňovou základnu. Vycházejí tím vstříc horní třídě a nadnárodním podnikům, které 
vyhrožují odchodem do zemí s mírnějším daňovým režimem. Snižování deficitů musí probíhat 
spravedlivým a udržitelným způsobem včetně vyšších daní pro bohaté. 
 
Robert Risse, 
Tax Compliance in der Form der zeitnahen steuerlichen Außenprüfung 
 [Efektivní] zjišťování daňové povinnosti formou aktuální daňové kontroly 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 12, S. 667-674 
Tax compliance v Německu. Rekapitulace k dosahování verifikace daňových závazků daňového 
poplatníka na straně finanční správy v Německu, prosazování verifikačního principu, zabezpečování 
rovnosti a spravedlnosti ve zdaňování. Spolupráce státu a daňového poplatníka. K problematice 
soudobé daňové kontroly v Německu, důvody daňové kontroly, přehled přetrvávajících nevýhod 
(délka kontroly, právní nejistota z důvodu dlouhých kontrolních intervalů, nesouvztažnost 
dodatečného daňového výměru a dodatečných úroků, ztížený přístup k "historickým" informacím         
z důvodu globalizace). Porovnání předpisů k tax compliance v Německu, v USA, v Austrálii a            
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v Nizozemsku. Výhody aktuální kontroly (na straně finanční správy i kontrolovaného podniku; 
nutnost nastavení kontrolního procesu tak, aby odpadly zbytečné přezkumné a kontrolní kroky), 
instrumenty zrychleného daňového přezkumu v Německu. Dopady změn německého obchodního 
zákoníku z titulu zákona o modernizaci účetnictví na německé daňové právo (ovlivňují interní 
kontrolní systém i rizikový management s ohledem na proces účetnictví). Délka kontrolního turnusu. - 
Pozn. 
 
Aleksandra Bal 
Taxation of virtual wealth 
Zdanění virtuálního bohatství 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 3, p. 147-160 
Online a podobné hry zaznamenaly v poslední době významný růst. Příspěvek zkoumá daňové 
důsledky virtuálních aktivit a na základě příkladů ze Spojených států a Německa hledá odpověď na 
otázku, zda jsou výdělky z online a podobných her zdanitelné. - Pozn. 
 
Wouter J. Blokland 
Taxing employee benefits in kind under EU VAT 
Zdanění naturálních požitků zaměstnanců v rámci DPH v EU 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 2, p. 98-104 
V příspěvku se rozebírají okolnosti, za kterých musí být poskytování naturálních požitků 
zaměstnancům označeno za poskytnutí služeb za protiplnění. Vychází se z rozhodnutí ESD v případě 
firmy Astra Zeneca, která zajišťovala svým zaměstnancům nákupní poukázky a ti se výměnou za to 
vzdali části své odměny v hotovosti. Rozebírají se i podstatné rozdíly mezi zdaněním těchto požitků 
jako normálního plnění nebo jako tzv. domnělého plnění. - Pozn. 
 
E.C.J.M. van der Hel-van Dijk 
The European Union and more effective tax audits 
Evropská unie a účinnější daňové kontroly 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 3, p. 161-165 
Internacionalizace vede k větší spolupráci mezi daňovými úřady EU. Rozsáhlá síť mezinárodních 
smluv a dvoustranných dohod by měla umožnit efektivní mezinárodní spolupráci, ale u společných 
daňových kontrol není dostačující. Článek se zabývá otázkou, proč tomu tak je a jak by se mohla 
zlepšit spolupráce mezi členskými státy. - Pozn. 
 
Chris Giles, George Parker and Vanessa Houlder 
Threats to the edifice 
Ohrožení celé budovy 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37582 (2.4.2011), p. 5 
V Británii se opět objevily návrhy na zvýšení "domovní daně". V této souvislosti se v článku 
zdůrazňuje, že např. ekonomové z OECD považují daně z realit za nejlepší způsob získávání příjmů 
do rozpočtů, ale praktické uplatnění této teorie není až tak snadné. 
 
Helena Machová 
Účet individuálního podnikatele 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 7, s. 32-34 
K možnostem zjišťování základu daně z příjmů podnikatele - fyzické osoby; přehled případů, kdy 
fyzická osoba vede účetnictví. Využití účtu individuálního podnikatele tj. účtu 491 (výhradně pro 
účetní jednotky - fyzické osoby). 
 
Václav Benda 
Uplatňování odpočtu DPH - změna pravidel od 1.4.2011 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 4, s. 11-16 
K možnostem a podmínkám nároku veřejnoprávního subjektu na odpočet DPH; prokazování nároku 
na odpočet daně, náležitosti daňového dokladu, uplatnění poměrného nároku na odpočet DPH 
("veřejnoprávní koeficient"), krácený nárok na odpočet DPH. 
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Pavel Fára 
Víte, komu ručíte? : daň z přidané hodnoty 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 15, s. 54-55 
V příspěvku je popisem praktických situací, kdy může finanční úřad vyzvat příjemce zboží či služby   
k úhradě DPH z titulu ručení, ilustrován dopad novely zákona o dani z přidané hodnoty, která od 
dubna 2011 umožňuje přenesení daňové povinnosti za nezaplacení DPH poskytovatelem na příjemce 
plnění. Autor také upozorňuje na rizikové obchodní transakce a doporučuje způsob, jak těmto 
nepříjemným situacím předejít. 
 
Soňa Boráková 
Vymáhání daní podle daňového řádu 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 31-40 
K instrumentům zabezpečujícím úhradu daně, dvojí postavení správce daně (věřitele/exekučního 
orgánu). Subjekty vymáhání daní (daňový subjekt, správce daně, třetí osoby, osoby zúčastněné na 
správě daní). Způsoby vymáhání daní a způsoby daňové exekuce. Lhůta pro placení daně. 
Informativní sdělení správce daně o daňovém nedoplatku. Podmínky "prohlášení o majetku" 
požadované správcem daně. Daňová exekuce, exekuční titul, odklad a zastavení daňové exekuce, 
vyloučení majetku z daňové exekuce, exekuční náklady, daňová exekuce majetkových práv, daňová 
exekuce movitých věcí a nemovitostí. Rozvrhové řízení. Daňová exekuce cenných papírů. - Pozn. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností na Slovensku 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 47-51 
Typ daňového systému SR; zákonný rámec zdaňování společností, daňové subjekty povinné k dani       
z příjmů právnických osob. Zdaňovací období, zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a 
neuznatelné náklady, uplatnitelnost daňových ztrát, sazba daně, absence skupinového zdanění. Správa 
daní, podání daňového přiznání, den vyměření daně, ne/placení čtvrtletní zálohy na daň, sankční úrok 
za pozdní daně či zálohy na daň, prekluzivní lhůta pro vyměření daně či rozdílu na dani. Aplikace 
srážkové daně, systém kalkulace daně. Příklad. - Pozn. 
 
Pavel Běhounek 
Změny v daňových nákladech pro rok 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 25-30 
Ke změnám v uplatňování daňových nákladů (výdajů) od 1.1.2011; přehled změn zákona o daních      
z příjmů, přehled změn zákona o rezervách. Zánik daňové uznatelnosti u právnických osob. Metoda 
komponentního odpisování (je dobrovolné). Daňový odpis pohledávek. Uplatňování paušálních 
výdajů na dopravu (upřesnění pro právnické osoby). Příklady. 
 
Ivan Brychta 
Změny v DPH od 1. dubna 2011. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 7, s. 1-7 
Podrobně o změnách a novinkách v oblasti DPH, které mají eliminovat daňové úniky. Institut ručení 
za daň (problematika z pohledu správce daně), režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, 
změna vymezení místa plnění/přiznání služeb, změny v ustanoveních stanovujících místo plnění, 
opravy základu daně a DPH, opravy u plátce přiznávajícího DPH, opravy nároku na odpočet DPH, 
odpočet DPH na vstupu později. Příklady. 
 
Ivan Brychta 
Změny v DPH od 1. dubna 2011. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 8, s. 9-13 
Podrobně o změnách a novinkách novely zákona o DPH; nová úprava koncepce odpočtu DPH na 
vstupu přijatých plnění pro ekonomické účely i mimo ně, zavedení poměrného koeficientu v případě 
poměrného odpočtu (určuje se kvalifikovaným odhadem). Aplikace "klasického" koeficientu, použití 
zálohového koeficientu a následná úprava uplatněných odpočtů vypořádacím (ročním) koeficientem. 
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Nově vymezený dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. Změna sankce při neplnění 
registrační povinnosti. Poznámky k novému formuláři DPH. 
 
Zdeněk Kuneš 
Zvláštní režim uplatnění DPH pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, 
sběratelskými předměty a starožitnostmi 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 3, s. 42-44 
Stručná informace o tom, jak lze postupovat při uplatňování daně z přidané hodnoty u zvláštních 
režimů. Doplněno příklady. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 5/2011  
Nehmotný majetek a jeho technické zhodnocení. Odměna jednatele jako statutárního orgánu 
společnosti. Podnikání v obchodní společnosti a podnikání FO. Osvobození od DPH při dovozu zboží. 
Daňové doklady po novele. Změny v evidenci pro účely DPH. Uplatnění paušálních výdajů na 
dopravu. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 9/2011  
Zdanění podnikající fyzické osoby v r. 2011. Pokračování odpisů u zděděné nemovitosti. Náklady na 
audit. Nedobytné pohledávky v podvojném účetnictví. Sazba DPH v pohostinství. Průměrný výdělek 
při změně pracovní doby. Osvobození příjmů z výroby elektřiny z biomasy pro rok 2011. Účetní 
odpisy technického zhodnocení. Zdanění odměn členů statutárních orgánů. Prodej darovaného 
pozemku. 
 
č. 10/2011  
Uplatňování výdajů (nákladů) při zjišťování základu daně z příjmů. Daňová kontrola prováděná dle 
daňového řádu. Odpočet DPH a vedení paušálních výdajů. Pořízení firemní Opencard - daňové 
dopady. DPH a fakturace prací na výstavě v EU. Vybavení vozu a vstupní ceny. Jakou sazbu DPH 
uplatnit u přípojek na plyn, vodu a kanalizaci pro novostavbu RD? 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Norbert Häring 
Das große Vergessen 
Velké zapomnění 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 59 (24.3.2011), S. 18 
Dějiny evropského ekonomického myšlení; k zapomenutým představitelům německé historické školy, 
kteří zdůrazňovali evoluční charakter ekonomických zákonů. Friedrich List (idea národní ekonomie), 
Gustav Schmoller, Ludwig von Mises. Trend potlačování ideové ekonomické historie ve prospěch 
neoklasické ekonomie. 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

14 

Elena Mielcová 
Economic growth and unemployment rate of the transition country - the case of the Czech 
Republic 1996-2009 
Hospodářský růst a míra nezaměstnanosti za podmínek přechodu od plánované k tržní 
ekonomice - případová studie ČR v letech 1996-2009 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 14, (2011) No. 1, p. 29-37 
Autorka zkoumá vztah mezi změnou hospodářského růstu a změnou míry nezaměstnanosti (Okunův 
zákon) a odhaduje koeficient závislosti české ekonomiky v letech 1996-2009 dle tohoto zákona, 
následně pak analyzuje a srovnává výsledky s koeficientem závislosti ekonomik USA a Francie. 
Analýza vztahu mezi mezerou nezaměstnanosti a mezerou výstupu probíhá v dynamické i diferenční 
verzi Okunova zákona. Česká republika je zde příkladem tranzitivní země směřující k tržní ekonomice 
západoevropského typu. 
 
Georg Trautnitz 
Kapitalismus oder Solidarität? : zur Bedeutung der Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft 
angesichts der aktuellen Infragestellung marktwirtschaftlicher Funktionsprinzipien 
Kapitalismus nebo solidarita? : k významu zásad sociální tržní ekonomiky vzhledem k aktuálnímu 
zpochybnění funkčních principů tržní ekonomiky 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 11, (2010) Nr. 3, S. 262-278 
Finanční a hospodářská krize podnítila kritiku funkčních principů tržní ekonomiky (s odkazem na 
"nehumánní charakter" kapitalistického hospodářského systému); příspěvek je pokusem o ekonomicko-etické 
zdůvodnění sociální tržní ekonomiky. Sociální element sociální tržní ekonomiky by neměl být pouze 
doplněním předchozího "přirozeného" tržního řádu, opodstatněnost sociální tržní ekonomiky je 
dokládána vnitřní spojitostí mezi tržní ekonomikou a sociálně tržní ekonomikou. - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2010 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 1, s. 130-136 
Stručně k profesnímu životopisu a vědeckému dílu tří nositelů Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 
2010: Petera A. Diamonda, Dala T. Mortensena a Christophera A. Pissaridese. Dále k teorii 
vyhledávání; search modely a analýzy trhů práce zatížených náklady na vyhledávání; rozvoj teorie, jak 
jsou trhy práce ovlivěny politikou a regulací. 
 
M. Nikitin, A. Jurko 
Poiskovyje teorii rynkov : Nobelevskaja premija po ekonomike 2010 g. 
Teorie hledání na trzích : Nobelova cena za ekonomii za r. 2010 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 1, s. 51-64 
Článek se zabývá teorií vyhledávání a párování, kterou vyvinuli nositelé Nobelovy ceny za ekonomii 
za r. 2010 Peter Diamond, Dale Mortensen a Christopher Pissarides. Zaměřuje se především na 
uplatnění této teorie na analýzu trhu práce. Upozorňuje na omezení walrasovského přístupu k modelování 
trhu práce, uvádí příklad zjednodušeného stylizovaného modelu hledání a stručně rozebírá přínos 
každého laureáta. - Pozn. 
 
by Helmut Hofer, Torsten Schmidt, and Klaus Weyerstrass 
Practice and prospects of medium-term economic forecasting 
Praxe a vyhlídky střednědobého ekonomického prognózování 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 231, (2011) 
No. 1, p. 153-171 
K metodologii a praxi provádění střednědobého ekonomického prognózování. Autoři zvažují, zda je 
metodologie, která byla vytvořena ke krátkodobému předpovídání, dostatečná také pro prognózování 
ve střednědobém horizontu a zda by nebylo vhodnější místo neoklasického Solowova modelu růstu 
používat endogenní růstový model. Nejprve informují o metodách využívaných ve střednědobém 
prognózování, dále analyzují provádění střednědobých makroekonomických prognóz v Rakousku (na 
příkladu pětiletých předpovědí růstu reálného HDP, míry nezaměstnanosti a inflační míry publikované 
vídeňským IHS - Institut für Höhere Studien) s cílem upozornit na silné i slabé stránky typického 
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přístupu a v závěru prezentují návrhy na zlepšení současné metodologie. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky v tomto monotematickém čísle Economic forecasts, které se zabývají problematikou 
makroekonomického prognózování a modelování. 
 
Martin Mandel, Vladimír Tomšík 
Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 1, s. 58-81 
Úvaha o regulaci bankovnictví, proč je nutné o ní uvažovat a jakým směrem se (ne)má ubírat. Autoři 
nejprve diskutují názory na bankovní regulaci u hlavních teoretických směrů a škol (druhá generace 
rakouské školy, monetaristé, postkeynesovci) a vymezují teoretické předpoklady existence ideálního 
bankovního systému. Dále formulují problémy reálně existujícího bankovního systému a jeho tržní 
selhání. Následně rozebírají některé systémové principy omezující sekundární náklady regulace, 
klasifikují jednotlivá regulační opatření a intervenční zásahy a analyzují v poslední době navrhovaná 
regulační opatření (snaha o zvýšení konzistentnosti a transparentnosti kapitálu, o omezení finanční 
páky, vytvoření kapitálových polštářů a řešení (pro)cykličnosti kapitálu, pravidla likvidity, bankovní 
daň). - Pozn. 
 
Akihiko Yanase 
Tariff and environmental tax reforms in a polluted small open economy with public production 
Změny cel a ekologických daní v malé otevřené ekonomice produkující znečištění při veřejné 
výrobě 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 4, p. 333-349 
V příspěvku jsou modelovým způsobem zkoumány přímé i nepřímé dopady změny celních tarifů 
a/nebo ekologických daní na hospodářský blahobyt prostřednictvím změn v neefektivitě ekonomiky 
(znečištění životního prostředí, ochrana obchodu a veřejná výroba). Autor předkládá model všeobecné 
rovnováhy malé otevřené ekonomiky, ve které výrobní proces zboží soukromé spotřeby produkuje 
polutanty a vláda financuje výrobní náklady zboží veřejné spotřeby prostřednictvím výnosů z cel a 
zdaněním polutantů. Následně analyzuje také výsledky modelu rozšířeného o všeobecnou spotřební 
daň. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Henny Sender 
A shadowy presence 
Stínové zastoupení 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37581 (1.4.2011), p. 7 
Bankovní sektor v Číně je silně regulovaný a úřady ještě více omezují půjčky, protože se obávají 
inflace. Ta letos dosahuje téměř 5 % a očekává se její další nárůst. V reakci na to se objevila řada 
neformálních institucí a uspořádání, které obcházejí vládní restrikce a zaplavují trh likviditou, jež by 
se letos mohla rovnat až jedné třetině HDP. Zkrocení přílivu neformálních fondů je důležité pro další 
vývoj čínské ekonomiky nejen z hlediska inflace, ale i nadměrných kapacit v dlouhodobějším měřítku. 
 
von Jürgen Stark 
Auf dem Weg zu einer neuen Weltwährungsordnung? 
Na cestě k novému světovému měnovému řádu? 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 11, S. 19-21 
Z charakteristiky současného měnového řádu vyplývá, že právě jeho neuspořádanost vyvolala globální 
nerovnováhy ve formě vysokých deficitů výkonové bilance v průmyslových zemích a velkých 
přebytků výkonové bilance v rychle rostoucích ekonomikách a přispěla k finanční krizi. Tyto 
nerovnováhy vedly k masívní akumulaci měnových rezerv v zemích s přebytkem (např. koncem roku 
2010 disponovala Čína dolarovými rezervami, které představují 40 procent jejího HDP). Reforma 
světového měnového systému je předmětem mnoha diskuzí, v nichž časté návrhy obhajují nový 
Brettonwoodský systém či návrat ke zlatému standardu. Příspěvek proto přináší historický přehled 
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systémů měnového uspořádání (zhruba pěti) od druhé poloviny 19. století a také principů jejich 
fungování. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., ze 4. března 2011. 
 
Dušan Hradil 
Češi a finanční gramotnost. Kde jsou největší mezery? 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 1, s. 34-36 
K analýze výsledků průzkumu finanční gramotnosti dospělé populace v ČR, který proběhl v roce 2010 
a byl součástí přípravy vládní koncepce Národní strategie finančního vzdělávání v Česku. 
 
Martin Gerth ... [et al.] 
Die wohl schlechteste Geldanlage der Welt 
Asi ta nejhorší peněžní investice na světě 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 14, S. 110-116 
Shrnutí k rizikům investičních fondů, do nichž němečtí investoři uložili své úspory. Přehled a pohled 
na rizikové aspekty jednotlivých typů fondů (nemovitostí tuzemských/zahraničních, lodí, filmů, 
letadel, private equity, životního pojištění, obnovitelných energií, lesní/polní půdy) a možnosti žaloby 
resp. náhrady škod. Prostřednictvím šedého kapitálového trhu - tedy bez kontroly finančního dohledu - 
probíhá značný počet nabídek na peněžní investice, ale ani tzv. bezpečné fondy nemovitostí nejsou 
zárukou očekávané dividendy (v 70 procentech dochází k problémům s výplatou investora).                
K problematice měkkých nákladů - tj. poplatků stržených z investovaného kapitálu a subjektům 
profitujícím na měkkých nákladech. 
 
By Gerrit Wiesmann 
Fears over German gaming rules 
Obavy z německého loterijního zákona 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37589 (11.4.2011), p. 15 
K německé novele loterijního zákona, která má začít platit od r. 2012. Německé spolkové země 
považují novou legislativu za výrazné uvolnění herního trhu, kdežto sázkařské společnosti v ní spatřují 
velké riziko pro své podnikání. -- Překlad článku viz Hospodářské noviny ze dne 12. 4. 2011 na s. 21 
pod názvem Německý zákon o hazardu dopadne i na bookmakery. 
 
Patrick Jenkins, Sharlene Goff and Megan Murphy 
Flight delayed 
Odložený let 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37593 (15.4.2011), p. 7 
V létě 2010 zveřejnila britská vláda svůj záměr zkrotit přebujelý bankovní sektor a okamžitě se 
objevily obavy, že to některé velké britské banky přiměje k odchodu do přívětivějšího a méně 
regulovaného prostředí. Nezávislá komise pro bankovnictví, kterou vede Sir John Vickers, vydala po 
devíti měsících prozatímní zprávu o tom, jak by banky měly být restrukturalizovány - a hrozby 
utichly. Článek se zabývá otázkou, zda skutečně existovalo reálné nebezpečí, že velké banky jako 
Barclays nebo HSBC opustí Británii, či zda šlo o planý poplach. -- Otázkou bankovní reformy              
v Británii se zabývají i články v The Economist č. 8729 ze dne 16. 4. 2011 na s. 13-14 pod názvem No 
more walks on the wild side: Britain's banking commission a na s. 33-34 pod názvem Commission 
accomplished: bank reform. 
 
Elisabeth Beckmann, Thomas Schreiber, Helmut Stix 
How the crisis affected foreign currrency borrowing in CESEE : microeconomic evidence and 
policy implications 
Jak krize působila na půjčky v zahraniční měně v zemích střední, východní a jihovýchodní 
Evropy : mikroekonomická data a dopady na politiku regulace 
Focus on European economic integration, Vol. 2011, No. 1, p. 25-43 
Finanční stabilita některých zemí regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy je ovlivněna 
velkým podílem půjček domácností denominovaných v cizí měně. Příspěvek analyzuje výsledky 
opakovaných průzkumů Rakouské národní banky (OeNB Euro Survey) od podzimu 2007 do června 
2010 týkající se ekonomických nálad a motivace domácností k půjčkám v zahraniční měně (euro)        
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v devíti zemích zmiňovaného regionu (Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Albánie, Bosna a 
Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko). Autoři zjišťují dopad hospodářské a finanční krize na 
poptávku po půjčkách v eurech, zaměřují se na vývoj půjček a záměrů získat tyto půjčky v rozmezí 
daného období i typické znaky a faktory ovlivňující půjčky v cizí měně. Na závěr vyvozují důsledky 
pro politiku regulace a omezování půjček v zahraniční měně. - Pozn. -- Viz také příspěvek 
Households' exposure to foreign currency loans in CESEE EU member states and Croatia na s. 6-24. 
 
Ralph Atkins and Chris Giles 
In a tight spot 
V úzkých 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37586 (7.4.2011), p. 9 
Po dvou letech zvýšila Evropská centrální banka svou hlavní úrokovou sazbu. Hlavní světové centrální 
banky zřídkakdy postupují opačným směrem, takže to, že ECB přitvrzuje, zatímco Fed dokončuje 
uvolňování, je nezvyklé. V článku se rozebírají důsledky tohoto kroku pro světovou ekonomiku. 
 
Jan Hošek, Luboš Komárek, Martin Motl 
Měnová politika a cena ropy 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 1, s. 22-46 
Analýza vztahu měnové politiky a ceny ropy v podmínkách české ekonomiky. Autoři nejprve popisují 
vývoj cen ropy a ropných produktů v delším časovém horizontu, jejich vztah k vývoji základních 
makroekonomických veličin a cen ostatních komodit (především plynu); dále diskutují vztah měnové 
politiky a ceny ropy v kontextu výběru strategie optimálního objemu ropné produkce, stanovení 
odpovídající úrovně zásob a efektu finanční spekulace; následně rozebírají, jak by měla centrální 
banka reagovat na ropný šok a jaký výhled cen ropy vstupoval do prognostického procesu ČNB;         
v závěru seznamují s dopady simulovaného dočasného a permanentního ropného šoku do domácí a 
zahraniční ekonomiky. - Pozn. 
 
Jan Šovar 
Novinky v podnikání českých speciálních fondů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 4, s. 115-118 
Novela zákona o kolektivním investování má nabýt účinnosti dnem 1. 7. 2011 a přizpůsobuje stávající 
zákonnou úpravu provádění kolektivního investování standardními fondy kolektivního investování 
nově přijatým právním aktům Evropské unie na tomto úseku. Dále předloha obsahuje řadu dílčích 
úprav, které se dotýkají podnikání speciálních fondů, tj. fondů neharmonizovaných právem EU. 
Jednotlivé změny jsou popsány v článku. - Pozn. -- O dopadech novely na činnost standardních fondů 
viz Obchodněprávní revue, 2011, č. 3, s. 81-85. 
 
Jan Šovar 
Novinky v podnikání českých standardních fondů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 3, s. 81-85 
V únoru 2011 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování, a další související zákony. Vládní novela má nabýt účinnosti dnem 1.7.2011. Hlavním 
cílem předlohy je přizpůsobit stávající zákonnou úpravu provádění kolektivního investování tzv. 
standardními fondy kolektivního investování, tj. fondy, které splňují požadavky evropského práva, 
nově přijatým právním aktům Evropské unie. Článek informuje o tom, co se má pro podnikání 
standardních fondů v České republice změnit. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Peníze zdraží nejdříve v květnu : úvěry 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 15, s. 60-61 
Dubnové zvýšení základní úrokové sazby Evropskou centrální bankou je reakcí na zrychlené 
zvyšování inflace v EU. Autor článku promítá toto opatření do situace na českém bankovním trhu, kde 
zatím ČNB ponechává repo sazbu nezměněnou, a následně spekuluje o možném termínu zvýšení 
úrokových sazeb u nás a analyzuje možný dopad na ceny úvěrů v ČR. 
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Frank M. Drost, Christian Panster, Hannes Vogel 
Richter stärkt die Rechte der Anleger 
Práva investorů posílená soudem 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 58 (23.3.2011), S. 32 
Ochrana investora v Německu. Podle rozsudku Spolkového soudního dvora musí Deutsche Bank 
zaplatit 540 000 eur Ille GmbH (středně velký podnik), protože podniku prodala vysoce spekulativní 
úrokové deriváty (úrokové swapy/spread leader swaps) a přitom nedodržela svoji poradenskou 
povinnost. Rozsudek je přelomový a měl by zlepšit kulturu bankovního poradenství - úvěrové instituce 
budou muset své klienty přesně, jasně a srozumitelně informovat o rizicích vysoce komplexních 
investičních produktů - což se samozřejmě na jejich odbytu projeví. V případě "Ille GmbH" byly 
swapy v Deutsche Bank vědomě konstruovány na zisk banky - tedy ztrátu u klienta. Odborníci 
očekávají vlnu žalob, protože mnohé podniky a obce uzavíraly obdobné obchody nejen s Deutsche 
Bank, ale i s ostatními úvěrovými  institucemi. Prim zřejmě bude hrát město Pforzheim, které              
u Deutsche Bank a u JP Morgan prospekulovalo 56 mil. eur. 
 
Chris Bryant ... [et al.] 
Vienna as a financial centre 
Vídeň jako finanční centrum 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37585 (6.4.2011), sep. sect. (4 p.) 
Finanční trh v Rakousku a ve střední Evropě, rakouský bankovní sektor, Vídeňská burza, finanční 
dohled, pojišťovnictví, daňový systém, vazby k zemím bývalé Jugoslávie, příliv ruských návštěvníků a 
firem aj. 
 
James Wilson and Gerrit Wiesmann 
Visibility needed 
Viditelnost je nutná 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37585 (6.4.2011), p. 9 
Německé hospodářství je pozoruhodně nesymetrické. Na jedné straně má řadu firem, které jsou 
světovými lídry, na druhé straně jen jednu globálně úspěšnou banku. Německé banky jsou ale 
současně největšími držiteli evropských státních dluhopisů a angažují se i v bankovním sektoru 
problémových zemí. Případné státní bankroty nebo krachy bank by pro ně mohly mít ničivé důsledky. 
Žádná ze čtyř německých bank, kterým se dostalo přímé pomoci od státu, ještě tyto peníze nesplatila. 
Na druhé straně Německo jako jedna z prvních zemí v Evropě již přijalo zákon o restrukturalizaci 
bank, a to v duchu návrhů Evropské komise. 
 
Josef Tauber 
Změny na účet vkladatelů : EU 
Euro, Sv. 2011, č. 14, s. 68-69 
Úvaha nad efekty změn v evropském systému pojištění vkladů na základě prvního balíčku 
protikrizových opatření EK a jejich náklady na vyšší ochranu vkladatelů (zkrácení lhůty výplaty 
náhrad vkladů a navýšení limitu pojistného krytí). Dále kritika druhé vlny reformních návrhů EK         
k dalšímu urychlení výplaty náhrad vkladů, rozšíření ochrany klientů bank a k větší regulaci činnosti 
národních pojistitelů vkladů dle vzoru USA, autor vidí úkol EK zejména v prevenci a prohlubování 
povědomí klientů o existenci pojištění bankovních vkladů. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Wolfgang Münchau 
A complacent Europe must realize that Spain will be next 
Samolibá Evropa si musí uvědomit, že teď je na řadě Španělsko 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37589 (11.4.2011), p. 9 
Španělsko bude podle autora další zemí, která bude potřebovat pomoc EU. Zvýšení úrokových sazeb 
ECB bude mít přímý dopad na španělský hospodářský růst a zasáhne i trh s realitami. Bublina 
nemovitostí byla před krizí mimořádná a ceny zatím klesly jen mírně. Proto autor očekává jejich strmý 
pád. Vývoj realitního trhu a očekávaný růst počtu zabavení zadlužených nemovitostí ovlivní bilance 
španělských spořitelen cajas. Poměr dluhu španělského soukromého sektoru k HDP činí 170 %. 
Kombinace vysokého zahraničního zadlužení, křehkého finančního sektoru a pravděpodobnosti 
dalšího poklesu cen nemovitostí zvyšuje pravděpodobnost toho, že dříve či později nastane nedostatek 
finančních prostředků a země bude potřebovat pomoc EU a MMF. 
 
Friedrich Fritzer 
Administrierte Preise, Inflation und Konjunkturzyklus : selektive Aspekte 
Administrované ceny, inflace a konjunkturální cyklus : vybrané aspekty 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2011, Nr. 1.Q, S. 44-62 
Studie zaměřená na přiblížení koncepce HVPI (index harmonizovaných spotřebitelských cen) pro 
administrované ceny (HVPI-AP - tj. stanovené veřejnou správou či regulačním úřadem) se zabývá        
i analýzou HVPI-AP v europrostoru a rovněž otázkou, jaký vliv mají nákladové a poptávkové šoky na 
vývoj HVPI-AP, a to i v porovnání s HVPI bez administrovaných cen (HVPI-Flex). Definice 
administrovaných cen (vč. zdůvodnění, proč určité ceny do koše HVPI-AP nebyly zařazeny), detailní 
pohled na spotřební koš, váha administrovaných cen ve spotřebním koši HVPI atd. - Pozn. 
 
Martin Jesný 
Cukríky pre superinvestora : ministerská agentúra mení taktiku lákania zahraničných 
podnikov. Peniaze majú dostať len tí, ktorí by inak neprišli 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 14, s. 16-17 
K politice investičních pobídek v SR; plán zakotvit v novele o investiční pomoci přesnou definici 
postupu pro případ, kdy investor nedokáže dodržet plán investice. 
 
Nouriel Roubini 
Číňané tvrdě narazí do vlastní zdi : hospodářství Číny čeká výrazné zpomalení, v přehřáté 
ekonomice už nebude do čeho investovat 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 83 (28.4.2011), s. 11 
Úvaha nad hospodářským plánováním a dlouhodobým růstovým modelem čínské ekonomiky. Autor 
zdůrazňuje očekávání značného rozdílu mezi krátkodobou a střednědobou hospodářskou výkonností 
Číny, kde je již nyní patrný převis kapacit v některých výrobních sektorech a přeinvestovanost            
v oblasti infrastruktury a nemovitostí. Čína je závislá na fixních investicích a čistých vývozech. Aby 
se v budoucnu vyhnula dlouhému období pomalého růstu, je dle mínění autora potřeba zvýšit podíl 
spotřeby, méně spořit a zvětšit podíl příjmů směřujících k domácnostem zároveň se snížením fixních 
investic a ztenčením čistých vývozů jako podílu HDP. 
 
Gabor Steingart, Dirk Heilmann, Dorit Heß 
Deutschland ungeschminkt 
Německo nepřikrášlené 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 65 (1.4.2011), S. 6-7 
Nemilosrdná analýza zaměřená na reálné vyhlídky německé ekonomiky do budoucna dokládá, že 
politici zamlčují problém populace, která stárne a ubývá - což se jednou na současně prosperující 
německé ekonomice projeví. Stále se zmenšuje produktivní jádro, které musí financovat průběžně 
rostoucí vrstvu obyvatel, která z nejrůznějších důvodů k udržení blahobytu nijak nepřispívá. Posun      
v poměru mezi producenty a konzumenty "blahobytu" je velmi dramatický a v německých dějinách 
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nebývalý. Navíc i v produktivním segmentu se snižuje počet těch, kteří k hospodářskému růstu nejen 
přispívají, ale také z něj patřičně profitují - a narůstá masa zaměstnaná "v jednoduchých službách 
vnitřní ekonomiky", která si stále hůře bude udržovat dosaženou úroveň. Změna demografických 
poměrů má a bude mít zásadní dopady na soukromé podnikání, na stát i na sociální systémy. Např. trh 
práce již brzy pocítí velký nedostatek kvalifikovaných sil (což se projeví na růstu), odliv 
kvalifikovaných pracovníků není dostatečně kompenzován. V oblasti vzdělávání roste odůvodněný 
tlak na potřebu ukončené školní docházky a současně i vzdělané elity. Problémem Německa je 
přistěhovalectví, které ekonomice spíše škodí než prospívá. Přistěhovalci bývají spíše méně vzdělaní a 
častěji nezaměstnaní než průměr obyvatelstva, podniky většinou nezakládají, do technických aj. 
elitních oborů vstupují jen výjimečně. Autoři popisují i další problematické oblasti, které aktuálně        
i výhledově přitěžují německému hospodářství i společnosti. -- Tématu se dále věnují i další příspěvky 
na s. 8-11. 
 
Gerhard Blaeske ... [et al. ] 
Freiheit, Gleichheit, Staatlichkeit : Industrie 
Volnost, rovnost, státnost : průmysl 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 14, Beilage Hannover Messe S. 8-12 
Rozsah a příklady státní pomoci předním koncernům ve Francii, které jsou kromě podpory chráněny 
před nepřátelským zahraničním převzetím a na druhou stranu v důsledku tolerovaných dlouholetých 
monopolních zisků snadno expandují na evropské a mimoevropské trhy. Státní podniky, podniky se 
státní účastí. 
 
Richard Milne and Davied Oakley 
Hard to credit 
Těžké hodnocení 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37577 (28.3.2011), p. 7 
V souvislosti s problémy eurozóny probíhá bitva mezi ratingovými agenturami, snižujícími hodnocení 
úvěruschopnosti zemí, a vládami, které jsou současně regulátory i klienty. Např. řecký ministr financí 
se ohradil proti rozhodnutí americké agentury Moody's snížit rating Řecka podle vzoru agentury 
Standard & Poor's. Komentátoři upozorňují, že napětí mezi vládami a agenturami bude nyní po 
nějakou dobu charakteristickým rysem investičních trhů. Agentury jsou obviňovány, že nejdříve byly 
příliš měkké, pokud šlo o příčiny finanční krize, a nyní jsou zase přehnaně tvrdé. Naopak nové návrhy 
z Bruselu, zahrnující povinnost agentur upozornit vlády 3 dny předem na snížení ratingu, vyvolaly 
všeobecné znepokojení. 
 
Malte Fischer 
Schock aus Fernost 
Šok z Dálného východu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 12, S. 34-35 
Hospodářská rizika zemětřesení a nukleární katastrofy v Japonsku pro světovou ekonomiku se 
vzhledem k užšímu propojení týkají především zemí asijsko-pacifického prostoru, stručně je zmíněn 
předpoklad negativních impulsů pro německé podniky (přenesený efekt třetího trhu). Ke scénářům 
předpokládaného vývoje na finančních trzích  - jedním z nich je možnost zrušení rozsáhlých 
kapitálových investic Japonska (např. do europůjček) kvůli obnově zdevastovaných území a 
následného propadu kurzů půjček i prudkého růstu úroků. 
 
Karel Zuska, Matej Kliman 
SPIN-OFF jako jedna z aktuálních forem institucionálního PPP 
PPP bulletin, Sv. 7, (2011) č. 1, s. 14-17 
PPP resp. IPPP (institucionální partnerství veřejného a soukromého sektoru); právní rámec IPPP.       
K formě SPIN-OFF (většinou právnická osoba vytvořená výzkumnou institucí, na níž se kapitálově 
podílí soukromý partner); public procurement, special purpose vehicle. Princip soukromého investora 
v rámci SPIN-OFF, klíčové momenty dodržení principu soukromého investora. 
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John Micklethwait 
Taming Leviathan : a special report on the future of the state 
Jak zkrotit všemocný stát : zvláštní zpráva o budoucnosti státu 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8725, centr. sect. (20 p.) 
Vztah státu a občanské společnosti, potřeba reforem ve veřejném sektoru. Jednotlivé články jsou 
věnovány vládním výdajům, poučení z Kalifornie, "nepřátelům pokroku" - odborům, řízení státu         
v asijských zemích, příčinám mizivého dopadu zavádění nových technologií na zvýšení produktivity 
veřejného sektoru, perspektivám reformy státu aj. -- Viz i článek na s. 15 pod názvem Taming 
Leviathan: the ever-growing state. 
 
The cost of calamity 
Cena za neštěstí 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8725, p. 68 
Odhady škod po přírodní katastrofě v Japonsku; obecně k hospodářským dopadům přírodních neštěstí, 
které jsou často krátkodobé. 
 
Barbara Bublíková 
Zázrak, který zatím nekončí : německá ekonomika 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 12, s. 40-43 
Analýza vývoje německého hospodářství v důsledku pozitivních reakcí na opatření na podporu 
ekonomiky (např. šrotovné, podpora zkrácené pracovní doby), úloha exportu v současném růstu 
německého hospodářství (do r. 2015 se má stát Čína hlavním odbytištěm německého vývozu) a vývoj 
dalších makroekonomických proměnných. Dopad růstu německého hospodářství na okolní státy. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Věra Kameníčková 
Obce a využití zdrojů z vybraných evropských fondů 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 20-22 
Čerpání zdrojů z evropských fondů českými obcemi (kraji) v letech 2008-2010, využití prostředků       
z Evropského fondu regionálního rozvoje, dotace obcím v rámci Společné zemědělské politiky (fond 
rozvoje venkova). CzechPOINT. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Hana Menšíková 
Dražby už i podle not nového daňového řádu 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 3, s. 10-11 
Problematika dražeb, dražební proces a možné režimy dražeb prostřednictvím celních orgánů. Veřejná 
dražba, institut nedobrovolné dražby, dražební vyhláška, dražebník, navrhovatel dražby, institut 
Centrální adresy. Dražba resp. daňová exekuce na movité a nemovité věci dle daňového řádu. 
Rozvrhové řízení dle občanského soudního řádu a daňového řádu. 
 
Martin Wolf 
How China should rule the world 
Jak by měla Čína vládnout světu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37573 (23.3.2011), p. 11 
V souvislosti s tím, jak se z Číny stává hospodářská supervelmoc, se autor zamýšlí nad otázkou, jak by 
Čína měla se svým vlivem naložit. Zdůrazňuje její odpovědnost vůči světovému finančnímu systému, 
který jí pomohl k velikosti. Nynější rozvoj si může udržet jen v stabilním a mírovém prostředí, čehož 
může dosáhnout dalšími pravidly, které by zaručovaly globální systém založený na institucích. Článek 
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se zaměřuje na čtyři oblasti: mezinárodní obchod, platby, finance a zdroje. -- Český překlad článku viz 
Hospodářské noviny ze dne 24.3. 2011 na s. 21. 
 
Vladimír Jeníček 
International indebtedness of developing countries 
Mezinárodní zadlužení rozvojových zemí 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 2, p. 57-63 
Problém mezinárodního zadlužení komplikuje globální platební rovnováhu a stabilitu finančního 
systému s výraznými negativními vlivy na měnovou stabilitu, zhoršuje klima mezinárodní spolupráce 
a stabilitu světové ekonomiky. Autor v článku analyzuje vývoj zadluženosti rozvojových zemí zhruba 
od 70. let 20. století, neuspokojivý vývoj platební schopnosti vysoce zadlužených států, dluhové 
indikátory rozvojových zemí a důsledky tohoto nepříznivého stavu. Dále popisuje pokusy o nápravu 
stavu a regulaci břemene zadlužení, např. Bradyho plán. 
 
Petra Pelantová 
Liga šikovných : pohledávky ČR 
Euro, Sv. 2011, č. 16, s. 38-39 
Shrnutí stavu a vývoje situace s vymáháním zahraničních pohledávek ČR u některých států 
(Jugoslávie, resp. SFRJ, Peru, Kazachstán, Rusko) a pohled na kauzy ministerstva financí s tím 
spojené. Žaloba společnosti Raffels, Rondex Finance; kauza peruánské pohledávky a Karel Ponocný; 
prodej ruského dluhu společnosti Falcon Capital a Ladislav Zelinka. 
 
Ján Maskaľ, Lucia Országhová 
Nové riadenie s novými kvótami : (o aktuálnej reforme v Medzinárodnom menovom fonde) 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 12-16 
K reformě v oblasti kvót/hlasovacích práv a řízení MMF. Základní pojmy o kvótách. Reorganizace 
složení Výkonné rady MMF. Reformy kvót (dopad na členskou kvótu SR, znázornění kvóty SR 
před/po reformě). - Pozn. 
 
Joseph Stiglitz 
The best alternative to a new global currency 
Nejlepší alternativa nové globální měny 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37581 (1.4.2011), p. 9 
Mezinárodní měnový systém podle autora potřebuje zásadní reformu. Měla by se zvýšit globální úloha 
zvláštních práv čerpání, a to jak prostřednictvím nových emisí, tak větším podílem na půjčkách 
Mezinárodního měnového fondu. Systém s převahou amerického dolaru má řadu nedostatků. 
 
The Reformation 
Reformace 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8728, p. 76 
Příliv zahraničního kapitálu do rozvojových zemí, jeho příčiny a obavy s ním spojené; neexistence 
mezinárodních směrnic pro řízení přílivu kapitálu; úloha MMF v regulaci kapitálu a dvě studie            
k tomuto tématu. 
 
Zollbilanz 2010 : Jahrespressekonferenz vom 11. März 2011 
Bilance celní správy za rok 2010 : výroční tisková konference z 11. března 2011 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 3, S. 61-67 
Hodnocení činnosti německé celní správy za rok 2010 zdůrazňuje velmi dobré výsledky v oblasti: 
výběru odvodů a spotřebitelských daní, potírání práce na černo a nelegální zaměstnanosti, pašování 
cigaret, odhalování neoprávněného užití a padělání značky, boje proti drogám a omamným 
prostředkům. Přehled výše jednotlivých vybraných daní (2008/2009/2010), kontroly zaměstnavatelů 
(pokuty atd.), hodnoty zabaveného zboží, množství zajištěných drog. 
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Podnik a podnikání 
 
Roman Pecháček 
Daňové a účetní aspekty likvidace obchodních společností 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 8, s. 33-36 
Přehled daňových a účetních povinností, které souvisejí s likvidací obchodní společnosti. Povinnosti 
před vstupem do likvidace (účetní závěrka, přiznání k dani z příjmů). Povinnosti v průběhu likvidace 
(zahajovací rozvaha, soupis jmění, účetní závěrka, přiznání k dani z příjmů). Povinnosti při ukončení 
likvidace (účetní závěrka, přiznání k dani z příjmů, žádost o souhlas správce daně s výmazem, 
zahajovací rozvaha, zdanění likvidačního zůstatku, účetní závěrka). 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
70 or bust! 
Do důchodu v sedmdesáti, nebo přijde krach 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8728, p. 13 
Stávající plány na zvýšení věku odchodu do důchodu nejsou dostatečně odvážné. Starší lidé budou 
muset být ekonomicky aktivní déle, než dnes předpokládají vlády - např. v Evropě by se měl 
důchodový věk zvednout do r. 2040 na 70 let. Přístup vlád, zaměstnavatelů a pracovníků se bude 
muset změnit. -- Český překlad článku viz v čas. Ekonom č. 15 ze dne 14.4.2011 na s. 38 pod názvem 
Do penze? V sedmdesáti!. 
 
Alexandros Altis 
Entwicklungen im Bereich der Beamtenversorgung 
Vývoj v oblasti důchodového zabezpečení úředníků 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 2, S. 164-171 
Přiblížení systému důchodového zabezpečení pro úředníky v Německu (zaměstnané ve 
veřejnoprávním služebním poměru); počet příjemců a náklady na zabezpečení. Hranice zákonného 
odchodu do důchodu, důvody předčasného penzionování, průměrný věk odchodu do důchodu. Vývoj 
ve věkové struktuře, poměr počtu aktivních zaměstnanců a důchodců (na úrovni státu, zemí, obcí). - 
Pozn. 
 
Jan Bouška, Pavel Sýkora 
EU zavedla novou architekturu dohledu. Co čeká pojišťovny? 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 1, s. 6-8 
V souvislosti se zahájením činnosti čtyř nových institucí EU zaměřených na dohled nad finančními 
trhy autoři článku všeobecně seznamují s úkoly a pravomocemi ESRB a EIOPA a s vybranými 
možnými dopady jejich činnosti na regulované subjekty v pojišťovnictví. Evropská rada pro 
systémová rizika (ESRB), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) - nástupce CEIOPS, EIOPA jako normotvůrce: obecně závazné akty, pokyny a doporučení; 
porušení práva EU; mimořádná situace; urovnávání sporů; dočasný zákaz či omezení finančních 
činností. - Pozn. 
 
Philip Coggan 
Falling short : special report on pensions 
Nesplněná očekávání : zvláštní zpráva o penzích 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8728, centr. sect. (16 p.) 
V přehledu zaměřeném na důchodové zabezpečení a potřebu jeho reforem jsou jednotlivé příspěvky 
věnovány demografickým trendům, penzijním plánům s definovanými příspěvky, behaviorální 
ekonomii (jak přesvědčit zaměstnance, aby se zabezpečili na stáří), penzím ve veřejném sektoru, 
zhodnocení penzí aj. 
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Bohuslav Sobotka 
Musí být promyšlená : důchodová reforma 
Euro, Sv. 2011, č. 15, s. 76-77 
Předseda ČSSD ve svém příspěvku shrnuje důvody pro uskutečnění penzijní reformy v ČR a kritický 
postoj ke koaliční koncepci této reformy. Následně rámcově seznamuje s řešením dané problematiky 
jeho politickou stranou. 
 
Tomas Cipra 
Securitization of longevity and mortality risk 
Sekuritizace rizika dlouhověkosti a úmrtnosti 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 6, p. 545-560 
Příspěvek předkládá metodu alternativního přenosu rizik (Alternative Risk Tranfer - ART) pomocí 
sekuritizace rizika dlouhověkosti/dožití a rizika úmrtí pro oblast penzijních plánů a komerčního 
životního pojištění. Nejprve seznamuje s konceptem ART, popisuje zajištění rizik cennými papíry 
vázanými na pojištění (insurance linked securities - ILS) pro neživotní pojištění - katastrofické 
dluhopisy (tzv. CatBonds) a dále popisuje různé druhy finančních nástrojů vázaných na pojištění pro 
životní pojištění a penzijní plány - mortality CAT bonds, mortality swaps, longevity bonds, mortality 
forwards a futures. V závěru je prezentován hypotetický výpočet ocenění forwardů na úmrtí (mortality 
forwards), který odpovídá vývoji dlouhověkosti v Česku. - Pozn. 
 
Martin Holub 
The sustainability of pension systems through the assessment of the pension base calculation 
Dlouhodobá udržitelnost penzijních systémů ve světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve 
výši důchodu 
Acta VŠFS, Vol. 5, (2011) No. 1, p. 6-28 
Příspěvek se zabývá možnými změnami právní úpravy v českém veřejném důchodovém pojištění ve 
vazbě na rozhodné období, ze kterého lze v důchodových systémech zjišťovat příjmy pro výpočet 
starobní penze, a na způsob zohlednění výše těchto příjmů při jejím výpočtu. Zaměřuje se zejména na 
způsob stanovení a délku rozhodného období a způsob valorizace příjmů spadajících do rozhodného 
období. Autor na modelových příkladech počítá výši důchodu při různě stanoveném rozhodném 
období a při různě zvolené metodě valorizace předdůchodových příjmů a následně zjišťuje 
mikroekonomické a makroekonomické dopady různých variant. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Tomáš Dvořák 
K některým otázkám evidence bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví 
bytů v katastru nemovitostí 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 6, s. 197-202 
Zákon o vlastnictví bytů označuje autor za dílo legislativně technicky chatrné. V této souvislosti 
kriticky hodnotí praxi katastrálních úřadů při výkladu platné právní úpravy. Zaměřuje se na otázky 
výpisu z katastru nemovitostí, evidování spoluvlastnických podílů na společných částech domu a 
sbírku listin katastru nemovitosti a prohlášení vlastníka budovy. - Pozn. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
José Bardaji 
Impact of the crisis on employment and wages in France 
Vliv krize na zaměstnanost a mzdy ve Francii 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 83, p. 1-8 
Příspěvek popisuje změny trhu práce během nedávné hospodářské krize ve Francii. Autor analyzuje 
dopad krize na zaměstnanost v období 2008-2009; stimuly a opatření k zabránění zániku pracovních 
míst a k podpoře vytváření nových pracovních míst; dále zjišťuje, které skupiny pracovníků byly 
nejvíce zasaženy růstem nezaměstnanosti a působení krize na zaměstnávání seniorů; v závěru rozebírá 
zpomalení růstu mezd v roce 2009. - Pozn. 
 
Blahoslav Hruška 
Milionová živnost : podnikání cizinců 
Euro, Sv. 2011, č. 15, s. 58-59 
Polemika nad opatřeními vládního návrhu Nového systému ekonomické migrace ohledně 
zaměstnávání a podnikání cizinců z nečlenských zemí EU v ČR. Nutnost dokazování přínosnosti 
podnikání pro ČR a pětimilionová investice jako nutný požadavek pro provozování nové živnosti nebo 
podnikání těmito cizinci. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 5/2011  
Reorganizace úřadů práce.  Zákoník čekají změny. Povinný nástup loňské dovolené - naposledy. 
Dodržování léčebného režimu - kontrola zaměstnavatele. Důkazní břemeno podle antidiskriminačního 
zákona. Nevyplacení části mzdy - judikát NS ČR. Může být jednatel s.r.o. zaměstnancem v pracovním 
poměru? Pokuty ukládané OSVČ ve zdravotním pojištění. Střet zájmů zaměstnance a zaměstnavatele. 
Příjmy poplatníka ze závislé činnosti a z autorských honorářů [daňové přiznání]. Smluvní mzda a 
smluvní plat. Inspekce práce v ČR. Ukončení činnosti zaměstnavatele a zdravotní pojištění. Cestovní 
náhrady v méně obvyklých případech. Poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci z hlediska daně 
z příjmů. 
 
 

Právo 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise navrhla vyšší úroveň propojení obchodních a dalších podnikových rejstříků 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 4, s. 118-121 
Dne 24. února 2011 předložila Evropská komise k dalšímu projednání návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde      
o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků. Hlavním cílem tohoto opatření je zlepšení 
přeshraničního přístupu k informacím o společnostech a zajištění, aby v rejstříku pobočky byly 
zapsány aktualizované informace. V příspěvku se rozebírá aktuální právní stav, východiska návrhu a 
návrhy řešení pro propojení rejstříků. - Pozn. 
 
Jan Dědič 
K některým aspektům působení soukromého a veřejného práva v oblasti práva obchodních 
společností 
Správní právo, Sv. 44, (2011) č. 1-2, s. 77-82 
Prolínání veřejného a soukromého práva v právu obchodních společností, kogentní normy a 
soukromoprávní regulace v právu obchodních společností, veřejnoprávní zdroje soukromoprávní 
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regulace práva obchodních společností, inspirace ze zahraničí (EU, USA). - Pozn. -- Příspěvek byl 
přednesen na semináři Prolínání veřejného a soukromého práva, který se konal v Praze dne 30. září 
2010. K problematice viz i další články z tohoto semináře. 
 
Sönke Iwersen 
Neue Quelle für Strafgelder 
Nové zdroje pokut 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 57 (22.3.2011), S. 18 
UK Bribery Act 2010; britský antikorupční zákon má neobvyklý dosah a přináší německým 
podnikům, které působí ve Velké Británii, zvýšená rizika. Trestní stíhání se totiž má vztahovat nejen 
na případy, kdy se korupce dopustí zaměstnanec zahraničního podniku, ale i tehdy, pokud se tímto 
nekalým jednáním i kdekoli mimo Velkou Británii proviní "osoba spojená s podnikem činným ve 
Velké Británii" (případ je teoreticky nastíněn z hlediska přečinu subdodavatele). Zákon je mj. vnímán 
jako nově odkrytý neomezený zdroj příjmů (z pokut) a také konkurenční posila pro britské podniky. 
 
Kamil Blažek 
Pojistky, které nemusejí stačit : novela insolvenčního zákona 
Euro, Sv. 2011, č. 13, s. 73 
K novele insolvenčního zákona č. 69/2011 Sb., která věřitelům znovu přiznává právo napadnout         
v insolvenčním řízení konkurenční pohledávky v rámci incidenčních sporů. Autor zvažuje, zda nová 
úprava, jejíž nutnost vyvolal nález ÚS, obsahuje dostatečné pojistky k zamezení zneužití incidenčních 
sporů k neodůvodněným průtahům v insolvenčním řízení. 
 
Mikuláš Touška, Robert Pavlů 
Soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávní regulace nejen v sektoru finančních služeb 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 171-175 
Autoři se zaměřují na dopady porušení regulace na soukromoprávní vztahy řídící se českým právem. 
Docházejí k závěru, že z porušení regulace nevyplývá automaticky neplatnost smlouvy nebo 
odpovědnost za škodu. Zaměřují se na oblast regulace finančních služeb, ale jejich závěry lze do 
značné míry zobecnit i pro jiné obory. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 

 
Jurisprudence,  2010,  roč. 19,  č. 6 

Výpočet důchodu přeshraničních pracovníků – zásada rovného zacházení pro muže a ženy : žádost      
o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Antwerpen (čl. 267 SFEU). Rijksdienst voor 
Pensioenen v. Elisabeth Brouwer.  
rozsudek SDES (čtvrtý senát) z 29.7.2010 C-577/08 
 
 
Jurisprudence,  2010,  roč. 19,  č. 6 

Volný pohyb služeb – režim předchozího správního povolení hazardních her na internetu : žádost        
o rozhodnutí o předběžné otázce Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (čl. 267 SFEU). 
Carmen Media Group Ltd v. Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein.  
rozsudek SDES (velký senát) z 8.9.2010 C-46/08 
 
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)                                
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Eduard Komárek 
Sčítání lidu a finance 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 4, s. 3-10 
Shrnutí problematiky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, důvodová zpráva k návrhu zákona            
o sčítání v roce 2011. Výdaje spojené se sčítáním, koncepce realizace sčítání. Význam reálných čísel   
o počtu obyvatel pro ÚSC (z důvodu přidělování prostředků z veřejných zdrojů, lepších odhadů          
u sdílených daní či optimalizace koeficientu v případě daně z nemovitostí). Vliv počtu obyvatel na 
stanovení dotací. 
 

Účetnictví 
 
Henning Zülch, Marco Popp 
IFRS 2011 - Ab dem Geschäftsjahr 2011 anzuwendende IFRS im Überblick 
IFRS 2011 - přehled předpisů IFRS aplikovaných od obchodního roku 2011 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 10, S. 546-550 
Obchodní rok 2011 přináší podnikům v Německu, které účtují podle účetních standardů IFRS, mnohé 
novinky. Byl proto vypracován přehled nově aplikovaných standardů a interpretací, aby se podniky 
účtující dle IFRS mohly na ně včas zaměřit: přiblíženy a vysvětleny jsou tři oblasti změn (související   
s IAS 32/má význam pro podniky kótované na burze, IFRS 1, IAS 24/definice blízkého podniku a 
osoby) s praktickými implikacemi. Related party, government-related entity. - Pozn. 
 
Jiří Koch 
Novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2011 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 3, s. 8-14 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je novelizován zákonem                
č. 410/2010 s účinností od 1. ledna 2011. Novela se týká zejména následujících oblastí: vedení 
účetnictví zahraničními fyzickými osobami, rozšíření možnosti používání mezinárodních účetních 
standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky, zpřesnění problematiky konsolidace, rozšíření 
osvobození od konsolidace, správních deliktů a legislativně-technických úprav. 
 
Karel Janda 
Zákon o účetnictví - novela 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 4, s. 21-26 
Podrobně ke změnám v účetnictví od 1.1.2011 (novela v důsledku implementace právních norem EU). 
Přehled pozměněných okruhů a subjektů, jichž se úpravy dotýkají. Zrovnoprávnění zahraničních FO 
podnikajících na území ČR s českými FO. Vynětí malých vybraných účetních jednotek z povinnosti 
zpracovávat účetní závěrku. Nová úprava uplatňování mezinárodních účetních standardů. Změny         
v úpravě konsolidace účetní závěrky. Nově stanovený postup přepočtu zahraniční měny. Přestupky a 
správní delikty, zjišťování hodnoty aktiv pro stanovení pokuty. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 5/2011  
Zápočet vzájemných pohledávek. Zahraniční měny v účetnictví. Účtování akcií. Vystavování účetních 
dokladů. 
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Účetní TIP  
 
č. 8/2011  
Aktuální informace - Změny v osvobození od DPFO. ČÚS č. 006 - kurzové rozdíly. Zkušenosti 
z kontrol - nezaúčtování příslušenství přiznaného v soudním rozhodnutí. Kolik odvádějí Evropané na 
dani z příjmů? Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám přesahujících 
v úhrnu 40 000 Kč. DPH od 1.4.2011 a účtování faktur. 
 
č. 9/2011  
Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží. Změny 
v osvobození od daně z příjmů právnických osob. Zkušenosti z kontrol - chybné účtování o vzniku 
nedokončené výroby. Automobil a změny DPH k 1.4.2011. Odpočet DPH u automobilu N1. 
Leasingové splátky od 1.4.2011. Časopis a DPH. DPH - dodání včetně montáže v ČR a v Rusku. 
Sjednání místa výkonu práce a pravidelné pracoviště. Přefakturace zimních pneumatik u pronajatého 
vozu. Silniční daň u subjektu nezaloženého za účelem podnikání. 
 
č. 10/2011  
Novela DPH od 1.4.2011 v otázkách a odpovědích: dlouhodobý majetek, místo plnění 
„intelektuálních“ služeb, změny ve zdanění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností,  
zdanění služeb ze a do zahraničí, opravy základu daně a výše daně, oprava daně u pohledávek za 
dlužníky v insolvenci, osvobození dovozu zboží malé hodnoty, odpočet daně u obchodních předmětů a 
obchdních dárků, odpočet správné daně versus daně uvedené na dokladu, odpočet daně až po přijetí 
dokladu, použití soukromého auta pro firemní účely, ručení odběratele za DPH. 
 

Veřejná správa 
 
Lýdia Stoupová 
Běžné účty? Jsou i jiné možnosti, jak zhodnotit volné peníze 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 4, s. 10 
K možnostem efektivního zhodnocování volných finančních prostředků obce; přehled investičních 
instrumentů (spořící účty, depozitní směnka, scoop depozitum, duální depozitum, individuální správa 
majetku, investice do akcií a komodit). 
 
Adam Furek, Lukáš Rothanzl 
Právní úprava dispozic obecním majetkem : veřejné prostředky 
Veřejná správa, Sv. 2011, č. 7, s. 8-10 
Problematika hospodaření obce s majetkem, zákon o obcích; vlastnické právo obcí, povinnosti obce 
při nakládání s veřejnými prostředky (povinnosti programové/cílové povahy a povinnosti konkrétní), 
požadavek účelnosti a hospodárnosti. Podmínky realizace obecního majetkoprávního úkonu, 
povinnost zveřejňovat záměr obce (prodej, pronájem, výpůjčka, směna movitého majetku). Kontrolní 
působnost Ministerstva vnitra ve vztahu k majetkovým dispozicím obcí. 
 
Volby starostů v evropských zemích 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 28-30 
Volba starostů v Evropě, volební systémy. Blíže k volbě starostů v Německu, v Polsku a ve Francii; 
kompetence starostů. 
 
By James Politi 
Washington braced for a shutdown 
Federálním úřadům hrozí zavření 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37585 (6.4.2011), p. 4 
V případě nepřijetí rozpočtu na letošní fiskální rok hrozí americkým federálním vládním úřadům 
částečné uzavření, protože nebudou schváleny výdaje na krytí jejich provozu. V článku se stručně 
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rozebírají důsledky takového vývoje. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny ze dne 7. 4. 
2011 na s. 18 pod názvem Pokud USA rychle neschválí rozpočet, hrozí zavírání úřadů. 
 
Michal Hašek 
Zákon s množstvím problémů : finanční kontrola 
Euro, Sv. 2011, č. 13, s. 71 
Výčet nedostatků zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě spolu s podněty           
k vhodným změnám ústí k požadavku zásadní novely nebo úplně nového zákona, který by mohl 
kultivovat vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru ČR. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Luděk Tesař 
Aktualizace analýz financí obcí: Kdy jindy, když ne teď?! 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 4, s. 8 
Zjišťování finanční kondice obce, význam rozpočtového výhledu. Analýza financí obce, informativní 
a monitorující ukazatele. 
 
And then there were three : Portugal seeks help 
A pak byli tři : Portugalsko hledá pomoc 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8728, p. 69 
V souvislosti se žádostí Portugalska o pomoc Evropské unie při řešení dluhové krize země se v článku 
vyjadřují obavy, aby se příštím cílem pozornosti trhů nestalo Španělsko. -- Viz i článek na s. 14-15 
pod názvem The third bail-out: Portugal. 
 
Nora Schmidt 
Ausgliederungen aus den Kernhaushalten: öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 
Vyčleňování ze soustavy veřejných rozpočtů: veřejné fondy, zařízení a podniky 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 2, S. 154-163 
Soustavu veřejných rozpočtů v Německu od 80. let charakterizuje vyčleňování vybraných jednotek     
z rozpočtů státu, zemí a obcí, i když souběžně s tím dochází k zakládání nových podniků, fondů a 
zařízení, v nichž mají veřejné rozpočty více než 50procentní hlasovací práva či podíl na základním 
kapitálu. Podíly státu na těchto jednotkách (vyčleněných či nově založených) jsou ve finanční 
statistice shrnuty pod pojmem "veřejné fondy, zařízení a podniky". Příspěvek blíže vysvětluje jejich 
vymezení ve finanční statistice, rovněž statistické zjišťování relevantních jednotek vč. podchycování 
těchto jednotek ve finanční statistice podle způsobu účtování. Uvedena je definice veřejných fondů, 
zařízení a podniků, dále také vybrané strukturální znaky těchto jednotek účtujících v podvojném a 
státním účetnictví a mj. i podíl těchto jednotek ve vybraných hospodářských odvětvích. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland um die Jahreswende 2010/2011 : öffentliche Finanzen = The 
current economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace v Německu na přelomu roku 2010/2011 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 2, S. 63-81 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 2, p. 59-77 
Analýza německých veřejných financí v roce 2010. Výsledky rozloženého přístupu zkoumání 
strukturálních sald veřejných financí v období 2004-2010, příjmy, výdaje a schodek rozpočtu 
spolkového státu a odhady pro rok 2011. Situace eurozóny a Evropský stabilizační mechanismus 
(ESM). Rozpočtový vývoj německého spolkového státu, spolkových zemí a obcí; daňové příjmy; 
rozbor výsledků a schodků spolkového rozpočtu, rozpočtů spolkových zemí, zákonného penzijního 
pojištění a hospodaření Spolkové agentury práce za rok 2010. - Pozn. -- Článek je dostupný v německé 
a anglické jazykové verzi časopisu. 
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By Peter Spiegel 
EU agrees "grand bargain package" 
EU schválila "velkou dohodu" 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37576 (26.3.2011), p. 4 
Představitelé zemí EU schválili na svém summitu soubor opatření, který by podle nich mohl lépe řešit 
dluhovou krizi eurozóny. Přehledné schéma znázorňuje, čím se stávající záchranný mechanismus 
European Financial Stability Facility liší od European Stability Mechanism, který by měl nahradit 
EFSF v polovině r. 2013. -- Problematikou se zabývá i článek ve FT ze dne 30.3. 2011 na s. 9 pod 
názvem The "grand bargain" is just a start. 
 
Michal Mejstřík ; [rozhovor vedla] Julie Hrstková 
Eurozóně už dochází chuť platit dluhy za jiné 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 80 (22.4.2011), s. 9 
V rozhovoru se profesor ekonomie M. Mejstřík vyjadřuje k rostoucí hrozbě státního bankrotu Řecka,   
k připravenosti věřitelských bank na restrukturalizaci řeckého dluhu a k možnému spuštění 
dominového efektu i u dalších zadlužených států, dále uvažuje o dopadu ztráty důvěry finančních trhů 
na evropské státy i ČR. -- K tématu řecké dluhové krize a rozboru kladů a záporů restrukturalizace 
dluhu viz článek L. Niedermayera Příliš bohatí na odpuštění dluhů v HN č. 82/2011, s. 11. 
 
S. Drobyševskij, S. Sinel'nikov-Murylev, I. Sokolov 
Evoljucija bjudžetnoj politiki Rossii v 2000-je gody: v poiskach finansovoj ustojčivosti 
nacional'noj bjudžetnoj sistemy 
Vývoj rozpočtové politiky Ruska v první dekádě třetího tisíciletí: hledání finanční udržitelnosti 
rozpočtového systému 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 1, s. 4-25 
Krize v letech 2008-2009 znamenala počátek nové etapy rozpočtové politiky v Rusku. Navzdory 
tomu, že v současnosti se ruský rozpočet jeví v mnohem lepším stavu než ve většině vyspělých zemí, 
vysoká závislost na příjmech z ropy a plynu a zjištěné trendy ve struktuře rozpočtových závazků 
představují stálá rizika pro vyváženost rozpočtu z dlouhodobého hlediska. K zajištění fiskální a 
makroekonomické stability je třeba provést reformy v daňové a rozpočtové politice. - Pozn. 
 
Andreea Stoian, Emilia Campeanu 
Fiscal policy reaction in the short term for assessing fiscal sustainability in the long run in 
Central and Eastern European countries 
Krátkodobé odezvy fiskální politiky z hlediska posouzení dlouhodobé fiskální udržitelnosti zemí 
střední a východní Evropy 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 6, p. 501-518 
Problematika fiskální udržitelnosti v zemích střední a východní Evropy (nových členských státech 
EU). Studie modelovým způsobem zkoumá krátkodobé odezvy fiskální politiky na otřesy veřejného 
zadlužení zaměřené na dosažení udržitelnosti fiskální politiky v dlouhodobém horizontu. 
Prostřednictvím čtvrtletních údajů z deseti zemí SVE za období 2000-2008 o primární bilanci a 
veřejném dluhu je odhadována funkce fiskální odezvy (FRF - fiscal reaction function), následně jsou 
analyzovány empirické výsledky pro každou jednotlivou zemi. V případě ČR je zdůrazněno, že 
fiskální odezvy vlády jsou schopny vytvářet nezbytné podmínky k dosažení dlouhodobé fiskální 
udržitelnosti. - Pozn. 
 
[Ministerstvo financí] 
Nadměrné zadlužení obcí a námět věcného řešení problematiky 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 6-8 
K návrhu věcného záměru zákona, který mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, a zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Důvodem věcného záměru je zvyšující se 
zadluženost obcí, absence rámcových sjednocujících pravidel pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí a chybějící možnost reflektovat nežádoucí dopady emise komunálních dluhopisů 
do územního rozpočtu. Výsledky a zaměření monitoringu zadluženosti obcí, důsledky nadměrné 
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zadluženosti. Nedostatky současné právní úpravy, možnosti a varianty řešení. Finanční pokuta, 
finanční poradce obce, finanční správce obce, insolvenční řízení pro obce. 
 
Miroslav Zámečník 
Naředěný pakt : Evropská unie 
Euro, Sv. 2011, č. 14, s. 56-59 
K dohodě ohledně Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) a "Paktu pro euro plus" (soubor 
opatření ke zkvalitnění koordinace hospodářských politik a stabilizace v eurozóně). Autor polemizuje 
o vhodnosti tohoto řešení pro předlužené země a o politice refinancování zadlužených zemí půjčkami 
z evropských záchranných fondů (Řecko, Irsko), analyzuje postoje Velké Británie, Německa, Francie 
a ČR. Dále k čtyřem základním cílům Paktu pro euro plus, postoji ČR a k realistickým možnostem, jak 
doporučení Paktu naplnit v Česku na základě analýzy veřejně deklarovaných představ ČSSD. 
 
No wriggle room : budget 2011 
Žádný prostor pro vykrucování : rozpočet pro r. 2011 
The Economist, Vol. 398, (2011) No. 8726, p. 39-40 
Nový rozpočet, který předložil britský ministr financí George Osborne, nepřináší podle ministrových 
slov zvyšování daní, ale ani žádné rozdávání. Ministr tak sleduje linii vytýčenou ve čtyřletém plánu 
snižování veřejných výdajů z října 2010. Snahy eliminovat strukturální deficit během funkčního 
období stávajícího parlamentu se zatím setkávají s úspěchem. Podle Úřadu rozpočtové zodpovědnosti 
(OBR) by měl letošní růst britského HDP dosáhnout 1,7 % a fiskální cíle by měly být splněny. Článek 
popisuje drobné změny, které nový rozpočet přináší ve fiskální oblasti. -- Viz i článek na s. 16,18 pod 
názvem Green shoots: the budget. 
 
Robert Břešťan 
Noční můra z Portugalska : problémy eurozóny 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 13, s. 40-41 
Stav vysoké zadluženosti, nízké konkurenceschopnosti a krize veřejných financí Portugalska se ještě 
zhoršil parlamentním nepřijetím úsporných opatření vlády a její následnou rezignací. V návaznosti na 
tento stav bylo sníženo hodnocení úvěrové spolehlivosti Portugalska a je zaznamenán nárůst úroků 
portugalských dluhopisů. Článek popisuje reakci eurozóny, finančních trhů i bývalé portugalské vlády 
na vzniklou situaci i odsouvání žádosti ze strany Portugalska o finanční pomoc ze zdrojů EU. -- 
Problematiku politické krize, potíží se státním dluhem a souhlasu Portugalska se zahraniční pomocí od 
EU zpracovává příspěvek Nevítaná pomoc v čas. Euro, č. 15/2011 na s. 66-67. 
 
Václav Lavička 
Obama zahájil boj s obludným deficitem : veřejné dluhy 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 74 (14.4.2011), s. 17 
Krátce k iniciativám na zlepšování stavu veřejných financí v USA: prezidentův plán na postupné 
snižování federálního deficitu prostřednictvím výdajových škrtů a daňové reformy; rozpočtová vize 
"Cesta k prosperitě" republikána P. Ryana; kritika ze strany MMF pro nepřijímání opatření ke snížení 
veřejného dluhu USA (v roce 2012 může odpovídat 103% HDP). 
 
Robert Břešťan ... [et al.] 
Reformní zmatek Evropy 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 14, s. 40-47 
Analýza aktuálních daňových/odvodových, penzijních a zdravotnických reforem probíhajících             
v zemích Visegrádské čtyřky. Ve třech samostatných článcích jsou popisovány snahy o ozdravení 
veřejných financí a zmiňované reformy na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Příklady opatření 
zavedených těmito zeměmi, které by mohla být pro ČR (kladným i odstrašujícím) vzorem, porovnání 
penzijních reforem a rozbor jejich výsledků. 
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Gideon Rachman 
The euro crisis, Italy and its playful premier 
Krize eurozóny, Itálie a její hravý premiér 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37590 (12.4.2011), p. 11 
Obavy z toho, že se Itálie ocitne stejně jako jiné země eurozóny v dluhové krizi, mají hlavně 
podnikatelé a finančníci. Celkový dluh země dosahuje nyní 119 % HDP, což je více než v případě 
Řecka, Irska či Portugalska v době, kdy byly nuceny žádat o pomoc. Řím prozatím nemá problémy      
s obsluhou svého dluhu, ale podle některých odborníků je to udržitelné pouze v prostředí nízkých 
úrokových sazeb. Italská ekonomika je na tom stejně jako její premiér: řadu let se potýká s obřími 
dluhy a stejně jako Berlusconi ještě nebyla potrestána. -- Překlad článku viz Hospodářské noviny ze 
dne 15.-17. 4. 2011 na s. 22 pod názvem Dluhová krize, Itálie a její rozpustilý premiér. 
 
The labours of austerity : Greece's economic woes 
Bolesti úsporného režimu : hospodářské potíže Řecka 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8728, p. 70-72 
Mezinárodní plán na záchranu Řecka jej místo pomoci začíná paralyzovat. Konec krize je                    
v nedohlednu a nálada v zemi je pesimistická. Některé důležité reformy byly provedeny, ale sotva 
odpovídají závažnosti situace. Navzdory úsporným opatřením jsou fiskální čísla horší, než se 
očekávalo. 
 
The real fight begins : the budget 
Začíná skutečný boj : rozpočet 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8728, p. 43-44 
K projednávání amerického rozpočtu a návrhům republikána Paula Ryana; rozdíly mezi 
prezidentovými a Ryanovými návrhy, jejich uskutečnitelnost. -- Viz i článek na s. 14 pod názvem 
Praising Congressman Ryan: the Republican budget. -- Další informace přináší The Economist č. 8729 
ze dne 16. 4. 2011 na s. 43-44 pod názvem Rival visions: grappling with the deficit. 
 
Philippe d'Arvisenet 
The sovereign debt crisis in Europe 
Dluhová krize evropských států 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 1, p. 9-15 
Podrobněji k dluhové krizi zejména periferních zemí eurozóny (Řecko, Irsko, Portugalsko, 
Španělsko), k záchranným opatřením ze strany EU a k následkům pro eurozónu. Obtíže EMU jsou 
způsobeny také tím, že není skutečnou měnovou unií a současná situace je výsledkem střetu společné 
měnové politiky s decentralizovanou, nekoordinovanou rozpočtovou politikou jednotlivých států a 
porušováním Paktu stability. Úvaha nad kroky, které je nutno udělat pro fungování EMU. - Pozn. --    
K tématu veřejného zadlužení viz také příspěvek Eurozóna tone v rekordních dluzích v HN                  
č. 82/2011, s. 15. 
 

Zemědělství 
 
Václav Bašek, Josef Kraus 
Comparison of selected indicators of farms in the EU member states 
Srovnání vybraných ukazatelů zemědělských podniků v zemích EU 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 2, p. 71-84 
Mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů zemědělských podniků v zemích EU (na základě dat          
z databáze FADN), je také diskutována pozice českého zemědělství v rámci EU v období 2004-2007. 
Analyzovány jsou produkční a nákladové ukazatele, provozní podpory, hrubá a čistá přidaná hodnota 
v přepočtu na hektar zemědělské půdy, resp. AWU a další odvozené indikátory. 
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Životní úroveň 
 
Stefan Arent and Wolfgang Nagl 
A fragile pillar : statutory pensions and the risk of old-age poverty in Germany 
Křehký pilíř : zákonné penze a riziko chudoby ve stáří v Německu 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 4, p. 419-441 
Autoři se prostřednictvím mikrosimulačního modelu porovnávajícího rozdělení příjmů ze systému 
německého zákonného penzijního pojištění u dvou skupin důchodců (ti, kteří odešli do důchodu v roce 
2004 a další, kteří nastoupí v roce 2020) pokoušejí zodpovědět otázku, zda v Německu narůstá 
nebezpečí chudoby ve stáří a jestli je toto riziko významnější u obyvatel východních spolkových zemí. 
Výsledky naznačují rostoucí nebezpečí chudoby po odchodu do důchodu v obou částech Německa 
(tzn. ve východních i západních spolkových zemích) a identifikují vzdělání a kvalifikaci jako 
významné determinanty tohoto stavu, přičemž rostoucí nebezpečí ohrožuje zejména pracovníky s nižší 
kvalifikací. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Thomas Wiegold 
Arme Armee 
Chudobná armáda 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 11, S. 22-26, 28 
K plánu modernizace německého Bundeswehru, který by současně měl ušetřit miliardy: snížením 
počtu civilních zaměstnanců a vojáků, dalším snížením počtu stanovišť, posádek, armádní bojové 
techniky a vybavení. Vývoj rozpočtu rezortu obrany v letech 1985-2010. 
 
Konrad Fischer 
Peitsche schlägt Zuckerbrot : Bildung 
Bič vítězí nad cukrovím : vzdělání 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 14, S. 26-28, 30 
Z porovnání trendů a úrovně vzdělanosti v Německu a v Číně vyplývá, že i když čínský vzdělávací 
systém zatím zdaleka nedosahuje úrovně evropského/německého systému, cílenou podporou 
vzdělávání zřejmě časem předběhne stagnující Německo. Hlavním zdrojem problémů v Německu 
(Evropě) je vztah mezi rodiči-dítětem-učitelem, což je v Číně hlavním faktorem úspěchu: rodiče na 
rozdíl od Německa autoritu učitele podporují a děti vedou k disciplíně a k výkonu. Právě tabuizovaný 
tlak na výkon a také prakticky pouze pozitivní (a většinou neúčinné) stimulace dokazují slabiny 
západní výchovy a vzdělávání. Čína se horlivě učí ze zkušeností západu, značně navyšuje výdaje na 
vzdělávání a výzkum, trvale tam prudce roste počet studentů. V čínských rodinách a školách jsou děti 
souběžně vedeny k zodpovědnosti a k povědomí, že vzdělání je cestou k úspěchu. 
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Daně 
 
25615IV 
Jana Dlabačová, Pavel Kyselák a kolektiv autorů 
Daň z příjmů 2011, účtování DPH od 1.4.2011, dotazy 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Nejvýznamnější změny zákona o daních z příjmů novelizovaného zejména zákonem č. 346/2010 Sb. 
Příjmy právnických osob ze zahraničí 2010 - tiskopisy přiznání, příklad, stanovisko MF. Účtování 
DPH od 1.4.2011. Stanoviska k dotazům z praxe (lhůta pro podání přiznání, daňová uznatelnost 
nákladů, účtování překlenovacího úvěru, soudní platební rozkaz, fotovoltaická elektrárna na střeše aj.).- 
ISBN: 978-80-87367-16-2 (brož.) 
 
25711 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2011 : přehledy, daňové a účetní tabulky 
Praha : Grada, 2011, 198 s. : tab. 
Názorná schémata s přehledy nejdůležitějších informací k daním z příjmů včetně odkazů na předpisy. 
Praktické daňové a účetní tabulky pro podnikání. - 6. vyd. - 7 příl. - ISBN: 978-80-247-3801-7 (brož.) 
 
25699 
Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2011 
Praha : Grada, 2011, 127 s. : obr., karty 
Základní informace o vedení daňové evidence. Vymezení předmětu, obsahu a formy. Evidence příjmů 
a výdajů. Daňová evidence pohledávek a závazků. Evidence DPH. Evidence dlouhodobého a najatého 
majetku. Zásoby. Krátkodobý finanční majetek. Mzdová evidence. Rezervy. Evidence jízd a ostatních 
skutečností. Vedení deníku příjmů a výdajů. Komplexní příklad s postupem vedení evidence 
podnikatele v průběhu zdaňovacího období a s příkladem sestavení daňového přiznání. - 8. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-3802-4 (brož.) 
 
25732 
[zpracovala Eva Sedláková] 
Daňové a nedaňové výdaje A-Z 2011 
Český Těšín : PORADCE, 2011, 256 s. 
Abecedně seřazená hesla s přehledem nejdůležitějších daňových a nedaňových výdajů, včetně toho, 
jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit, tj. včetně omezujících 
podmínek. Doplněno příklady. - ISBN: 978-80-7365-328-6 (brož.) 
 
25716 
Daňové zákony v úplném znění k 1.1.2011 s přehledy změn 
Olomouc : ANAG, 2011, 287 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů platná k 1.1.2011. Přehled změn je uveden v úvodu každého 
zákona a v textech jsou změny vytištěny odlišným písmem. Přehled platných smluv ČR o zamezení 
dvojího zdanění. - ISBN: 978-80-7263-628-0 (brož.) 
 
25696 
Igor Kotlán 
Daňové zatížení a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi OECD a EU a 
legislativní změny ve smyslu de lege ferenda 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010, 107 s. : tab., grafy 
Teoretický rozbor a komparace způsobů měření daňového zatížení a daňové struktury. Daňové 
zatížení a daňová struktura ve vybraných zemích OECD, EU a v ČR. Analýza vlivu daňového zatížení 
a struktury daní na dlouhodobý ekonomický růst a životní úroveň. Rozbor legislativních změn v ČR ve 
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smyslu de lege ferenda a formulace konkrétních doporučení v hmotně-právní rovině pro zákonodárce 
a tvůrce daňové politiky. - ISBN: 978-80-86729-58-9 (brož.) 
 
25697 
Jiří Dušek 
DPH 2011 : zákon s přehledy 
Praha : Grada, 2011, 232 s. : tab. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších zákonů, se zvýrazněním novely         
k 1.4.2011. Přehledné zobrazení paragrafů zákona v schématech. V příloze jsou uvedeny formuláře se 
seznamem základních sazeb v EU včetně DIČ, INTRASTAT (přijetí a odeslání), přiznání k DPH, 
souhrnné hlášení aj. - 8. vyd. - 11 příl. - ISBN: 978-80-247-3619-8 (brož.) 
 
25718 
Svatopluk Galočík, František Louša 
DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, služby 
Praha : Grada, 2011, 160 s. 
Právní úprava přepravy. Přeprava zboží v tuzemsku a mezi členskými státy. Účtování DPH. Činnost a 
uplatnění DPH u spedičních firem. Daňové doklady. Stručný přehled variant při přepravě zboží. 
Přeprava s třetími zeměmi. Vývoz. Dovoz. Opravy, pronájem, dodání a pořízení nových dopravních 
prostředků uvnitř EU. Zvláštní režim při obchodu s použitými dopravními prostředky mezi členskými 
státy. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3804-8 (brož.) 
 
25743 
OECD 
Choosing a broad base - low rate approach to taxation 
Volba přístupu "široká základna - nízká sazba" ve zdanění 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2010, 153 s. : tab., grafy, rámečky 
Obecně je rozšíření základu daně chápáno jako prorůstově orientovaná změna. Tato studie analyzuje 
různé ekonomické a politické faktory, které jsou zvažovány při volbě mezi rozšířením základu daně 
(přístup "broad base - low rate") nebo využitím cílených daňových úlev (daňová zvýhodnění, výjimky, 
preferenční sazby, odložení daně aj.), zejména u DPH a daní z příjmů, v rámci fiskální konsolidace      
s ohledem na prorůstové tendence daňové reformy. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-09131-3 (brož.) 
 
25676 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Revenue statistics 1965-2009 = Statistiques des recettes publiques 1965-2009 
Statistika veřejných příjmů z let 1965-2009 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 339 s. : tab., grafy 
Statistická ročenka poskytuje mezinárodně srovnatelná data o daňové úrovni a strukturách daní           
v zemích OECD za dané období. Analyzuje trendy v oblasti veřejných příjmů, přináší statistické 
tabulky za jednotlivé země (1965-2008, odhady pro rok 2009), srovnávací tabulky a tabulkově 
zpracované daňové příjmy územních samospráv. Přehled klasifikace daní dle OECD a její výklad.      
V tomto ročníku je zvláštní pozornost věnována ekologickým daním. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
09129-0 (brož.) 
 
25680 
OECD 
Tax co-operation 2010 : towards a level playing field : assessment by the Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes 
Daňová spolupráce v roce 2010 : rovné podmínky : hodnocení Globálního fóra o transparentnosti 
a výměně informací pro daňové účely 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 297 s. : tab., grafy 
Pátá výroční zpráva přináší výsledky jednání Globálního fóra o transparentnosti a výměně informací, 
jehož cílem je faktické zhodnocení transparentnosti a efektivní výměny informací pro daňové účely. 
Přehledně zpracované údaje z 93 jurisdikcí (výměna informací, jejich dostupnost a věrohodnost, 
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přístup k bankovním informacím, dále účetním a osobním údajům a údajům o vlastnictví). Hodnocení 
pokroku dosaženého v oblasti implementace standardů. Obsah zprávy ukazuje schopnost členských a 
nečlenských zemí OECD spolupracovat s cílem zabránit tomu, aby jejich finanční centra byla zneužita 
pro nezákonné vyhýbání se daním a daňové úniky. Rozsáhlá tabulková část s detailními údaji 
jednotlivých států. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-08656-2 (brož.) 
 
25707 
Tomáš Jaroš 
Zdanění příjmů v roce 2011 : komplexní průvodce 
Praha : Grada, 2011, 237 s. 
Základní principy zdaňování fyzických a právnických osob podnikatelského zaměření ve vazbě na 
účetnictví nebo daňovou evidenci: základní společné principy, specifika zdaňování příjmů 
právnických a fyzických osob, metodika stanovení základu daně a celkové daňové povinnosti, 
dlouhodobý majetek, leasing, operace s podnikem jako celkem, zásoby, finanční majetek, zúčtovací 
vztahy, osobní náklady. Rekapitulace zásadních změn v oblasti daně z příjmů účinných od roku 2011. 
Příklady na vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů. - 1. vyd. - Přehled základních použitých 
právních předpisů. - ISBN: 978-80-247-3822-2 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25757 
Naomi Kleinová ; [přeložila Martina Knápková a Luděk Vacín] 
Šoková doktrína : vzestup kalamitního kapitalismu 
Praha : Argo : Dokořán, 2010, 546 s. 
Autorka vypočítává dopady soudobého neoliberalismu a jeho klíčových opatření tj. rozsáhlé 
privatizace, zavedení volného trhu a masívních škrtů ve veřejných výdajích, jež vedou i k oslabení role 
státu. Ukazuje na důsledky, ke kterým neoliberalistický přístup vede: ekonomické krize, chudnutí 
obyvatelstva, "drancování" veřejného sektoru soukromými korporacemi, zhroucení celých ekonomik - 
tzv. "kalamitní kapitalismus". Podle mínění autorky využívají velké firmy šokující události a jejich 
důsledky k posílení svého vlivu (např. státní převrat v Chile roku 1973, americké události ze září 
2001, válka v Iráku, tsunami na Srí Lance atd.). Cílem její kritiky je zejména osoba ekonoma Miltona 
Friedmana (hlavního teoretika neoliberalismu a stoupence volného trhu) a velké korporace, které ve 
většině zemí světa, jež přijaly principy tzv. chicagské školy, spolupracují s místními politickými 
elitami a ovládají zdejší ekonomický život. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-257-0357-1 (Argo : váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
E-9418 
Österreichische Nationalbank 
Central banking after the crisis : 38th Economics conference 2010 
Centrální bankovnictví po krizi : 38. ekonomická konference z roku 2010 
Vienna : Österreichische Nationalbank, 2010, 180 s. : tab., grafy, fotky 
Sborník příspěvků z 38. ekonomické konference pořádané Rakouskou národní bankou v roce 2010       
s tématem Centrální bankovnictví po krizi: odpovědnosti, strategie, nástroje. Zástupci ECB, MMF, 
akademické sféry a centrálních bank se ve svých vystoupeních zabývali krizovým managementem      
v době nedávné napjaté situace na finančních trzích a nezávislostí centrální banky; ochranou cenové a 
finanční stability i strategiemi a nástroji měnové politiky v době finanční krize; zodpovědností a 
možnou mírou převzetí rizika centrálními bankami; novým regulačním rámcem pro posílení finanční 
stability a makroprudenčním dozorem; velkými finančními institucemi ("too big to fail") v době krize. 
- Pozn. - (brož.) 
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E-9430 
Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost : souhrnná publikace                 
z vědeckopopularizačního semináře 
Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2010, 170 s. : grafy, tab. 
V úvodu výkladové texty k tématu semináře: Zakotvení jednotné evropské měny v právu EU            
(P. Wawrosz); Ekonomické politické aspekty vzniku a existence eurozóny (J. Malý). Následuje 
záznam přednášek a diskuse ze semináře na téma eura a eurozóny. Pravidla a instituce pro euro a 
eurozónu      v primárním a sekundárním právu EU (P. Wawrosz); Cesta k zavedení eura: 
konvergenční kritéria, legislativní rámec, technická opatření (K. Mráček); Přínosy a náklady existence 
eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy (J. Malý); Problémy hospodářské a měnové 
unie způsobené nebo zvýrazněné globální krizí (P. Zahradník); Vliv současných turbulencí v eurozóně 
na budoucnost jednotné měny (J. Mládek); Reakce EU na pnutí v eurozóně: změny pravidel a institucí 
pro měnovou unii (I. Dostálová); Vliv globální krize a  problémů uvnitř eurozóny na cestu ČR k euru 
(J. Malý); Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v ČR (K. Mráček). - 1. vyd. - 
Souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře realizovaného v rámci projektu Podpora 
šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/09.0128), který je 
spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25728 
Ilona Švihlíková 
Globalizace a krize : souvislosti a scénáře 
Všeň : Grimmus, 2010, 291 s. : 13 tab., 34 grafů 
Autorka zkoumá vazby mezi procesem globalizace a stále častějšími krizemi vrcholícími současnou 
hospodářskou recesí. Jako zlom představuje 70. léta 20. století a následné tažení neoliberalismu. 
Analyzuje změny ve světové ekonomice: nadvládu finančního sektoru, moc nadnárodních firem, nové 
podoby spekulace či vzestup rozvíjejících se zemí Brazílie, Ruska, Indie a Číny (tzv. BRIČ). Vychází 
ze systémové teorie a modelu tzv. Kondratěvových vln, s jejichž pomocí načrtává i několik různých 
scénářů možného budoucího vývoje. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87461-01-3 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
25727 
David Budai, Petr Broža, Jan Polzer 
Bible Microsoft Office 2010 : [průvodce pro každého] 
Brno : Extra Publishing, 2010, v, 334 s. : obr. 
Základy programů, praktické a srozumitelné návody a tipy pro práci s kancelářským balíkem 
Microsoft Office 2010: World, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher a Access 2010. - 
Podnázev na deskách. - ISBN: 978-80-7413-118-9 (brož.) 
 
25724 
Vojtěch Bednář 
Internetová publicistika 
Praha : Grada, 2011, 210 s. : obr. 
Vybrané jevy, procesy, souvislosti a metody žurnalistiky na internetu jsou popsány v kapitolách: 
Principy internetové publicistiky; Vznik a vývoj publikování on-line; Současná podoba internetové 
publicistiky; Publikační systémy a informační systémy on-line redakcí; Příprava textu pro web; 
Životní cyklus článku v on-line médiu; Čtenář v prostředí on-line médií; Inzerce v on-line médiích; 
Nová média a webové služby. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-3452-1 (brož.) 
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25733 
David Procházka 
Nebojte se počítače : pro Windows 7 a Office 2010 
Praha : Grada, 2011, 126 s. : obr. 
Kniha je určena začátečníkům. Autor postupně vysvětluje důležité základy uživatelské práce: ovládání 
počítače, tvorba textových a tabulkových dokumentů, práce s internetem a elektronickou poštou, 
stahování a úprava digitální fotografie a videa, počítačové díly atd. Výklad je doplněn množstvím 
praktických rad a nápadů. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-247-3717-1 (brož.) 
 
25704 
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský 
Office 2010 : podrobný průvodce 
Praha : Grada, 2011, 318 s. : obr. 
Základy práce s čtrnáctou verzí kancelářského softwaru Microsoft Office 2010. Instalace, spouštění a 
nastavení aplikací. Společné principy a spolupráce programů Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
Access, Microsoft Publisher a Microsoft OneNote. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3620-4 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
25723 
Petr Fiala 
Evropský mezičas : nové otázky evropské integrace 
Brno : Barrister & Principal, 2010, 205 s. 
Kritický pohled na příčiny současného stavu EU. Autor rozebírá důsledky, které integrační proces má 
a může mít pro vývoj demokratické politiky a politické kultury v evropských zemích. V jednotlivých 
částech se věnuje vztahům mezi zeměmi EU, významu národních zájmů v integračních procesech, 
strukturálním, obsahovým či hodnotovým podmínkám evropské demokracie nebo předpokladům další 
integrace. - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-87029-99-2 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25679 
OECD ; Thomas Hatzichronoglou ... [et al.] 
OECD economic globalisation indicators 2010 : measuring globalisation 
Ukazatele OECD pro hospodářskou globalizaci z roku 2010 : měření globalizace 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 231 s. : grafy, rámečky 
Měření rozsahu a intenzity globalizačního procesu prostřednictvím široké škály ukazatelů 
souvisejících s pohybem kapitálu a přímými zahraničními investicemi, mezinárodním obchodem, 
hospodářskými aktivitami nadnárodních společností a internacionalizací znalostí a technologií. Toto 
vydání zahrnuje i ukazatele vztahující se k nedávné finanční krizi, portfoliovým investicím, aspektům 
ochrany životního prostředí a globálním hodnotovým řetězcům jako nové formě globalizace. 
Ukazatele globalizace také osvětlují finanční, technologické a obchodní závislosti mezi jednotlivými 
zeměmi OECD a dalšími státy. - [2nd ed.] - Příl. - ISBN: 978-92-64-08435-3 (brož.) 
 
E-9429 
[Karina Pohlová] 
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2009 = Agrarian foreign trade yearbook 
2009 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2011, [108] s. : 9 grafů, 22 tab. 
Ročenka je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a 
vnitrounijního obchodu v roce 2009 v porovnání s průměrem let 2005-08. Sledovány jsou změny        
v teritoriální a komoditní struktuře AZO ČR, dále je kvantifikován podíl českého AZO na celkovém 
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českém zahraničním obchodu a pozice AZO ČR v rámci AZO EU 27 a EU 12. Zhodnocení 
konkurenceschopnosti. - 25 tab. příl. - ISBN: 978-80-86671-83-3 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
25678 
OECD 
Insurance statistics yearbook 1999-2008 = Annuaire des statistiques d'assurance 1999-2008 
Ročenka pojistné statistiky 1999-2008 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 501 s. : tab. 
Publikace ročně aktualizuje časové řady pojistných statistik zemí OECD. Obsahuje data o pojišťovacích 
společnostech a jejich zaměstnancích, pojistném a investicích realizovaných pojišťovnami. V první 
části je mezinárodní srovnání ukazatelů ve formě tabulek a grafů z oblasti životního pojištění, 
neživotního pojištění a úhrny (nejnověji za rok 2008), druhá část přináší tabulkově uspořádané údaje   
o pojišťovacím sektoru v jednotlivých zemích. - Příl. - ISBN: 978-92-64-08563-3 (brož.) 
 
25741 
OECD 
The impact of the financial crisis on the insurance sector and policy responses 
Dopad finanční krize na pojišťovací sektor a reakce politik 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 99 s. : tab., grafy 
Zvláštní zpráva odhaduje dopad finanční krize na odvětví pojišťovnictví v zemích OECD a posuzuje 
reakce dohledu a odezvy politik na tuto krizi. Vychází z kvantitativních a kvalitativních výsledků 
dotazování, které probíhalo v zemích OECD na jaře 2009. Připojeny jsou klíčové závěry výboru 
OECD z krize pro postupy v oblasti pojišťovnictví. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-09220-4 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
25753 
Tomislav Šimeček ... [et al.] 
Místně obvyklé nájemné 
Praha : Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, 2010, 75 s. : 11 tab., 
grafy, mapky 
Význam tržního nájemného. Místní obvyklé nájemné v ČR a ve Spolkové republice Německo. 
Náklady prosté reprodukce bytového fondu a přiměřené výnosy z nájemného - metodika. Ceny 
výstavby 1 m2 bytové plochy vícebytových domů a náklady prosté reprodukce nájemních bytů           
v letech 1992-2010. Meze, v nichž se obvykle pohybuje tržní nájem. Ochrana lidských práv stran 
nájemních vztahů. Ekonomický dopad zákona o sociálním bydlení jako krok ke snížení státních 
výdajů v oblasti bydlení. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-254-883-7 (brož.) 
 
25692 
Jiří Skuhra 
Služby poskytované při správě a provozu budov : [provozně-ekonomická příručka] 
Praha : Linde Praha, 2011, 302 s. : tab., obr. 
Provozní příručka je určena správcům a vlastníkům bytových a polyfunkčních domů, funkcionářům 
bytových družstev, společenstvím vlastníků jednotek a uživatelům bytů a nebytových prostor bez 
rozdílu formy vlastnictví. Jejím obsahem je metodika rozúčtovávání provozních nákladů domu, bytu 
nebo nebytového prostoru do úhrad za poskytované služby jako jsou ústřední vytápění, poskytování 
teplé vody, vodné a stočné, odvoz odpadu, provoz a údržba výtahů, úklid společných prostor nebo 
údržba chodníků. Výklad je doplněn přehledem technických norem (českých i evropských) a právních 
předpisů. - Podnázev na titulní straně. - ISBN: 978-80-7201-824-6 (brož.) 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
25715 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 533 s. : tab. 
Podrobné a praktické informace v částech: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové 
minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné 
vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění, 
pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada škody 
a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Publikace obsahuje 
přehled důležitých údajů platných k 1.1.2011 a je doplněna příklady. - 21. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
635-8 (kroužková vazba) 
 
25713 
Eva Hofmannová 
Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady : od 1.1.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 207 s. 
Výklad sedmé části zákoníku práce č. 262/2006 Sb., náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci         
v souvislosti s výkonem práce, ve znění pozdějších zákonů. Příklady. Prováděcí předpisy. Vybraná 
související ustanovení. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-610-5 (brož.) 
 
25734 
[Pavel Boucník ... et al.] 
Manuál komunikace pro manažery : externí komunikace s veřejností, klienty a partnery, interní 
komunikace na pracovišti 
Praha : FORUM, 2011, 824 s. 
Praktický manuál obsahuje výklad v následujících oddílech: public relations, komunikace na 
pracovišti, problémové situace na pracovišti, komunikace občana a úřadu, reklamní a dárkové 
předměty, veletrhy a výstavy, prezentace, komunikace se zákazníkem, společenská odpovědnost firmy 
a etický kodex, týmová práce, korespondence a elektronická komunikace, vizuální komunikace, 
grafický manuál. Výklad je doplněn přehledem právních předpisů a doporučenou literaturou. - Volně 
kladené listy s možností výměny. - ISBN: 978-80-904803-1-5 (rychlovazač) 
 
25703 
Jaromír Kyncl 
Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti 
Praha : Professional Publishing, 2010, 219 s. 
Obecná charakteristika komerční bezpečnosti. Právní status komerčních bezpečnostních činností. 
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur. Personální problematika a vzdělávání zaměstnanců. 
Odborná příprava pracovníků (bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana a zdravotní příprava). 
Autorizace a činnost autorizovaných zástupců. Zkoušky odborné způsobilosti. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7431-028-7 (brož.) 
 
25714 
Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2011 : stručný komentář, změny provedené v souvislosti s úspornými opatřeními, 
výhledy na rok 2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 151 s. 
Znění zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů se stručným komentářem. - 7. aktualiz. vyd. - 
Příl.: charakteristiky platových tříd. - ISBN: 978-80-7263-626-6 (brož.) 
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Právo 
 
25722 
Karel Schelle 
Dějiny českého ústavního práva 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 177 s. 
Přehled vývoje ústavního práva na našem území. Počátky konstitucionalismu na území ČR. 
Státoprávní představy v období první světové války (1914-1918). Státoprávní uspořádání v první 
Československé republice (1918-1938), Česko-Slovenské republice (1938-1939), v období nesvobody 
(1939-1945), v období Československé republiky v letech 1945-1948 a v socialistickém období (1948-
1989). Československo a jeho ústavní soudnictví na začátku 90. let 20. století. - Vyd. 1. - Vydáno ve 
spolupráci s The European Society for History of Law. - ISBN: 978-80-7418-067-5 (Key Publishing : 
brož.) 
 
25712 
Milena Horálková 
Německo-český právnický slovník 
Voznice : LEDA, 2010, 382 s. 
Slovník obsahuje přibližně 16 000 hesel především z oblasti občanského, trestního, obchodního            
i evropského práva. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7335-250-9 (váz.) 
 
25730 
Pavel Vrcha 
Odůvodnění civilního rozsudku 
Praha : Leges, 2010, 159 s. 
Tvorba odůvodnění písemného rozhodnutí civilních rozsudků soudu prvního stupně, zkrácené 
odůvodnění rozsudku a odvolacího soudu. Proces tvorby stručných, věcně výstižných a přesvědčivých 
rozhodnutí. Obsahová struktura rozsudků. Nejčastější nedostatky. Příklady. Judikatura týkající se 
odůvodnění písemných vyhotovení rozsudků. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-53-0 (brož.) 
 
25708 
Vlastislav Man, Karel Schelle 
Praktikum z ústavního práva 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 131 s. 
Praktická příručka pro studující obsahuje dvanáct metodických listů, s didaktickými osnovami 
vybraných základních tematických celků ústavního práva ČR. Ve druhé části jsou otištěna vybraná 
ustanovení zejména z historických ústavních textů. Závěr obsahuje soubor testových otázek včetně 
řešení. - Vyd. 4., dopl. - ISBN: 978-80-7418-076-7 (brož.) 
 
25752 
Olga Pouperová 
Regulace médií 
Praha : Leges, 2010, 272 s. 
Výklad právních podmínek vzniku oprávnění provozovat některá média (periodický tisk a rozhlasové 
a televizní vysílání) a mezí přípustných obsahových omezení mediálních sdělení. První část analyzuje, 
co právo chápe pod pojmem média (masmédia) a jaké úkoly jim stanovuje. Druhá část se zabývá 
veřejnoprávní regulací, regulací přístupu a obsahu, nástroji regulace a otázkou, nakolik efektivní tyto 
nástroje jsou nebo mohou být. Prezentovány jsou důvody podporující existenci regulace státem            
i důvody regulaci zavrhující včetně příkladů z rozhodovací praxe správních orgánů českých, 
zahraničních i mezinárodních soudů. - Vydáno v rámci projektu Národní plán výzkumu II, č. 2D0615 
"Modernizace postupů veřejné politiky a správy v České republice a v zemích Evropské unie". - 
ISBN: 978-80-87212-48-6 (brož.) 
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25731 
Jiří Spáčil ... [et al.] 
Sousedská práva 
Praha : Leges, 2010, 368 s. 
Práva a povinnosti sousedů podle občanského zákoníku a stavebního zákona. Právní vztahy mezi 
sousedy a jejich předměty, právní důvody užívání nemovitostí, zákonné způsoby ochrany sousedských 
práv včetně všech možných druhů žalob. Sousedské vztahy z pohledu stavebního zákona. 
Správněprávní regulace sousedských vztahů. Ochrana sousedských práv prostřednictvím ústavní 
stížnosti a před Evropským soudem pro lidská práva. Výklad je doplněn přehledem literatury a 
judikatury. - 5. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-87212-44-8 (brož.) 
 
25709 
Vlastislav Man, Karel Schelle 
Základy ústavního práva 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 238 s. 
Základní pojmy (druhy ústav, funkce, obsah, předmět a forma ústavy). Stručný ústavní vývoj a úvod 
do ústavního práva ČR. Ústava ČR, ústavní pořádek, ústavní základy. Moc zákonodárná, výkonná, 
soudní. Ústavní orgány ČR a další ústavněprávní instituce. Základní práva a svobody. Zajišťování 
bezpečnosti ČR. Právní stav publikace je k 31.8.2010. - Vyd. 3., dopl. a aktualiz. - Znění právních 
předpisů. - ISBN: 978-80-7418-068-2 (brož.) 
 
25756 
Klára Hamuľáková 
Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení 
Praha : Leges, 2010, 191 s. 
Cílem práce je zhodnocení právní úpravy civilního soudního řízení včetně jejího kritického 
zhodnocení a návrhů de lege ferenda. První část je zaměřena na teoretická a historická východiska 
zásady koncentrace řízení. Druhá část rozebírá projevy zásady koncentrace v civilním soudním řízení 
(kvalifikovaná výzva, soudcovská koncentrace řízení, uplatnění principu neúplné apelace v odvolacím 
řízení, porušení povinností soudu atd.). Závěrečný oddíl nabízí rozbor uplatnění koncentrační zásady 
ve vybraných zahraničních právních úpravách a v pravidlech nadnárodního civilního procesu. - Vyd. 
1. - ISBN: 978-80-87212-51-6 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25725 
Hana Maříková ... [et al.] (eds.) 
Jaká je naše společnost? : otázky, které si často klademe... 
Praha : Sociologické nakladatelství, 2010, 446 s. : tab., grafy 
Cílem knihy je představit laické veřejnosti přístupným způsobem práci sociologů, demografů, 
ekonomů, politologů a geografů, kteří působí v Sociologickém ústavu AV ČR. V jednotlivých 
kapitolách přinášejí autoři odpovědi na některé často kladené otázky, potvrzující nebo vyvracející 
různé předsudky a představy, které o sobě společnost má. Své poznatky se snaží prokázat pomocí 
jednoduchých a srozumitelných nástrojů. První část knihy je sestavena z kapitol, ve kterých se jejich 
autoři snaží z různých pohledů odpovědět na otázku, jací my, obyvatelé ČR, opravdu jsme a jak se to   
o sobě dozvídáme. Druhá část příspěvků řeší otázku, zda jsme evropští, světoví, nebo hlavně sví. 
Následující oddíl se věnuje otázkám moci - řídíme se sami, nebo kdo nás vlastně řídí? Poslední část je 
zaměřena na mladé lidi - jejich postoje, životní zkušenost i perspektivy, které v naší společnosti mají. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-025-4 (váz.) 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                          
__________________________________________________________________________________________ 
 

45 

25675 
OECD 
National accounts at a glance : 2010 
Letmý pohled na národní účty : 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 97 s. : tab., grafy 
Publikace prezentuje soubory dat z národních účtů členských států OECD v mezinárodním srovnání 
prostřednictvím "ukazatelového" přístupu s cílem podpořit dostupnost, porovnatelnost a informační 
hodnotu údajů (nejnovější data jsou za rok 2009). Je členěna do šesti klíčových kapitol dle vybraných 
hospodářských ukazatelů (HDP; národní důchod - hrubý národní důchod (GNI), čistý národní důchod 
(NNI), úspory, úvěry; výdaje - spotřeba domácností, vládní spotřeba, investice; výroba; veřejné 
rozpočty; kapitál). V příloze jsou stručně shrnuty změny v 2008 SNA oproti v knize použitému 1993 
SNA. - Příl. - ISBN: 978-92-64-09587-8 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
25740I 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2011 : as issued at 1 January 2011. Part A. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2011 : vydány k 1. lednu 2011. Díl A. 
London : International Accounting Standards Board, 2011, vii, 1328 s. : rámečky 
Publikace přináší úplné znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 9), 
Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) vydaných k 1. lednu 2011. 
Doplněno Koncepčním rámcem finančního výkaznictví, předmluvou k IFRS a přehledem změn. 
Doprovodné dokumenty jsou sdruženy v části B dvoudílného vydání. - V rámci předplatného služby 
IASB. - ISBN: 978-1-907877-01-8 (brož.) 
 
25740II 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2011 : as issued at 1 January 2011. Part B. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2011 : vydány k 1. lednu 2011. Díl B. 
London : International Accounting Standards Board, 2011, vii, 1948 s. : rámečky 
Publikace obsahuje konsolidovaný text doprovodných dokumentů ke Koncepčnímu rámci finančního 
výkaznictví a k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 9), k Mezinárodním 
účetním standardům (IAS) a k jejich výkladům (IFRIC, SIC) vydaným k 1. lednu 2011. Dále praktická 
prohlášení k finančním komentářům vedení účetní jednotky (Management commentary), stanovy 
Nadace IFRS, příručka due process pro IASB a IFRIC a výkladový slovník vybraných termínů 
účetního výkaznictví. - V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-907877-02-5 (brož.) 
 
25698 
Jiří Dušek 
Jak se vyhnout chybám v účetnictví : rady, řešení, praktické příklady 
Praha : Grada, 2011, 118 s. 
Pracovní manuál s přehledy správných účetních postupů. Prevence v účetnictví. Kontroly všeobecné a 
kontroly agend. Účetní inventura. Členění účetních chyb. Opravy. Podvody. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-3539-9 (brož.) 
 
25706 
TPA Horwath Notia Audit 
Podvojné účetnictví 2011 
Praha : Grada, 2011, 215 s. : tab., příklady 
Právní úprava účetnictví a základní pojmy. Účtové třídy 0 - 7. Finanční majetek. Opravné položky. 
Leasing. Účetní závěrka. Daňové možnosti práce s pohledávkami. Znění Účtové osnovy pro 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

46 

podnikatele.  Rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Podle právního stavu k 1.1.2011. - 18. vyd. - ISBN: 978-
80-247-3807-9 (brož.) 
 
25710 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 1031 s. 
Ucelený přehled podvojného účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy 
a obchodní právo. Informace o aktuálním vývoji v oblasti účetnictví, výklad některých 
problematických oblastí a návod k sestavení a prezentaci účetní závěrky za účetní období roku 2009. - 
11. aktualiz. vyd. - 2 příl.: znění účet. a daň. předpisů, přehl. platných smluv ČR o zamezení dvojího 
zdanění. - ISBN: 978-80-7263-633-4 (brož.) 
 
25705 
Beata Blechová, Jana Janoušková 
Podvojné účetnictví v příkladech 2011 
Praha : Grada, 2011, 197 s. : schémata 
Výklad základních principů účetnictví a základních účetních operací. Zaúčtování jednotlivých 
příkladů v účtových třídách 0 až 7. Likvidace společnosti. Souvislý příklad s řešením. - 11.  vyd. - 
Příl.: návrh účtového rozvrhu pro podnikatele. - ISBN: 978-80-247-3806-2 (brož.) 
 
25720 
Věra Rubáková 
Praktické účetní případy 2011 : příklady účtování na všech účtech 
Praha : Grada, 2011, 164 s. : tab. 
Účetní případy seřazené podle jednotlivých účtových tříd 0-7. Řešené příklady ve společnosti              
s ručením omezeným a v akciové společnosti. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele. Zaúčtování 
jednotlivých účetních případů je znázorněno v přehledných tabulkách. - 4. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-
247-3805-5 (brož.) 
 
25700 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy s opravami pro rok 2011 : příručka pro 
účetní a jiné ekonomické pracovníky 
Praha : Závěrka, 2011, 310 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, 
kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Přílohu k vyhlášce tvoří směrná účtová 
osnova, která obsahuje účtové třídy a účtové skupiny. - ISBN: 978-80-904256-2-0 (brož.) 
 
25719 
Petr Valouch 
Účetní a daňové odpisy 2011 
Praha : Grada, 2011, 140 s. 
Právní, účetní a daňové problémy odpisování hmotného a nehmotného majetku. Základní pojmy. 
Výklad rozdílů účetního a daňového pohledu na hmotný a nehmotný majetek a jeho oceňování. Účetní 
odpisy včetně vysvětlení odlišností. Odpisové tabulky, výpočty, účtování, příklady. - 6. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3803-1 (brož.) 
 
25702 
František Louša 
Zákon o účetnictví v praxi 
Praha : Grada, 2011, 140 s. 
Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s výkladem k 1. 1. 2011. Výtah z důvodových zpráv               
s vysvětlením navrhovaných úprav. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3848-2 (brož.) 
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Veřejná správa 
 
25729 
Antonín Kaňa 
Velký česko-německý slovník z oblasti veřejné správy 
Praha : Linde Praha, 2011, 495 s. 
Překladový slovník obsahuje více než 19 000 abecedně řazených hesel z oblasti veřejné správy včetně 
terminologických spojení a slovních obratů. - ISBN: 978-80-7201-836-9 (váz.) - ISBN: 978-6543-21-
012-3 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
25677 
OECD 
Central government debt : statistical yearbook, 2000-2009 = Dette de l'administration centrale : 
annuaire statistique, 2000-2009 
Státní dluh : statistická ročenka, 2000-2009 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 370 s. : tab., grafy 
Prostředky, jež si vlády půjčují na financování rozpočtů, jsou z velké části penězi získanými na 
finančních trzích. Techniky řízení dluhu mohou podstatně ovlivnit fungování kapitálových trhů a 
rozvoj nových finančních nástrojů. V důsledku globalizace roste také význam mezinárodních vládních 
výpůjček. Nástroje státního dluhu jsou lákavé jak pro institucionální, tak pro individuální malé 
investory a tvoří významný podíl v portfoliu investičních manažerů. Publikace poskytuje vyčerpávající 
kvantitativní informace o nástrojích státního dluhu (dluhu ústřední vlády) ve všech zemích OECD       
v letech 2000-2009 a jejich vzájemné porovnání. Údaje jsou za dluhové emise centrální vlády, 
nezahrnují dluh státní a místní správy a fondy sociálního pojištění. - Příl. - ISBN: 978-92-64-05938-2 
(brož.) 
 
25673 
Danmarks Nationalbank 
Danish government borrowing and debt 2010 
Dánské státní půjčky a zadlužení v roce 2010 
Copenhagen : Den Danske Bank, [2011], 161 s. : tab., grafy, rámečky 
Ročenka informující o dánském státním dluhu, stavu půjček a o vládní dluhové politice v roce 2010. 
Hlavní principy řízení státního dluhu; krize zadlužení států v Evropě v roce 2010; půjčky a výnos 
dánských státních dluhopisů; emisní strategie v následujícím roce; náklady obsluhy dluhu; emise a 
obchodování se státními cennými papíry; aktiva ve státních fondech; řízení rizika. Aukce státních 
dluhopisů, používání swapů ústřední vládou. - Příl. - (brož.) 
 

Zdravotnictví 
 
25674 
World Health Organisation 
The world health report : health systems financing: the path to universal coverage 
Zpráva o světovém zdraví : financování zdravotnických systémů: cesta k univerzálnímu 
přístupu 
Geneva : World Health Organization, c2010, xxii, 106 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva přináší praktické rady ke způsobům financování zdravotní péče v bohatých i chudých zemích   
s ohledem na získávání dostatečných zdrojů a odstraňování finančních překážek přístupu ke zdravotní 
péči, zejména pro chudé, s cílem podpory a udržení univerzálního přístupu ke zdravotnickým službám. 
Zaměřuje se na národní politiky financování zdravotnictví na všech úrovních příjmů a také popisuje, 
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jak může mezinárodní komunita lépe napomoci nízkopříjmovým zemím při rozvoji národních 
finančních strategií, kapacit a institucí, které zahrnují více než pouhé poskytování dodatečných 
financí. - Pozn. - ISBN: 978-92-4-156402-1 (brož.) 
 

Ostatní 
 
25701 
Miroslav Nožina 
Dějiny Laosu 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 317 s. : il., mapy, portréty 
Historie jihovýchodní Asie a území Laosu od nejstarších dob do začátku 21. století. Česko-laoské 
vztahy. - Vyd. 1. - Chronologické přehledy. - ISBN: 978-80-7422-063-0 (váz.) 
 
25758 
Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010, 85 s. 
Vznik českých nadací po roce 1989. Jejich činnost, poslání a přijaté etické principy chování (Výbor 
dobré vůle, Nadace Charty 77, Nadace Partnerství aj.). Úloha duchovních hodnot a poslání nadací ve 
společnosti. Hledání společné cesty do budoucnosti (projekt "Porozumění přítomnému a hledání 
budoucího", vzdělávací a kulturní portál WebDialog, interaktivní vzdělávací projekty atd.). - ISBN: 
978-80-86729-59-6 (brož.) 
 
25755 
Andrzej Nowak ; [přeložil Jan Baron] 
Impérium a ti druzí : Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 263 s. 
Publikace představuje výběr esejů polského historika A. Nowaka. Jeho hlavním badatelským zájmem 
jsou moderní dějiny východní Evropy, se zvláštním důrazem na Rusko a jeho "imperiální" vztahy       
k středovýchodním státům Evropy. Zajímají ho dějiny politického myšlení a geopolitických a 
kulturně-politických  koncepcí. Ve svých esejích se věnuje historii i současnosti ruského uvažování     
o vztahu k Západu, "imperiální praxi" carského Ruska 18. a 19. stol. a analyzuje roli a politiku Polska 
směrem k Východu a jeho pokusy o vytvoření alternativního geopolitického řešení pro prostor 
středovýchodní Evropy. - 1. vyd. - Přeloženo z polštiny. - ISBN: 978-80-7325-222-9 (brož.) 
 
25739 
Jaroslav Olša 
Indonésko-český slovník = Kamus Indonesia-Ceko 
Voznice : LEDA, 2010, 479 s. 
Slovník obsahuje přes 35 000 indonéských pojmů a kolem 65 000 českých ekvivalentů. Nabízí 
všeobecnou slovní zásobu současné indonésštiny, neologismy z oblasti technické, sociální, 
ekonomické aj., sousloví, frazeologismy, přísloví, pořekadla a vysvětlivky k některým indonéským 
reáliím. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7335-220-2 (váz.) 
 
25726 
Janet Esposito ; [překlad Ivana Sýkorová] 
Jak překonat strach z veřejného vystoupení 
Praha : Grada, 2011, 155 s. 
Publikace kombinuje účinné techniky motivačního posílení a osobního rozvoje s metodami 
kognitivního chování a přináší efektivní způsob léčby sociální úzkosti a fobií z veřejných vystoupení. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3680-8 (brož.) 
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25717 
Robert Kvaček ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Karel Kramář : 150 let od narození : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, 165 s. 
Znění příspěvků ze semináře "Karel Kramář - 150 let od narození" konaného 16. listopadu 2010. 
Názvy: Karel Kramář - vzestupy a ústupy (R. Kvaček); Karel Kramář - vůdce české pravice?             
(J. Čechurová); Prvorepubliková a současná pravicová politika (S. Balík); Karel Kramář - osobnost a 
politik (M. Lustigová); Kramářovský problém české politiky (P. Zídek). V dalších částech sborníku 
jsou zařazeny doplňkové texty a projevy Karla Kramáře: Hrdinou války byl československý lid 
(1918), Hospodářská politika v době krize (1931) a Ruská krize (1921). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
87460-00-9 (brož.) 
 
25721 
Jan Sokol 
Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů 
Praha : Vyšehrad, 2010, 363 s. : 4 obr. 
Soubor přednášek úvodu do filosofie pro studenty různých fakult UK.  Snahou autora je ukázat 
všudypřítomnost a rozmanitost filosofických témat a otázek a podnítit tak studenty k filosofickému 
přemýšlení (tělesné bytí člověka na světě, dějinné bytí, společenské a mravní osoby aj.). Text je 
doplněn abecedně řazeným výkladovým slovníkem filosofických pojmů. - 6., rozš. vyd., (Ve 
Vyšehradu 4.) - ISBN: 978-80-7429-056-5 (brož.) 
 
25737 
Pavel Kovář ; Helena Illnerová ... [et al.] 
Věda v Čechách po 20 letech : (ve spirále, nebo na kruháči?) : rozhovory s přírodovědci               
v akademických funkcích 
Praha : Academia, 2010, 127 s. : barev. portréty 
Soubor rozhovorů s přírodovědeckými osobnostmi Akademie věd ČR  V. Kořínkem, R. Zahradníkem, 
P. Čapkem, H. Illnerovou, K. Štulíkem a V. Pačesem, které s nimi vede jejich kolega P. Kovář. Mapují 
období dvaceti let naší vědy a situaci na univerzitní půdě. Současná věda zaujímá ve společenském 
dění dneška pozici plnou paradoxů a zvratů. Dobový vývoj nejlépe ilustruje přímé svědectví těchto 
osobností, které byly konfrontovány s dosavadním dvacetiletým vývojem vědy a univerzitního školství 
u nás po roce 1989. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-1911-0 (váz.) 
 
25736 
Věra Janíková a kol. 
Výuka cizích jazyků 
Praha : Grada, 2011, 200 s. : obr. 
Publikace pojednává o vybraných aktuálních trendech v oblasti výuky cizích jazyků. Představuje 
teoretická východiska uvedených konceptů se zřetelem k jejich aplikaci v praxi. Jednotlivé kapitoly se 
věnují neurolingvistice a psycholingvistice, individuálním zvláštnostem žáků, emocionální složce       
v procesu učení a vyučování, kreativnímu psaní, mnohojazyčné kompetenci žáků v české škole 
(jazyková politika, preference angličtiny jako prvního cizího jazyka) a  celoživotnímu osvojování 
cizích jazyků na příkladu výuky u dospělých. - Vyd. 1. - Malý slovník odborných pojmů                      
k neurolingvistice. - ISBN: 978-80-247-3512-2 (brož.) 
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