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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 květen) 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  nájemní  bydlení,  platební  služby  a 
smlouvy o účtech, ochrana daňového subjektu proti nezákonným  
či  nesprávným  postupům  správce  daně,  kontrola  dotací              
u neziskových subjektů, novela zákona o spotřebních daních od 
1.5.2011, přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, přípustnost 
namátkové  daňové  kontroly  prováděné  finančními  orgány 
(judikatura Ústavního soudu), dopady vládního nařízení o platových 
poměrech  a  nemocenská  a  náhrada  mzdy  při  trvání  dočasné 
pracovní neschopnosti v letech 2008‐2011. V angličtině je zajímavý  
článek  vztahující  se  k regionální  analýze  bublin  ceny  bydlení  a 
jejich určujících faktorů v ČR.   

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající se problematiky mezinárodních 
zúčtovacích  cen  (mezinárodní  judikatura),  církevní  daně 
v Německu,  DPH  v případě  prodeje/výdeje  jídel  k okamžité 
konzumaci  a  přehledu  právních,  regulatorních,  účetních  a 
daňových aspektů (restrukturalizační zákon). 

Z anglicky  psaného  tisku  jsme  vybrali  témata: 
přehodnocení  zdaňování  finančního odvětví,  veřejné  investice 
za  fiskálních  omezení,  bankovnictví  a  finance  v středoevropském 
regionu,  změny  v  mezinárodním  bankovnictví  a  konečně 
eurozóna  jako  optimální  měnová  oblast.  Ve  slovenštině  je 
článek zaměřený na moderní aktuárské modely v pojišťovnictví.  

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 

mailto:knihovna@mfcr.cz�
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AKTUALITY          

   
Z produkce Ministerstva financí  upozorňujeme na  

pravidelný materiál Fiskální výhled České republiky  ‐  
květen  2011,  který  je  k  dispozici  na  adrese: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.
html 

 

Konvergenční program ‐ duben 2011 

 
Aktualizace  Konvergenčního  programu  na  období      
2010‐2014  je  poprvé  zpracována  podle  nového 
harmonogramu,  tzv.  evropského  semestru,  který 
schválila Evropská rada dne 17. června 2010.    
 
Konvergenční program je přístupný  na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_program
y.html 
 
 

Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma Obce a videoloterijní  terminály. 
 
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 
 
 
Šetření  průměrných  cen  vybraných  výrobků  – 
pohonné hmoty a topné oleje (24. týden) 
Zveřejněno 17.6.2011 
 
Indexy cen výrobců (květen  2011) 
Zveřejněno 15.6.2011  
 
Indexy cen vývozu a dovozu (duben 2011)  
Zveřejněno 15.6.2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro  Vás  přehled  nejnovějších 
Úplných znění zákonů, které knihovna zařadila 
do svého knihovního  fondu.  
 
25620/835 
Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná 
podpora,  významná  tržní  síla:  podle  stavu            
k 1.4.2011 
  
25620/834 
Občanský  soudní  řád.  Soudní  řád  správní. 
Rozhodčí řízení. Exekuční řád. Soudní poplatky 
a další předpisy: podle stavu k 1.4.2011 
  
25620/833 
Ochrana  spotřebitele:  zákon  o  ochraně 
spotřebitele,  Česká  obchodní  inspekce,  technické 
požadavky  na  výrobky,  zákon  o  potravinách, 
odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 
obecná  bezpečnost  výrobků:  podle  stavu            
k 21.3.2011 
  
25620/832 
Poplatky: podle stavu k 15.3.2011: poplatky správní, 
soudní, místní,  z prodlení v občanském právu, 
ostatní 
  
25620/836 
Pracovněprávní  předpisy.  Zaměstnanost,  odbory, 
inspekce práce: podle stavu k 4.4.2011 
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Daně 
 
Tomasz Lewicki 
2011 income tax amendments 
Změny v dani z příjmu v r. 2011 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 4, p. 111-117 
V článku se popisují podstatné změny daně z příjmu fyzických a právnických osob, které byly přijaty 
v Polsku s účinností od 1. ledna 2011. Především jsou rozebírány změny týkající se přeshraničních 
obchodů a reorganizace podniků. Kromě toho autor analyzuje, zda nově přijaté předpisy přispívají či 
nepřispívají k vytvoření daňového systému, který by byl více v souladu s legislativou EU, a pokouší se 
identifikovat potenciální kontroverzní body, jež vyvstávají v souvislosti s novými zákony. - Pozn. 
 
Donata Riedel 
Berlin torpediert Firmensteuer-Reform 
Berlín maří reformu podnikových daní 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 91 (11.5.2011), S. 18 
Plány EU na celoevropskou harmonizaci korporační daně sice podniky vítají (jde o systémovou 
změnu, netýká se daňových sazeb), spolkový ministr financí však striktně odmítá koncepci společného 
konsolidovaného vyměřovacího základu korporační daně s tím, že navrhovaná úprava by v Německu 
vedla ke značnému snížení z titulu korporační daně jako důsledku nových možností pro škodlivou 
daňovou optimalizaci. Stručně je představen návrh směrnice EU (předpokládá přeshraniční zúčtování 
koncernových zisků a ztrát s tím, že by jediné společné daňové přiznání podával koncern v zemi svého 
hlavního sídla - dnešní komplikovaný systém zúčtovacích cen pro dodávky mezi koncernovými 
dcerami by pak byl v rámci EU zbytečný) a také návrh spolkového ministra financí na "zjednodušené" 
pojetí harmonizace korporační daně. 
 
Ivan Macháček 
Daňová ztráta v daňovém přiznání za rok 2010 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 16-22 
Uplatnění daňové ztráty v daňovém přiznání fyzických a právnických osob za rok 2010. Uplatnění 
daňové ztráty z předcházejících zdaňovacích období, v případě úmrtí poplatníka, v případě spolupráce 
osob a v případě přeměn společností. Možnosti uplatňování daňové ztráty v dodatečném daňovém 
přiznání. Stanovení základu daně z příjmů, vyměření daňové ztráty, lhůty pro vyměření daňové ztráty. 
Příklady. 
 
Ivan Macháček 
Daňové odpisy technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku.  Pokračování  
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 11-14 
Odpisy technického zhodnocení provedeného na pronajatém hmotném majetku a na majetku 
pořízeném v rámci finančního leasingu. Příklady. 
 
Jens Pahne 
Dem Umsatzsteurbetrug hinterherlaufen! : begrenzte Wirksamkeit der Bemühungen von 
Legislative und Exekutive bei der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs 
Podvodům s DPH šlapat na paty! : omezená efektivita legislativy a exekutivy při potírání 
podvodů s DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 7, S. 247-254 
Boj s podvody v oblasti DPH v Německu/EU. K problematice organizovaných řetězových obchodů a 
rozsahu ztrát pro fiskál. Přehled zákonných opatření cílených na podporu boje s krácením daní. 
Systém MIAS (výměna informací o DPH), kooperace a úřední pomoc v rámci EU. Německé modely 
reformy DPH. Kvóta daňového úniku v oblasti DPH, důvody nevhodnosti metodiky reverse-charge. 
Rekapitulace důvodů "náchylnosti" systému DPH ke zneužití. K německému případu Klima-Mafia 
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(obchody s emisními povolenkami), který charakterizuje nové pole působnosti podvodníků: snadno 
obchodovatelné zboží resp. majetek nemateriální podoby. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Die Luftverkehrsteuer : Geburt einer neuen Rechtsverkehrsteuer 
Daň z leteckého provozu : zrození nové daně z právního úkonu 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 4, S. 73-77 
Seznámení s novou daní z leteckého provozu v Německu (definice, sazby, úlevy), která se vztahuje 
pouze na lety přepravující cestující (realizované od 1.1.2011 vč. rezervací na lety od r. 2011 
provedených od 1.9.2010) a má rovněž vytvářet podněty k ekologičtějšímu chování. Správa a výběr 
daně; předpokládaný výnos daně ve výši 1 mld. eur ročně. 
 
Ana María Delgado García and Rafael Oliver Cuello 
Electronic commerce and indirect taxation in Spain 
Elektronický obchod a nepřímé zdanění ve Španělsku 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 4, p. 137-149 
Transakce elektronického obchodování podléhají nepřímé spotřební dani, konkrétně dani z přidané 
hodnoty. Klíčovými otázkami této problematiky ve Španělsku jsou: 1) místo plnění transakcí 
elektronických obchodů; 2) uplatnění zvláštního režimu pro elektronicky poskytované služby; 3) sazby 
těchto elektronicky poskytovaných služeb; 4) regulace elektronických faktur. V článku se rozebírají 
tyto otázky ve světle předpisů EU a jejich začlenění do španělského práva. - Pozn. 
 
Getting corporations to cough up : reforming company taxes 
Jak přimět korporace, aby klopily : reforma podnikových daní 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8731, p. 58 
Velké nadnárodní firmy dostaly od rozhněvané britské a americké veřejnosti nálepku "daňových 
neplatičů". V systému podnikových daní jsou nedostatky, ale jejich náprava není jednoduchá. V příspěvku 
se rozebírají různé oblasti - snížení daně z příjmu právnických osob, daňové prázdniny pro zahraniční 
příjmy, vnitropodnikové zúčtovací ceny aj. 
 
Xaver Ditz, Markus Schneider 
Internationale Rechtsprechung zu Verrechnungspreisen : aktuelle Entwicklungen und Vergleich 
zur deutschen Rechtslage 
Mezinárodní judikatura k zúčtovacím cenám : aktuální vývoj a porovnání s právním stavem      
v Německu 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 14, S. 779-785 
Problematika mezinárodních zúčtovacích cen nabývá v auditu nadnárodních podnikových seskupení 
stále více na významu. Zdrojů, a to zvláště v ohledu judikatury, které by poskytovaly právní jistotu při 
zjišťování a dokumentaci zúčtovacích cen dle zásady externího porovnání, zatím mnoho není. Proto 
příspěvek přináší rozhodující rozsudky amerických a kanadských finančních soudů (ve věci případů: 
GE Capital Canada, Veritas Software Corporation, Xilinx Inc.) a kriticky je hodnotí z hlediska právní 
situace v Německu. - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Jak se může daňový subjekt bránit proti nezákonnostem při správě daní? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 25-28 
Nástroje ochrany daňového subjektu proti nezákonným či nesprávným postupům správce daně. 
Ochrana před nečinností správce daně; stížnost, námitka (pro podjatost). - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Kalousek opraví opravené : financování vývozu 
Euro, Sv. 2011, č. 19, s. 38-39 
K opětovným snahám bank o zrušení zdaňování pojistek za nesplácené exportní úvěry, analýza 
negativních dopadů daně z pojistného plnění získaného bankami od EGAP na financování českého 
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exportu. Minulé řešení formou žádosti ke správci daně o uznání tvorby nadlimitních daňově 
uznatelných opravných položek se z pohledu bank jeví jako neúčinné. 
 
Jiří Nekovář, Jiří Nesrovnal 
Konstruktivně k problematice souběhu 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 5, s. 36-39 
Daňové aspekty a daňové řešení tzv. souběhu (funkce člena statutárního orgánu obchodních 
společností/družstev a pracovněprávního vztahu); mzdové náklady v případě souběhu výkonu funkce a 
pracovního poměru, vymezení daňově účinných nákladů. - Příspěvek je reakcí KDP ČR, MF, GFŘ a 
dalších zástupců odborné veřejnosti na nesprávné interpretace a výklady k rozhodnutí NSS ve věci 
souběhu funkcí. -- Problematice se v čísle věnuje i příspěvek na s. 2-7. 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Korespondence od správce daně vůči daňovému subjektu 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 5, s. 23-28 
Písemnosti zasílané daňovou správou daňovému subjektu. Daňový spis, členění daňového spisu. 
Jednotlivé druhy rozhodnutí správce daně, náležitosti rozhodnutí. Řízení z moci úřední; výzva k podání 
daňového tvrzení podle § 145 daňového řádu, výzva k odstranění pochybností podle § 89 daňového 
řádu, výzva k zahájení daňové kontroly podle § 87 daňového řádu. 
 
Eva Štěpánková 
Novela zákona o spotřebních daních od 1. května 2011 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 10, s. 19-22 
Stručná charakteristika základních myšlenkových východisek a systematizace změn novely zákona       
o spotřebních daních. Komentovány jsou čtyři okruhy změn zavedené zákonem č. 95/2011 Sb. 
(implementace směrnic EU, řešení nedostatků vyvolaných praxí, zohlednění judikatury NSS ČR, 
změny v oblasti minerálních olejů). 
 
Roman Landgráf 
Ochrana dobré víry má své místo i před finančním úřadem! 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 5, s. 44-52 
Bona fide; (právní) princip ochrany dobré víry. Uplatnění zásady dobré víry, pramen doktrinální a 
pramen judikaturní (rozsudek ESD ve věci Optigen), problém prokázání osoby fakticky provádějící 
přijatou službu (rozsudek EDS ve: věci Kittel, věci Teleos, věci Tyre Holding, věci C-285/09, 
rozsudek NSS ve věci CECIL a ve věci PRIMOROSSA). Ochrana dobré víry v judikátech NSS (ve 
věci MAKRO). Ochrana dobré víry (nikoli pouze) v DPH. Význam institutu ochrany dobré víry ve 
veřejném právu daňovém. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Oprava základu daně od 1.4.2011 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 13-18 
Pravidla pro opravu základu daně dle novely zákona o dani z přidané hodnoty. Příklady demonstrují 
praktické postupy při opravě základu daně a také případy bez povinnosti provádět opravu výše daně. 
Stanovení základu daně; zrušení/vrácení zdanitelného plnění, snížení základu daně. 
 
Jiří Nigrin 
Podnikat bez automobilu (a daní) nelze. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 8-12 
Automobil v podnikání; automobil nezahrnutý v obchodním majetku, automobil manžela užívaný při 
podnikání, možnosti výdajového paušálu. Sazba základní náhrady, náhrada za spotřebované pohonné 
hmoty, ostatní výdaje. Paušální výdaje na dopravu, krácený výdajový paušál, paušál z hlediska DPH. 
Definice k přenechání vozidla. 
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Zdeněk Kuneš 
Přehled nejdůležitějších změn v zákonu o DPH s účinností od 1. 4. 2011 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 4, s. 41-45 
Základní pojmy, místo plnění, dodání zboží a převod nemovitosti, uskutečnění zdanitelného plnění a 
povinnost přiznat daň, daňový doklad, základ daně, oprava základu daně, osvobození od daně při 
dovozu zboží, odpočet daně aj. 
 
Václav Benda 
Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 5, s. 11-14 
Uplatňování principu reverse-charge v rámci přenesené daňové povinnosti (týká se i obcí a dalších 
veřejnoprávních subjektů). Obecná pravidla zvláštního režimu, doklady a povinnosti vázané na režim 
přenesené působnosti, vedení zvláštní evidence (výpis z evidence za příslušné zdaňovací období a jeho 
náležitosti). Vymezení zdanitelných plnění ve zvláštním režimu, příklady aplikace. 
 
S. D. Šatalov 
Razvitije rossijskoj nalogovoj sistemy 
Rozvoj ruské daňové soustavy 
Finansy, Sv. 2011, No. 2, s. 3-8 
Náměstek ruského ministra financí rozebírá daňový systém země: výši daňové zátěže a perspektivy 
jejího snížení nebo zvýšení, rozpočtová omezení, jednotnou sociální daň a sazby příspěvků, spotřební 
daně, daň z těžby nerostných surovin a cla, celní unii s Kazachstánem a Běloruskem aj. 
 
Michael Keen 
Rethinking the taxation of the financial sector 
Přehodnocení zdaňování finančního odvětví 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 1, p. 1-24 
Dědictvím nedávné finanční krize jsou podstatné změny veřejných politik ve vztahu k finančnímu 
sektoru. Příspěvek přehodnocuje tento přístup a zkoumá klíčový aspekt zdanění finančních institucí: 
potenciální úlohu daňových nástrojů (zejména regulačního zdanění) ve vypořádání se s výzvou, kterou 
představuje možné zhroucení systémově významných finančních institucí, ve srovnání s tradičními 
formami regulace. - Pozn. 
 
Tomáš Havel 
Ručení odběratele za odvod DPH po 1.4.2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 4, s. 2-4 
K uplatňování institutu ručení odběratele (plátce daně, příjemce zdanitelného plnění) za daň ze 
zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena jeho dodavatelem 
(plátce daně, poskytovatel zdanitelného plnění). Institut ručení odběratele je opatřením boje proti 
daňovým podvodům v oblasti DPH prostřednictvím tzv. řetězových obchodů. -- Informace GFŘ         
k institutu ručení viz příspěvek v DHK, 2011, č. 9, s. 33-37. 
 
Václav Benda 
Stanovení místa plnění v roce 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 27-31 
Stanovení místa plnění pro účely zákona o DPH, stanovení místa plnění při dodání zboží a převodu 
nemovitostí, při poskytování služeb, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží. 
Příklady z praxe. 
 
Ivan Macháček 
Tvorba a čerpání rezerv na opravy hmotného majetku v roce 2011 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 1-7 
K podmínkám pro tvorbu a čerpání rezerv na opravy hmotného majetku (zásady dle zákona o rezervách); 
přehled poplatníků, kteří mohou vytvářet daňově uznatelnou rezervu na opravu hmotného majetku. 
Hmotný majetek s možností vytváření rezerv na opravu. Stanovení výše na rezervy. Doba tvorby 
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rezervy na opravu. Zrušení rezervy na opravu. Rezervy na opravy při účtování v hospodářském roce. 
Deponování peněžních prostředků na opravy. Účtování o rezervách. 
 
Ivan Macháček 
Účtování v hospodářském roce a daň z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 5, s. 10-13 
Daňové řešení přechodu poplatníka daně z příjmů právnických a fyzických osob na účtování                
v hospodářském roce. Délka zdaňovacího období (kalendářní rok, hospodářský rok, účetní období 
kratší/delší než 12 měsíců), aplikace sazby účinné daně ke zdaňovacímu období, daňové přiznání, 
tvorba rezerv na opravu hmotného majetku. Fyzická osoba jako účetní jednotka. 
 
Ursula Slapio, Thomas Claus 
Umsatzsteuer bei der Abgabe von Speisen zum sofortigen Verzehr : zugleich Anm. zum EuGH-
Urteil vom 10.3.2011 (Rs. C-497/09, Manfred Bog, u.a., DB0412589) 
DPH při výdeji jídel k okamžité konzumaci : vč. poznámek k rozsudku Evropského soudního 
dvora z 10.3.2011 (právní věc C-497/09, Manfred Bog aj., DB0412589) 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 15, S. 844-847 
Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci režimu DPH v případě prodeje/výdeje jídel (nejen typu 
rychlého občerstvení) se v mnohém liší od pojetí Spolkového soudního dvora a dosavadního výkladu 
německé finanční správy; nový pohled by měl v praxi změnit  posuzování (sub)dodávek hotových ev. 
nehotových jídel a dalších souvisejících plnění vázaných k přípravě a výdeji těchto jídel a tím pádem 
také aplikaci základní/snížené sazby DPH (19%/7%). Příklad výdeje/konzumace hotového jídla          
v nemocnicích; spotřebitel, poslední spotřebitel, mezistupeň konečné spotřeby. - Pozn. 
 
Cihat Öner 
Using exchange of information in regard to assistance in tax collection 
Využívání výměny informací při výběru daní 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 4, p. 123-136 
Metody a formy výměny informací, které lze využít pro lepší výběr daní. Zaměřeno na daňové 
smlouvy založené na Vzorové daňové úmluvě OECD. - Pozn. 
 
Niklas Hoyer 
Vergelt's Gott : Kirche 
Pán Bůh zaplať : církev 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 16, S. 92-98 
Církevní daň v Německu (obvykle 8-9 procent z příjmu), zvláštní církevní poplatek (v případě, že 
členem církve je jeden z manželů, kteří podávají společné daňové přiznání), místní církevní poplatek 
(vybíraný obcí ve výši cca 100 eur). Výhody členů církví (církevní jesle/školky, gymnázia; církevní 
obřady, pronájem bytů, bezúročné stavební úvěry). Možnosti optimalizace resp. redukce církevní 
daně; ekonomicky motivované odchody členů z církví. Náklady na církve v rozpočtech spolkových 
zemí; zdanění příjmů církví z titulu církevní daně (církve odvádějí státu daň ve výši 3 procent). 
 
Zdeněk Burda 
Z judikatury vztahující se k namátkové kontrole 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 54-62 
Judikatura Ústavního soudu k přípustnosti namátkové daňové kontroly prováděné finančními orgány; 
komentář a shrnutí k podstatným částem jednotlivých rozsudků. 
 
Martin Děrgel 
Zdanění příjmů z prodeje akcií 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 5, s. 29-35 
Problematika zdanění výnosů z převodu resp. prodeje akcií; osvobození od daně u právnických a 
fyzických osob, zdanění u právnických a fyzických osob. Doplněno příklady. 
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Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. Rumunsko  
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 51-53 
Typ daňového systému; zákonný rámec zdaňování společností v Rumunsku. 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. Povinnosti společností 
vůči správě daní, sankce a penále za pozdní odvod daně. Aplikace a systém kalkulace srážkové daně. 
Příklad. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností ve Slovinsku 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 5, s. 40-42 
Typ daňového systému, zákonný rámec zdaňování společností ve Slovinsku. Vymezení daňového 
subjektu, zdaňovací období, zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, 
uplatnitelnost daňových ztrát, sazba daně, skupinové zdanění. Správa daní, daňové přiznání. Aplikace 
srážkové daně. Příklad propočtu DPPO. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 6/2011  
Nemovitosti nabyté darem nebo děděním - příjmy z prodeje. Uplatňování výdajů procentem nebo 
skutečné výdaje? Podnikající důchodce - zdanění a odvodové povinnosti. Nájem a podnájem 
z hlediska ZDP na straně nájemce. Změna právní formy. Promlčené pohledávky. Režim přenesení 
daňové povinnosti. Oprava základu a výše daně. Snížená sazba DPH. Posilovací stroj pro zaměstnance 
[jako daňově uznatelný výdaj]. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 11/2011  
Nová právní úprava lhůt pro účely správy daní podle daňového řádu. Průměrná spotřeba automobilu 
pro účely výpočtu cestovních náhrad. Pobírání nemocenské u starobního důchodce. Pokuta za 
opožděné daňové přiznání. Kancelář ve vlastním rodinném domě. Určení přednostních srážek při 
exekuci. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Karel Šrédl, Alexandr Soukup 
Consumer's behaviour on food markets 
Chování spotřebitele na trhu potravin 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 3, p. 140-144 
Modelové zkoumání problematiky chování spotřebitele na trhu potravin a činitelů určujících jeho 
chování, zejména dle přístupů neoklasické teorie a jejích moderních modifikací a porovnání s dalšími 
teoretickými koncepcemi. Autoři zkoumají také možnost použití marginalistického analytického 
aparátu v rozhodování spotřebitele. 
 
Clemente De Lucia 
The eurozone: an optimal currency area? 
Eurozóna: optimální měnová oblast? 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 3, p. 28-38 
Současné hospodářské rozdíly v rámci eurozóny vyvolávají otázku, zda je Evropská měnová unie 
skutečně optimální měnovou oblastí. Autor v příspěvku zkoumá EMU dle Mundellových kritérií pro 
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optimální měnovou oblast, zejména z pohledu výhod a nevýhod zřeknutí se nezávislé měnové politiky. 
Nejprve identifikuje poptávkové a nabídkové disturbance v jednotlivých ekonomikách, zjišťuje jejich 
korelaci a velikost a rychlost přizpůsobení se šokům. V další části se zaměřuje na konvergenci a 
divergenci makroekonomických proměnných jednotlivých států - analyzuje rozptyl růstu HDP, inflace 
aj. a míru synchronizace hospodářského cyklu zemí v rámci EMU. - Pozn. 
 
Ivana Lennerová 
Výhľad praktickej realizácie odporúčaní teórie monetarizmu v eurozóne 
Ekonomické rozhľady, Sv. 39, (2010) č. 4, s. 565-578 
Autorka v příspevku vyvozuje, že měnová politika má nezanedbatelný vliv na reálnou ekonomickou 
aktivitu, a argumentuje ve prospěch aktivní měnové politiky, která sleduje nejen dlouhodobou cenovou 
stabilitu, ale také vytváření podmínek pro stabilní rozvoj reálné ekonomiky. Nejprve shrnuje společné 
i individuální postupy vybraných centrálních bank v době globální finanční krize, následně uvažuje 
nad perspektivami monetarismu při realizaci měnové politiky v eurozóně, analyzuje "nový konsensus" 
v měnové teorii a rozhodující nástroj měnové politiky nových keynesovců - pravidlo měnové politiky. 
Dále přibližuje názory na měnovou politiku ekonoma Josepha Stiglitze a v závěru vyjadřuje názor, že 
monetaristická koncepce měnové politiky nebude v budoucnu v eurozóně využitelná. - Pozn. 
 
Olaf Strobeck 
Wie Konjunkturpakete wirken 
Jak se projevují balíky na podporu konjunktury 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 76 (18.4.2011), S. 20 
Z nových studií vyplývá, že aktivní fiskální politika není univerzálním lékem, ale vykazuje pozitivní 
efekt, pokud je "indikována" s patřičnou rozvahou v době, kdy hrozí hluboká recese. Velmi záleží na 
hlediscích i detailech konjunkturální pomoci, aktivní fiskální politika se neprojevuje v různých zemích 
stejně. Bylo např. zjištěno, že čím více je národní ekonomika propojena se zahraničím, tím je efekt 
podpůrných programů nižší - část mizí v cizině; výdajové programy financované na dluh sice 
krátkodobě mohou zabránit kolapsu ekonomiky, v dlouhodobém výhledu však se pozitivní efekt 
vytrácí - "zaplacený" růst se později musí vykompenzovat vyššími daněmi. 
 
Johannes Pennekamp 
Zurück zur Natur? 
Zpátky k přírodě? 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 71 (11.4.2011), S. 18 
Příspěvek poukazuje na paralelu mezi světovou ekonomikou a ekosystémem, jejichž vnitřní dění a 
fungování je velmi komplexní. V přírodě je diverzita jistou zárukou velikosti, produktivity i stability, 
totéž platí pro ekonomiku. Stádní chování - např. masivním opomíjením dostatečné četnosti a 
rozdílnosti u bankovních instrumentů i přes jejich značnou komplexnost - vede k vytváření nezdravé 
monokultury a malé šoky (insolvence) jednotlivých bank pak v rámci propojeného finančního trhu 
vedou k nebezpečné epidemii. V úzce provázaných velkobankách, které vzájemně realizují mnoho 
obchodů, je nebezpečí nákazy zvlášť velké a vlády se v obavách z řetězové reakce přiklánějí k záchraně 
velkých namísto záchrany těch zdatnějších. Andy Haldane, Robert May, Stephen Polasky, Thomas 
Lux. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Tom Braithwaite, Brooke Masters and Jeremy Grant 
A shield asunder 
Rozpolcený štít 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37622 (20.5.2011), p. 7 
V návaznosti na finanční krizi země G20 slibovaly jednotný postup ve finanční regulaci. Teď však 
mezinárodní jednání vstupují do rozhodující fáze, ve které se rozhodne, zda nová pravidla fungování 
finančních trhů budou srovnatelná v Londýně, Frankfurtu, Paříži i New Yorku, nebo zda národní 
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zájmy povedou k nestejným podmínkám a návratu nebezpečného "regulatorního arbitrážního řízení". 
Analýza se zaměřuje na tři hlavní aspekty fungování světového finančního systému: kapitál, deriváty a 
odměňování. 
 
Barbara Bublíková 
Americký hon na podvodníky : finanční skandály 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 17, s. 40-43 
K současné praxi stíhání nepovoleného obchodování s akciemi na základě důvěrných informací v USA a 
podrobněji k případu hedgeového fondu Galleon Group a jeho zakladatele Raje Rajaratnama, který je 
stíhán za insider trading. -- K vynesení rozsudku a podrobnostem v případu manažera Galleon Group 
viz článek v čas. Ekonom č. 20/2011, s. 60-61. 
 
Neil Buckley ... [et al.] 
Central & Eastern Europe : banking & finance 
Střední a východní Evropa : bankovnictví a finance 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37622 (20.5.2011), sep. sect. (4 p.) 
Středoevropský region čeká dlouhá cesta z recese, k čemuž přispěla řada faktorů. Jednotlivé články 
přehledu jsou věnovány hospodářské situaci, polským, českým a slovenským bankám, konsolidaci 
ruského bankovního sektoru, privátnímu kapitálu, reformám důchodového zabezpečení, nedobytným 
pohledávkám, půjčkám v zahraniční měně aj. 
 
von Philip Plickert 
Der globale Preisdruck nimmt zu 
Narůstá globální cenový tlak 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 16, S. 14 
Komentář k překročení střednědobé cílové inflační hranice stanovené ECB pro eurozónu (místo 
necelých 2 procent dosahuje téměř 3 procent) vyvolanému zdražením surovin a především ropy. K podílu 
ropy na růstu inflace za uplynulých 12 měsíců, meziroční nárůst výrobních cen (březen 2010/březen 
2011); importovaná inflace (důsledkem americké peněžní politiky je záplava levných peněz 
stimulující růst v rychle rostoucích ekonomikách, kde roztáčí mzdovou a cenovou spirálu, která se pak 
zpětně přelévá na průmyslové země). - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., 
ze 4. dubna 2011. 
 
Follow the money : Europe's banks 
Sleduj peníze : evropské banky 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8729, p. 72 
Článek se zabývá otázkou, zda pomocí problémovým zemím eurozóny nezachraňuje Německo vlastní 
banky. Jedná se o malé banky (Landesbanken, Hypo Real Estate), které jsou největšími držiteli 
dluhopisů periferních zemí, a případný bankrot některé z těchto zemí by je silně zasáhl. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des 
Kapitalmarkts (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz) : vom 5. April 2011 
Zákon k posílení ochrany investora a zlepšení funkčnosti kapitálového trhu (zákon o posílení 
ochrany a zlepšení funkčnosti kapitálového trhu) : z 5. dubna 2011 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2011, Nr. 14, S. 538-548 
Znění zákona o zlepšení ochrany investora a funkčnosti kapitálového trhu, který vlastně jednotlivými 
články pozměňuje zákony týkající se: obchodování s cennými papíry, nabytí/převzetí cenných papírů, 
investic, stanov a zásad nakládání s cennými papíry ve společnostech poskytujících služby v oblasti 
cenných papírů, informací o obchodech s cennými papíry a nařízení o insiderech, urychlení stabilizace 
finančního trhu atd. -- Komentář k zákonu přináší čas. Der Betrieb, 2011, č. 13, s. 749-754. 
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Go east, young moneyman : financial careers 
Jdi na východ, mladý finančníku : finanční kariéry 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8729, p. 71-72 
Stále více pracovních příležitostí ve finančním sektoru se přenáší do rychleji rostoucích zemí, 
především do Asie. Tento pochod na východ se po krizi ještě zvýraznil. Absolventi vysokých škol vidí 
v těchto trzích budoucnost a banky takový trend ještě podporují. Kromě hospodářského růstu lákají 
asijské země i nízkým zdaněním. 
 
Jonathan Rosenthal 
Chained but untamed : special report on international banking 
Spoutané, ale nezkrocené : zvláštní zpráva o mezinárodním bankovnictví 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8733, centr. sect. (24 p.) 
S tím, jak se začínají projevovat pokrizové reformy, čekají světový bankovní průmysl rozsáhlé změny. 
Díky reformám je bankovnictví jen o něco málo bezpečnější, ale zato mnohem méně výnosné. 
Jednotlivé články přehledu jsou zaměřeny na otázky regulace, japonského bankovního sektoru, 
přiměřené výše kapitálu, investičních bank, systému odměňování, retailových bank, velikosti bank aj. -- 
K problematice viz i článek Unfinished business: fixing international banking na s. 17-18. 
 
Václav Lavička 
Měnové otěže v ECB převezme Draghi : Evropská centrální banka 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 84 (29.4.2011), s. 23 
Nejpravděpodobnějším kandidátem na post guvernéra ECB na osmileté období počínající 1. listopadem 
2011 je šéf italské centrální banky Mario Draghi, kterého politicky podporují Itálie a Francie. Postoj 
Německa k výběru tohoto kandidáta, profesní životopis M. Draghiho. -- Viz také článek Nový šéf 
ECB je jasný. Draghiho poprvé podpořila Merkelová v HN č. 93, 12.5.2011, s. 18. -- K tématu také 
viz čas. Euro č. 19/2011 na s. 64-65. 
 
Michael Buhl ; [rozhovor vedl] Marek Hudema 
Náš cíl je postupně sjednotit všechny burzy ve střední a východní Evropě 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 91 (10.5.2011), s. 24 
Rozhovor s výkonným ředitelem vídeňské burzy a společnosti CEE Stock Exchange Group (skupina 
středo- a východoevropských burz ovládaná Vídní, kam patří i pražská BCP) se týkal budoucnosti 
Burzy cenných papírů Praha, její možné úlohy při privatizaci majetku ČR; dále pohledu do budoucna 
na středoevropský region burz a jeho vnitřní kooperaci, vztahů vídeňské a varšavské burzy a zavádění 
nového obchodního systému XETRA v BCP Praha. 
 
By Ralph Atkins 
New Bundesbank chief takes helm 
Nový šéf Bundesbanky se chápe kormidla 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37607 (3.5.2011), p. 7 
Novým prezidentem německé centrální banky se stal Jens Weidmann, bývalý ekonomický poradce 
Angely Merkelové. Ve svém prvním vystoupení vyzval k návratu k "normální" měnové politice a 
varoval před nebezpečím spojeným s dlouhodobými mimořádnými opatřeními na podporu bank a 
finančního systému. 
 
Karel Marek 
Platební služby a smlouvy o účtech 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 4, s. 52-57 
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, smlouva o platebních službách, smlouva o běžném účtu, 
smlouva o vkladovém účtu. 
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Dirk Auerbach ... [et al.] 
Restrukturierungsgesetz : Überblick über die rechtlichen, regulatorischen, bilanziellen und 
steuerlichen Aspekte 
Restrukturalizační zákon : přehled právních, regulatorních, účetních a daňových aspektů 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 13, Beilage Nr. 4 S. 1-45 
Krize finančního trhu je důkazem, že dosavadní zákonná opatření ani instrumenty bankovního dohledu 
jednak nejsou natolik dostačující, aby finanční systémy ochránily před akutním či závažným 
nebezpečím a ani nenabízejí potřebný právní rámec pro řízenou sanaci příp. i likvidaci problémových 
úvěrových institucí. Německý restrukturalizační zákon (resp. zákon o restrukturalizaci a řízené 
likvidaci úvěrových institucí, zřízení restrukturalizačního fondu pro úvěrové instituce a prodloužení 
promlčecí lhůty ručení společností dle akciového práva) má být závěrečnou částí tzv. krizové 
legislativy finančních trhů. Úvodní příspěvek seznamuje s koncepční pěticí stěžejních bodů v zákoně, 
další příspěvky přibližují restrukturalizační zákon z hlediska podnikové ekonomiky a civilního práva a 
také vysvětlují změny zákona o úvěrování z titulu restrukturalizačního zákona či vlivy restrukturalizačních 
opatření na účetnictví, rovněž aspekty daňového práva v restrukturalizačním zákoně. Vysvětlení         
k vyvádění majetku z problémové banky, vyčleňovacímu mechanismu, koncepci bridge-bank (převod 
části úvěrové instituce na třetí soukromou stranu nebo na státní "překlenovací" banku) či průběhu a 
schématu sanace a reorganizace, k otázce financování restrukturalizačního fondu bankovní daní. - 
Pozn. 
 
von Jan Dams 
Schäuble warnt vor Leichtsinn 
Ministr financí Schäuble varuje před lehkomyslností 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 17, S. 7-8 
V komentáři k jarnímu setkání MMF ve Washingtonu zaznívá varování předních německých ekonomů 
a bankéřů před iluzí, že finanční krize odstartovaná v roce 2008 už skončila a že se ekonomiky s jejími 
důsledky vyrovnaly. Právě nyní je potřeba "ohlídat" tempo regulace na finančních trzích, přestože bylo 
v mnoha ohledech dosaženo pokroku. V Německu sice �byl vydán např. zákon o bankovních 
restrukturalizacích, kterým byl vytvořen právní rámec k řešení situace problémových bank, ten však    
v praxi mnoho neznamená, protože většina velkých bank ohrožujících národní ekonomiku je 
mezinárodně činná. Tento zákon tedy v případě bankrotu německé banky nezabrání dominovému 
efektu - tedy pádu dalších bank ve světě (vliv smluv o derivátových obchodech často založených na 
americkém právu). - Přetištěno z čas. Die Welt, Berlín, 16. dubna 2011. 
 
Jan Cienski 
Warsaw as a financial centre 
Varšava jako finanční centrum 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37597 (20.4.2011), sep. sect. (4 p.) 
Díky velké místní ekonomice, prosperujícímu trhu cenných papírů a spolehlivé regulaci je Varšava 
atraktivní pro kapitál. Jednotlivé články přehledu jsou věnovány investičním fondům, burze, 
bankovnictví, obchodování s energií, regulaci aj. 
 
Robin Harding 
When timing is all 
Když načasování znamená všechno 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37597 (20.4.2011), p. 9 
Americká centrální banka se připravuje na ukončení programu monetárního uvolňování. Ekonomika 
země se zatím rozbíhá jen váhavě, proto bude velmi záležet na způsobu i načasování návratu k měnové 
"normálnosti". 
 
Where's the growth? : American banks 
Kde je růst? : americké banky 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8730, p. 71 
Téměř všechny americké banky pořád ještě vykazují prudký pokles příjmů z investičního 
bankovnictví, přičemž komerční bankovnictví je mnohem méně výnosné, než bývalo. Údaje za první 
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čtvrtletí 2011 rovněž upozorňují na znepokojivé trendy v retailovém bankovnictví. Svůj vliv mají i nová 
regulační pravidla. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
A rocky patch : commodities markets 
Nejisté období : trhy komodit 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8733, p. 79-80 
V analýze příčin květnového poklesu cen surovin na světových trzích se konstatuje, že konjunktura 
cen komodit ještě neskončila. -- K problematice viz i další články na s. 80-81. 
 
BRIC wall 
Zeď BRIC 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8729, p. 76 
Rozvojové země dohánějí ty vyspělé, v čemž jim paradoxně pomohla i hospodářská krize. Rychlý růst 
je nejdříve snadný, ale v určitém okamžiku začíná být těžké udržet tempo. Otázkou je, kdy vzniká tato 
"středněpříjmová past". Barry Eichengreen z Kalifornské univerzity v Berkeley, Donghyun Park z Asijské 
rozvojové banky a Kwanho Shin z Korejské univerzity zpracovali studii, v níž zkoumali hospodářské 
výsledky od r. 1957 a snažili se identifikovat potenciální varovná znamení. Zaměřili se na země, 
jejichž HDP na hlavu podle parity kupní síly rostl po sedm let více než o 3,5 % a poté prudce klesl. 
Podle jejich odhadů je takový pokles velmi pravděpodobný v Číně. 
 
V. Mau 
Ekonomičeskaja politika 2010 goda: v poiskach innovacij 
Hospodářská politika v r. 2010: hledání inovací 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, č. 2, s. 4-22 
Hlavní trendy hospodářské politiky v Rusku a největší problémy v r. 2010; vývoj hospodářského růstu, 
boj s recesí; hledání nového modelu růstu s důrazem na strukturální modernizaci a minimalizaci 
závislosti na přírodních zdrojích. - Pozn. 
 
Tomáš Holub 
Ekonomika na rok přibrzdí : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 19, s. 66-67 
Souhrn informací z letošní druhé prognózy ČNB k nejbližšímu vývoji české ekonomiky. Podrobněji    
k ekonomickému růstu eurozóny a Německa, dále k růstu ceny surovin a energií, jenž je rizikem 
ohrožujícím hospodářský růst a cenovou stabilitu, k utlumené spotřebě domácností, k odhadům vývoje 
průměrné mzdy, nezaměstnanosti, investic, dovozu a vývozu. Prognóza růstu inflace a stability 
běžných úrokových sazeb. V grafech znázorněna prognóza inflace a cíle ČNB, prognóza HDP a 
odhady růstu HDP v zemích EU za rok 2011. 
 
Michael Mackenzie, Dan McCrum and Richard Milne 
Investors warn on the impact of S&P's US move 
Investoři varují před dopadem snížení ratingu USA od S&P 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37597 (20.4.2011), p. 27 
Ratingová agentura Standard & Poor's nečekaně zhoršila výhled hodnocení Spojených států ze 
stabilního na negativní. USA si sice podržely nejvyšší známku AAA, podle S&P ale roste pravděpodobnost, 
že o ni do dvou let přijdou. V článku se podrobně rozebírají globální důsledky takového kroku. -- 
Český překlad článku viz Hospodářské noviny ze dne 21. 4. 2011 na s. 24 pod názvem Investoři: 
Snížení ratingu si vláda USA nemůže dovolit. 
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Henning Krumrey, Anne Kunz 
Kalkül statt Kalkulation 
Spekulace namísto propočtu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 18, S. 20-22, 24 
Předpokládané dopady odklonu od atomové energie na cenu elektřiny v Německu. 
 
Life in the slow lane : America's transport infrastructure 
Život v pomalém pruhu : dopravní infrastruktura v Americe 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8731, p. 41-43 
Kritika americké dopravní infrastruktury. USA jsou známy svými dálnicemi, ale až na několik málo 
výjimek jsou americké dopravní zácpy horší než v západní Evropě. Američané tráví dojížděním do 
práce daleko víc času než většina Evropanů. Železniční doprava je pomalá, letadla mezi velkoměsty 
často létají se zpožděním. Veřejné výdaje na dopravu přitom neustále klesají. 
 
Miroslav Kollár 
Od montovny k vývozu hi-tech : makroekonomika 
Euro, Sv. 2011, č. 18, s. 68-69 
V úvodu krátce k doporučením MMF na základě zprávy z pravidelné mise v ČR v únoru 2011, dále 
úvaha nad udržitelným růstovým modelem české ekonomiky a identifikace strategických principů 
hospodářské politiky do budoucna. 
 
Jan Hanousek and Evžen Kočenda 
Public investment and fiscal performance in the new EU Member states 
Veřejné investice a fiskální výkonnost v nových členských zemích EU 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 1, p. 43-71 
Autoři analyzují dynamiku a determinanty veřejných investic a veřejných financí (schodky, dluh) v nových 
členských zemích EU, zaměřují se na posouzení úlohy korupce a hospodářské regulace a jejich změn   
v dané oblasti. Na základě empirických dat z deseti zemí, které se staly členy EU v květnu 2004, za 
období 1995-2008 zjišťují spojitost mezi nárůstem veřejných investic a zlepšováním korupčního 
prostředí a pokrokem v hospodářské svobodě. Dle výsledků je v několika nových členských státech 
nárůst veřejných investic spojen s potenciálním zvýšením korupčního chování. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky v tomto zvláštním čísle časopisu věnovaném analýze nákladů a výnosů (Cost-benefit 
analysis). 
 
Drahomíra Dubská 
Rizika letošního růstu : makroekonomika 
Euro, Sv. 2011, č. 17, s. 68 
Nejprve stručné shrnutí stavu české ekonomiky v posledním čtvrtletí 2010, jenž se po pokrizovém 
oživení opět zhoršil. Dále k příčinám tohoto stavu - pokles výdajů domácností i vlády, nízké investice, 
zhoršování tempa výběru daní. 
 
C. Herz, J. Flauger, W. Reuter 
Streit um Elektrogelder 
Spor o peníze na elektromobilitu 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 69 (7.4.2011), S. 20-21 
Propagované a podporované zavedení elektromobilů v Německu bude znamenat povinnosti a náklady 
pro dodavatele elektřiny, kteří se na rozdíl od vlády domnívají, že bude nutné vybudovat veřejnou 
tankovací resp. napájecí síť - a na výstavbu "dobíjecích" stanic požadují státní podporu. Vzhledem k tomu, 
že cena dobíjecího proudu by se neměla příliš lišit od ceny v domácnostech (jinak by nemotivovala     
k odběru mimo dům), zbydou pro dodavatele elektřiny pouze velmi malé marže. Za předpokladu, že 
jedno kompletní dobití by nemělo stát více než 5 eur, se nyní dodavatelům plánovaná výstavba 
dobíjecí sítě jeví výrazně nákladnější než původně počítali. Podle plánu spolkové vlády by do roku 
2020 mělo na německých silnicích jezdit okolo miliónu elektromobilů. -- K tématu také viz HB, 2011, 
č. 88, s. 14-15. 
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Ivana Kubicová, Luboš Komárek 
The classification and identification of asset price bubbles 
Třídění a identifikace bublin cen aktiv 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 1, p. 34-48 
Příspěvek seznamuje s hlavními teoriemi objevení se bubliny cen aktiv a teoreticky nastiňuje 
identifikaci těchto bublin prostřednictvím tradičních kvantitativních metod. Zaměřuje se na oblast 
vzniku, dynamiky a přetrvávání cenových bublin zejména u akcií, nemovitostí a měnových kurzů; 
definuje a třídí bubliny dle okolností vzniku; navrhuje možnosti empirického testování bublin; 
upřesňuje postupy sledování a včasného rozpoznání bublin cen aktiv. Zabývá se také problematikou 
zjišťování fundamentální hodnoty aktiv a následně nesnázemi rozpoznání odchylek tržní ceny aktiv od 
jejich fundamentální hodnoty. - Pozn. -- Viz také příspěvek v češtině Možnosti identifikace bublin cen 
aktiv v české ekonomice v čas. Politická ekonomie, č. 2, 2011, s. 164-183. 
 
Catherine Stephan 
Unified Germany celebrates its 20th year 
Sjednocené Německo slaví dvacetileté výročí 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 3, p. 18-27 
Při příležitosti 20. výročí znovusjednocení Německa (v říjnu 2010) autorka porovnává ekonomiky 
východních a západních spolkových zemí. Nejprve analyzuje hospodářské trendy v různých odvětvích 
v bývalém východním Německu po sjednocení, zkoumá příčiny přetrvávajících rozdílů mezi 
východními a západními spolkovými zeměmi a na závěr hodnotí důsledky znovusjednocení pro 
německé hospodářství jako celek (finanční náklady, konkurenceschopnost, veřejné zadlužení). - Pozn. 
 

Informatika. Počítače 
 
Another digital gold rush : internet businesses 
Další digitální zlatá horečka : internetové podniky 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8733, p. 73-75 
Internetové podniky opět vzkvétají a mnoho startujících firem se chystá nabídnout své akcie na burze. 
Návrat primárních emisí internetových společností, které byly od prasknutí bubliny internetových a 
telekomunikačních akcií v r. 2000 vzácné, a oživení fúzí a akvizic mezi IT firmami vede k rozdílným 
názorům v rámci odvětví. Někteří mají obavy z nové bubliny, jiní hovoří o skvělých vyhlídkách 
mladých firem a spoustě bohatých kupců mezi korporacemi. Velký zájem je o akcie čínských 
společností kótovaných na amerických burzách. -- Viz i článek The new tech bubble na s. 13. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Kateřina Vaidišová 
Koho do čela MMF? V Evropě zatím vede Lagardeová 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 100 (23.5.2011), s. 24 
Pravděpodobnou kandidátkou na post generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu s podporou 
významných evropských zemí je francouzská ministryně financí Christine Lagardeová. Článek přináší 
vyjádření její podpory, profesní vizitku kandidátky a dotýká se i její možné role v aféře Tapie. -- Viz 
také článek v HN č. 103, (26.5.2011), s. 7 Lagardeová oznámila svůj zájem o post šéfa MMF. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

18 

B.G. Fedotov 
Tamoženno-tarifnoje regulirovanije vvoza i vyvoza tovarov v stranach JevrAzES i Jevropejskogo 
sojuza 
Celní regulace dovozu a vývozu zboží v zemích Euroasijského hospodářského společenství a 
Evropské unie 
Finansy, Sv. 2011, No. 2, s. 40-44 
K celní unii mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem, srovnání s Evropskou unií. Výše celních 
sazeb. 
 
The trade war within 
Obchodní válka uvnitř unie 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8730, p. 30 
Evropská unie podporuje volný obchod, o čemž svědčí i dohody podepsané či připravované v rámci 
spolupráce s různými rozvojovými zeměmi. Nicméně bitva mezi zastánci volného obchodu (většinou 
na severu) a zastánci protekcionismu (většinou na jihu) nikdy nekončí. Zkouškou bude i revize 
obchodních ústupků EU vůči rozvojovým zemím, známých jako všeobecný systém preferencí (GSP). 
Hovoří se o tom, že počet zemí, které se těší těmto preferencím, bude snížen na polovinu, protože 
některé ze zemí jsou bohatší než někteří členové EU. Podle představ obchodního komisaře Karla De 
Guchta by zámožnější země měly podepsat s EU dohodu o volném obchodu a umožnit reciproční 
přístup. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Matthias Thibaut 
Briten planen radikale Rentenreform 
Britové plánují radikální důchodovou reformu 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 68 (6.4.2011), S. 19 
Plánovaný nový důchodový systém ve Velké Británii by měl posílit osobní zodpovědnost jedince za 
zabezpečení na stáří, ochránit ženy v domácnosti a nízkopříjmové skupiny před chudobou v důchodovém 
věku a hlavně zjednodušit dosavadní komplikovaný způsob propočtu důchodu. Stejně tak jako práce 
by se lidem mělo vyplácet i šetření na stáří; třetina britských důchodců je závislá na sociální dávce 
"pension credits" (kompenzuje rozdíl mezi základním státním důchodem a existenčním minimem). 
Podle plánu by od roku 2015 měl být základní důchod zvýšen na úroveň existenčního minima a 
dodatkové důchody by měly být zrušeny. Věk nároku na státní důchod by měl být nastaven podle 
průměrného očekávaného věku dožití (předpoklad 66 let od roku 2020, později 70 let). Nastíněny jsou 
i (výhodnější) úpravy pro ženy v domácnosti, pro osoby s nepravidelnými příjmy či manželské páry     
s důchodem o třetinu nižším než dvojice "single" důchodců; podle nejradikálnější verze reformy by     
k nároku na důchod mělo postačit sedm odpracovaných let. 
 
Miroslav Zámečník 
Druhý, nalomený pilíř : penzijní reforma 
Euro, Sv. 2011, č. 19, s. 32-34 
Úvaha ekonomického odborníka nad ideálním řešením konstrukce druhého důchodového pilíře v ČR. 
Nastínění konfliktnosti současného vládního návrhu penzijní reformy z pohledu behaviorální 
ekonomie (kognitivní zkreslení při finančním rozhodování obyvatel ČR). 
 
Ján Záborský, Xénia Makarová 
Koniec starých úľav : V DDS klientov držia príspevky zamestnávateľov a prísne sankcie, pri 
ostatných produktoch je odchod voľnejší 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 16, s. 52-53 
Soukromé důchodové připojištění v SR; vývoj v daňové úlevě vázané na DDS (Doplňkové důchodové 
pojišťovny). 
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A.Ju. Lajkov 
Meždunarodnaja praktika regulirovanija dejatel'nosti strachovych posrednikov 
Mezinárodní praxe regulace činnosti pojistných zprostředkovatelů 
Finansy, Sv. 2011, č. 1, s. 54-58 
Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (MACH - IAIS), práce na revizi "Základních 
principů pojišťovnictví" (ICPs), regulace činnosti zprostředkovatelů prostřednictvím ICP 18 
"Intermediaries". - Pozn. 
 
Lea Škrovánková 
Moderné aktuárske modely v poisťovníctve 
Ekonomické rozhľady, Sv. 39, (2010) č. 4, s. 500-509 
K využití matematických modelů a vícestavových struktur pojistnými matematiky v oblasti 
nemocenského a zdravotního pojištění. Také k vícestavovým modelům užívaným ve Velké Británii 
pro PHI (Permanent Health Insurance). - Pozn. 
 
Ju.A. Spletuchov 
Napravlenija soveršenstvovanija medicinskogo strachovanija v strane 
Směry zdokonalování zdravotního pojištění v Rusku 
Finansy, Sv. 2011, č. 1, s. 45-49 
Řada nedostatků ve stávajícím systému zdravotního pojištění v Rusku, nový zákon o povinném 
zdravotním pojištění, nedostatečný objem prostředků na zdravotnictví, modely zdravotního pojištění   
v jiných zemích. 
 
Anke Henrich 
Trojanische Pferde : Krankenversicherung 
Trojští koně : nemocenské pojištění 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 17, S. 50-52 
Koncepční návrhy na systémovou změnu dosavadního duálního nemocenského pojištění 
(zákonné/soukromé) v Německu; důvody a průvodní jevy tajných příprav na sbližování obou pilířů.    
K požadavku zavedení občanského pojištění (jednotné pojištění pro všechny bez ohledu na výši 
příjmu); občanský paušál, model paralelního zákonem definovaného základního pojištění (pro 
zákonné i soukromé pojištěnce), právní překážky společného i jednotného pojištění. -- K tématu také 
příspěvek viz HB, 25.4.2011, č. 79, s. 18. 
 
Milena Otavová 
Vývoj nemocenského a náhrady mzdy při trvání dočasné pracovní neschopnosti v letech 2008-
2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 2, s. 43-48 
Srovnání úpravy nemocenského a sazby pojistného na sociální pojištění v letech 2008-2011. 
Modelové příklady nemocenského. Statistiky nemocenského pojištění. 
 
von Tim Krieger und Stefan Traub 
Wie hat sich die intragenerationale Umverteilung in der staatlichen Säule des Rentensystems 
verändert? : ein internationaler Vergleich auf Basis von LIS-Daten 
Jak se změnilo mezigenerační přerozdělování ve státním pilíři důchodového zabezpečení? : 
mezinárodní porovnání na základě údajů LIS [Luxembourg Income Study] 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Jg. 231, (2011) 
Nr. 2, S. 266-287 
Empirická analýza průběžného státního důchodového systému zkoumá, zda se význam 
mezigeneračního přerozdělování v rámci státního důchodového pilíře 20 zemí OECD od 80. let 
systematicky změnil a zda (podle Bismarckova faktoru) došlo k mezinárodní konvergenci stupně 
průběžného financování. Na základě mikroúdajů LIS je patrný všeobecný trend k výrazněji 
individualizovanému důchodovému zabezpečení a harmonizaci národních důchodových systémů. 
Zmenšení počtu mezinárodních variací důchodových systémů (sigma konvergence) se odvozuje 
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především od mezigeneračně intenzivněji přerozdělujících zemí (beta konvergence). Propočet 
Bismarckova faktoru. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jens Hagen, Dirk Heilmann, Reiner Reichel 
Die Top-Trends bei Immobilien 
Top trendy v nemovitostech 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 94 (16.5.2011), S. 36-37 
Bydlení v Německu; mapa kupních cen bytů v jednotlivých německých zemích a přehled nájemného 
(m2) ve vybraných městech v roce 2010. 
 
Michal Hlaváček, Luboš Komárek 
Regional analysis of housing price bubbles and their determinants in the Czech Republic 
Regionální analýza bublin ceny bydlení a jejich určujících faktorů v České republice 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 1, p. 67-91 
Autoři na základě empirické analýzy zkoumají faktory ovlivňující cenu nemovitostí na regionální 
úrovni v ČR a alternativními ekonometrickými metodami zjišťují období nadhodnocených cen na trhu 
s bydlením. Ve zkoumaném období (1998-2008) byla identifikována bublina cen na trhu v letech 
2002/03 a částečně také v letech 2007/08. - Pozn. -- Také viz článek Petra Zemčíka Is there a real 
estate bubble in the CR? na s. 49-66. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Ladislav Jouza 
Nový zákon o Úřadu práce ČR - od 1.4.2011 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 5, s. 3-6 
Organizace a působnost Úřadu práce ČR (dle zákona č. 73/2011 Sb.). -- K dotazům z praxe týkajícím 
se Úřadu práce ČR viz další příspěvek na s. 7-10. 
 
Chiara del Bo, Carlo Fiorio and Massimo Florio 
Shadow wages for the EU regions 
Stínové mzdy v regionech EU 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 1, p. 109-143 
K problematice odhadu stínové ceny práce v regionech Evropské unie dle analýzy nákladů a výnosů. 
Autoři se nejprve zabývají dřívější teoretickou a empirickou literaturou k tématu a definují koncept 
stínové mzdy dle čtyř typů trhu práce. Následně na základě nově vyvinutého systému pro empirický 
výpočet stínových mezd a konverzních faktorů (koeficientů vypočítaných jako poměr mezi stínovou a 
tržní mzdou) získávají krátkodobý empirický odhad stínové mzdy pro 266 regionů na úrovni NUTS2   
z 27 členských států EU v roce 2007 a analyzují strukturální charakteristiky a poměry na trhu práce 
jednotlivých regionů. Závěry ukazují značnou variabilitu režimů trhů práce v EU a mají významné 
důsledky pro evaluaci veřejných investičních projektů. - Pozn. 
 
Bohuslav Kahle 
Změny v odměňování v rozpočtové sféře aneb nešlo to udělat jinak? 
Sondy, Sv. 21, (2011) č. 6, s. 22-23 
Zamyšlení nad dopady vládního nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách; 
návrh alternativních úsporných opatření. 
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Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 6/2011 
Nemoci z povolání - novela nařízení vlády, rozšířený seznam. Prázdninové přivýdělky studentů. 
Náhrada za ztrátu výdělku - výpočet mzdové účetní. Závaznost smlouvy o smlouvě budoucí. Platnost 
výpovědi v cizím jazyce. Vyšší náhrada při nevyplacení mzdy. Zajištění práv zaměstnavatele. Postih 
neomluvených absencí. Zdravotní pojištění a souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností 
v příkladech. Odpovědnost mzdové účetní za škodu. Nezdanitelné částky z titulu bytové potřeby 
zaměstnance. Práce ve svátek - mzda a příplatek. Novela vyhlášky o BOZP - č. 239/1998 Sb. Druhy 
cestovních náhrad a konání pracovních cest. Nutné vedlejší výdaje při použití soukromého vozidla na 
pracovní cestě. 
 

Právo 
 
Michal Pohl 
Aktuální právní otázky týkající se nájemního bydlení 
Jurisprudence, Sv. 20, (2011) č. 2, s. 19-26 
Stručný popis vývoje regulace nájemného; k okamžiku zvýšení nájemného; k výši nájemného, 
obvyklý nájem; k ústavněprávní přípustnosti regulace nájemného; možnost obecných soudů 
rozhodovat o zvýšení nájemného. - Pozn. 
 
Ivana Fára, Veronika Černá 
Dejte sbohem společníkům : odchod vlastníka 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 18, s. 58-59 
Praktický návod ke třem alternativním formám odchodu ze společnosti pro spolumajitele společnosti   
s ručením omezeným. Návrh na zrušení účasti ve společnosti soudem a dva smírčí způsoby: převod 
obchodního podílu na jiného společníka nebo třetí osobu a uzavření dohody s ostatními společníky     
o uvolnění podílu. Analýza úskalí a možných problémových oblastí jednotlivých forem. 
 
From Bolshevism to backhanders : corruption in eastern Europe 
Od bolševismu k úplatkům : korupce ve východní Evropě 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8729, p. 27 
V příspěvku, který stručně zmiňuje narůstající vlnu korupce v zemích střední a východní Evropy, se 
hovoří i o České republice. 
 
Petr Zima 
Oceňování při squeeze-out 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 8, s. 267-274 
Důležitou součástí problematiky vytěsňování menšinových akcionářů jsou i soudní řízení, v jejichž 
rámci se přezkoumává výše přiměřeného protiplnění. V příspěvku se rozebírá rozdílný přístup             
k ocenění v jednotlivých případech, otázka kritéria přiměřenosti protiplnění, jak postupovat z pohledu 
soudce a hodnocení znaleckých posudků soudy. - Pozn. 
 
Martin Kulhánek 
Poznámky k připravované novele zákona o rozhodčím řízení 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 7, s. 247-253 
Ministerstvo spravedlnosti připravilo komplexní novelu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 
o výkonu rozhodčích nálezů. Cílem novely je posílení a vyjasnění pozice spotřebitele v rozhodčím 
řízení a zpřesnění používané terminologie a také legislativní vypořádání se s nejednoznačnou 
rozhodovací praxí obecných soudů. Novela má více reflektovat unijní normy a reaguje na aktuální 
rozhodovací praxi Soudního dvora EU, která mimo jiné jednoznačně připouští arbitrabilitu sporů ze 
spotřebitelských smluv. - Pozn. 
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Václav Stehlík 
Zrychlená a naléhavá řízení před Soudním dvorem EU - teorie a praxe 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 5, s. 448-468 
Zrychlená řízení před Soudním dvorem EU a jejich předmět, naléhavé řízení o předběžné otázce, 
zhodnocení a širší souvislosti zrychleného a naléhavého řízení. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2010, roč. 7, č. 6 
 
Soudní spolupráce v občanských věcech : úpadková řízení - mezinárodní příslušnost soudů : žádost    
o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (čl. 267 SFEU). MG 
Probud Gdynia sp. z o.o. 
rozsudek SDES (první senát) z 21.1.2010           C-444/07 
 
 
Judikatura Evropského soudní dvora, 2010, roč. 7, č. 6 
 
Autorské právo : poplatek za rozmnožování pro jiné než soukromé účely : žádost o rozhodnutí            
o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona (čl. 267 SFEU). Padawan SL v. Sociedad 
General de Autores y Editores de Espaňa (SGAE). 
rozsudek SDES (třetí senát) z 21.10.2010           C-467/08 
 
 
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 2 
 
Odepření odstupného zaměstnancům s nárokem na starobní důchod : rozhodnutí o předběžné otázce 
Vestre Landsret. Ingeniorforeningen i Danmark, ex parte Ole Andersena, v. Region Syddanmark. 
rozsudek SDES (velký senát) z 12.10.2010           C-499/08 
 
 
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 3 
 
Zveřejňování informací o příjemcích podpor : rozhodnutí o předběžných otázkách Verwaltungsgericht 
Wiesbaden. Volker und Markus Schecke GbR, resp. Hartmut Eifert v. Spolková země Hesensko. 
Rozsudek SDES (velký senát) z 9.11.2010       spojené věci  C-92/09 a     C-93/09 
 
 
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 
 
Botox and beancounting 
Botox a statistiky 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8731, p. 72 
Zaměřeno na otázku, zda oficiální statistiky nevylepšují hospodářskou tvář Ameriky. Pro řadu 
hospodářských ukazatelů používají USA jiná měřítka než Evropa. Např. dluh veřejného sektoru 
nezahrnuje v USA půjčky jednotlivých států a místních samospráv. V příspěvku se upozorňuje i na 
další ukazatele, jejichž měřítka se v USA a Evropě liší a ztěžují tak mezinárodní srovnání. 
 
I. Jelisejeva 
Rossijskaja statistika na sovremennom etape 
Ruská statistika v současnosti 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, č. 2, s. 75-92 
Kritická analýza ruské statistiky: význam oficiální statistiky pro popis transformačních procesů a 
modernizaci Ruska, budování systému národních účtů, slaďování makroekonomických ukazatelů        
s mezinárodními požadavky, některé archaismy ve stávajícím systému. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Corinna Boecker, Karl Petersen, Christian Zwirner 
Accounting Fraud - vielfältiges Betätigungsfeld des Abschlussprüfers 
Účetní podvod - pestré pole působnosti auditora 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 16, S. 889-895 
Zvláště v hospodářsky obtížné době roste riziko účetních podvodů, přesto však není účelem auditu 
prověřovat účetnictví firmy z hlediska případného podvodu, nýbrž potvrdit spolehlivost údajů 
obsažených v roční závěrce a situační zprávě - tedy věrohodnost řádného vykazování a oceňování 
majetku a dluhů a správného časového podchycení nákladů a výnosů. Na rozdíl od veřejného 
povědomí se auditor v rámci regulérního auditu nezaměřuje cíleně na odhalování manipulací               
v účetnictví, zásadní porušení zákonů či poškození majetku by samozřejmě měl rozpoznat. I když 
audit není forenzní kontrolou, zaměřuje se příspěvek z hlediska prevence na možnosti auditora, jak 
přispět k odhalování podvodů. Definice pojmu účetní podvod, motivace účetního podvodu, nově 
rozšířený standard německého účetního auditu, override of controls, fraud triangle. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Účtování cizích měn 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 4, s. 9-18 
Kdy cizí měnu přepočítat na Kč, přepočet cizí měny k datu uskutečnění účetního případu, přepočet 
cizí měny k datu účetní závěrky. Řada příkladů. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 6/2011  
Finanční majetek - účtování. Účtování o rezervách. Tiché společenství a účtování. Účtový rozvrh pro 
podnikatele. Neuhrazené pohledávky [odpis]. Pořízení automobilu směnou - účtování.  
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Účetní TIP  
 
č. 11/2011  
Novela daně z příjmů účinná od 1. května 2011. Daňový řád - ochrana a prolomení mlčenlivosti. 
Vysílání zaměstnanců do zahraničí. Nezveřejnění významných informací o skutečnostech v příloze 
účetní závěrky. Archivace mezd, účetnictví a ostatních dokladů. 
 
č. 12/2011  
Paušální výdaj na dopravu poplatníků daně z příjmů. Pomůcka k odbornému rozvoji zaměstnanců. 
Jeden zaměstnanec ve dvou společnostech s.r.o. Změna právní subjektivity zaměstnavatele. Povinnost 
registrace po novele DPH. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
A question of maturity 
Otázka splatnosti 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8730, p. 75 
K úvahám o možné restrukturalizaci řeckého dluhu: postoj Evropské centrální banky, EU a MMF, 
možnosti řešení, obavy z pádu řeckého bankovního systému, neochota Německa podílet se na další 
pomoci. -- Český překlad článku pod názvem Půjčí ještě někdo Řecku? viz čas. Ekonom č. 17 ze dne 
28. 4. 2011, s. 58. -- Problematikou se zabývá i článek ve Financial Times ze dne 2. 5. 2011 na s. 7 
pod názvem Hard to hold the line. 
 
Dirk Heilmann, Axel Schrinner, Claudia Schumacher 
Der neue Steuerstaat : die Gier der Staatsmaschine 
Nový daňový stát : dychtivost státního aparátu 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 66 (4.4.2011), S. 1, 6-8 
Při zajišťování daňových příjmů postupuje německý stát rafinovaně: občanům sice nezvyšuje daň ze 
mzdy, ti však fiskálu přispívají skrytou DPH tj. zdražením spotřeby, protože původně nové daně pro 
podniky (zdanění letů, daň z palivových článků a daň z finančních transakcí) zaplatí ve svých 
dovolených, při nakládání s penězi a v domácnostech za spotřebu elektřiny. Stejný trend se projevuje     
i na komunální úrovni, kde daňová a poplatková kreativita sahá od zdanění kultury či hotelového lůžka 
až ke koním. Po finanční krizi se stát angažuje ve stále více oblastech, téměř každé druhé vydělané 
euro v Německu projde veřejným sektorem, liberalizace je minulostí - stát se stále více soustřeďuje na 
přerozdělování. Grafické znázornění struktury příjmů a výdajů; příklad dopadu subvenční politiky na 
rodinu se dvěma dětmi v lepší příjmové skupině. 
 
European Central Bank 
Ensuring fiscal sustainability in the euro area 
Jak zajistit udržitelnost fiskálního vývoje v eurozóně 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2011, No. 4, p. 61-77 
Vliv finanční a hospodářské krize na zhoršení fiskální pozice zemí eurozóny; podstatná rizika             
v podobě mimorozpočtových vládních závazků a stárnutí obyvatelstva; otázka udržitelnosti veřejných 
financí; potřebná opatření, zdravotní a penzijní reformy; nutnost posílit hospodářské vedení v Evropě. 
- Pozn. 
 
Hundreds of mini-Greeces : Germany's local finances 
Řecko stokrát v malém : německé místní finance 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8730, p. 28 
Německá ekonomika prosperuje, ale hodně obcí pociťuje nedostatek finančních prostředků. V loňském 
roce vykázaly deficit v celkové výši 7,7 mld. EUR. Zasažení není stejnoměrné a nerovnost se může 
ještě rozšířit. 
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Zdeněk Morávek 
Kontrola dotací u neziskových subjektů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 9, s. 18-22 
Kontroly dotací prováděné správcem daně u menších neziskových subjektů v případě porušení 
rozpočtové kázně. Definice porušení rozpočtové kázně, sankce za porušení rozpočtové kázně, žádost  
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále za prodlení s odvodem. Žádost o posečkání 
daně. 
 
Kenneth Rogoff 
Lék na fiskální selhávání? 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 17, s. 46 
Hladiny veřejného zadlužení mnoha bohatých zemí jsou nepříjemně blízko maximům za posledních 
150 let, proto vlády některých zemí ve snaze zvýšit věrohodnost přistupují ke zřizování fiskálně 
poradních orgánů s větší mírou nezávislosti, jejichž vzorem se často stávají centrální banky. Autor 
zdůrazňuje silné tlaky vycházející z politického cyklu se sklony ke schodkům, kterým agentury 
fiskálního dohledu budou čelit, a nutnost pravidelných auditů jejich činnosti pro ochranu nezávislosti, 
nicméně kroky vítá jako inovativní a slibné. - Převzato z Project Syndicate 2011. 
 
Alistair K.L. Milne 
Limited liability government debt for the eurozone 
Státní dluh s ručením omezeným pro eurozónu 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 1, p. 44-78 
Současná dluhová krize periferních zemí eurozóny upozornila na otázku fungování fiskální politiky     
v EMU. Maastrichtská smlouva předpokládala, že spojení tržní disciplíny a regulačních pravidel může 
korigovat fiskální politiku v zemích eurozóny, ale tato opatření selhala. Článek obhajuje názor, že 
posílení tržní disciplíny je základním prvkem reformy, a předkládá kombinaci opatření zahrnující 
vydávání nového finančního nástroje "limited liability" government debt (dluhopis s dluhovou službou 
s maximálním omezením jako procentem HDP) a dodatečná regulační pravidla pro držení státních 
dluhopisů bankami a splatnost dluhu. Návrh předvídatelného restrukturalizačního mechanismu 
státního dluhu je doplněn o zkušenosti z fungování fiskálních opatření v dalších měnových uniích 
(USA, Kanada, Německo, Švýcarsko) a o zkušenosti z dluhových krizí rozvíjejících se trhů. - Pozn. 
 
Steven Rattner 
Only tax rises can fix America's budget mess 
Americkou rozpočtovou šlamastyku může vyřešit jen zvýšení daní 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37601 (26.4.2011), p. 9 
Jak republikáni tak demokraté by se rádi stali stranou fiskální odpovědnosti, ale svorně se vyhýbají 
jedinému kroku, který je k vyřešení americké rozpočtové krize zapotřebí: rozumnému zvýšení daní.    
V příspěvku se rozebírají dosavadní plány obou stran na snížení rozpočtového schodku a poukazuje se 
na jejich nedostatečnost. 
 
Emanuele Bacchiocchi, Elisa Borghi and Alessandro Missale 
Public investment under fiscal constraints 
Veřejné investice za fiskálních omezení 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 1, p. 11-42 
Příspěvek přináší nové důkazy o dopadech fiskální konsolidace, politiky udržitelnosti veřejného dluhu 
a fiskálních omezení Paktu stability a růstu na veřejné výdaje na fixní kapitál, vzdělávání a 
zdravotnictví v zemích OECD. Autoři porovnávají veřejné investice v zemích EMU s dalšími státy 
OECD a rozlišují země s vysokou a nízkou mírou veřejného zadlužení. Zjišťují, že při vysoké míře 
státního dluhu se významně snižují veřejné kapitálové výdaje i veřejné výdaje na vzdělávání ve všech 
zemích OECD (bez ohledu na jejich členství v EU nebo EMU). Naproti tomu v zemích s nízkým 
veřejným zadlužením nejsou kapitálové výdaje ani výdaje na vzdělávání ovlivněny mírou zadlužení. - 
Pozn. -- Viz i další příspěvky v tomto zvláštním čísle časopisu věnovaném analýze nákladů a výnosů 
(Cost-benefit analysis). 
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Regions to be worried : Spain's public finances 
Znepokojené regiony : španělské veřejné finance 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8731, p. 26 
Španělská vláda usiluje o snížení rozpočtového schodku, ale v decentralizované zemi to není 
jednoduché. 37 % veřejných výdajů připadá na regionální vlády. Plýtvání regionů by se mělo snížit      
v souladu s cílem stanoveným Madridem, ale regionální vlády považují směrné číslo za příliš drastické 
a odmítají se podřídit. 
 
Ties that sometimes bind 
Závazky, které někdy spoutávají 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8733, p. 82 
Cestou k rozpočtové disciplíně a snížení dluhového břemene je zavést fiskální pravidla, která by 
omezila volnost jednání současné vlády i těch budoucích. Kolem 80 zemí již fiskální pravidla v nějaké 
podobě zavedlo, s jejich dodržováním je to však již horší. Jak však vyplývá z příspěvku, pořád je 
užitečnější mít aspoň nějaká fiskální omezení než vůbec žádná pravidla. 
 

Zdravotnictví 
 
Jan Růžička 
Jak zlepšit systém : reforma zdravotnictví 
Euro, Sv. 2011, č. 18, s. 70-71 
Ke změnám ve fungování zdravotních pojišťoven a zvýšení jejich regulační funkce prosazovaným 
ministerstvem zdravotnictví jako nedílná součást reformy zdravotnictví v ČR. Seznámení s konkrétními 
plány na změny systému: zrušení zákona o VZP a zákona o oborových zdravotních pojišťovnách; 
nová legislativní norma by měla přinést sjednocení právní formy pojišťoven s deklarováním 
neziskového charakteru, posílení role managementu a správní rady, zrušení dozorčích rad, změnu 
mechanismu financování lůžkové péče atd. Otázka úspor administrativních nákladů, projekt JIM. 
 
Nicholas Timmins 
Only the bare bones 
Jen holé kosti 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37619 (17.5.2011), p. 9 
Digitalizace britského zdravotnictví, spuštěná v r. 2002 jako největší program IT na světě, nesplnila 
očekávání. Žádná z 250 britských nemocnic nemá plně digitalizované záznamy. Projekt by mohl 
sloužit jako případová studie "přehnaných ambicí ministerstva zdravotnictví a nadbízení ze strany 
firem". V příspěvku se rozebírá, k jakým chybám v průběhu realizace projektu došlo. 
 

Zemědělství 
 
František Středeček, Jana Lososová, Radek Zdeněk 
Economic results of agricultural enterprises in 2009 
Ekonomické výsledky zemědělských podniků v roce 2009 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 3, p. 103-117 
Analýza vývoje ekonomických ukazatelů výběrového souboru zemědělských podniků hospodařících   
v různých výrobně-klimatických podmínkách na celém území ČR za období 2003-2009 (rozdělených 
dle podílu výměry zemědělské půdy v LFA - méně příznivých oblastech). Na základě zjištěných údajů 
jsou definovány dlouhodobé tendence hospodářských výsledků a faktory je ovlivňující. Výsledek 
hospodaření byl v roce 2009 nejhorší za sledované období, dlouhodobější tendenci vykazuje pokles 
průměrného počtu pracovníků současně se zvyšováním produktivity práce. Limitujícím faktorem 
konkurenceschopnosti českých zemědělských podniků zůstávají nerovné podmínky zemědělských 
dotací v porovnání se zeměmi EU 15. 
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Životní úroveň 
 
by Timm Bönke, and Carsten Schröder 
Poverty in Germany - statistical inference and decomposition 
Chudoba v Německu - statistické závěry a rozklad 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 231, (2011) 
No. 2, p. 178-209 
Příspěvek na základě údajů získaných při opakovaných průzkumech příjmů a výdajů domácností        
v Německu zkoumá vývoj chudoby v čase v období 1978 až 2003 (rozklad dle času, místa bydliště a 
typu domácnosti). Analyzuje dlouhodobé trendy chudoby a zkoumá regionální odlišnosti v rozdělení 
typických znaků jednotlivců a domácností z hlediska rizika chudoby. Dále také osvětluje rozdíly         
v chudobě ve východních a západních spolkových zemích a porovnává životní podmínky v jednotlivých 
spolkových zemích. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Beitragspflichtiger Hochschulzugang : Kurzfassung eines Gutachtens des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesministerium der Finanzen 
Vysokoškolské studium s povinným příspěvkem : stručný obsah odborného posudku Vědecké 
rady Spolkového ministerstva financí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 4, S. 78-84 
Na úrovni státu a zemí v Německu je plánováno zvýšení výdajů na vzdělání a výzkum na úroveň 10 % 
HDP do roku 2015, dosažení tohoto cíle však je podmíněno uvolněním dalších prostředků nejen          
z veřejných, ale i ze soukromých zdrojů. Odborná rada proto zkoumala, zda jsou studijní poplatky 
vhodným prostředkem, jak "mobilizovat" dodatečné soukromé zdroje pro oblast vysokoškolského 
vzdělávání. Současně se posudek zabývá otázkou konstrukce odpovídajícího systému, který by 
zohledňoval cíle politiky vzdělanosti a přitom zachovával rovnost šancí. K provázanosti investic do 
vzdělání a (výnosu ze) zdanění příjmů, negativní/pozitivní efekty forem financování studia 
(průběžného/odloženého). 
 
Petr Vašek 
Velký rozpočtový profesor : Eduard Janota byl příkladem špičkového, loajálního a zároveň 
nezkorumpovaného státního úředníka 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 100 (23.5.2011), s. 11 
Nekrolog bývalého ministra financí a odborníka na státní rozpočet Eduarda Janoty. -- Vzpomínka na 
ekonoma E. Janotu také viz Ekonom č. 21/2011, s. 18-19. 
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Daně 
 
25751 
OECD 
Addressing tax risks involving bank losses 
Vypořádání se s daňovými riziky plynoucími ze ztrát bank 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2010, 87 s. : tab., grafy 
Mnoho bank v důsledku finanční krize utrpělo značné ztráty a daňové orgány musí být připraveny na 
potenciální ohrožení plnění daňové povinnosti v souvislosti s agresivním daňovým plánováním 
týkajícím se těchto ztrát. Zpráva na základě zkušeností 17 států OECD analyzuje daňová rizika 
plynoucí ze ztrát bank, soustřeďuje se zejména na reálné ztráty a zkoumá různé přístupy zemí k poskytování 
daňových úlev ztrátovým bankám. Naznačuje pravděpodobný rozsah a fiskální náklady daňových ztrát 
bankami, shrnuje daňové předpisy příslušných států související se ztrátami bank a zjišťuje hlavní 
problémová témata jak z pohledu bank, tak z pohledu daňového správce. - Pozn, příl., slovníček 
pojmů. - ISBN: 978-92-64-08867-2 (brož.) 
 
25802I 
legislation translated by Trade Links ; commentary by PricewaterhouseCoopers 
Czech taxation in 2011. Vol. I 
České daně v roce 2011. Sv. I 
Prague : Trade Links, March 2011, 399 s. : tab. 
Texty daňových zákonů ČR pro rok 2011 v angličtině. Nejprve stručný komentář k nejnovějším 
změnám v daních z příjmů následovaný plným zněním následujících zákonů: zákon o daních z příjmů 
(č. 586/1992 Sb., ve znění č. 348/2010 Sb.), zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů      
(č. 593/1992 Sb., ve znění č. 346/2010 Sb.), zákon o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb., ve znění     
č. 296/2007 Sb.), zákon o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb., ve znění č. 159/2007 Sb.). - Pozn. - 
(brož.) 
 
25781 
Tomáš Zatloukal 
Daňová kontrola v širších souvislostech 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiv, 333 s. 
Ucelený pohled na institut daňové kontroly. Pojetí daňové kontroly v českém prostředí. Základní 
principy, příprava, zahájení. Práva a povinnosti účastníků. Průběh, ukončení daňové kontroly. 
Finanční a trestněprávní následky. Obrana po ukončení daňové kontroly. Prominutí daně. Soudní 
řízení. Publikace obsahuje citace judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu ČR. -      
2. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7400-366-0 (brož.) 
 
25762 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2011 : výklad s příklady 
Praha : Grada, 2011, 288 s. 
Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů, doplněné komentářem a výkladem 
změn od 1.4.2011. Konkrétní názorné příklady z praxe. Komentované přílohy (sazby zboží, služeb). - 
7. vyd. - ISBN: 978-80-247-3618-1 (brož.) 
 
E-9420 
by European Commission 
Financial sector taxation 
Zdanění finančního sektoru 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010, 44 s. : tab., grafy 
Analýza potenciálních nástrojů dodatečného zvýšení daňových příjmů z finančního sektoru v důsledku 
potřeby fiskální konsolidace ve vazbě na globální hospodářskou a finanční krizi. Hodnocení výhod a 
nevýhod návrhů Evropské komise na zavedení daně z finančních transakcí (Financial Transactions 
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Tax - FTT) a daně z finančních aktivit (Financial Activities Tax - FAT), krátce také k současným 
cílům politik týkajícím se zdanění finančního sektoru a zkušenostem s obdobnými daněmi ve Velké 
Británii, Švédsku, Švýcarsku, Tchaj-wanu, Dánsku, Francii a Itálii. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-
18735-3 (brož.) 
 
25791 
Miloslav Kopřiva, Jaroslav Novotný 
Manuál k daňovému řádu 
Ostrava : Sagit, 2011, 759 s. 
Výklad jednotlivých ustanovení zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Komentář je doplněn 
praktickými příklady, upozorněními na skrytá úskalí a možné nejasnosti a také obsahuje judikaturu. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7208-837-9 (váz.) 
 
25790 
Vladimír Pelc 
Místní poplatky : oprávnění obcí, povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xvi, 199 s. 
Objasnění jednotlivých místních poplatků, možnosti a způsoby jejich ukládání obcemi a plnění 
poplatkových povinností právnickými a fyzickými osobami. Výklad je doplněn judikaturou, zněním 
dalších předpisů a metodických sdělení MF. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-150-5 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25805 
Peter D. Schiff a Andrew J. Schiff ; [přeložil Aleš Drobek] 
Ekonomické bajky pro studované i laiky : jak ekonomika roste a proč krachuje 
Praha : Dokořán 2010, 253 s. : il. 
Podobenství o ekonomické historii Spojených států amerických. Hrdiny této knížky jsou fiktivní 
postavy připomínající významné osobnosti americké historie i současnosti (např. Olda Barakuda - 
prezident Barack Obama). Bajky jsou doprovázeny krátkými výklady, jejichž účelem je zasvětit 
čtenáře do tajů fungování ekonomiky. Tvůrci se kriticky stavějí k myšlenkovému odkazu Johna        
M. Keynese. - 1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-325-7 (váz.) 
 
25803 
Jan Urban 
Teorie národního hospodářství 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 559 s. : obr. 
Výklad základních principů ekonomického uvažování a rozhodujících vztahů mezi ekonomickými 
veličinami a jevy. Důraz je kladen na národohospodářské a institucionální souvislosti ekonomie. 
Názvy kapitol: Předmět a metody národohospodářské teorie; Základní ekonomické pojmy a principy; 
Tržní systém a státní ekonomická regulace; Poptávka, nabídka a tržní cena; Rozhodování, ekonomika 
a správa firem; Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika; Kapitál a kapitálové trhy; Trh 
práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů; Peníze a měnová politika; Hospodářský růst; Hospodářský 
cyklus a stabilizační politika; Státní rozpočet a daňový systém; Mezinárodní ekonomické vztahy; 
Základy ekonomie veřejného sektoru. Každá kapitola je zakončena shrnutím a testem. - 3., dopl. a 
rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-579-3 (váz.) 
 
25769 
Jiří Špalek 
Veřejné statky : teorie a experiment 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xv, 204 s. : tab., obr. 
Publikace je zaměřená především na problematiku soukromého poskytování veřejných statků. 
Vysvětluje fenomén tzv. černého pasažérství. Důraz je kladen na identifikaci a sumarizaci možností, 
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které mohou tomuto jevu předejít, či ho nějakým způsobem omezit, aniž by byl nutný zásah státu do 
ekonomiky. Zvláštní pozornost je věnována jednomu z tradičních příkladů veřejného statku, a to 
charitativní činnosti. Pro studium soukromého poskytování veřejných statků mají nezastupitelný 
význam ekonomické experimenty. Přínos publikace spočívá mj. právě ve spojení experimentální 
ekonomie a teorie veřejných statků. Autor uvádí příklady experimentů, které byly realizovány na 
zejména českých vysokých školách. Text je doplněn případovou studií Podoba a výsledky výukového 
experimentu s veřejnými statky a přílohami, které obsahují mj. vybrané modely teorie her. - Vyd. 1. - 
3 příl. - ISBN: 978-80-7400-353-0 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25771 
Oldřich Rejnuš 
Finanční trhy 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 659 s. : obr., tab. 
Učebnice zachycuje základní problémové okruhy funkce finančního trhu se zaměřením na jeho 
systémové uspořádání i na teoretické a praktické aspekty významu finančních investic. Názvy kapitol: 
Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice; Finanční instituce, jejich produkty a služby; 
Úrokové sazby a jejich význam v ekonomice; Klíčové faktory fungování finančního trhu; Základní 
druhy finančních investičních instrumentů; "Klasické" investiční cenné papíry; termínové derivátové 
instrumenty; Cenné papíry fondů kolektivního investování; Strukturované investiční instrumenty; 
Soudobý vývoj světového finančního systému a jeho perspektivy. - 2. rozš. vyd. - Příl.: finanční 
skupiny Fio banka (e-Broker). - ISBN: 978-80-7418-080-4 (váz.) 
 
25744 
edited by Lori Hunt 
Global banking and financial policy review 2010/2011 
Přehled globálního bankovnictví a finanční politiky v letech 2010/2011 
Colchester : Euromoney Yearbooks, [2010], 188 s. : tab., grafy, fot. 
Série úvodních článků komentuje současné problémy globálního bankovnictví (věnuje se např. 
reformě bankovního dohledu, aktuálnímu stavu finanční krize a hospodářského oživení, činnosti 
Financial Stability Board - nástupci FSF, zdokonalování internetu pro oblast bankovnictví a 
budoucnosti bankovnictví). Dále publikace představuje přibližně 90 prohlášení ministrů financí nebo 
guvernérů centrálních bank jednotlivých států k makroekonomické, finanční a fiskální situaci dané 
země. Závěrem adresář centrálních bank. - ISBN: 978-184374-700-0 (brož.) 
 
25807 
Vladislav Pavlát, Antonín Kubíček 
Regulace a dohled nad finančními trhy 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2010, 226 s. ; 
Výklad v částech: Z teorie finanční regulace a dohledu (obecně, systémy, nástroje a metody, etický 
rozměr regulace a dohledu); Vývoj mezinárodní regulace a dohledu (politika, úloha mezinárodních 
organizací, návrhy změny mezinárodní finanční architektury); Regulace a dohled nad finančními 
konglomeráty a nad finančními deriváty; Vývoj regulace a dohledu nad kapitálovým trhem v ČR od 
roku 1990 do roku 2009. - 2., přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7408-036-4 (váz.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25746 
OECD 
Canada : OECD economic surveys 2010 
Kanada : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, September 2010, 157 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Kanady - hodnocení a doporučení. Následky globální hospodářské krize pro 
kanadskou ekonomiku, úspěšná opatření ke stabilizaci finančních trhů a podpora oživení ekonomiky. 
Úkoly monetární politiky, změny na finančních trzích, pokroky ve strukturálních reformách. Zhoršení 
stavu veřejných financí, potřeba strategie fiskální konsolidace. Medicare - kanadský systém veřejného 
zdravotnictví, jeho financování, výkonnost, zvýšení efektivity k podpoře udržitelnosti systému. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-08324-0 (brož.) 
 
25750 
Brian Keeley and Patrick Love 
From crisis to recovery : the causes, course and consequences of the Great Recession 
Z krize k oživení : příčiny, průběh a důsledky Velké recese 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2010, 144 s. : grafy, rámečky, 
mapky 
Finanční krize z roku 2008 zažehla nejvážnější hospodářský propad od 2. světové války, některými 
nazývaný Velká recese. Tato publikace nejdříve zjišťuje původ finanční krize a cestu, během níž se 
finanční krize přeměnila v celosvětovou hospodářskou krizi; dále analyzuje dopad krize na 
zaměstnanost a důchodové zabezpečení v zemích OECD a možné reakce vlád na tyto změny. Uvažuje 
také nad prosazováním nových pravidel a standardů v oblastech finančních trhů, daňových úniků         
i obchodní a hospodářské etiky a zvažuje některé dlouhodobé hospodářské a sociální následky závislé 
na tempu oživení. - ISBN: 978-92-64-06911-4 (brož.) 
 
25793 
Ministerstvo financí, odbor Finanční politika 
Makroekonomická predikce České republiky : duben 2011 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2011, 62 s. : tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se čtvrtletní periodicitou a obsahuje tyto části: úvodní 
shrnutí, východiska predikce (vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, 
směnné kurzy, strukturální politiky a demografie), ekonomický cyklus (pozice v rámci ekonomického 
cyklu, kompozitní předstihový indikátor, individuální konjunkturální indikátory), predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů (ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí, 
mezinárodní srovnání) a monitoring predikcí ostatních institucí. Ohlédnutí za rokem 2010 - porovnání 
makroekonomického rámce státního rozpočtu na rok 2010 se zveřejněnými výslednými daty za tento 
rok. Následují tabulky a grafy. Uzávěrka datových zdrojů byla k 28.3.2011. - Tab. příl. - (brož.) 
 
E-9419 
OECD 
OECD Yearbook 2011 : better policies for better lives 
Ročenka OECD na rok 2011 : lepší politiky pro lepší život 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 182 s. : grafy, tab. 
Výroční publikace u příležitosti 50. výročí vzniku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) obsahuje příspěvky zvažující úspěchy a budoucí úlohu této organizace v řešení 
hospodářských problémů, se kterými je svět konfrontován, a dále jsou v článcích rozebírána témata 
ozdravení veřejných financí, podpory zaměstnanosti a dovedností, posílení řízení, dohledu a 
mezinárodní spolupráce v období po finanční krizi i nových zdrojů (zeleného) růstu. Zvláštní oddíl 
přináší pohled na 40 členských států a partnerských zemí prostřednictvím stručné hospodářské 
statistiky. - ISBN: 978-92-64-09751-3 (brož.) 
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25749 
Development centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development 
Southeast Asian economic outlook 2010 
Hospodářský výhled Jihovýchodní Asie 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 202 s. : tab., grafy, rámečky, 
mapky 
Publikace přináší regionální hospodářský výhled Jihovýchodní Asie (zaměřuje se na Indonésii, 
Malajsii, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam, ale zmiňuje také Čínu a Indii ve snaze po zobrazení 
hospodářského vývoje regionu v úplnosti). Nejprve je analyzován nedávný makroekonomický vývoj 
regionu (období oživení po asijské krizi z roku 1997 a zpomalení v roce 2008) a jeho krátkodobá 
predikce i odezvy měnové a finanční politiky na poslední hospodářskou krizi. Další část obsahuje 
střednědobý výhled růstu a vývoje a následně pojednává o dynamice regionální integrace (země 
ASEAN) a integraci a konkurenceschopnosti prioritních odvětví. Následné tematické kapitoly se 
věnují rozvoji dopravní infrastruktury, její integraci a financování. V závěru jsou publikována vybraná 
makroekomická data zkoumaných zemí i regionu jako celku. - Příl. - ISBN: 978-92-64-09599-1 
(brož.) 
 
25745 
OECD 
Turkey : OECD economic surveys 2010 
Turecko : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, September 2010, 143 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Turecka - hodnocení a doporučení. Zotavení z výrazné recese v letech 2008-09, 
opatření fiskálního stimulu a politik ke zmírňování hrozeb makroekonomické nestability. Podpora 
dalšího zapojení do celosvětového trhu kapitálu, rating úvěruschopnosti Turecka. Regulatorní reformy 
k zajištění dlouhodobého růstu - hospodářskopolitická doporučení ke změnám na trhu práce a              
v regulaci trhu s výrobky. Pokrok ve strukturálních reformách. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
08304-2 (brož.) 
 
25747 
OECD 
United States : OECD economic surveys 2010 
Spojené státy Americké : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, September 2010, 138 s. : tab., 
grafy, rámečky, vzorce 
Hospodářská situace USA - hodnocení a doporučení. Hospodářské oživení z nejhorší poválečné recese 
je v plném proudu, opatření nutná k znovuzískání rovnováhy v ekonomice (snížení přeinvestovanosti   
v oblasti bytové výstavby a zvýšení odolnosti trhu s hypotékami, změny ve finančním dohledu, snížení 
nerovnováhy běžného účtu a ozdravení bilancí domácností, udržení flexibility trhu práce). Vysoká 
fiskální nerovnováha, stabilizační cíle ke snižování veřejného zadlužení, dlouhodobý fiskální výhled - 
růst výdajů na veřejnou zdravotní péči a důchodový systém, zdravotnická reforma. Potřeba realizace 
nákladově efektivní politiky zmírňování klimatických změn, USA jako hlavní emitent skleníkových 
plynů. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-08328-8 (brož.) 
 
25774 
Mansoor Maitah 
Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 158 s. : tab. 
Islámská ekonomika (koncepce státu, Korán, islámské právo, ekonomické rozměry islámského státu). 
Monetární politika a islámské finančnictví v zemích Blízkého východu. Fiskální politika v zemích 
vyvážejících ropu. Ropné ekonomiky Blízkého východu a globalizace. Analýza zahraničního obchodu 
v ropné ekonomice - příklad Libye. Ropa a její makroekonomická úloha v arabské ekonomice. 
Finanční krize na začátku 21. stol. a její dopady na arabské ekonomiky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7357-608-0 (brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25782 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Capital flows to converging European economies - from boom to drought and beyond : 
proceedings to the workshop held on 1 October 2010 
Toky kapitálu do evropských konvergenčních ekonomik - od rozmachu k nedostatku i poté : 
referáty ze semináře, který se konal 1. října 2010 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, February 2011, 176 s. : 
tab., grafy,vzorce 
Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise (DG ECFIN) uspořádalo 
1. října 2010 v Bruselu seminář na téma determinant, význačných znaků a vyhlídek přílivu 
zahraničního kapitálu do evropských států s konvergující ekonomikou, zejména do nových členských 
států EU, s ohledem na nedávnou finanční krizi. Publikace přináší vybrané referáty z tohoto semináře 
zabývající se determinantami kapitálových toků do zemí střední a východní Evropy (ty významně 
pohánějí proces reálné konvergence) a úlohou bank v pumpování kapitálu do těchto zemí. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-79-19147-3 (brož.) 
 
25797 
Miroslav Karlíček, Petr Král 
Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu 
Praha : Grada, 2011, 213 s. : obr. 
Kniha analyzuje teoretická východiska a funkce jednotlivých komunikačních nástrojů a předkládá 
zásady pro jejich efektivní fungování. Tyto zásady jsou podpořeny ukázkami české a slovenské 
komunikační praxe. Doplněn je i etický a právní rozměr dané problematiky. Názvy kapitol: Plánování 
komunikačních kampaní; Model marketingové komunikace; Reklama; Direct marketing; Podpora 
prodeje; Public relations; Event marketing a sponzoring; Osobní prodej; On-line komunikace; 
Případové studie. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3541-2 (brož.) 
 
25799 
Soňa Gullová 
Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol 
Praha : Grada, 2011, 253 s. : fot. 
Cílem publikace je charakterizovat, analyzovat a definovat vybraná současná pravidla společenské 
etikety a mezinárodního obchodního a diplomatického protokolu v mezinárodní praxi. První kapitola 
definuje společenskou a obchodní etiketu, vyslovuje se k současné úrovni společenského chování       
v ČR i v jiných vybraných zemích a přibližuje organizační stránku přípravy obchodního jednání. 
Druhá kapitola se věnuje problematice diplomatického protokolu a diplomatické praxe a zabývá se 
jeho jednotlivými předmětnými částmi. Přibližuje používání státních symbolů a Vídeňskou úmluvu     
o diplomatických stycích. Závěrečná část rozebírá základní pravidla pro další společenské a 
protokolární akce včetně diplomatické korespondence. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-247-
3777-5 (váz.) 
 
E-9421 
United Nations Conference on Trade and Development 
Scope and definition : [of international investment agreements (IIAs)] 
Působnost a definice : [u mezinárodních dohod o investicích] 
New York : United Nations, 2011, xiv, 149 s. : schémata, rámečky 
Aktualizované vydání publikace UNCTAD k problematice sféry působnosti a definicí hlavních pojmů 
v mezinárodních dohodách o investicích. Tato studie se detailně zabývá definováním termínu 
"investice" a "investor" a analyzuje hlavní vývoj smluvní i rozhodčí praxe od doby prvního vydání této 
publikace v roce 1999. - Pozn. - ISBN: 978-92-1-112815-4 (brož.) 
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Podnik a podnikání 
 
25788 
Miloslav Synek a kolektiv 
Manažerská ekonomika 
Praha : Grada, 2011, 471 s. : tab., obr. 
Učebnice má následující strukturu kapitol: Založení podniku; Majetková a kapitálová výstavba 
podniku; Výnosy, náklady a hospodářský výsledek; Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými 
veličinami podniku; Inovace a marketing; Nákup; Výroba; Investiční činnost; Financování podniku; 
Sdružování podniků. Internacionalizace podnikových činností. Společné a nadnárodní podniky; 
Rozbory, controlling, interní audit; Sanace a zánik podniku. Výklad je doplněn klíčovými slovy, 
kontrolními otázkami a příklady na konci každé kapitoly. - 5. aktualiz. a dopl. vyd. - Výkladový 
slovník. - ISBN: 978-80-247-3494-1 (váz.) 
 
25809 
Alena Svozilová 
Projektový management 
Praha : Grada, 2011, 380 s. : obr., tab. 
Základní principy a úkony řízení projektů v rámci životního cyklu projektu vyložené v souladu se 
světovými trendy moderního projektového managementu. Úvodní kapitola přináší výklad základní 
terminologie, organizační struktury projektu, životního cyklu projektu a jeho fází, projektového řízení 
a softwarové podpory. Následují kapitoly popisující procesy projektového managementu, iniciaci a 
zahájení projektu, plánování, řízení projektových prací, kontrolu a uzavření projektu. Specifické 
oblasti integrovaného řízení projektů a odpovědnost a etika manažera jsou obsahem dalších kapitol. 
Poslední část se zabývá projektovými strukturami a řízením ve specifických prostředích. Výklad je 
doplněn názornými grafy a tabulkami. - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Anglicko-český slovník. - ISBN: 
978-80-247-3611-2 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
25742 
OECD 
OECD principles of occupational pension regulation : methodology for assessment and 
implementation 
OECD zásady regulace zaměstnaneckých penzí : metodologie pro hodnocení a implementaci 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2010, 133 s. : tab. 
Vlády zemí OECD odsouhlasily sedm Základních zásad pro regulaci zaměstnaneckých penzí (Core 
Principles of Occupational Pensions Regulation) s cílem zajistit efektivní regulaci, silné řízení a 
dohled nad penzijním systémem. Tato publikace poskytuje podrobnou metodologii k hodnocení 
regulačního systému zaměstnaneckých penzí v daném státě dle Základních zásad a přináší rady k rozvoji 
budoucích politik v oblasti soukromého důchodového zabezpečení. Kapitoly předkládají jednotlivé 
Základní zásady a jejich prováděcí pokyny s komentářem. - Pozn, 2 příl. - ISBN: 978-92-64-08635-7 
(brož.) 
 
25789 
Marie Dohnalová, Ladislav Průša a kolektiv 
Sociální ekonomika 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 175 s. : 28 tab., 2 grafy, 4 schémata 
Představy a zahraniční koncepty třetího sektoru v Evropě. Sociální ekonomika v zahraničí. České 
tradice v této oblasti a podmínky pro sociální ekonomiku v ČR.  Definice českého sociálního podniku. 
Specifikace možností ekonomických aktivit obecně prospěšných společností. Kapacity obecně 
prospěšných společností v oblasti sociálních služeb. Výsledky výzkumu zaměstnanosti v sociální 
ekonomice. Trendy v poskytování sociálních služeb do roku 2025. Text je doplněn vybranými 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

37 

případovými studiemi a statistickými údaji z oblasti sociálních služeb. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-
7357-573-1 (váz.) 
 
25778 
Oldřich Matoušek, Pavla Kodymová, Jana Koláčková (eds.) 
Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi 
Praha : Portál, 2010, 351 s. 
Kniha popisuje druhy a metody sociální práce s různými skupinami klientů a činnost probační a 
mediační služby. Zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny, osamocení rodiče, rodiny       
v rozvodu, mnohoproblémové rodiny, zdravotně znevýhodnění lidé, mentálně postižení nebo duševně 
nemocní, práce se starými lidmi, uživatelé drog, oběti násilí v rodině, riziková mládež, nezaměstnaní, 
uprchlíci a bezdomovci. Výklad je ilustrován případovými studiemi. Publikace je určena nejen jako 
vysokoškolská učebnice. - Vyd. 2. - ISBN: 978-80-7367-818-0 (váz.) 
 
25787 
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví : česko-anglická verze / [překlad Jaroslav Mesršmíd ... et 
al.] 
Praha : Česká asociace pojišťoven, 2010, 275 s. 
Znění zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v dvojjazyčné verzi a včetně příloh. 
 
25760 
Marta Ženíšková, Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2011 s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2011, 247 s. 
Komentované znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, včetně příkladů. Nemocenské 
pojištění OSVČ. Informace o poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7263-642-6 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
25764 
Karel Janoušek 
Cestovní náhrady ve 207 příkladech 
Olomouc : ANAG, 2011, 319 s. 
Komentář k předpisům. Vyhlášky č. 350/2010 Sb. a 377/2010 Sb. Cestovní náhrady poskytované 
zaměstnancům i podnikatelům (OSVČ). Paušální výdaje na dopravu. Jednotlivé druhy náhrad. Stravné 
a menu stravenky. Řešení praktických příkladů včetně zaúčtování. Podle právního stavu k 1.1.2011. - 
4. aktualiz. a rozš. vyd. - Přílohy. - ISBN: 978-80-7263-634-1 (brož.) 
 
25775 
Ken Blanchard ... [et al. ; přeložila Jaroslava Hromadová] 
Kdo chce zabít Změnu? : jak při řízení lidí efektivně prosazovat změnu 
Praha : BETA - Pavel Dobrovský, 2010, 138 s. 
Stručný rádce, který zábavnou formou popisuje řízení lidí ve firmě. Podává návod, co je třeba změnit, 
aby vedení bylo úspěšné, a shrnuje prvky, jež jsou pro to nejdůležitější. Současně poradí, jak 
plánované organizační změny prosadit. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7306-438-9 (váz.) 
 
25763 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2011 : praktický průvodce 
Praha : Grada, 2011, 441 s. : tab. 
Role mzdových účetních ve firmě. Praktické informace rozdělené do částí: pracovní právo a zaměstnanost, 
mzdová problematika, veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové 
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pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 
náhrady cestovních výdajů, zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím, státní sociální podpora, 
dávky státní pomoci v hmotné nouzi. Změny v předpisech k 1.1.2011. Aktuální přehledy a vzory 
písemností. - 14. vyd. - 19 příl. se vzory formulářů. - ISBN: 978-80-247-3617-4 (kroužková vazba) 
 
25783 
Bořivoj Šubrt 
Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních tří týdnů nemoci [pro roky 2011-2013] 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 132 s. 
Právní úprava, její účel a souvislosti. Změna pro uvedené období podle zák. č. 347/2010 Sb. Podmínky 
práva na náhradu mzdy. Kontroly dodržování režimu práce neschopných zaměstnanců. Související 
ochrana zaměstnanců. Některé další otázky pracovní neschopnosti a otázky srážek ze mzdy a dalších 
příjmů. - Přílohy se vzory dokumentů. - ISBN: 978-80-7357-612-7 (brož.) 
 
25615V 
Margerita Vysokajová a kolektiv autorů 
Pracovněprávní předpisy 2011, dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Hlavní změny pracovněprávních předpisů od 1.1.2011 a řešení vybraných problémů skončení 
pracovního poměru v praxi. Metodické informace a pokyny k novele zák. o DPH účinné od 1.4.2011 - 
informace MF, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. Stanoviska k dotazům 
z praxe z oblastí účetnictví a daní (např. vrácení spotřební daně zemědělci, účtování organizační 
složky státu, DPH, dotace na zřízení pracovního místa aj.). 
 
25804 
Richard W. Fetter 
Propouštění ze zaměstnání : rozvazování pracovního poměru pro nadbytečnost a z jiných 
organizačních důvodů 
Ostrava : KEY Publishing, 2010, 106 s. 
Příčiny, rizika a následky neplatného rozvázání pracovního poměru. Spory mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem. Peněžité nároky při neplatném rozvázání. Jak se bránit porušení práva. Rozhodnutí 
o organizační změně. Uplatnění výpovědi - kdo a kdy v práci skončí. Varovné příklady z praxe. 
Snižování stavů nebo obměna kvalifikačního složení zaměstnanců. Načasování výpovědi. Doručení 
výpovědi. Zákaz výpovědi a ochranná doba. Ukončení zaměstnání dohodou. Odbory, Rada 
zaměstnanců či Úřad práce. Odstupné. Když končí šéfové. Výklad je doplněn judikaturou. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7418-088-0 (brož.) 
 

Právo 
 
25784 
H. L. A. Hart ; přeložil Petr Fantys, odborná revize Jiří Přibáň 
Pojem práva 
Praha : Prostor, 2011, 312 s. 
Autor patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století. Tato jeho kniha, dnes klasické 
dílo právní vědy 20. století, radikálním způsobem změnila tradiční pohledy na právo a jeho vztah        
k morálce i politice, na pojem přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii. Názvy 
kapitol: Zákony, příkazy a nařízení; Rozmanitost zákonů; Suverén a podřízený; Právo jako jednota 
primárních a sekundárních pravidel; Základy právního systému; Formalismus a skepticismus vůči 
pravidlům; Spravedlnost a morálka; Zákony a morálka; Mezinárodní právo. - Vyd. 2. - Dodatek. - 
ISBN: 978-80-7260-239-1 (váz.) 
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25780 
sestavil Jan Lasák 
Právo obchodních společností : právní předpisy Evropské unie s judikaturou 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xi, 466 s. 
Soubor platných komunitárních právních předpisů z oblasti práva obchodních společností spolu           
s rozhodovací praxí Evropského Soudního dvora v těchto částech: práva společníků (akcionářů) a 
třetích osob a jejich ochrana, fúze, rozdělení a nabídky převzetí, nadnárodní formy obchodních 
společností a účetnictví obchodních společností. Obsahuje Směrnice Rady EHS a Evropského 
parlamentu a Rady, Doporučení Komise ES a Nařízení Rady ES a EHS a úplný přehled relevantní 
judikatury Evropského Soudního dvora. Právní stav publikace je k 30.11.2010. - Chronologické 
přehledy právních předpisů a judikátů. - ISBN: 978-80-7357-611-0 (brož.) 
 
25792 
Jan Molín 
Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 188 s. : 17 grafů, 7 obr. 
Problematika protiprávního jednání z pohledu auditora, daňového poradce nebo účetního, který se 
může s protiprávním jednáním svých klientů setkat, a také z pohledu toho, který se může nezákonného 
jednání sám dopustit. Popisuje trestněprávní souvislosti výkonu zmíněných profesí se zasazením do 
kontextu regulace účetnictví v ČR (zkreslování údajů, nepravdivá potvrzení a zprávy atd.). Přináší 
charakteristiku a členění vnitřních podvodných jednání a možnosti jejich trestněprávního postihu. 
Zabývá se mlčenlivostí auditora, daňového poradce a pracovníka účetní profese, invazivními 
prostředky v trestním řízení a prevencí protiprávního jednání (otázky pravomoci, odpovědnosti, 
motivace a etických kodexů). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-600-4 (brož.) 
 
25773 
sestavil Michal Králík 
Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 1442 s. 
Přehled obsahuje 565 příkladů judikatury rozdělených do oddílů: obecné otázky a vznik 
spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, práva a povinnosti spoluvlastníků, podílové spoluvlastnictví a 
bezdůvodné obohacení, ekonomické využití společné věci, rozhodování spoluvlastníků a hospodaření 
spoluvlastníků se společnou věcí, předkupní právo, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
dohodou spoluvlastníků a rozhodnutím soudu, právní aspekty žalob z podílového spoluvlastnictví, 
řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví a právo na projednání věci v přiměřené lhůtě. Přehled 
judikatury je k datu 31.12.2009. - ISBN: 978-80-7357-565-6 (váz.) 
 
25806 
Stanislav Černá a kolektiv 
Sbírka příkladů z obchodního práva 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 412 s. 
Řešené i neřešené příklady z obchodního práva jsou doplněny otázkami a zabývají se např. 
podmínkami živnostenského podnikání, účetnictvím, obchodním rejstříkem, soutěžním a firemním 
právem, jednotlivými druhy podniků, obchodními závazkovými vztahy, průmyslovým vlastnictvím, 
cennými papíry atd. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7357-594-6 (brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25785 
Zbyněk Kuna 
Demografický a potravinový problém světa 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 337 s. : tab., grafy 
Publikace přibližuje faktory ovlivňující populační růst i nedostatečnou výživu a přináší autorovy 
podněty na řešení těchto problémů. V úvodu jsou popsány zdroje informací, základní pojmy a 
geografické vymezení uvedené v práci. Z obsahu: vývoj světové populace, demografická struktura 
populace, migrace, rozmístění obyvatelstva, výhled světové populace, výživový problém - podvýživa 
ve světě, vývoj produkce potravin, výživová situace v regionech světa a faktory ovlivňující 
potravinový deficit. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-588-5 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
25761 
Jaroslava Svobodová 
Inventarizace : praktický průvodce 
Olomouc : ANAG, 2011, 359 s. +1 CD 
Metodická pomůcka pro provádění inventarizací majetku a závazků. Základní pojmy a principy           
v účetnictví. Vymezení účetní uzávěrky a účetní závěrky. Právní úprava inventarizace. Příprava 
inventarizace, písemnosti, druhy inventarizací, způsoby oceňování inventarizovaného majetku a 
závazků, termíny, vymezení některých pojmů z hlediska třídění, zařazení a používání majetku, 
inventarizace některých druhů majetku a závazků, charakteristika výsledků inventarizačních prací a 
vyčíslení inventarizačních rozdílů, ukládání písemností a provádění inventarizací podle jiných 
právních předpisů. - 6. rozš. vyd. - 42 příl. - ISBN: 978-80-7263-652-5 (brož.) 
 
25759 
Jana Svatošová, Jana Trávníčková 
Účtová osnova, České účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 348 s. 
Znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novela z roku 2010 (č. 410/2010 Sb.) je 
zapracována do úplného znění vyhlášky včetně komentářů změn. Úplná znění Českých účetních 
standardů pro podnikatele. Návrh účtového rozvrhu, formulářů, příklady pro vykazování položek 
rozvahy a použití účetních metod. Úplné znění zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. - ISBN: 978-80-7263-645-7 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
25822 
Milana Otrusinová, Dana Kubíčková 
Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiv, 178 s. ; 
Vymezení subjektů veřejného sektoru. Zásady finančního řízení a hospodaření ve veřejném sektoru. 
Důraz je kladen na územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. Pozornost je věnována 
zejména otázce dodržování rozpočtových pravidel. Je vysvětlena a analyzována účetní reforma v oblasti 
veřejných financí včetně legislativních procesů a očekávaného vývoje změny v účetním výkaznictví a 
nové účetní metody. Nechybí problematika finanční analýzy, řízení likvidity a peněžních toků             
v municipální sféře či oblast řízení nákladů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-342-4 (brož.) 
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Životní prostředí 
 
25772 
Milan Damohorský ... [et al.] 
Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 227 s. 
Základy problematiky ochrany životního prostředí v českém, mezinárodním i unijním právu v praktických 
příkladech rozdělených do 14 kapitol. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky a 
nejvýznamnější mezinárodní, unijní a české právní předpisy. Následují konkrétní příklady včetně 
otázek a přehledu judikatury. Příklady jsou rozděleny do kapitol: orgány ochrany životního prostředí a 
jejich kompetence, právo na informaci, účast veřejnosti na ochraně životního prostředí, průřezové 
nástroje ochrany životního prostředí, ochrana ovzduší, půdy, lesa, nakládání s odpady atd. -               
2., aktualiz. vyd. - Slovníček základních pojmů. - ISBN: 978-80-7357-593-9 (brož.) 
 

Ostatní 
 
25766 
Václav Machek 
Etymologický slovník jazyka českého 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 866 s. : il. 
Výklad o původu nejužívanějších i méně známých slov v češtině obsahuje přes 8000 základních 
etymologických hesel. - 5. vyd. - Obsahuje rejstříky. - Fotoreprint podle 3. vyd. z r. 1971. - ISBN: 
978-80-7422-048-7 (váz.) 
 
25776 
[slovník sestavil Josef Bürger] 
Fraus praktický ekonomický slovník : německo-český, česko-německý 
Plzeň : Fraus, 2008, 455 s. 
Slovník obsahuje 32 000 hesel a slovních spojení z ekonomických oborů.  Praktická příloha nabízí 
vzory obchodních e-mailů a různé fráze užívané v obchodním styku, při prezentaci, fráze užívané při 
pracovním pohovoru, slova popisující tabulky a grafy apod. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: aktuální 
odborná slovní zásoba, praktická příloha. - ISBN: 978-80-7238-741-0 (váz.) 
 
25767 
Petr Jantač 
Hledání Evropy : kapitoly z politických dějin evropské civilizace 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xx, 439 s. 
Autor se zaměřuje na evropské dějiny, které jsou dějinami různých kmenů, etnik a národů neustále se 
střetávajících na zeměpisném teritoriu našeho subkontinentu. Výsledky evropských dějin, jako 
modernizace, dosažení materiálního blahobytu a demokracie, jsou společným dílem evropských 
národů. Jednotu  Evropy v různorodosti její minulosti i přítomnosti vytváří skutečnost, že politické 
zápasy v různých koutech Evropy jsou vedeny o společně sdílené hodnoty a myšlenky. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-372-1 (brož.) 
 
25770 
Wayne W. Dyer ; [přeložila Veronika Poláková] 
Konec výmluvám! : jak změnit dlouhodobé a sebezničující myšlenkové stereotypy 
Olomouc : ANAG, 2010, 261 s. 
Rozpoznání a odstranění zaběhnutých myšlenkových stereotypů. Zásady "konec výmluvám" a jejich 
aplikace v přístupu k životu. Nový pohled na život tvoří odpovědi na otázky: Je to pravda? Odkud se 
berou výmluvy? Jaká je odměna? Jak by vypadal můj život, kdybych nemohl používat výmluvy? 
Dokážu vytvořit racionální důvod ke změně? - ISBN: 978-80-7263-618-1 (váz.) 
25798 
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Jana Trdá 
Lektorské finty : jak připravit a realizovat zajímavá školení 
Praha : Grada, 2011, 111 s. : schémata, obr. 
Definice dobrého lektora. Rady, tipy a účinné nástroje, jak výrazně zkvalitnit školení (udržení 
pozornosti posluchačů, zpětná vazba, interaktivní techniky, kreativní a pohybové techniky, účinné 
využití negace). Lektorský manuál včetně ukázek a příkladů. - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-
80-247-3675-4 (brož.) 
 
25765 
Ladislav Špaček 
Malá kniha etikety pro firmu a úřad 
Praha : Mladá fronta, 2010, 122 s. 
Stručný soubor pravidel chování v kanceláři, při pracovních společenských událostech a při 
organizování VIP návštěv. Zahraniční cesty a chování v prostředí odlišných kultur. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-204-2253-8 (váz.) 
 
25768 
David Gamon, Allen Bragdon ; [z amerického originálu .... přeložili Silvie Struková a Milan Caha] 
Mozek a jak ho cvičit 
Praha : Portál, 2010, 284 s. : obr., tab. 
Testy a mentální cvičení k posilování různých oblastí mozku. Příspěvky jsou řazeny do šesti kapitol 
podle toho, k jakým funkcím mozku se vztahují: exekutivní a sociální, paměťové, emoční, jazykové, 
matematické a prostorové. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7367-803-6 (brož.) 
 
25779 
Malcolm Gladwell ; [přeložil Martin Weiss] 
Mžik : jak myslet bez přemýšlení 
Praha : Dokořán, 2007, 246 s. 
Momenty instinktivního rozhodování zkoumá ve své knize americký novinář Malcolm Gladwell. 
Ukazuje, že není důležité mít co nejvíce informací, ale vybrat si ty podstatné. Na příkladech ze života 
lidí různých profesí ukazuje sílu i úskalí instinktivních rozhodnutí a přibližuje složité myšlenkové 
procesy, které za nimi stojí. Opírá se přitom o experimenty a výzkumy, které dokládají, jak pracuje ta 
část mozku, nazývaná adaptivní nevědomí. Studium těchto procesů je novým oborem psychologie. -   
1. vyd. v českém jazyce - Dotisk 2010. - ISBN: 978-80-7363-097-3 (váz.) 
 
25795 
Tomáš Dvořák 
Obecně prospěšná společnost 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 122 s. 
Poznámkové vydání zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Důvodové zprávy. Výňatky z dalších 
souvisejících předpisů. Právní stav předpisů v publikaci je ke dni 1.1.2011. - 3. dopl. a aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7357-598-4 (brož.) 
 
25786 
Mansoor Maitah 
Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 210 s. 
Publikace zkoumá základní dimenze politického islámu (sunnitského, většinového směru) a zodpovídá 
na otázky: jaká je politická kultura na Blízkém východě, je islám hlavní příčinou autoritářství a 
despotismu v arabských zemích, může být islám sekularizován a je islám slučitelný s liberální 
demokracií v případě, že je ideologickým východiskem pro způsob vlády? Názvy kapitol: Islám a 
politická kultura; Islámská koncepce státu; Sekularizace; Tradiční uspořádání arabské společnosti a 
politika; Islám a svoboda jedince; Politický islám a současné režimy Blízkého východu; Vliv islámu 
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na politickou kulturu Jordánska. - Vyd. 1. - Slovník arabských pojmů a výrazů. - ISBN: 978-80-7357-
589-2 (brož.) 
 
25777 
Vlasta Hlavičková, Olga Macíková, Věra Špíglová 
Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník = Diccionario económico espanol-checo, 
checo-espanol 
Plzeň : Fraus, 2003, 426 s. 
Slovník obsahuje 30 000 hesel, které se týkají ekonomie, mezinárodního a vnitřního obchodu, 
bankovnictví, správy a řízení podniku, statistiky, daní, personalistiky a dalších příbuzných oborů.        
V příloze jsou uvedeny odborné termíny z účetnictví (dvojjazyčná rozvaha, výkaz zisků a ztrát a 
účtová osnova). - 1. vyd. - ISBN: 80-7238-261-6 (váz.) 
 
25796 
Alena Špačková 
Umění dialogu : jak si s lidmi opravdu porozumět 
Praha : Grada, 2011, 196 s. : schéma 
Příručka popisuje metody sebepoznání. Ukazuje techniky vstřícné komunikace (pozitivní program, 
argumentace a pseudoargumentace, asertivní přístup, hranice osobní a profesní role, zdvořilostní 
princip). Nabízí praktická cvičení pro poznání vlastní osobnosti, tréninkové postupy pro rozvoj 
komunikace a antistresové techniky jako prevenci syndromu vyhoření. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
3810-9 (brož.) 
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