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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 červen) 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  srovnávací  analýza  financování 
udržitelného  sociálního  systému  v ČR  a  vybraných  členských 
státech  EU,  novelizace  daňového  řádu  zákonem  č.  30/2011  Sb., 
přínosy,  náklady  a  podmínky  udržitelnosti  jednotné  evropské 
měny,  návrh  na  nové  zdroje  financování  rozpočtu  EU,  faktury 
zasílané  e‐mailem  a daňové doklady  po novele  zákona  o DPH, 
hospodaření ÚSC, novela zákona o spotřebních daních, povinnost 
mlčenlivosti  příslušníků  celní  správy  ČR,  smluvní  nájemné  a 
mapy nájemného, silniční daň, jednotný trh EU,  Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy (ESMA) a daň z příjmů právnických osob.  
V angličtině je zajímavý  článek  vztahující se  k úloze oceňování 
reálnou  hodnotou  v nedávné  finanční  krizi  a  k úloze  oficiální 
statistiky v souvislosti s celosvětovou krizí.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  podílu  bank  na  krizi            
v  eurozóně,  státní  pomoci  podnikům  v Německu,  důvodů 
rostoucího  renomé  odborů  v Německu,  nejdůležitějších  daní 
v mezinárodním  porovnání  za  rok  2010  a  návrhu  účelového 
schématu členění v rozvaze.  

Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: mezinárodní 
pomoc  při  výběru  daní,  regulace  bank,  krize  eurozóny,  řízení 
v daňových systémech EU a   nové nástroje ke zlepšení finanční 
stability  v Evropě.  V angličtině  i  němčině  je  dostupný  článek 
zaměřený na trh práce USA.   

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY          

   
Z produkce Ministerstva financí  upozorňujeme na  

Makroekonomická predikce České republiky: červenec 
2011, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – 
Czech Republic. Elektronická prezentace je na 
adrese  
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_p
re.html 

 

Ministerstvo  financí  zpřístupnilo  nové  webové 
stránky Státní pokladny na adrese:  
www.statnipokladna.cz  

Na uvedené adrese jsou zveřejněny všechny doposud 
publikované  aktuální  informace  k  problematice 
Státní  pokladny,  tedy  i  k  Centrálnímu  systému 
účetních informací státu (CSÚIS).  

 
 

Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma  Dluhová krize. 
 
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 (29. týden) 
Zveřejněno 22.7.2011 
 
Šetření průměrných cen vybraných výrobků – 
pohonné hmoty a topné oleje (30. týden) 
Zveřejněno 29.7.2011 
 
Konjunkturální průzkum (červenec 2011)  
Zveřejněno 25.7.2011 
 
Zemědělství (2. čtvrtletí 2011) 
Zveřejněno 29.7.2011 
 
 
 

 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro Vás    přehled    nejnovějších 
Úplných znění zákonů, které knihovna zařadila 
do svého knihovního  fondu.  
 
25620/839 
Celní  předpisy:  redakční  uzávěrka  2.5.2011:    
velká novela celního zákona, prováděcí předpisy,   
celní  správa,  zboží  porušující  práva  duševního   
vlastnictví: podle stavu k 1.7.2011 
  
25620/838 
Spotřební  daně.  Ekologické  daně:  velká  novela   
zákona o spotřebních daních, daň z plynů, daň 
z  pevných  paliv,  daň  zelektřiny:  podle  stavu       
k 1.5.2011 
  
25620/840 
Živnostenské podnikání a další předpisy regulující 
podnikání: podle stavu k 2.5.2011 
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Daně 
 
Mojmír Hampl 
Daň pro "hamižné bankéře" : EU v době finanční krize uvažuje o zvláštní bankovní dani. Chce 
tak získat vlastní zdroj příjmů do unijního rozpočtu 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 122 (22.6.2011), s. 11 
Úvaha viceguvernéra ČNB nad politickým tlakem EU na zavedení nových daní ve finančním sektoru 
pro zajištění nových vlastních zdrojů rozpočtu EU - daně z finančních transakcí (FTT) nebo daně         
z finančních aktivit (FAT). Autor shrnuje argumenty proti této alternativě dodatečného zdanění bank a 
stručně nastiňuje skeptický český postoj k jejímu zavedení. 
 
Marcel Pitterling 
Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů. Část 4., 
Osvobození od daně dle § 6 a § 10 ZDP  
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 34-39 
Autor pokračuje v podrobném komentování zákona o dani z příjmů fyzických osob, tentokrát se 
věnuje ustanovení § 6 a § 10 (osvobození příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, osvobození 
ostatních příjmů od daně). Ilustrováno na praktických příkladech. -- Pokračování v dalších číslech 
ročníku 2011. 
 
Dita Šulcová 
Daňové dopady zrušení společnosti bez likvidace 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 12, s. 19-24 
Daňové dopady v případě zrušení společnosti bez likvidace, kdy jmění zanikající společnosti přechází 
při fúzi, rozdělení nebo jiné formě přeměny na jinou společnost. Přiblížena jsou související specifika   
v oblasti daně z příjmů, DPH či dalších daní vč. procesních povinností vůči správci daně. Rozhodný 
den daně z příjmů právnických osob, daňové přiznání (zanikající i nástupnické společnosti), přecenění 
majetku a daňová neutralita, daňové odpisy hmotného/nehmotného majetku, rezervy a opravné 
položky, daňové ztráty z minulých let, odčitatelné položky, DPH atd. Administrativní povinnosti. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2010 : Kurzfassung der Publikation "Die 
wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2010" 
Nejdůležitější daně v mezinárodním porovnání za rok 2010 : stručný obsah publikace 
"Nejdůležitější daně v mezinárodním porovnání za rok 2010" 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 5, S. 54-66 
Mezinárodní porovnání daňové a odvodové kvóty vyznívá pro Německo příznivě: německá daňová 
kvóta roku 2010 v porovnání s rokem 2009 lehce poklesla a zůstává tak na relativně nízké úrovni. 
Pohled na odvodovou kvótu, kde je podchyceno jak daňové zatížení, tak i příspěvky na sociální 
pojištění, ukazuje, že německá odvodová kvóta je v mezinárodním porovnání mírná. Podstatně vyšší je 
odvodová kvóta ve skandinávských zemích, v Belgii, ve Francii, v Itálii a v Rakousku, relativně 
nízkou odvodovou kvótu mají USA, Irsko, Japonsko, Slovensko a Řecko. Relativně vysoké zatížení 
sociálními odvody reflektuje i velmi rozvinutý systém sociálního a důchodového zabezpečení. Z hlediska 
produkce je Německo atraktivní zemí. Nominální zatížení zisků zdaňovaných v Německu se pohybuje 
v horní části středového pole EU. 
 
Miroslav Kalousek 
DPH ovlivní ceny potravin jen minimálně 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 22, s. 49 
Ministr financí v komentáři stručně vysvětluje důvody postupného sjednocení sazeb DPH v Česku a 
vyjadřuje názor, že ceny potravin v důsledku tohoto kroku daňové reformy budou ovlivněny jen 
minimálně. -- Reakce viz názor Jaroslava Zavadila, čas. Ekonom č. 23/2011, s. 8. 
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Götz Neuhahn, Matthias Trinks 
Erleichterte Rechnungsstellung nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011? : vom Unterschied 
zwischen "gut gemeint" und "gut gemacht" 
Zjednodušená fakturace dle zákona o daňovém zjednodušení v roce 2011? : k rozdílu mezi 
"dobře myšleno" a "dobře vykonáno" 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 9, S. 329-334 
Při posuzování důsledků změn z titulu navrhovaného zákona o daňovém zjednodušení vycházejí autoři 
ze současné legislativy platné pro elektronickou fakturaci v Německu (základ tvoří především daňový 
pozměňovací zákon z roku 2003) a hodnotí, nakolik zamýšlené změny povedou ke zjednodušení resp. 
žádoucímu "odbyrokratizování" procesu fakturace. Shrnuty jsou důvody doporučení Evropské komise 
ke sjednocení podmínek elektronické fakturace (Směrnice EU k fakturaci byla schválena v roce 2010 a 
do předpisů v členských zemích má být přenesena do 1.1.2013) a také dopady této směrnice na 
směrnici EU k systému DPH, dále jsou komentovány návrhy na realizaci směrnice o fakturaci do 
národních (německých) předpisů (referentský a vládní návrh zákona o daňovém zjednodušení) a 
související nutné změny německého zákona o DPH; zmíněn je i vliv změn právních předpisů na 
"papírovou" fakturaci. Elektronická signatura, EDI, kvalifikovaný certifikát. - Pozn. 
 
Mária Mikulecká 
Faktury zasílané e-mailem a daňové doklady po novele zákona o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 11, s. 11-12 
K definici pojmu "vystavení daňového dokladu" (s odkazem na § 26 odst. 4 zákona o dani z příjmů), 
přípustná podoba daňového dokladu resp. faktury. 
 
Christian Comolet-Tirman 
French treaty policy 
Francouzská smluvní politika 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 4-5, p. 199-204 
Kromě své tradiční funkce jako nástroje k odstranění třecích bodů v daňové oblasti a propagování 
Francie jako dobrého místa k podnikání, představují nyní francouzské daňové smlouvy i soubor 
nástrojů administrativní spolupráce, které pomáhají v boji proti mezinárodním daňovým podvodům a 
únikům. - Pozn. -- K problematice francouzského daňového systému viz i další články v tomto 
zvláštním čísle. Příspěvky se vztahují k 65. kongresu Mezinárodní fiskální asociace (IFA), který se má 
konat ve dnech 11.-16. září 2011 v Paříži. 
 
Philip Baker ... [et al.] 
International assistance in the collection of taxes 
Mezinárodní pomoc při výběru daní 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 4-5, p. 281-287 
Článek přináší přehled o diskusi k mezinárodní pomoci při výběru daní, která proběhla na semináři     
v rámci 64. kongresu Mezinárodní fiskální asociace v Římě dne 2. září 2010. Jednotlivé body se 
týkaly všeobecného rámce vzájemné pomoci, příjmového pravidla, výběru daní podle daňových 
smluv, vymáhání daní aj. - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Náklady soudních a exekučních řízení v daňových výdajích 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 11, s. 1-7 
Daňová uznatelnost exekučních a soudních nákladů z hlediska daně z příjmů; náklady exekuce 
hrazené věřitelem, náklady exekuce hrazené dlužníkem, náklady soudních řízení, ostatní náklady 
související s exekučním a soudním řízením. Prezentace problematiky na vybraných soudních 
rozsudcích. 
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Veronika Sobotková 
Nárok na odpočet DPH od 1.4.2011 v daňovém přiznání 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 6, s. 11-17 
K uplatňování nároku na odpočet DPH od 1.4.2011; základní změny v pravidlech na uplatňování 
nároku na odpočet daně podle § 72 a § 73 zákona o DPH. Odpočet daně v poměrné výši, úprava 
odpočtu daně, vyrovnání odpočtu daně, odpočet daně u majetku vytvořeného vlastní činností, nárok na 
odpočet daně při registraci a zrušení registrace. Příklady. 
 
Vlastimil Bachor ... [et al.] 
Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2011 : pokračování od změny § 35 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 10-18 
K zákonu č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, přijatému s cílem snížit schodek 
rozpočtů veřejných financí. V článku jsou přijaté změny promítány do úplného znění příslušných 
ustanovení zákona o daních z příjmů a následně komentovány. V této části je pozornost věnována 
změnám v § 35 - § 38s. 
 
Petra Petrová 
Novela zákona o spotřebních daních 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 6, s. 44-48 
Přehled a charakteristika změn z titulu novely zákona o spotřebních daních. Úprava struktury a sazeb 
daně z tabákových výrobků. Zdaňování minerálních olejů. Zdaňování lihu. Změny technického 
charakteru. - Pozn. 
 
Ladislav Pavlík, Jan Svoboda 
Novelizace zákona o rezervách v roce 2010 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 23-25 
Příspěvek uvádí jednotlivá novelizovaná ustanovení zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2010 Sb. s účinností od         
1. ledna 2011 a jejich stručným komentářem. 
 
Zdeněk Morávek 
Opravné položky z daňového hlediska 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 7-8, s. 17-22 
Charakteristika opravných položek neziskových účetních jednotek, jejichž tvorba je daňovým 
nákladem. Daňová uznatelnost opravných položek, podmínky vytváření opravných položek (týká se 
pohledávek v rámci doplňkové činnosti); opravné položky: k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním 
řízení, k nepromlčeným pohledávkám, k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh, k pohledávkám 
malé hodnoty; limit rozvahové hodnoty. Příklady. 
 
Ivo Brabec 
Proč refundace není legrace : daň z přidané hodnoty 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 21, s. 64-65 
Rozbor praktických úskalí elektronického systému pro vracení DPH v rámci EU, která jdou na vrub 
nepovedené či nedostatečné harmonizace unijní daňové legislativy a odlišnostem v pravidlech, které 
vytvořily jednotlivé členské státy. 
 
Josef Federsel, Soňa Kelnerová 
První novela daňového řádu zákonem č. 30/2011 Sb. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 40-43 
K novelizaci daňového řádu zákonem č. 30/2011 Sb. Tato technická novela vznikla z důvodu 
zamezení vzniku mezer v aplikační praxi, které by ve svých důsledcích mohly vést ke zbytečným 
sporům, nebo by mohly mít nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů. Příspěvek seznamuje           
s jednotlivými paragrafovými změnami a připojuje krátký komentář změn z důvodové zprávy. 
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Eva Sedláková 
Příjmy plynoucí z provozu fotovoltaické elektrárny a výdaje spojené s jejím pořízením 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 5, s. 47-50 
Novela č. 346/2010 Sb. zákona o daních z příjmů a příjmy plynoucí z provozu fotovoltaické elektrárny 
počínaje rokem 2011, odpisy movitých věcí fotovoltaických elektráren, finanční leasing solárních 
zařízení. 
 
Veronika Sobotková 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2010 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 5, s. 30-35 
Pro zdaňovací období započaté v roce 2010 vydalo Ministerstvo financí ČR nový formulář daňového 
přiznání k dani z příjmů právnických osob (DAPPO). Příspěvek uvádí, jaké změny ve formuláři 
nastaly a na co si dát při vyplňování DAPPO pozor. Připomíná některé významné novely zákona        
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které mají dopad do daňové povinnosti poplatníka za zdaňovací 
období započaté v r. 2010. 
 
David Marek 
Reforma uvízla v půli cesty : co můžeme očekávat od daňové reformy? 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 105 (30.5.2011), s. 11 
Kritické hodnocení postupu vládních reforem v oblasti daní, autor postrádá jednotnou koncepci 
reformního snažení a dlouhodobější strategii změn českého daňového systému. Dále k vládou 
schválenému sjednocení sazby DPH na 17,5% od roku 2013 a rozbor dopadů této změny na 
spotřebitele a veřejné rozpočty. -- Viz i další názory na daňovou reformu na s. 11. 
 
Jörg Walzer, Gerrit Ponath 
Rechtsmittel gegen Zinsen bei schleppender Bearbeitung durch das Finanzamt 
Opravný prostředek proti úrokům způsobeným zdlouhavým postupem finančního úřadu 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 17, S. 959-963 
Jedinou možností obrany daňového poplatníka proti úrokům jako důsledku průtahů v konání 
finančního úřadu v Německu je žaloba na ručení státu za škodu způsobenou úřední osobou při výkonu 
úřední moci; v příspěvku jsou představeny možnosti, jak žalobu uplatnit, aby bylo dosaženo náhrady 
vzniklé škody (úroky) či alespoň výrazného urychlení řízení. - Pozn. 
 
Karel Janda 
Silniční daň 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 6, s. 51-56 
Shrnutí k aplikaci silniční daně; vznik povinnosti k dani, možnosti snížení daně, osvobození od daně, 
vliv jednotlivých právních užívacích vztahů na silniční daň. Příklad. 
 
By Vanessa Houlder 
Tax compliance bill drives expat to despair of US 
Daňový zákon vede Američany žijící v cizině k zoufalství 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37642 (13.6.2011), p. 3 
Od 1. ledna začne platit nový americký zákon o dodržování daňových předpisů, v jehož rámci budou 
banky po celém světě vyzvány k předávání informací o účtech občanů USA žijících a vydělávajících   
v zahraničí, kteří mají na kontě více než 50 tisíc dolarů. Legislativa je navržena tak, aby v příštím 
desetiletí zabránila daňovým únikům ve výši osmi miliard dolarů. Zákon počítá se sankcemi jak pro 
banky, tak pro občany. -- Překlad článku viz Hospodářské noviny ze dne 14. 6. 2011 na s. 27. --         
K problematice viz i další článek ve FT na s. 1 pod názvem Banks in desperate battle over US tax law. 
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Guglielmo Maisto 
The pursuit of harmonization regarding taxes on death and the international implications 
Úsilí o harmonizaci daní souvisejících s úmrtím a mezinárodní důsledky 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 4-5, p. 253-259 
Z diskuse na 64. kongresu IFA týkající se daňových otázek souvisejících s úmrtím a mezinárodních 
souvislostí vyplynulo, že téma je proti očekávání daleko obsáhlejší. V příspěvku se rozebírají různé 
otázky, které se na kongresu neprojednávaly. - Pozn. 
 
Gemma Martínez Bárbara 
The role of good governance in the tax systems of the European Union 
Úloha dobrého řízení v daňových systémech Evropské unie 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 4-5, p. 270-280 
Daňové systémy a problémy, které musí řešit; dobré řízení jako základní princip daňových systémů; 
akademický přístup k dobrému řízení v přímém zdanění; přístup EU. - Pozn. 
 
Veronika Sobotková 
Víme, kdy máme uplatnit pravidla nízké kapitalizace? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 12, s. 11-14 
Limitace odpočtu úroků. K povinnosti uplatňování pravidla nízké kapitalizace dle zákona o daních       
z příjmů (vztahuje se pouze na právnické osoby); princip pravidel nízké kapitalizace, jejichž cílem je 
ochrana proti daňové distorzi způsobené rozdílným zdaňováním vloženého kapitálu a dluhu, což může 
vést k nežádoucí daňové optimalizaci. Vymezení spojených osob, princip back-to-back financování 
dle zákona o dani z příjmů. -- Výpočtem nedaňových "úroků" se zabývá příspěvek viz DHK, 2011,     
č. 13, s. 22-25. 
 
Jiří Táborský 
Vláda schválila jednu sazbu DPH bez výjimek - Česko bude unikát : změna DPH 
Hospodářské noviny, Sv . 55, (2011) č. 103 (26.5.2011), s. 4 
Vláda schválila plán na zavedení jedné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5% v ČR od roku 
2013. Příspěvek přináší zdůvodnění této změny a analyzuje její dopady na spotřebitele, státní rozpočet, 
vývoj cen zboží a služeb a nastiňuje kompenzační opatření pro nejvýše zasažené skupiny obyvatelstva. -- 
Viz také ohlas ekonomů na vládní návrh sjednocení sazby DPH na s. 4. -- Další vývoj ve zvyšování 
DPH shrnuje příspěvek v HN z 18.7.2011, č. 138, s. 1,2-3. 
 
Eva Sedláková 
Základ daně z příjmů podnikatelů fyzických osob, jeho změny a úpravy od roku 2011. [1.] 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 26-33 
K problematice úprav základu daně z příjmů z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 
dle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů. Doplněno četnými příklady. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností ve Španělsku 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 6, s. 33-36 
Daňový systém ve Španělsku (tři úrovně zdanění); zákonný rámec zdaňování společností. Přehled 
daňových subjektů, zdaňovací období. Zdanitelný příjem, základ daně. Daňově uznatelné a 
neuznatelné náklady. Možnosti uplatňování daňových ztrát. Odstupňované daňové sazby, skupinové 
zdanění. Správa daní. Srážková daň, systém kalkulace daně. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 7-8/2011  
Novela zákona o spotřebních daních. Přiznání k DPPO za rok 2010 - do 1.7.2011 [v případě 
prodlouženého termínu pro firmy]. Uplatnění nezdanitelné části základu daně fyzických osob. Nájem a 
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podnájem z hlediska ZDP na straně pronajímatele. Daň z příjmů po úmrtí podnikatele. Pojistné na 
sociální a zdravotní pojištění OSVČ - daňové řešení. Příjmy z převodu účasti na obchodní společnosti 
nebo členského práva k družstvu. Hmotný majetek pořízený úplatně a ve vlastní režii - vstupní cena. 
Zvýšení nebo snížení vstupní ceny hmotného majetku. Přenos daňové povinnosti [reverse charge], 
příklady. Skonta a bonusy v DPH. Vyrovnání odpočtu daně. Registrace a zrušení registrace - nárok na 
odpočet daně. Dovoz zboží propuštěného do volného oběhu. Přiznání chybné výše daně. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 12/2011  
Hospodářský rok u podnikající fyzické osoby. Řízení při správě daní podle daňového řádu. DPH a 
přemístění zboží do konsignačního skladu v Polsku. DPH a nákup pro jiného odběratele ze Slovenska. 
Srážková daň na pronájem movité věci ze Slovenska. Krácení dovolené z důvodu nemoci. 
 
č. 13-14/2011  
Květnová novela zákona o spotřebních daních. Podmínky pro výplatu podílu na zisku v obchodních 
společnostech a zdanění podílů na zisku - 1. část. Základní postupy při správě daní podle daňového 
řádu. DPH a přepravní služby. Daňový bonus při dodanění pohledávek. Vedlejší příjem OSVČ za 
vydání sbírky básní. Snížená sazba DPH - rekreační objekt. DPH u osobního automobilu používaného 
částečně pro soukromé účely. Snížená sazba DPH - faktura od subdodavatele. Bonusy po novele 
ZDPH. Daňový doklad k přijaté záloze. Tvorba rezervy na opravu HM. Odpočet úroků v rámci příjmů 
z pronájmu. DPH a internetové objednávky z Číny - postup po novele ZDPH. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Olaf Storbeck 
Angriff auf das Establishment 
Útok na ekonomickou vrchnost 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 102 (26.5.2011), S. 18 
WEA, World Economics Association. K založení "prvního mezinárodního a pluralistického sdružení 
ekonomů", jehož cílem je obsahová a metodická rekonstrukce ekonomické vědy. V rámci plánované 
ediční činnosti WEA mají být nově vydávány časopisy "World Economics Journal" a "Economic 
Thought". 
 
Jiří Chlumský 
Možnosti přibližování ekonomické úrovně méně rozvinutých zemí k vyspělým státům 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 1, s. 103-113 
Teoretická analýza vyrovnávání ekonomických rozdílů mezi státy a vyvracení neoliberální představy  
o automatickém vyrovnávání těchto rozdílů; analýza nejdůležitějších nástrojů přerozdělování světového 
bohatství ve prospěch ekonomicky vyspělejších států. Rozbor úvah R. H. Coase o institucionálním 
uspořádání firmy, která výrazně modifikuje působení trhu v současné globalizované ekonomice a 
stává se určujícím prvkem struktury řízení světové ekonomiky; nadnárodní podnikové aliance; 
ekonomický rozvoj Číny. - Pozn. 
 
Zuzana Stuchlíková 
Recese z pohledu hlavních teorií hospodářských cyklů 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 1, s. 85-102 
Příspěvek uvádí hlavní směry a myšlenky vybraných teorií hospodářských cyklů (THC) a jejich 
stručné srovnání, zejména s ohledem na vymezení mechanismu přechodu ekonomiky z fáze expanze 
do fáze recese. V úvodu autorka připomíná základní definice hospodářského cyklu a jeho hlavních fází 
(s důrazem na recesi), dále přehledně rozebírá nejvýznamnější teorie cyklů a jejich autory                    
z chronologického hlediska (předkeynesiánské THC; keynesiánské THC; přístupy nové konzervativní 
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ekonomie: monetaristická THC, nová klasická makroekonomie, teorie reálných hospodářských cyklů, 
ostatní neokonzervativní (neoklasické) teorie cyklu). - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Barry Eichengreen ; Anne Kunz 
"Banken tragen eine Mitschuld" 
"Banky nesou spoluvinu" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 20, S. 26-27 
Americký ekonom Barry Eichengreen patří mezi eurokritiky a již před lety upozorňoval na 
"nákladnost" Evropské měnové unie. V rozhovoru mj. poukazuje na největší konstrukční chybu 
eurozóny, která přestože má společnou měnu i společný finanční trh, nemá společný bankovní dozor. 
Tato nesmyslná konstelace umožňuje a vede k nespoutanému chování bank - banky v eurozóně jsou 
celosvětově nejvíce zadlužené. Připouští sice, že myšlenka společné fiskální politiky je dobrá, větší 
význam však přikládá vyřešení otázky bankovního dozoru, který by měl být mezinárodně 
koordinovaný (dozor na národní úrovni nedokáže zohlednit dopady svých opatření na ostatní země 
eurozóny) a centrálně by rovněž dohlížel na úvěry poskytované finančními institucemi v eurozóně. 
Haircut; názor ekonoma na snížení dluhu Řecka. 
 
Stefan Wagstyl and Jonathan Wheatley 
A high price to pay 
Vysoká cena 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37631 (31.5.2011), p. 7 
Rozvíjejícím se ekonomikám je přisuzována zásluha na tom, že nedošlo k dlouhodobé celosvětové 
recesi. Nyní jsou však na rozdíl od vyspělých zemí vystaveny nebezpečí rychlé inflace, s potenciálně 
dalekosáhlými důsledky. Mezinárodní měnový fond předpovídá pro tyto země v r. 2011 průměrnou 
míru inflace ve výši 6,9 %. Nebezpečí je společné, ale reagovat budou země jednotlivě. Česká 
republika je uvedena jako příklad země, která dokázala zkrotit inflaci konzistentní antiinflační 
politikou. 
 
Josef Mládek 
Čekání na černou labuť : makroekonomika 
Euro, Sv. 2011, č. 22, s. 68-69 
Úvaha nad obraty dlouhodobých trendů, které se nezdály pravděpodobné (odkaz na knihu N. Taleba 
"The black swan"). Autor se zabývá očekávanou změnou trendu ve vývoji dlouhodobých sazeb ve 
světě a riziky šoků, které tento obrat trendu bude mít pro náklady dluhové služby a prohlubování 
souvisejících nerovnováh v ekonomice. Uvádí tři ekonomické analýzy, které upozorňují na následky 
růstu dlouhodobých sazeb v globální ekonomice a na finančních trzích. 
 
Čekání na novelu loterijního zákona 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 6, s. 52 
K vládnímu návrhu novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, která by měla obcím přinést 
možnost regulace hazardu na jimi spravovaném území. Pokerové turnaje, videoterminály, vzdálenost 
sázkového zařízení od škol, sociálních zařízení apod. K otázce zdanění hazardu a rozdělení výnosu     
z provozování hazardu. 
 
Dodging the bullets : insuring hedge funds 
Jak se vyhnout kulkám : pojištění hedgeových fondů 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8736, p. 85 
Vlna vyšetřování zajištěných fondů regulačními úřady včetně případu fondu Galleon nutí fondy 
přemýšlet o ochraně proti donucovacím opatřením a rostoucím právním poplatkům. Zvyšuje se proto 
zájem o pojistky proti "chybám a opomenutím", zahrnujícím i insider obchody. Velkou neznámou pro 
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pojistitele je, jak často budou v tvrdším regulačním prostředí vznášeny žaloby a zda je pojistné ochrání 
před velkými ztrátami. 
 
Gerd Höhler 
Erst flieht das Kapital, die Menschen folgen 
Nejdřív uteče kapitál, za ním pak lidé 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 100 (24.5.2011), S. 6-7 
Již několik měsíců provádějí celníci na aténském letišti kontroly hotovosti u cestujících, protože se 
množí případy, kdy si bohatí Řekové stěhují majetek do zahraničí. Obavy z platební neschopnosti 
Řecka resp. obavy z bankrotu nebo příp. návratu ke drachmě mají nejen občané, ale i banky či např. 
ministr financí. Vklady v řeckých bankách se měsíc po měsíci snižují, ne všechny úspory však 
odplývají do zahraničí. Mnohé řecké rodiny si výběrem svých vkladů zajišťují disponibilní rezervu pro 
přežití - oficiální nezaměstnanost je 16 procent (podle odhadů jde reálně o 20 procent). K tomu 
přispívá i veřejná správa, kde se masivně propouští, a proti minulosti už není jistotou a dobrým 
zabezpečením např. ani práce na finančním úřadě - ministr financí totiž zjistil, že valná část ze 
současných 288 FÚ je neefektivní (2/3 vybraných daní připadají pouze na 20 velkých FÚ). Zajímavé 
jsou odhady objemů přelitých úspor do zahraničí - jen ve Švýcarsku se jedná o cca 280 mld. eur (120 
procent letošního HDP či 85 procent státního dluhu Řecka), do dalších zemí byl údajně převeden 
dokonce dvojnásobek uvedené částky. V oběhu řecké ekonomiky však tyto peníze chybí, což 
potvrzuje nárůst problémů likvidity v domácích bankách, které investorům a spořilům nabízejí vyšší 
úrok než je v Německu - ti si však své úspory v eurech raději ukládají do bankovních trezorů. -- 
Příspěvek navazuje na úvodní článek na s. 1. 
 
Sebastian Hoffmann, Dominic Detzen 
ESMA - Praktische Implikationen und kritische Würdigung der neuen Europäischen 
Wertpapier- und Marktkaufsichtsbehörde 
ESMA - praktické implikace a kritické hodnocení nového Evropského úřadu dozoru nad 
cennými papíry a kapitálovým trhem 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 22, S. 1261-1263 
Finanční a hospodářská krize upozornila zvlášť na evropské úrovni na nedostatky v oblasti regulace 
kapitálových trhů, což vedlo k reorganizaci evropského dozoru nad kapitálovými a finančními trhy.    
V příspěvku je prezentována organizace a úkoly úřadu ESMA (evropský orgán pro dohled v oblasti 
kapitálového trhu), který má přispět ke stabilitě a efektivitě evropského finančního systému a 
zabezpečit konvergenci mezi národními dohledy a rovnost všech účastníků kapitálového trhu. - Pozn. 
 
James Wilson ... [et al.] 
Frankfurt as a financial centre 
Frankfurt jako finanční centrum 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37643 (14.6.2011), sep. sect. (4 p.) 
Německo hlásí návrat silného růstu a jeho finanční centrum návrat optimismu a sebejistoty. Jednotlivé 
články přehledu jsou věnovány Deutsche Börse a její očekávané fúzi, privátnímu kapitálu, úloze 
Evropského úřadu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), paralelnímu rozvoji 
stavebního a finančního sektoru aj. 
 
Ralph Atkins 
Frankfurt's dilemma 
Dilema Frankfurtu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37626 (25.5.2011), p. 9 
S tím, jak se prohlubuje řecká krize, by mohla nastat situace, že by se Evropská centrální banka 
musela rozhodovat mezi pomocí finančnímu systému země za cenu ztráty své vlastní důvěryhodnosti a 
uvržením eurozóny do dalších problémů. Podle pravidel, na nichž je měnová unie založena, by ECB 
mohla už dávno zanechat Řecko svému osudu, protože ji nic nenutí podporovat země na pokraji 
hospodářského krachu. K analýze špatných možností, jimž je ECB vystavena, je přiřazen slovníček 
výrazů spojených s dluhovou krizí. 
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Václav Lavička 
Inflace trápí stále silněji eurozónu, nejvíce ale dopadá na rozvojové země 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 120 (20.6.2011), s. 22 
K zrychlujícímu se tempu inflace ve světě, celosvětová míra inflace v 1. čtvrtletí 2011. Inflace            
v eurozóně, reakce ECB. Zvyšování spotřebitelských cen v Asii v důsledku růstu cen komodit. 
Grafické znázornění letošní prognózy inflace ve světě dle MMF. 
 
Martin Wolf 
Intolerable choices for the eurozone 
Nepřijatelné možnosti volby pro eurozónu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37632 (1.6.2011), p. 9 
Podle autora eurozóna tak, jak byla zkonstruována, selhala. V článku se vysvětluje fungování 
finančních toků v unii a úloha ECB jako věřitele poslední instance. Je citován názor prezidenta 
německého ekonomického institutu Ifo Hanse-Wernera Sinna, že financování dlužnických zemí 
"zadními vrátky" musí nejpozději do dvou let skončit. Eurozóna stojí před dvěma nepřijatelnými 
možnostmi: buď bankrot a částečný rozpad, nebo časově neomezená oficiální podpora. -- Český 
překlad článku pod názvem Nesnesitelné možnosti pro eurozónu viz Hospodářské noviny ze dne 2. 6. 
2011 na s. 22. 
 
Josef Pravec 
Jak připravit lidi o úspory : měnové reformy 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 21, s. 50-53 
Ohlédnutí za pozadím měnové reformy v roce 1953 a cenovým skokem z počátku roku 1991. 
Porovnání jejich ekonomických důsledků a dopadů na úspory obyvatelstva. Připojena také zvláštní 
stať Poválečný úklid o měnových reformách z roku 1919 a 1945. 
 
Aleš Králík, Stanislav Holeš 
K novým pravomocem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 6, s. 176-179 
Nový panevropský orgán dohledu nad kapitálovými trhy ESMA a jeho pravomoci podle návrhu 
novely nařízení o ratingových agenturách (NORA2) a podle návrhu nařízení o short-sellingu. - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Kdo si hraje, nedluží : vzdělávání 
Euro, Sv. 2011, č. 22, s. 40-42 
Zvyšování finanční gramotnosti českých dětí prostřednictvím interaktivních počítačových her, které 
jsou projektem finančních domů. Otázka (skrytého) marketingu ve finančním vzdělávání. 
 
Marko Melolinna, Jukka Vauhkonen 
Macroprudential policy and its relationship to monetary policy 
Makroprudenční politika a její souvislost s měnovou politikou 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 85, (2011) No. 1, p. 52-66 
Příspěvek zkoumá makroprudenční politiku s ohledem na její definování, úkoly a cíle, nástroje a vztah 
s měnovou politikou. Řízení makroprudenční politiky na úrovni EU Evropským výborem pro 
systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB). Dále autoři v příspěvku analyzují příčiny 
potenciální neslučitelnosti makroprudenční a měnové politiky a nutnost jejich koordinace. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Nevěřte euru : Česko a euro 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 23, s. 40-44 
Odezva krize společné evropské měny a problémů eurozóny ve všeobecné nechuti přijmout euro v ČR. 
Příspěvek analyzuje příčiny nedůvěry v jednotnou měnu, hledá výhody, které by nám přijetí eura        
v současnosti přineslo, a dochází k závěru, že náklady spojené s přijetím eura a možnými budoucími 
problémy by značně převýšily potenciální úspory firem či vyšší jistotu pro exportéry. Rozbor pozitiv 
koruny, zvažování vhodnosti maastrichtských kritérií pro stanovení termínu přijetí eura. 
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Jenni Hellström 
New facilities help safeguard financial stability in Europe 
Nové nástroje ke zlepšenému zabezpečení finanční stability v Evropě 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 85, (2011) No. 1, p. 67-75 
Břemeno neudržitelného státního dluhu některých zemí eurozóny se v roce 2010 stalo hlavním 
ohrožením stability finančního systému a hospodářství v Evropě. Autorka se ve svém příspěvku 
zabývá opatřeními eurozóny k finanční stabilizaci - European Financial Stability Facility (EFSF - 
Evropským fondem finanční stability) a European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM - 
Evropským mechanismem finanční stabilizace) - jejich zřízením, dále popisuje principy a mechanismy 
fungování těchto nástrojů, jejich účast v rámci finanční pomoci Řecku a Irsku, jejich financování, 
emise dluhopisů, záruky, poptávku po EFSM obligacích, jejich přijetí finančními trhy apod. V závěru 
krátce k plánu nahradit EFSF od poloviny roku 2013 trvalým Evropským mechanismem stability 
(European Stability Mechanism, ESM). - Pozn. 
 
Lubica Baňárová, Andrea Barillová, Jaroslav Košťál 
Ochrana spotrebiteľa vo vzťahu k subjektom pôsobiacim na kapitálovom trhu. 1. časť 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 29-32 
Ochrana spotřebitele na slovenském kapitálovém trhu, práva spotřebitele. Cíle ochrany spotřebitele, 
předpisy upravující ochranu spotřebitele na kapitálovém trhu; zákon o dohledu nad finančním trhem, 
zákon o cenných papírech (formy ochrany klienta), zákon o kolektivním investování, zákon o finančním 
zprostředkování a finančním poradenství, zákon o ochraně spotřebitele při finančních službách na 
dálku. K návrhu zákona o ochraně finančního spotřebitele. Oblast ochrany spotřebitele z pohledu 
občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. - Pozn. 
 
Martin Feldstein 
Prezident Klaus a euro 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 24, s. 17-19 
Shrnutí ekonomických argumentů proti zavedení eura, problémy eurozóny plynoucí z jednotné 
měnové politiky, jednotné úrovně úrokových sazeb a jednotného směnného kurzu; srovnání 
ekonomických fundamentů USA a Evropy, na jejichž podobnost poukazují evropští obhájci eura; 
podpora euroskepticismu prezidenta V. Klause a jeho polemiky s politickým prosazováním vzniku 
evropské měnové unie a členstvím Česka v eurozóně. 
 
Pride or profit 
Pýcha nebo profit 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8737, p. 72 
V příspěvku se rozebírá, jaká rizika na sebe vzala Evropská centrální banka v důsledku dluhové krize 
eurozóny a zda by byla schopná ustát ztráty spojené s restrukturalizací řeckého dluhu. 
 
Jiří Malý 
Přínosy, náklady a podmínky udržitelnosti jednotné evropské měny ve světle turbulencí               
v eurozóně 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 1, s. 6-31 
Rozsáhlá stať reaguje na diskusi o vhodnosti měnové integrace v rámci EU, o podmínkách existence 
měnové unie a její dlouhodobé udržitelnosti. Rozebírá politické faktory stojící za vznikem eurozóny, 
konvergenční kritéria definovaná primárním právem EU, náklady existence jednotné evropské měny a 
jejich příčiny a možné alternativy k oficiálním konvergenčním kritériím. Dále analyzuje přínosy a 
rizika existence jednotné měny z předkrizového a pokrizového pohledu a hledá podobnosti a rozdíly    
v dopadech globální krize na země uvnitř a vně eurozóny. V závěru zvažuje podmínky udržitelnosti 
eura v dlouhém období. 
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Richard Milne, Michael Mackenzie and Nicole Bullock 
Push-button perils 
Nebezpečí snadného ovládání 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37636 (6.6.2011), p. 7 
K rozmachu fondů ETF přispívá skutečnost, že je možno s nimi obchodovat kdykoliv a za nižší 
poplatky. Globální regulátoři však v posledních měsících vytrvale upozorňují na potenciální rizika, 
která ETF představují pro finanční stabilitu. Druhá strana naopak uvádí, že ETF jsou již dostatečně 
regulovány v rámci tzv. Ucits III. 
 
Patrick Jenkins ... [et al.] 
Sustainable banking & finance 
Bankovnictví a finance pro udržitelný rozvoj 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37645 (16.6.2011), sep. sect. (4 p.) 
Finanční krize a řada ekologických katastrof jsou hlavními hybateli změn ve vztahu bankovního 
sektoru k udržitelnému rozvoji. Příloha přináší přehled bank nominovaných na ocenění Sustainable 
Bank of 2011, další články jsou věnovány otázkám etického bankovnictví, mikrofinancování, regulace 
aj. 
 
Anat Admati and Martin Hellwig 
The battle has only just begun to regulate the banks 
Bitva o regulaci bank teprve začala 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37634 (3.6.2011), p. 11 
V souvislosti s protesty proti silnější regulaci bank, které se ozývají na obou stranách Atlantiku, 
odmítají autoři argumenty ohledně "rovných podmínek" a tvrdí, že odstranění deformací 
zvýhodňujících banky by zlepšilo fungování tržního systému a zvýšilo celkový ekonomický blahobyt. 
Kdyby banky měly daleko víc základního kapitálu, nedopadla by na ně krize tak tvrdě. 
 
Nouriel Roubini 
The eurozone is heading for break-up 
Eurozóna nevyhnutelně směřuje k rozpadu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37643 (14.6.2011), p. 11 
Euro nikdy nenaplňovalo podmínky pro optimální měnovou unii a rozpočtová nekázeň v některých 
zemích přispěla k nárůstu bublin v aktivech. Strukturální reformy se začaly opožďovat, zatímco mzdy 
rostly mnohem rychleji než produktivita. V článku jsou vyjmenovány tyto a další okolnosti krize 
eurozóny a omezené možnosti řešení. Podle autora hrozí nezvládnutelná dluhová past a postupný 
rozpad unie, kterou opustí některé slabší země. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny ze 
dne 15. 6. 2011, s. 17. 
 
Richard Milne 
The Fed flood slows to a trickle 
Z přílivu od Fed se stává tenký pramínek 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37642 (13.6.2011), p. 11 
Druhá etapa kvantitativního uvolňování neboli QE2, jak se nazývá jeden z největších experimentů      
v novodobé historii centrálních bank, končí. Příliv peněz od americké centrální banky na podporu 
ekonomiky ustane právě v době, kdy narůstají obavy z vývoje amerického i světového hospodářského 
oživení. V článku se rozebírají rozdílné názory na dopad tohoto opatření. 
 
Too big a fail count : America's dodgy financial plumbing 
Příliš velká četnost selhání : nebezpečná americká finanční klempířina 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8736, p. 83-84 
Zúčtování a vypořádání mají zajistit, že obchody s akciemi, dluhopisy a deriváty proběhnou bezpečně 
a včas. Finanční krize v USA nicméně odhalila řadu nedostatků v jejich fungování. Regulátoři nestačí 
včas reagovat na některé znepokojivé nové překážky vznikající na současných vysokofrekvenčních a 
silně propojených trzích. Příčinou je i nejistota ohledně toho, proč k selhání dochází a a jaké by mohly 
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být důsledky. -- K problematice viz i článek Conduits of contention ve Financial Times ze dne 16. 6. 
2011 na s. 9. 
 
Blahoslav Hruška 
Všechno zlato, co se třpytí 
Euro, Sv. 2011, č. 24, s. 84-86 
K zavedení alternativní měny ve formě federálních zlatých a stříbrných mincí, jejichž hodnota je 
odvislá od ceny kovu, v americkém Utahu; stálé zhodnocování ceny zlata a obliba i výnosnost 
cenných papírů vázaných na cenu zlata; nové nařízení o infrastruktuře evropského trhu (EMIR), které 
umožní clearingovým společnostem používat pro zajištění úvěru zlato; budoucnost zlata jako regulérní 
měny v období poklesu důvěry ve společnou evropskou měnu. 
 
Olaf Storbeck 
Wenn Banken gefährlich werden 
Když se banky stanou nebezpečnými 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 104 (30.5.2011), S. 18 
Od dob průmyslové revoluce finanční průmysl neustále roste, a to podstatně výrazněji než ostatní 
sektory ekonomik(y) - např. v USA připadalo před krizí 30 procent podnikových zisků na finanční 
sektor, i když ten k celkovému hospodářskému výkonu přispíval pouze 8 procenty. Tento jev 
nepovažovali ekonomové až do období krize v letech 2007-2009 za problematický a spíše byli 
přesvědčeni, že finanční trhy fungují efektivně. Nesprávnost tohoto názoru dokazuje ve své studii 
např. A. Haldane (britský centrální bankéř), který za robustními hospodářskými efekty vidí především 
"velkorysé" opomíjení skrytých rizik na straně bank. Další z odborníků je přesvědčen, že mnohé úvěry 
neplynuly do produktivních investic, ale do spekulací s nemovitostmi, což ukazuje, že mnohé aktivity 
bank jsou ze společenského hlediska bez užitku. Empirické důkazy k tomu podává další studie: 
mohutný bankovní systém nepodporuje růst, ale spíše jej brzdí - potvrzuje to seznam zemí s největším 
finančním sektorem, které byly zvlášť těžce postiženy krizí; uvedeny jsou dvě domnělé příčiny tohoto 
fenoménu, dále je také připojena argumentace, proč příliš velký finanční sektor deformuje trh práce 
(platové excesy). 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Martin Roman; Stefan Menzel 
"Strom wird teurer, das ist klar" 
"Proud bude dražší, to je jasné" 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 84 (2.5.2011), S. 28 
K předpokládaným dopadům odklonu Německa od atomové energie především na klientskou 
základnu velkoodběratelů, ambice státem ovládaného koncernu ČEZ na vyrovnání německého deficitu 
v zásobování elektřinou; naléhavost otázky řešení meziskladu a konečného úložiště vyhořelého paliva 
z pohledu ČEZ resp. ČR, která s ohledem na nedostatečné místní zdroje uhlí a geologicky klidnou 
historii nepočítá s odstávkou atomových elektráren. 
 
Christian Oliver and Song Jung-a 
An economy divided 
Rozdělená ekonomika 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37630 (30.5.2011), p. 7 
K nerovnoměrnému hospodářskému vývoji Jižní Koreje - prosperita velkých podniků versus finanční 
potíže malých firem a zadluženost domácností, velmi silný vývoz versus slabá domácí poptávka. 
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Victor Mallet and Guy Dinmore 
Negative effects 
Záporné účinky 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37639 (9.6.2011), p. 10 
Skrytá (stínová, černá) ekonomika v zemích jako Itálie a Španělsko, nelegální přistěhovalci, daňové 
úniky, práce načerno, praní peněz, tolerování nezákonných postupů ze strany vlád. 
 
John Grimond 
No worries? : special report on Australia 
Žádné starosti? : zvláštní zpráva o Austrálii 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8735, centr. sect. (20 p.) 
Austrálie má za sebou dvě desetiletí nepřetržitého růstu a těží z rekordních cen svých nerostných 
surovin a nenasytných trhů svých hlavních obchodních partnerů. Přehled se zaměřuje na otázku, zda si 
může dovolit bezstarostnost. Další články jsou věnovány důchodovému zabezpečení, očekávanému 
konci konjunktury, ochraně životního prostředí, zahraniční politice aj. -- K problematice viz i článek 
The next Golden State: Australia's promise na s. 12. 
 
North star : the Swedish economy 
Hvězda severu : švédská ekonomika 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8737, p. 31 
Na rozdíl od od většiny evropských zemí se Švédsku daří. V prvním čtvrtletí dosáhlo růstu ve výši 6,4 %, 
nezaměstnanost rychle klesá, rozpočet je letos v přebytku. Zásluhu na tom má především obezřetná 
protržní politika koaliční vlády, která je u moci od r. 2006. Švédsko se hodně poučilo z bankovní krize 
počátkem 90. let, posílilo rozpočtová pravidla a bankovní dohled. 
 
Martin Wolf 
Our road to recovery gets steeper 
Naše cesta k oživení se stává příkřejší 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37638 (8.6.2011), p. 11 
V článku se rozebírají příčiny pomalého oživení ve vyspělých zemích: delší časové období potřebné 
ke stabilizaci cen nemovitostí a s tím související slabé soukromé výdaje, fiskální deficity a růst cen 
komodit, zejména pohonných hmot. Řešením by mohla být kombinace strukturálních opatření ke 
zlepšení dlouhodobého potenciálního výstupu a fiskální pozice s pokračující silnou měnovou a fiskální 
podporou oživení. 
 
Jana Sereghyová 
Proměny globální a evropské konjunkturní situace a role mladých ekonomik 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 1, s. 61-72 
V úvodu charakteristika proměn globální konjunkturní situace, dále podrobněji k predikci vývoje 
konjunkturní situace v Evropské unii. Faktory ovlivňující letošní pokles temp růstu HDP některých 
států EU, zachování vysoké nezaměstnanosti i zvolnění dynamiky růstu jejich exportu; prognózy 
oslabení exportní výkonnosti většiny států EU a velice slabého růstu až stagnace soukromé spotřeby     
i neobvykle slabé dynamiky růstu investičních aktivit v podnikové sféře; vývoj finanční situace            
v jednotlivých nových členských státech; vývoj zaměstnanosti. - Pozn. 
 
Charles Clover ... [et al.] 
Russia & the world 
Rusko a svět 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37645 (16.6.2011), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářská a politická situace v Rusku, vztahy se zahraničím, závislost na těžbě surovin, pomalý 
hospodářský růst, akciový trh, investice, aukce, Moskva jako finanční centrum aj. 
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Václav Lavička 
Svět letos poroste, pokud nepřežene škrty : prognóza OECD 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 103 (26.5.2011), s. 20 
K výsledkům nejnovějšího výhledu OECD k růstu světového hospodářství. Tempo celosvětového 
růstu HDP, růst v USA a eurozóně; riziko zotavení v podobě vysokého veřejného dluhu (Japonsko, 
USA, některé státy eurozóny). V tabulce hospodářský výhled pro vybrané země OECD s meziročními 
změnami HDP na roky 2010 - 2012. 
 
Jan Němec 
To nejhorší teprve přijde : hospodářská krize 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 24, s. 38-43 
Analýza stavu oživení ekonomiky v Česku a skepse ohledně budoucího hospodářského vývoje z pohledu 
vedení českých výrobních podniků a firem. Obavy z návratu krize a z oslabování eura, rozbor situace a 
očekávání vybraných sektorů (stavebnictví, dopravci, gastronomie a cestovní ruch, potravinářský 
průmysl, výrobci aut, další průmyslová odvětví). 
 
Nouriel Roubini 
Znatelná ztráta rychlosti : globální ekonomiku zřejmě čeká další propad, vlády už ztratily 
většinu munice k podpoře růstu 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 125 (27.6.2011), s. 9 
Rekapitulace událostí prvního pololetí roku 2011, které měly silný dopad na globální hospodářství 
(růst cen, přírodní katastrofy, politická nestabilita zemí, obavy z neudržitelných fiskálních deficitů) a 
úvaha nad tím, zda mu hrozí recese se dvěma propady. Autor zdůrazňuje zesílení globální averze         
k riziku, analyzuje důvody vleklého propadu ekonomik ve světě a upozorňuje na neschopnost vlád 
reagovat na negativní šoky a tržní poklesy, na rozdíl od let 2007-2010. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Blahoslav Hruška 
Bohatý strýček z Bruselu : dotace Evropské unie 
Euro, Sv. 2011, č. 20, s. 34-35 
K financování krajů, měst a obcí v ČR z dotačních programů Evropské unie, jež se má v blízké době 
změnit v důsledku nového finančního rámce pro léta 2014-2020 připravovaného EK. Snaha EK o provázání 
peněz na kohezní politiku s cíli strategie Evropa 2020, zpřísnění podmínek pro regionální dotace. 
Odezvy na navrhované změny ze strany českých politiků a ekonomů. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise schválila soubor legislativních opatření pro jednotný trh 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 6, s. 180-183 
Evropská komise schválila v dubnu 2011 Akt o jednotném trhu, jenž zahrnuje dvanáct legislativních 
oblastí, které hodlá evropská exekutiva předložit k novému spuštění jednotného trhu v roce 2012. 
Dvanáct nástrojů pro jednotný trh EU zahrnuje přístup k financování pro malé a střední podniky, 
mobilitu občanů, práva duševního vlastnictví, ochranu spotřebitele, služby, sítě, sociální podnikání, 
zdanění, sociální soudržnost, regulační prostředí pro podniky a veřejné zakázky. - Pozn. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Fabrice Berthaud, Antoine Bouveret, Stéphane Colliac 
"Regulating" emerging markets capital inflows? 
Regulování přílivu kapitálu do rozvojových ekonomik? 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 85, p. 1-7 
Studie se věnuje dynamice a struktuře přílivu kapitálu do rozvojových zemí v období let 2002-2008 a 
analyzuje rizika, která s sebou výrazný nárůst a nestabilita toků kapitálu přináší pro ekonomiky těchto 
zemí. Srovnává strukturu kapitálových toků v Číně a dalších rozvojových zemích (PZI, portfoliové 
investice, ostatní investice), účinky carry trade strategie a zkoumá kroky, jež některé země podnikly     
s cílem efektivní regulace pohybu kapitálu (zejména Brazílie). - Pozn. 
 
Zdeněk Čejka 
Cesta do hlubin celního sazebníku 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 5, s. 10-11 
Institut cla, historie a vývoj celního sazebníku. Negativní sazebník ve Svaté říši římské, praxe 
pronájmu celnic ve starověku, clo s charakterem mýta, Raffelstettenský statut (nejstarší zachovaný 
písemný celní řád), úkoly a pravomoci českých středověkých celnic (nazývaných kupecký dům), 
sjednocení lokálně platných sazebníků za Karla IV., sloučení českého a moravského sazebníku za 
Marie Terezie, ochrana domácí výroby diferenciací cel v 18. století (tato celní politika byla příčinou 
sedmileté války), celní sazebník z roku 1752 coby celní pilíř do roku 1906 (příklady cel s tehdejšími 
cenovými relacemi), třídění v sazebníku z roku 1853, autonomní celní sazebník Rakouska-Uherska     
z roku 1906 (platil do roku 1927), Martincův zákon (derogace celního sazebníku z roku 1906), říšský 
sazebník, poválečně obnovený celní sazebník z roku 1927, převzetí Bruselské tarifní nomenklatury     
v roce 1968, členění zboží od roku 1992 dle převzaté kombinované nomenklatury Společenství, 
převzetí společného celního sazebníku Společenství po vstupu ČR do EU. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2010 = German balance of payments in 2010 
Německá platební bilance v roce 2010 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 3, S. 17-37 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 3, p. 17-36 
Příspěvek představuje vývoj zahraničněobchodních aktivit Německa v roce 2010 a jejich promítnutí 
do platební bilance za tento rok. K základním trendům běžného účtu, mírný nárůst přebytku v roce 
2010, oživení exportu, ostrý nárůst mezinárodních finančních služeb a služeb souvisejících s obchodováním  
v důsledku hospodářského oživení. Analýza vývozu a dovozu zboží, služeb a kapitálu; vývoj 
finančního účtu, determinanty finančních transakcí (portfoliové investice, přímé investice, ostatní 
investice). - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Martin Wolf 
Europe should not control the IMF 
Evropa by neměla řídit MMF 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37626 (25.5.2011), p. 11 
Příspěvek se zaměřuje na způsob výběru kandidáta na funkci výkonného ředitele MMF, kterým po 
Francouzi Dominique Strauss-Kahnovi má být francouzská ministryně financí Christine Lagardeová. 
Je třeba si uvědomit, že význam starých vyspělých zemí a především Evropy ve světové ekonomice 
prudce klesá. Autor přináší svou představu, jaká by měla být kritéria výběru vedení MMF. -- 
Problematikou se zabývá i článek A contested quarry ve Financial Times ze dne 26. 5. 2011 na s. 9. 
 
Lenka Fojtíková 
Opatření zahraničně obchodní politiky a otevřenost ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 14, (2011) č. 1, s. 51-66 
Autorka provádí porovnání zahraničněobchodní politiky a míry otevřenosti ekonomiky v zemích 
Visegrádské skupiny. Nejprve teoreticky vymezuje problém míry otevřenosti ekonomiky a způsob 
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jejího výpočtu, dále analyzuje míru otevřenosti ekonomiky v ČR, SR, Maďarsku a Polsku v období 
1995-2008 a uvádí hlavní systémová opatření, která v minulosti ovlivnila její výši. Následně 
poukazuje na hlavní trendy a rozdíly v používaných nástrojích zahraničněobchodní politiky a úrovni 
otevřenosti v jednotlivých zemích, v závěru provádí celkové zhodnocení liberalizačních tendencí a 
úrovně otevřenosti ekonomiky. Jak na začátku, tak na konci sledovaného období byla nejvyšší míra 
otevřenosti zaznamenána u slovenské ekonomiky, nejnižší míru otevřenosti ekonomiky dosahovalo po 
celou sledovanou dobu Polsko, které se v období před vstupem do EU projevovalo jako nejméně 
liberální. - Pozn. 
 
Ondřej Škubna ... [et al.] 
Selected Central European countries' foreign trade development 
Vývoj zahraničního obchodu vybraných středoevropských států 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 14, (2011) No. 1, p. 21-35 
Analýza obecných vývojových trendů vzájemného zahraničního obchodu v období 1994-2008            
v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku a faktorů, které ovlivnily vývoj hodnoty zahraničního 
obchodu. Autoři kvantifikují dlouhodobý vzájemný poměr mezi vybranými faktory a hodnotou 
exportu uvedených středoevropských zemí a prostřednictvím lineární regrese porovnávají rozdílnou 
citlivost hodnoty exportu jednotlivých zemí v závislosti na změně vybraných makroekonomických 
ukazatelů (HDP, inflace, měnový kurz a nezaměstnanost). Vývoj zahraničního obchodu je analyzován 
ve třech segmentech: zemědělském, paliv a energetiky, výrobním. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
J. Flauger ... [et al.] 
Der Wutaktionär 
Zuřivý akcionář 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 89 (9.5.2011), S. 1, 6-7 
Nová akcionářská kultura v Německu. Současná generace akcionářů v Německu je v pravém slova 
smyslu buřičská a vyvíjí neúprosný tlak na velké koncerny i banky: nepožaduje pouze vyšší zisk, ale   
i nižší platy v představenstvu, menší angažovanost v atomové energii či výrobu zdravých potravin a 
klade značnou váhu na morální stránku podnikových aktivit. -- Typologii akcionářů se v čísle věnuje 
následující příspěvek na s. 8-9. 
 
Miroslav Hálek 
Financování a finanční řízení neziskové nestátní organizace 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2011, č. 2, s. 21-26 
Co je a co není nezisková organizace, problémy a zdroje financování, nabídka aktivit neziskových 
organizací obchodním společnostem, finanční řízení neziskových organizací, sestavování rozpočtu 
(programový, zdrojový, rozpočet finančních toků). 
 
Richard Milne and Anousha Sakoui 
Rivers of riches 
Řeky hojnosti 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37624 (23.5.2011), p. 7 
Po třech letech od krize mají nadnárodní podniky na svých bilancích velké množství peněz. Způsob, 
jakým utratí svou hotovost, bude rozhodující pro hospodářský růst, pro který by vzhledem k velké 
zadluženosti západních vlád bylo další spoření firem značnou brzdou. Velmi významná je expanze 
podniků i pro investiční banky. Představitelé exekutivy, investoři i bankéři se však shodují v tom, že 
návrat k předkrizové úrovni hojnosti se nedá očekávat. 
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Josef Holejšovský 
Rozhodnutí mimo valnou hromadu 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 6, s. 163-169 
Valná hromada, možnosti a způsoby rozhodování v její působnosti; případy rozhodování mimo valnou 
hromadu; návrh usnesení; lhůta k vyjádření. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Karel Zeman 
Financování a udržitelnost sociálních systémů v členských státech EU 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 1, s. 114-133 
Příspěvek shrnuje výsledky srovnávací analýzy financování udržitelného sociálního systému v České 
republice a vybraných členských státech EU. Komparace zahrnuje výdaje na sociální ochranu a úroveň 
a strukturu dávek na sociální ochranu, strukturu zdrojů financování sociální ochrany, výdaje na 
zdravotní systém, investice do lidského kapitálu a veřejné výdaje na politiky trhů práce. ČR 
vykazovala v roce 2005 z devatenácti srovnávaných států výrazně nižší podíl státních výdajů na 
sociální ochranu a zdravotnictví. - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Narychlo spletený bič : pojistný trh 
Euro, Sv. 2011, č. 21, s. 38-40 
Polemika s připravovanou velkou novelou zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, která přináší 
významné změny na trhu zprostředkovatelů pojistného v oblasti zavedení zkoušek k prověřování jejich 
odbornosti, poplatku za žádost o registraci a regulace výše provizí u rezervotvorného životního 
pojištění. Přiblížení nesouhlasného postoje ČAK, ČNB a některých pojišťoven, kritický pohled na 
konzultace regulátora a trhu, otázka dopadu zastropování provizí na pojišťovnictví. 
 
Ján Záborský 
Neistý koniec štedrých časov : nik už sa nebude mať tak dobre ako súčasní penzisti, v prvom 
pilieri sa musí šetriť 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 22, s. 52-53 
K plánované podobě státního důchodového systému v SR, představy o nastavení důchodového věku a 
valorizaci důchodů. V tabulce důchodový věk/roky v důchodu/věk dožití mužů a žen ve vybraných 
zemích OECD (např. nejnižší důchodový věk mužů/žen je v Turecku - 44,9/41,0 roku). Osobní 
mzdový bod v současném výpočtu důchodu. 
 
Martin Štefko 
Právo na náhradu pojistných škod či regresních nákladů v důchodovém pojištění způsobených 
zaviněným protiprávním jednáním třetích osob 
Právník, Sv. 150, (2011) č. 6, s. 601-611 
Zamýšlenému účelu důchodové reformy - navýšení příjmů důchodového pojištění - by podle autora 
značně napomohlo opětovné legislativní zakotvení institutu náhrady pojistných škod způsobených 
vyplacením dávky důchodového pojištění z důvodu zaviněného protiprávního jednání třetí osoby.      
V příspěvku se rozebírá, jak byla tato problematika právně upravena zákony z let 1924, 1948 a dalšími 
a jaké je pojetí pojistných škod ve veřejnoprávním sociálním pojištění dle platné právní úpravy. - 
Pozn. 
 
Peter Paluš a kol. 
Solventnosť II. : regulácia, kompetencie a výkon dohľadu 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 22-28 
Implementace směrnice EU Solvency II v oblasti pojišťovnictví SR; rozšíření pravomocí orgánů 
dohledu. Oblasti regulace, na něž se Solvency II nevztahuje (zavedení funkce zodpovědného aktuára, 
odvod části pojištění, deficit ze zákonného pojištění, malé pojišťovny, audit výkazů). Všeobecně 
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závazné právní předpisy v kompetenci NBS. Změny ve výkonu dohledu (hodnocení finanční pozice 
pojišťovny, hodnocení systému správy a řízení, ORSA resp. posouzení rizika a solventnosti atd.). 
Zohlednění aktivit pojišťovny v třetích zemích při výpočtu skupinového kapitálového požadavku. 
Alternativy výpočtu kapitálového požadavku, licencování pojišťoven, schvalovací kompetence NBS, 
preventivní opatření a sankce. Emergency plans (pohotovostní plány). Dohled nad pojišťovacími 
skupinami. EIOPA. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Mikuláš Cár 
Na Slovensku pokračuje kryštalizácia trhu s bývaním 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 5, s. 20-21 
Vývoj průměrných cen bydlení resp. domů a bytů v SR, průměrné ceny za m2 v 1. čtvrtletí 2011 
(regionální aspekt, vliv cen bytů na průměrnou cenu bydlení). 
 
Marcela Honsová 
Není důvod spěchat : ceny nemovitostí 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 22, s. 10-15 
Rozbor současných trendů v cenách nemovitostí v hlavním městě a větších městech v Česku, 
prognóza stagnace cen bytů. Očekávané dopady zvýšené sazby DPH v roce 2012-13 na ceny i na 
poptávku. Grafické znázornění vývoje ceny nemovitostí v jednotlivých krajích, průměrné ceny 
staršího bytu v pražských městských částech a jejich tendence. 
 
Eva Helclová 
Přechod na smluvní nájemné a mapy nájemného 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 12, s. 25-31 
Deregulace nájemného; k novelizaci ustanovení nájmu bytu občanským zákoníkem (zákonem            
č. 132/2011 Sb.), uvolnění cenové regulace, nově nastavená oznamovací povinnost nájemce, režim 
přijímání osob do bytu, aspekty kauce či institut služebních bytů. K důvodům vzniku map nájemného. 
Cíle cenové mapy na lokálních bytových trzích, blíže ke čtyřem úrovním nájemného. Vznik cenové 
mapy, aktualizace. K otázce využitelnosti cenové mapy pro potřeby soudu. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Diana Bílková 
Analysis of the development in wage distributions of men and women in the Czech Republic in 
recent years 
Analýza vývoje mzdových rozdělení mezi muži a ženami v České republice v současnosti 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 1, p. 40-57 
Autorka modelovým způsobem zkoumá vývoj rozdělení hrubé měsíční mzdy podle pohlaví v ČR za 
období 2002-2008 a predikuje jej pro roky 2009 a 2010. Podrobně se věnuje konstrukci modelů 
mzdových a příjmových rozdělení a analýze výsledků a trendů mzdové dynamiky. 
 
Timo Stukenberg 
Burn-out im Amt 
Syndrom vyhoření v úřadě 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 22, S. 24 
Kromě dosavadních úkolů přibyla německé celní správě i povinnost dohlížet na dodržování "práva a 
pořádku" ve zdravotnictví - tedy vybírat od pojištěnců navýšené příspěvky na zákonné nemocenské 
pojištění (navýšený příspěvek k regulérní sazbě mohou nemocenské pojišťovny vybírat od roku 2010). 
Související agenda tj. šetření a vyřizování několika set tisíců případů znamená pro úředníky 
neúnosnou zátěž; odmítáním nových pracovních posil demonstruje spolkové ministerstvo financí 
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ostatním rezortům svou šetrnost, a tak celní správa, které celostátně chybí 3650 celníků, vše řeší 
organizačními přesuny. Úsporné snahy spolkového ministerstva financí však míjejí cíl: dodatečné 
úkoly směrované do zeštíhlené celní správy nejen že nepřinášejí žádoucí efektivitu, ale spíše 
vyvolávají další nové problémy - přepracované celníky na nemocenské a tím i zpoždění při vymáhání 
desítek milionů eur dlužných odvodů od nedbalých plátců. 
 
Martin Fassmann ; Jan Hábík 
Daňovou absurditu nezplodili amatéři : jak jsou rozdány karty 
Sondy, Sv. 21, (2011) č. 8, s. 20-21 
Komentář k dopadům navrhované daňové reformy v ČR na příjmy zaměstnanců a OSVČ. V tabulce je 
porovnáno současné zdanění zaměstnanců/zaměstnavatelů a zdanění v roce 2013. 
 
Deutsche Bundesbank 
Der US-Arbeitsmarkt im aktuellen Zyklus = The US labour market in the current cycle 
Trh práce USA v nynějším cyklu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 4, S. 35-52 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 4, p. 35-51 
V důsledku nedávného hospodářského poklesu v USA výrazně stoupla nezaměstnanost a následné 
oživení nepřineslo mnoho nových pracovních míst, což vytváří další tlaky na makroekonomický vývoj 
v USA. Studie detailně analyzuje vývoj na trhu práce v historickém i mezinárodním srovnání a hledá 
vysvětlení tohoto stavu prostřednictvím teoretického zkoumání nejčastěji uváděných důvodů: cyklické 
faktory, produktivita práce, nárůst strukturálních změn, neochota přijímat zaměstnance malými 
podniky aj. Zaměřuje se také na stanovení úlohy rigidity nominální mzdy směrem dolů v daném 
období, mzdová přizpůsobení a porovnává vývoj mzdových nákladů v USA a Německu v době recese. 
- Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Dietrich Creutzburg 
Die neue Stärke der Gewerkschaften 
Nová síla odborů 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 83 (29.4.2011), S. 14-15 
K důvodům rostoucího renomé odborů v Německu u zaměstnanců i u politiků. 
 
Ladislav Jouza 
Nová platová úprava ve veřejné a státní správě 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2011, č. 2, s. 43-45 
Změny v platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2011: koho se 
změny týkají, informace o platu, platové zařazení, zvláštní platový tarif, smluvní plat, větší pravomoc 
zaměstnavatelů, platová opatření ve zdravotnictví. 
 
Christian Ramthun ... [et al.] 
Nur gucken, nicht anfassen! : Löhne 
Pouze přihlížet a nedotýkat se! : mzdy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 21, S. 18-24 
Německo prožívá výrazné oživení konjunktury, podnikové zisky razantně rostou - a tím i daňové 
příjmy k nemalé radosti spolkového ministra financí. Zaměstnanci sice také slušně vydělávají, efekt 
nárůstu (2,0-2,5 %) se však u reálných mezd zřejmě nedostaví, protože nepřevyšuje hodnotu 
prognózované inflace (celoročně 2,4-3,0 %) - příjemce malých a středních příjmů navíc ohrožuje i daňová 
progrese a vyšší sociální odvody. V tabulkách vzorové příklady zdanění v roce 2011 a 2012. 
 
František Múčka 
Prečo by mali rásť : produktivita bude aj naďalej predbiehať rast reálnych miezd. Ekonomiku 
to posilní, zamestnancov sklame 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 24, s. 10-12 
Komentář k aktuální situaci na trhu práce a trendům ve vývoji mezd v SR doplňuje tabulka, která 
zachycuje změny platů ve vybraných odvětvích v období recese (rok 2008 a 2011). 
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Michael Moritz 
The impact of Czech commuters on the German labour market 
Působení Čechů dojíždějících za prací na trh práce v Německu 
Prague economic papers, Vol. 20, (2011) No. 1, p. 40-58 
Na základě empirických dat za období 1980-2001 autor zkoumá liberalizaci trhu práce v bavorských 
příhraničních oblastech v souvislosti s českými občany dojíždějícími za prací, osvětluje vývoj mezd a 
porovnává německé i dojíždějící pracovníky v oblastech bavorského příhraničí s ostatními domácími    
i zahraničními pracovníky v SRN. Provádí ekonometrickou analýzu s cílem zjistit, zda mělo otevření 
hranic mezi Německem a ČR významný dopad na vývoj mezd domácích i cizinců (a zejména českých 
občanů) v porovnání s pracovníky v jiných oblastech Německa. Závěry naznačují neexistenci hlubšího 
negativního působení Čechů dojíždějících za prací na bavorský trh práce a pracovní sílu. - Pozn. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 7-8/2011  
Podniková stipendia z hlediska daně z příjmů. Právní záruky k zajištění povinností [zaměstnance vůči 
zaměstnavateli]. Agenturní zaměstnávání. Zvýšení důchodového věku za hranici 70 let - změny. 
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství; praktická řešení. Odvolání vedoucího zaměstnance - nárok na 
odstupné. Důvod k výpovědi z organizačních důvodů - útlum  zaměstnavatele. Povinnosti a chyby 
zaměstnavatele. Příjmy poplatníka ze závislé činnosti - z prodeje nemovitostí. Nový způsob výpočtu 
důchodů. Peněžité nároky uchazeče o zaměstnání. Prohlášení k dani zaměstnance. 
 

Právo 
 
Daniel Mališ 
Přihlas pohledávku, vyfasuješ dluh 
Euro, Sv. 2011, č. 23, s. 86 
Kritický pohled na snahu zefektivnit konkurzní řízení v ČR prostřednictvím nestandardní 
odpovědnosti insolvenčních věřitelů za pravost (existenci) jimi přihlášených pohledávek a sankcí 
spojených s uplatňováním pohledávky, jejíž skutečná výše činí méně než 50% přihlášené částky,       
(§ 178, §181 insolvenčního zákona) - z pohledu adekvátnosti i ústavnosti. 
 
Daniel Anýž 
USA jsou ochotny k ústupkům v dohodě o ochraně investic 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 109 (3.6.2011), s. 16-17 
Ke snahám českého ministerstva zahraničí a ministerstva financí o zahájení jednání o změně vzájemné 
dohody o ochraně investic s USA. ČR se tak chce vyhnout hrozbě vícenásobných investičních 
arbitráží. -- Viz další článek s tematikou vypovídání smluv o ochraně investic s evropskými státy na 
s.17. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 2 
 
Stát jako akcionář a meze správního uvážení : žaloba pro nesplnění povinnosti členského státu (čl. 56 
SES, resp. čl. 63 SFEU). Komise v. Portugalská republika (Energias de Portugal). 
Rozsudek ESD (první senát) z 11.11.2010            C-543/08 
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Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 3 
 
Zásada omezení ručení do výše majetku společnosti a rozšíření ručení na společníka : rozhodnutí         
o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) (čl. 49 a 63 SFEU). Idryma Typou AE v. 
Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis. 
Rozsudek ESD (druhý senát) z 21.10.2010             C-81/09 
 
 
Správní právo, 2011, roč. 44, č. 1-2 
 
Volný pohyb osob – právo na vstup a pobyt – omezení z důvodu veřejného pořádku – Schengenský 
informační systém : žaloba pro nesplnění povinnosti (čl. 226 SES). Komise Evropských společenství 
v. Španělské království. 
Rozsudek ESD (Velký senát) z 31.1.2006            C-503/03 
 
 
Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 4 
 
Nákup služeb od společného podniku a právo veřejných zakázek : rozhodnutí o předběžných otázkách 
obchodního soudu v Helsinkách (Finsko). Terveystalo Healthcare Oy v. město Oulu.  
Rozsudek ESD (třetí senát) z 22.12.2010                                                                            C-215/09 
  
 
 
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)                                                                                          
 
 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Vít Pošta, Vilém Valenta 
Composite leading indicators based on business survey : case of the Czech economy 
Předstihové kompozitní indikátory na základě průzkumu podniků : na příkladu české 
ekonomiky 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 1, p. 12-18 
Problematika monitorování a předpovídání hospodářského cyklu prostřednictvím předstihových 
indikátorů v ČR. Nejprve krátce k podstatě užití indikátorů hospodářského cyklu s cílem jeho analýzy 
a predikce, dále k metodologii a současné praxi konstrukce a interpretace kompozitního předstihového 
indikátoru (CLI) Ministerstvem financí ČR. Autoři dále předkládají dva CLI pro českou ekonomiku    
(s přestihem 3 a 5 měsíců, čerpají z průzkumu podniků dle nové klasifikace CZ-NACE) a hodnotí 
jejich predikční schopnosti ve vztahu k hospodářskému cyklu. - Pozn. 
 
Axel Ehlert 
Die neue Umsatzsteuerstatistik nach Veranlagungen 
Nová statistika DPH na základě vyměřené daně 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 4, S. 376-387 
Prezentaci prvních předběžných výsledků nové statistiky DPH, která vychází z vyměřené daně, 
doplňují rovněž první výsledky srovnávací analýzy obou statistik DPH - tedy statistiky DPH 
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vycházející z vyměřené daně a statistiky DPH na základě předběžného přiznání k DPH. Záběr, přínos 
a využitelnost obou statistik. - Pozn. 
 
Marie Bohatá 
The role of the official statistics in the context of the global crisis 
Úloha oficiální statistiky v souvislosti s celosvětovou krizí 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 1, p. 5-11 
Autorka v příspěvku nejprve stručně popisuje postavení a cíle oficiální statistiky, dále se věnuje 
četným výzvám, které před oficiální statistiku postavila nedávná krize (zejména v oblasti národních 
účtů, hlavních evropských ukazatelů konjunkturální povahy - Principal European Economic Indicators 
PEEIs a sociální statistiky) a v závěru analyzuje obecné kroky na úrovni Evropské unie ke zlepšení 
celkové kvality oficiálních statistik v reakci na finanční a hospodářskou krizi. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Zdeněk Morávek 
Dotace u příspěvkových organizací v účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 11, s. 34-38 
(Postupy) účtování dotací u příspěvkových organizací dle Českých účetních standardů (ČÚS 703 - 
Transfery). Definice transferu, rozlišení transferu průtokového či transferu s/bez povinnosti finančního 
vypořádání. Transfery podléhající finančnímu vypořádání (např. dotace na přímé náklady, které se      
v případě nevyčerpání vracejí); transfery ze státního rozpočtu podléhající vypořádání (účelové dotace). 
Doplněno příklady. 
 
Karlheinz Küting, Christoph Seel 
Konvergenz der Equity-Methode zwischen neuem HGB und IFRS? : Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten nach dem BilMoG und IFRS 3 (rev. 2008) / Annual Improvements 2008 
Konvergence metody equity mezi novým obchodním zákoníkem a IFRS? : rozdíly a shody mezi 
zákonem o modernizaci účetního práva a IFRS 3 (rev. 2008 )/ Zdokonalení mezinárodního 
účetního výkaznictví v roce 2008 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 18, S. 1005-1013 
Equity method, metoda podílového ocenění (účtování o investicích v přidružených společnostech) 
prošla v poslední době na úrovni národního i mezinárodního účetnictví značnými změnami - cílem 
německého zákona o modernizaci účetnictví bylo vytvořit konkurenceschopnou a současně výhodnou 
alternativu k IFRS, i když došlo k určitému přizpůsobení ke standardu IFRS. Příspěvek zkoumá 
zásadní rozdíly a shody mezi německým obchodním zákoníkem a standardem IFRS (doplněno             
i názorným přehledem v tabulce). Obchodní/firemní hodnota, jednotné účetnictví a oceňování v rámci 
koncernu, vymezení latentních daní. - Pozn. 
 
Karel Janda 
Nadace a jejich účetnictví 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 7-8, s. 47-51 
Principy vedení účetnictví v nadacích se zdůrazněním odlišností od ostatních neziskových organizací. 
Definice nadace, přípustné podnikatelské aktivity a odlišení od nadačního fondu. Legislativa k účetnictví 
nadace. Typy smluv pro nadace (obchodní závazkové vztahy, průkaznost smlouvy). Povinnost 
sestavení účtového rozvrhu nadace a analytického účtování o nákladech a výnosech. Členění výnosů. 
Zpracování účetní závěrky, audit závěrky. Povinnost součinnosti nadace s auditorem. 
 
Zdeněk Morávek 
Opravné položky - účetní pohled 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 7-8, s. 40-43 
Účetní aspekty opravných položek u neziskových účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC 
atd.); opravné položky k pohledávkám, ČÚS č. 407, příklady účtování. 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

27 

David Procházka 
The role of fair value measurement in the recent financial crunch 
Úloha oceňování reálnou hodnotou v nedávné finanční krizi 
Prague economic papers, Vol. 20, (2011) No. 1, p. 71-88 
Příspěvek do diskuse o potenciální úloze účtování v reálných hodnotách v nedávné finanční a následné 
hospodářské krizi. Autor analyzuje ekonomické rysy principu oceňování reálnou hodnotou a následně 
shrnuje a hodnotí teoretické i empirické přístupy ekonomické i účetní teorie proti i ve prospěch 
urychlení záporného hospodářského vývoje použitím konceptu účtování v reálných hodnotách ve 
finančním výkaznictví. - Pozn. 
 
Vladimír Šretr 
Účtování o půjčkách a úvěrech 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 11, s. 29-34 
Účtování přijatých nebo poskytnutých úvěrů a půjček v podnikatelské nebankovní sféře; způsoby 
účtování, účtování  krátkodobých/dlouhodobých půjček a úvěrů, příklady. Vliv úroků z úvěrů/půjček 
na základ daně z příjmu fyzických a právnických osob. 
 
Kai Udo Pawelzik 
Vorschlag für ein zweckmäßiges Bilanzgliederungsschema 
Návrh účelového schématu členění v rozvaze 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 20, S. 1117-1123 
Odklon od tradičního členění rozvahy navrhovaný IASB způsobil značný rozruch a i když se nová 
koncepce jeví při bližším pohledu jako logická, nepodařilo se ji prosadit. V příspěvku je představen 
nejen reformní návrh IASB, ale i tradiční rozvahová schémata - HGB (německý Obchodní zákoník) a 
IFRS - a pro porovnání i rozvahové členění praktikované ve Velké Británii, které je na rozdíl od 
předchozích dvou značně agregované. Prezentován je rovněž alternativní rozvahový formát "Capital 
employed" . - Pozn. 
 

 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 7-8/2011  
Analytické účty pro správné sestavení výkazů. Vypořádací podíl v obchodních společnostech. 
Kapitálové účty a závazky. Dlouhodobý majetek. Zaúčtování složené kauce za jednotku premid.  
Zveřejnění dokumentů u auditované a neauditované s.r.o. Služební automobil i pro soukromé účely. 
Automobil v podnikání. Daňové a účetní odpisy u nákladního automobilu. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 13/2011  
Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů. Odpočet DPH v částečné výši. Zkušenosti 
z kontrol - Vedlejší pořizovací náklad není oceňovacím rozdílem. Daňové posouzení bezplatně 
předaného hodnotného obchodního vzorku. Manažerská a konzultační služba americké firmy pro 
české plátce. 
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Veřejná správa 
 
Jaroslava Kypetová 
Blíží se konec přenesené státní správy? 
Veřejná správa, Sv. 2011, č. 12, s. 21-23 
Úvaha na téma funkčnosti spojeného modelu veřejné správy (výkonu státní správy v přenesené 
působnosti). 
 
Zdeněk Budovec 
Hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 7-8, s. 64-67 
Specifika hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti zaměstnanců veřejné správy vypracovaná 
zaměstnavatelem (např. ÚSC). Posudek o pracovní činnosti, obsah posudku, nepravdivý posudek, 
informace o zaměstnanci, náležitosti potvrzení o zaměstnání. Kritéria odměn; zaměstnanec s neuspokojivými 
pracovními výsledky. 
 
Jiří Kroupa 
Povinnost mlčenlivosti : celní správa 
Veřejná správa, Sv. 2011, č. 11, s. 20-22 
Povinnost mlčenlivosti příslušníků celní správy ČR podle celního zákona, důvody a podmínky příp. 
zproštění mlčenlivosti. 
 
Zdeněk Budovec 
Škoda způsobená při výkonu veřejné moci - odpovědnost zaměstnance 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 6, s. 3-6 
K odpovědnosti subjektů veřejné správy resp. státu za škodu způsobenou porušením právních 
povinností nebo v důsledku nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu. Zodpovědnost 
zaměstnance veřejné správy, právní předpoklady náhrady škody, omezená výše náhrady škody; 
stanovení náhrady škody v případě vedoucích zaměstnanců (v pozici statutárního orgánu). -- Škodám 
způsobeným při výkonu veřejné moci se věnují i dotazy z praxe viz s. 7-8. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Coming clean : Chinese public debt 
Přiznat pravdu : čínský veřejný dluh 
The Economist, Vol. 399, (2011) No. 8736, p. 86 
Banky v západních zemích zatáhly své země do velké recese, kdežto čínské banky svou zemi z recese 
dostaly. Většina státní pomoci v letech 2008-2010 procházela čínskými bankami, které půjčovaly 
investičním společnostem zřizovaným místními vládami (ty si samy nemohou půjčovat). Hodně 
půjček se však nyní jeví jako nedobytné a zatěžuje bilance bank. Centrální vláda se proto rozhodla 
podniknout kroky k napravení situace - dluhy místních vlád jsou odhadovány na 10 bil. jüanů. 
 
Růžena Vintrová 
Data proti škrtům : makroekonomika 
Euro, Sv. 2011, č. 20, s. 68-69 
Autorka polemizuje s přednostním zacílením fiskálních úspor na škrty v sociálních výdajích a 
argumentuje, že přímá souvislost míry sociálních výdajů s mírou zadluženosti veřejného sektoru se 
neprokazuje. Na základě makroekonomických dat provádí mezinárodní srovnání veřejných výdajů na 
individuální spotřebu, celkové struktury užití HDP, výše peněžních sociálních dávek a celkových         
i veřejných výdajů na zdravotnictví ČR se zeměmi EU. V ČR jsou výdaje na individuální spotřebu 
podprůměrné, výdaje na peněžní sociální dávky nízké a poměrně nízké jsou i celkové výdaje na 
zdravotnictví. V grafech je znázorněn podíl individuální spotřeby na HDP, dále peněžité dávky           
z veřejných rozpočtů a veřejný dluh (ve vybraných zemích EU v roce 2009 v % HDP). 
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Donata Riedel ... [et al.] 
Der Mitnahme-Effekt 
Paralelní účinek 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 80 (26.4.2011), S. 1, 6-7 
Státní pomoc podnikům v Německu, komentář k výši státních dotací a dalším formám podpory 
poskytované (i) deseti německým koncernům s největšími zisky. 
 
von Hans-Werner Sinn 
Der Schulden-Tsunami 
Dluhové tsunami 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 20, S. 48 
Náhlé zvýšení dluhové kvóty Německa vykazované Eurostatem je vysvětlováno jednak nárůstem 
zachycených toxických úvěrů ve státních Bad Banks (vyměňují je soukromým bankám za státem 
jištěné dlužní úpisy), dále i různými opatřeními státu na záchranu německých bank a také z důvodu 
samozřejmé účasti Německa na evropských záchranných balících pro krizové státy. Autor upozorňuje, 
že deficitní kvóty v Evropě a tedy i v Německu jsou vyšší, než se uvádí, protože (jednorázové) 
náklady typu záchranné akce se sice objevují ve statistikách dluhů státu, ale nepromítají se do státního 
deficitu. Současně zpochybňuje praxi formálního dodržování úřední definice rozpočtového deficitu 
bez ohledu na současnou všudypřítomnou dluhovou bouři. 
 
Glenn Hubbard 
Forget the debt ceiling and focus on debt 
Zapomeňte na dluhový strop a soustřeďte se na dluh 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37628 (27.5.2011), p. 9 
V souvislosti s tím, že 15. května USA dosáhly limitu stanoveného pro výši státního dluhu, se v článku 
rozebírají příčiny růstu dluhového břemene. Jestliže nedojde ke změnám ve fiskální politice, odhaduje 
se nárůst výše dluhu v příštích 30 letech až na 200 % HDP. Východiskem by měla být především 
stabilizace a snížení federálních výdajů v poměru k HDP. Čistě daňové řešení by si vyžádalo rozsáhlé 
paušální zvýšení marginálních daňových sazeb, snížení daňových výdajů, nebo obojí. 
 
Eduard Komárek 
Hospodaření ÚSC - sledování a vnější zásahy.(1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č. 6, s. 76-80 
Historické shrnutí vývoje samosprávných celků a jejich vazeb na další články veřejné správy resp. 
vazeb na další složky veřejných rozpočtů s pohledem na zásahy státu do jejich hospodaření. Aspekty 
kontrol nakládání s majetkem a finančními prostředky obhospodařovanými samosprávou. 
 
Robert Břešťan 
Rozpočet podle Robina Hooda : financování Unie 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 25, s. 42-43 
K očekávanému návrhu na nové zdroje financování rozpočtu EU na období 2014-2020. Jako 
nejpravděpodobnější kandidáti na novou celoevropskou daň jsou zmiňovány uhlíková daň a daň          
z finančních transakcí/Tobinova daň. Názory na zavedení těchto daní, jejich úskalí. -- Viz také 
komentář Proč chtít evropské daně na s. 36. 
 
Robin Wigglesworth, Stefan Wagstyl 
Search for yield gives big boost to emerging debt 
Hledání výnosu nahrává dluhopisům z rozvíjejících se zemí 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37625 (24.5.2011), p. 27 
Rozvíjející se země ve střední Evropě i jinde těží v posledních letech z obrovského množství peněz 
tekoucích do dluhopisových fondů, jež se specializují právě na tyto země. Podle investorů je např. 
bezpečnější nakoupit vládní dluhopisy Maďarska než Španělska. Příliv peněz pomáhá rozvíjejícím se 
státům výrazně snížit náklady na obsluhu dluhu, peníze si na dluhopisovém trhu půjčují za 
výhodnějších podmínek. Analytici nicméně kladou otázku, zda nejsou výnosy těchto bondů přece jen 
příliš nízké vzhledem k riziku, jež v sobě skrývá půjčování peněz rozvíjejícím se státům. -- Český 
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překlad článku viz Hospodářské noviny ze dne 25. 6. 2011 na s. 22 pod názvem Dluhopisům vládne 
střední Evropa. 
 
Miroslav Zámečník 
Schizofrenní koktejl růstu a obav : Evropa 
Euro, Sv. 2011, č. 21, s. 64-67 
Analýza vyhlídek a postojů k dalšímu navýšení finanční pomoci zadluženému Řecku, případně           
k restrukturalizaci jeho státního dluhu. Sílící nesouhlas s evropským záchranným balíkem ze strany 
Řecka, pohled Německa, EK a MMF. -- K detailům a postupu vyjednávání o druhém záchranném 
balíku viz příspěvek Pomoc Řecku mají ze třetiny zaplatit soukromí investoři v HN č. 112, 8.6.2011, s. 22. 
 
Luděk Tesař 
Stát koná, jako by neznal pojem "bankrot", a obírá přitom i obce 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 5, s. 8 
Dopady růstu rozpočtového deficitu a finanční politiky státu na komunální finance; neopodstatněné a 
nepřiměřené posilování regulace zadluženosti obcí, státem popírané principy dobrého hospodáře. 
 
R.Je. Artjuchin 
Zadači i napravlenija razvitija kaznačejskoj sistemy Rossii 
Úkoly a směry rozvoje pokladního systému Ruska 
Finansy, Sv. 2011, No. 3, s. 3-10 
Úkoly a činnost Federální pokladny Ruska, strategie střednědobého rozvoje, plnění naplánovaných 
úkolů v roce 2010, cíle pro rok 2011, využití informačních technologií. 
 
Deutsche Bundesbank 
Zu den Beschlüssen des Europäischen Rates zur künftigen Vermeidung und Bewältigung von 
Staatsschuldenkrisen = European Council decisions on the prevention and resolution of future 
sovereign debt crises 
Rozhodnutí Evropské rady k předcházení a řešení budoucích dluhových krizí států 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 4, S. 53-58 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 4, p. 53-58 
Pohled německé centrální banky na reformní balíček k posílení existujících pravidel pro předcházení a 
řešení dluhových krizí zemí eurozóny, který přijala Evropská rada v březnu 2011 (revidování Paktu 
stability a růstu, pravidla pro odhalování, prevenci a nápravu makroekonomické nerovnováhy v Unii, 
vytvoření Paktu euro plus k posílení koordinace evropských hospodářských politik a zavedení ESM - 
Evropského stabilizačního mechanismu). - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 

Zdravotnictví 
 
Peter Thelen, Thomas Sigmund, Heike Anger 
Subventionsfall Landarzt 
Dotování venkovských lékařů 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 106 (1.6.2011), S. 1, 6-7 
K plánu zavedení podpor k založení resp. udržení lékařských praxí na venkově v Německu. Přehled 
finančních a profesních zvýhodnění uvedených v návrhu zákona o zlepšení struktury zabezpečení 
lékařské péče (a předpokládané náklady z titulu zákona). Charakteristika rozložení a financování 
lékařské péče, stručný přehled zdravotních reforem za posledních 50 let. V grafech vývoj počtu 
(domácích) lékařů od roku 2005, přehled ročních příjmů jednotlivých specialistů, počet lékařů na tisíc 
obyvatel ve vybraných evropských zemích. 
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Zemědělství 
 
Táňa Králová 
Na velikosti záleží : agrární politika 
Euro, Sv. 2011, č. 25, s. 38-40 
Problematika reformy unijní agrární politiky a změn pro vyplácení dotací zemědělským podnikům      
v EU. Kontroverzní otázka zastropování přímých plateb s ohledem na velkovýrobu, situace v ČR, 
která má v porovnání s ostatními zeměmi EU největší zemědělské podniky. Kritika dotačních stropů a 
zvýšení administrativní zátěže v důsledku připravovaných změn, otázka zveřejňování informací           
o výplatách dotací právnickým i fyzickým osobám v jednotlivých členských zemích. 
 

Ostatní 
 
Jiří Táborský 
Církve mají dostat až 59 miliard korun : restituce 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 106 (31.5.2011), s. 5 
K jednáním o výši finančního a naturálního majetkového vypořádání českého státu s církvemi. 
Porovnání s původním návrhem, který připravila vláda M. Topolánka; navrhované změny současného 
systému financování církví státem; problematika obecního majetku; nesouhlas veřejnosti s církevními 
restitucemi. -- K tématu církevních restitucí a majetku katolické církve i z historického pohledu viz 
čas. Ekonom, č. 23/2011, s. 48-50 a komentář Je na čase vrátit církvím majetek (z pohledu měst a 
obcí) na s. 52. 
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Daně 
 
25828     Pouze prezenčně 
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná k 1.4.2011 
Praha : Grada, 2011, 263 s. 
Hlavní změny zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob a platných pro rok 2010 a 2011. 
Znění všech daňových zákonů a vybraná ustanovení zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů - ekologické či energetické daně. Zákon daňový řád. U některých zákonů je uveden úvodní 
stručný komentář ke změnám. - 20. vyd. - ISBN: 978-80-247-3944-1 (brož.) 
 
25853 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2011] : komentář, příklady, výklad změn 
Olomouc : ANAG, 2011, 303 s. 
Druhy hmotného a nehmotného majetku, jeho pořízení a evidence. Majetek vyloučený z odpisování. 
Vstupní cena. Technické zhodnocení. Zásady odpisování. Nositelé odpisů - kdo může odpis uplatnit. 
Způsoby a postupy odpisování. Likvidace majetku. Pořízení hmotného majetku formou finančního 
pronájmu. Péče o majetek. Vybraná ustanovení předpisů. Výklad je doplněn konkrétními příklady       
z praxe. - 13. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-660-0 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25812 
Olivier Blanchard, Alesia Amighini and Francesco Giavazzi 
Macroeconomics : a European perspective 
Makroekonomie : evropský pohled 
Harlow : Pearson Education, 2010, xxiv, 586 s. : grafy, tab., rámečky, vzorce 
Učebnice makroekonomie, je rozdělena do tří částí: jádro výuky (úvahy o tom, co určuje výstup, 
nezaměstnanost a inflaci z krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého pohledu; trh zboží; finanční 
trhy, IS-LM model; trh práce; AS-AD model; přirozená míra nezaměstnanosti a Phillipsova křivka; 
inflace; růst; úspory; interakce mezi výstupem a kapitálem; technologický pokrok a růst), nástavba 
(očekávání: očekávání a finanční trh, očekávání, spotřeba a investice; otevřená ekonomika: 
hospodářská politika v otevřené ekonomice, režimy směnných kurzů; patologie: krize z let 2007-2010, 
vysoké zadlužení, vysoká inflace; pravidla a omezení měnové a fiskální politiky) a evropská 
hospodářská a měnová integrace, dopad eura na evropské státy. - Příl. - ISBN: 978-0-273-72800-9 
(brož.) 
 
25826 
Miloš Picek 
Stát blahobytu, nebo kapitalismus? : my a svět v éře neoliberalismu 1989-2009 : (vybrané články 
autora) 
Všeň : Grimmus, 2009, 189 s. : tab., grafy 
Chronologicky seřazený výběr článků makroekonoma M. Picka, které analyzují hospodářský vývoj 
Československa a České republiky od roku 1989 do roku 2009. Kriticky v nich hodnotí ekonomickou 
transformaci a její dopady na českou společnost. Všímá si také vývoje v ostatních postkomunistických 
zemích, analyzuje "hospodářský zázrak" v Číně a přináší svůj pohled na příčiny současné finanční a 
hospodářské krize. Z obsahu příspěvků např.: kuponová privatizace, selhání transformace české 
ekonomiky, třetí cesta, společná měna, privatizace sociálního státu aj. - 1. české vyd. v tomto souboru -  
4 příl. obsahují tabulky s HDP. - ISBN: 978-80-902831-4-5 (váz.) 
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25844 
George A. Akerlof, Robert J. Shiller ; [z anglického jazyka přeložil Stanislav Pavlíček] 
Živočišné pudy : jak lidská psychologie řídí ekonomiku a proč je podstatná pro světový 
kapitalismus 
Praha : Dokořán : Argo, 2010, 303 s. 
Ekonomické dění neurčují jen racionální lidské motivy, měřitelné proměnné nebo matematicky 
vyjádřené vztahy, působí v ní i psychologické síly, které J. M. Keynes nazval "animal spirits" 
přeloženo v knize jako "živočišné pudy". Patří mezi ně důvěra, spravedlnost, nepoctivost, peněžní 
iluze aj. Podle autorů (významní světoví ekonomové současnosti) jsou tyto živočišné pudy jednou       
z hlavních příčin současné krize. Objasňují, jak fungují takové jevy jako hospodářská krize, 
nezaměstnanost, míra úspor, prudké výkyvy cen akcií a nemovitostí či chudoba menšin. V dobách 
hospodářské recese převládá pud strachu a lidé se neřídí racionálními ekonomickými pohnutkami. -    
1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-299-1 (Dokořán : váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25830 
Pavel Řežábek 
Měnová politika a její interakce s politikou fiskální 
Praha : Karolinum, 2011, 126 s. : 3 obr., 11 tab., 9 grafů 
Analýza interakce měnové a fiskální politiky jak z teoretického, tak z empirického pohledu. Práce 
vychází ze zahraničních zkušeností a výzkumu a zároveň i z praktických zkušeností autora. 
Vybudovaný teoretický rámec, včetně empirické aplikace na datech z ČR, představuje pro 
hospodářskopolitické instituce robustní nástroj pro analýzu praktického provádění měnové a fiskální 
politiky a jejího dopadu na hospodářství. Práce zároveň poskytuje přehled metod používaných k odhadu 
potenciálního produktu a popis jejich aplikace v ČNB a na Ministerstvu financí. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-246-1894-4 (brož.) 
 
25811 
edited by Franco Fiordelisi, Philip Molyneux, Daniele Previati 
New issues in financial institutions management 
Nové otázky v řízení finančních institucí 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010, xix, 297 s. : tab., grafy, schémata, vzorce 
Pohled na hlavní trendy ovlivňující finanční odvětví v pokrizovém období, jednotlivé příspěvky 
poukazují na ústřední oblasti zájmu ze strany politiků i akademických pracovníků. Publikace je 
rozdělena do čtyř tematických oblastí, které zahrnují: management, inovace a technologie v bankovnictví; 
efektivitu a produktivitu; slučování ve finančním sektoru a řízení a správu - problematiku corporate 
governance. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-27810-3 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25801 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Servaas Deroose] 
The economic adjustment programme for Greece : third review - winter 2011 
Program hospodářského přizpůsobování Řecka : třetí inspekce - zima 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, February 2011, 135 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu řecké ekonomiky na základě 
třetího čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu z února 2011. Přehled nejnovějšího makroekonomického vývoje 
řecké ekonomiky, rozvoj finančního sektoru a finančních trhů. Realizace programu v oblasti fiskální 
politiky v roce 2010 a výhled na období 2011-12; reformy v oblasti veřejné správy, penzí a 
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zdravotnictví; finanční politiky; prorůstové strukturální reformy. Stav realizace kroků požadovaných 
po vládě; makroekonomická prognóza do roku 2014; aktualizované programové dokumenty. - Pozn.,  
6 příl. - ISBN: 978-92-79-19327-9 (brož.) 
 
25800 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
The economic adjustment programme for Ireland 
Program hospodářského přizpůsobování Irska 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, February 2011, 89 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise, která přináší dokumenty a doplňující informace k poskytnutí zahraniční 
finanční pomoci Irsku zeměmi eurozóny, MMF a ECB z listopadu 2010. Program finanční pomoci až 
ve výši 50 miliard eur pro potřeby rozpočtu a 35 miliard eur na opatření pro podporu bank na období 
2011-2013 byl schválen v prosinci 2010. Nejprve krátce k hospodářské výkonnosti Irska, 
nerovnováhám domácího bankovního sektoru, bublině na trhu nemovitostí a k raným krokům, které 
irská vláda podnikla v souvislosti s finanční krizí a zhoršující se makroekonomickou stabilitou země. 
Dále k hlavním cílům i rizikům programu a jeho plánu, financování a sledování programu. Doplněno 
programovými dokumenty. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-19325-5 (brož.) 
 
25808 
International Monetary Fund 
World economic outlook. April 2011, Tensions from the two-speed recovery: unemployment, 
commodities, and capital flows 
Světový hospodářský výhled. Duben 2011, Napětí ohledně dvourychlostního oživení: 
nezaměstnanost, komodity a kapitálové toky 
Washington : International Monetary Fund, 2011, xviii, 221 s. : tab., grafy, mapky, vzorce, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF a globální 
ekonomiky v roce 2011 a 2012. Stav světové ekonomiky se zlepšuje, oživení se upevňuje, ale zůstává 
nevyvážené (růst v rozvinutých ekonomikách je odhadován na 2,5%, v rozvíjejících a rozvojových 
zemích má přesáhnout 6,5%). Přetrvává vysoká nezaměstnanost, neklid vzbuzuje růst cen komodit. 
Detailně je analyzován vývoj a perspektivy komoditních trhů, nedostatek ropy a jeho důsledky pro 
globální hospodářství. Rozbor mezinárodních toků kapitálu v posledních 30 letech přináší hodnocení 
pravděpodobných odezev na změny globálního makroekonomického prostředí. Připojeny jsou také 
stati o hospodářských vyhlídkách jednotlivých významných regionů, USA a SNS. Na závěr rozsáhlá 
statistická příloha s historickými daty a střednědobými scénáři vývoje na roky 2013-2016. - Pozn. -- 
Statistická příl. - ISBN: 978-1-61635-059-8 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
25838 
Radka Druláková 
Subsidiarita v Evropské unii : právní princip anebo užitečný symbol? 
Praha : Oeconomica, 2010, 233 s. 
Subsidiarita v EU jako normativní princip, jehož používání při tvorbě a výkonu komunitárního práva 
by mělo zajistit optimální a efektivní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně rozhodování 
(nadnárodní, národní a regionální). Publikace zkoumá jeden za základních a aktuálních principů dobré 
správy (good governance). Nabízí etymologický rozbor pojmu, historický vývoj, popis zapojování 
tohoto principu do legislativního rámce ES/EU a především analýzu současného pojetí a praktického 
uplatňování subsidiarity v EU. - Vyd. 1. - 3 tab. - ISBN: 978-80-245-1666-0 (brož.) 
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Podnik a podnikání 
 
25748 
OECD 
Corporate governance in Chile 
Řízení a správa společností v Chile 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, 71 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva vychází z přezkumných jednání Corporate Governance Committee, které byly součástí procesu 
přistoupení Chile k OECD. Hodnotí pokrok ve zlepšování systému corporate governance a nová 
zákonná opatření v Chile a přináší návrhy a doporučení OECD k jeho zdokonalení. Analyzuje správu a 
řízení společností v Chile, právní a regulační korporační rámec, postavení akcionářů, poskytování 
informací a správu ve státních podnicích aj. - Bibliogr. - ISBN: 978-92-64-09594-6 (brož.) 
 
25831 
Dana Dluhošová a kol. 
Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita 
Praha : Ekopress, 2010, 225 s. : tab., obr. 
Komplexní zpracování problematiky finančního řízení a rozhodování podniku. Obecně používané 
principy a metodické postupy (kategorizace finančních toků, princip časové hodnoty peněz, metody 
analýzy odchylek, kvantifikace rizika a oceňování na bázi současné hodnoty). Pojetí finančních 
výkazů, měření finanční výkonnosti, aplikace finančních analýz na bázi poměrových ukazatelů a 
pyramidálních analýz odchylek, stanovení nákladů kapitálu, metody investičního rozhodování a 
oceňování podniku. Aplikace reálných opcí. Každá kapitola je zakončena shrnutím a řešenými 
příklady. - 3., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-86929-68-2 (brož.) 
 
25827 
Tomáš Nekvapil 
Neptejte se účetních, jak řídit náklady : 10 příběhů o kalkulacích v podnikání 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 133 s. : obr., tab. 
Typická nedorozumění a omyly vyplývající ze vzájemného nepochopení mezi ekonomy a 
„neekonomy“ ve firmách. Na praktických příkladech autor vysvětluje problémy s cenou, alokací a 
velikostí dávky při sledování spotřeby zdrojů, kalkulaci a její chyby, opotřebení, odpisy, náklady na 
obnovu a rizika ve spojení s vlastnictvím dlouhodobého majetku, vztah mezi množstvím produkce a 
její ziskovostí, ABC kalkulace, kapacitní management v praxi a využití nákladového modelování. - 
Vyd. 1. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7357-596-0 (brož.) 
 
25823 
Hermann Simon ; [přeložila Hana Škapová] 
Skrytí šampióni 21. století : úspěšné strategie málo známých firem, které mají vedoucí postavení 
na světových trzích 
Praha : Management Press, 2010, 383 s. : obr. 
Úspěšné firmy střední velikosti, které si udržují ve svém specializovaném oboru přední postavení na 
světových trzích v globalizovaném ekonomickém prostředí. Co je příčinou jejich úspěchu? Společné 
rysy, přístupy, procesy. Důvody prosperity a faktory, kterými se odlišují zejména od velkých 
korporací, nachází autor v jejich přístupu k vlastním provozním činnostem, k oblasti služeb 
zákazníkům a marketingu, k inovačním procesům, řízení lidských zdrojů, volbě organizačních 
struktur, vedení, tvorbě a implementaci strategie. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-225-3 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
25835 
Zdeněk Kutina 
Profese: pojišťovací makléř 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2010, 162 s. 
Komplexní pohled na profesi pojišťovacího makléře jako specifický druh finanční služby. Teorie a 
praxe s přehledem základních aktuálních legislativních norem a kontaktů. Definice profese v kontextu 
pojistného trhu a legislativního prostředí. Předpoklady a podmínky pro výkon profese (etické principy, 
povinnosti, způsoby odměňování). Velká pojistná rizika. Instituce, dohled v pojišťovnictví. Česká 
kancelář pojistitelů. - 1. vyd. - Vydáno v edici (nakl.) Eupress. - ISBN: 978-80-7408-038-8 (brož.) 
 
25842 
Tomáš Červinka 
Zdravotní pojištění 2011 s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2011, 167 s. 
Problematika zdravotního pojištění v oblasti placení pojistného a plnění ostatních zákonných 
povinností jednotlivými skupinami plátců v právních podmínkách roku 2011, včetně zúčtování OSVČ 
nebo vyhodnocení maximálního vyměřovacího základu za rozhodné období kalendářního roku 2010. 
Právní předpisy, základní pojmy, sankce, splátkové kalendáře a přeplatky. Výklad je doplněn řadou 
konkrétních příkladů z praxe a vzory nové verze tiskopisů. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
644-0 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
25851 
Marek Novotný ... [et al.] 
Zákon o vlastnictví bytů : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxv, 575 s. 
Komentované znění zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Přílohy obsahují znění 
souvisejících předpisů (výňatky zákonů, vyhlášky, nařízení vlády). Komentář obsahuje názory autorů 
k předpisům, které nabyly účinnosti do 31.10.2010. - 4. dopl. a přeprac. vyd. - 12 příl. - ISBN: 978-80-
7400-363-9 (váz.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
25854 
Zdeněk Šenk 
1309 testových otázek BOZP : jedinečný zdroj informací pro OZO BOZP 
Olomouc : ANAG, 2011, 415 s. 
Příručka o zajištění bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) podává přehled o základních právních 
požadavcích v této oblasti. Je sestavená pro potřeby vzdělávání. První část obsahuje cca 1300 
testových otázek. V druhé části je popsán proces vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP, včetně 10 
vzorových písemných testů pro ověření znalostí. V poslední části je podrobně popsána problematika 
odborně způsobilé osoby v prevenci rizik včetně vzorové smlouvy mezi zaměstnavatelem a touto 
osobou o externím zajištění služeb v oblasti BOZP. - 1. vyd. - Přehled souvisejících právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-7263-647-1 (brož.) 
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25841 
Tomáš Neugebauer 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 258 s. : 9 obr. 
Komplexní pohled na základní požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Základní 
termíny a definice. Právní a ostatní předpisy. Odpovědnost. Odborní poradci zaměstnavatele na úseku 
BOZP. Management rizik. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance. 
Zajištění poskytnutí první pomoci. Školení zaměstnanců. Závodní preventivní péče. Poskytování 
ochranných pracovních prostředků. Požadavky na pracovní prostředí. Zajištění BOZP při provozování 
technických zařízení. Ergonomie. Bezpečnostní značky, značení a signály. Požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy. Práce zakázané zaměstnaným ženám a mladistvým. Pracovní úrazy a 
nemoci z povolání. Kontrolní činnosti a kontrolní orgány. Požární ochrana. Firemní ekologie. Krizový 
management. Přehled právních a ostatních předpisů k BOZP. Právní stav publikace je k 1. červnu 
2010. - 11 příl. - ISBN: 978-80-7357-556-4 (brož.) 
 
25848 
Jan Barták 
Quo vadis, personalistiko? 
Praha : Alfa Nakladatelství, 2010, 113 s. : 3 obr. 
Proměny personalistiky v globální a informační společnosti. Teoretické základy personálního řízení 
lidí v organizaci včetně současných a výhledových tendencí: rozvíjení inovativních schopností učící se 
organizace, struktura personálního řízení (audit, plánování, analýza pracovních míst, základní 
personální činnosti), řízení kompetencí a rozvoj talentů, firemní kultura. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
87197-35-6 (brož.) 
 
25840 
Jan Barták 
Řídit nebo vést 
Praha : Alfa Nakladatelství, 2010, 127 s. : obr. 
Lidský kapitál v organizaci. Podmínky řízení rozvoje učící se společnosti. Firemní komunikace. 
Tvorba a realizace strategie řízení lidských zdrojů. Publikace popisuje rozmanitost struktur a modelů, 
které se zabývají touto problematikou. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87197-34-9 (brož.) 
 
25850 
Vladimír Pelc 
Zaměstnanecké benefity v roce 2011 : daňové a pojistné režimy benefitů, čili, Jak zaměstnancům 
poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance 
Praha : Leges, 2011, 240 s. 
Charakteristika zaměstnaneckých benefitů. Daňové a odvodové režimy jednotlivých benefitních 
plnění. Odkazy na použitou judikaturu, příklady forem plnění a odpovědi na dotazy z praxe. - ISBN: 
978-80-87212-66-0 (brož.) 
 

Právo 
 
25855 
Monika Forejtová, Michaela Tronečková 
Evropské právo v praxi 
Plzeň : Čeněk, 2011, 246 s. : barev. il., mapy 
Práce s informačními právními systémy a orientace v nich patří k jednomu z klíčových kritérií 
právnického vzdělání. Publikace poskytuje návod pro konkrétní postup při vyhledávání, interpretaci a 
aplikaci práva ES. Její první část se věnuje obecnému úvodu do práva EU (ČR a EU, Lisabonská 
smlouva, právní principy, systém právních norem, judikatura, interpretace práva EU apod.). Druhou 
část tvoří případové studie s konkrétními právnickými případy s uvedeným řešením a technickým 
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návodem, jak pomocí informačního systému (CODEXIS Academia) k tomuto řešení dojít. Poslední 
část obsahuje případy vycházející z praxe bez uvedeného řešení. - Adresář evropských institucí. - 
ISBN: 978-80-7380-301-8 (brož.) 
 
25824 
Jan Štěpán 
Logika a právo 
V Praze : C.H. Beck, 2011, viii, 175 s. 
Publikace prezentuje logiku a potřebu jejího využívání v právní praxi, seznamuje čtenáře se soudobým 
stavem poznání v logice a s možnostmi formování logické struktury právního myšlení. Názvy kapitol: 
Jazyk logiky; Výstavba klasické logiky; Neklasické logiky; Normativní logika; Normativní systémy; 
Další aplikace logiky v oblasti práva. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7400-373-8 (brož.) 
 
25829 
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala 
Správní právo hmotné : obecná část 
Praha : Leges, 2010, 207 s. : schémata 
Výklad základních hmotněprávních pojmů a institutů obecné části správního práva. Klíčové pojmy, 
charakteristika, normy a vztahy správního práva. Organizace veřejné správy obecně a systém 
organizace v ČR. Správní činnosti - klasifikace a charakteristika. Kontrola ve veřejné správě. 
Jednotlivé formy a typy správní kontroly. Odpovědnost subjektů veřejné správy. Evropské správní 
právo - prameny, právo EU. - ISBN: 978-80-87212-55-4 (brož.) 
 
25834 
Václav Bednář 
Testamentární dědická posloupnost 
Plzeň : Čeněk, 2011, 301 s. 
Vývoj testamentární dědické posloupnosti v jednotlivých civilních kodexech platných na území dnešní 
ČR (obecný zákoník občanský z roku 1935, občanský zákoník z roku 1950 a 1964). Výklad některých 
institutů podle právní úpravy okolních států (Polsko, Německo). Úvahy de lege ferenda v návrhu 
nového občanského zákoníku. - Vyd. ve spolupráci s Právnickou fakultou Západočeské univerzity      
v Plzni. - ISBN: 978-80-7380-292-9 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
25843 
Jana Pilátová a kolektiv 
Daňová evidence 2011 : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 2010 
Olomouc : ANAG, 2011, 351 s. 
Charakteristika daňové evidence, její obsah a forma. Složky majetku a závazků, jejich ocenění a 
evidence. Evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů. Uzavření daňové evidence. 
Problematika DPH, daně silniční a daně z nemovitostí. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Přechod 
z daňové evidence na vedení účetnictví. Řešené příklady z praxe. Otázky a odpovědi. - 7. aktualiz. 
vyd. - Související předpisy. - ISBN: 978-80-7263-656-3 (brož.) 
 
25852 
Jana Pilátová, Tomáš Pilát 
Pokladna : její organizace a vedení : výklad včetně příkladů z praxe 
Olomouc : ANAG, 2011, 135 s. 
Postupy a povinnosti při práci s pokladní hotovostí. Povinnost vést pokladnu. Příjmové a výdajové 
pokladní doklady. Pokladní kniha. Odpovědnost zaměstnanců. Pravidla příjmů peněz a nakládání s penězi. 
Valutová pokladna. Interní předpis upravující organizaci a vedení pokladny. Účetnictví ve vazbě na 
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pokladní hotovost. Inventarizace. Archivace pokladních dokladů. Předpisy upravující pohyb hotovosti. 
Řešené příklady. Přehled právních předpisů. - 7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-640-2 (brož.) 
 
25615VI 
Jana Pilátová a kolektiv autorů 
Pořizování dlouhodobého majetku, účtování DPH v insolvenci 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Různé formy (z vlastních nebo cizích 
zdrojů), různé způsoby jeho financování (úvěr, finanční leasing). Možnost uzavření smluvního vztahu 
se žákem nebo studentem ve vazbě na poskytování motivačního příspěvku na vzdělání. Účtování 
opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Stanoviska k dotazům z praxe (přechod 
z daňové evidence na paušální výdaje, nárok na odpočet DPH u nájemce za zálohy na elektřinu, různé 
druhy DPH atd.). - ISBN: 978-80-87367-18-6 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
25832 
Ivan Jáč a kolektiv 
Jedinečnost obce v regionu 
[Praha] : Professional Publishing, 2010, 203 s. : tab., obr. (některé barev.), mapy 
Práce přináší výsledky čtyřletého výzkumu v oblasti regionálních disparit (projekt WD-30-07-1 
"Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů"). Obsahuje tyto části: Teoretické aspekty 
regionálních disparit a základní legislativní rámec regionálního rozvoje v ČR; Teoreticko-
metodologická východiska pojetí ekonomického rozvoje, ekonomického růstu a regionálního rozvoje; 
Strategie regionálního rozvoje (vymezení pojmů, historický vývoj); Kvantifikace regionálních disparit, 
vymezení osmi základních faktorů hospodářského vývoje obce; Návrhy opatření v oblasti zmírňování 
regionálních disparit (např. spolupráce veřejného a soukromého sektoru, pobídky ze strany obcí  aj.); 
Využití ukazatelů v územním plánování obce - geografické informační systémy jako nástroj pro 
správu dat o regionech a jejich vizualizaci. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7431-
038-6 (váz.) 
 
25825 
Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera 
Veřejné sbory 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xx, 363 s. 
Komplexní pohled na organizaci a funkce veřejných sborů v ČR (policie, obecní policie, vojenská a 
vězeňská služba, celní správa, hasičský záchranný sbor, zpravodajské služby). Povinnosti jejich 
příslušníků. Součinnost a spolupráce. Právní základ zásahů proti osobám a věcem, úprava pátracích 
prostředků, použití donucovacích prostředků, zpracování informací, mezinárodní spolupráce (např. 
EUROPOL). Náhrada škody způsobené v souvislosti s plněním úkolů veřejného sboru. Kontrola 
zpravodajských služeb. Správní delikty. Působnosti veřejných sborů ve zvláštních zákonech. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-572-4 (váz.) 
 

Životní prostředí 
 
25810 
Bob Carter ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Global warming : reality, or bubble? : a collection of texts 
Globální oteplování : realita nebo bublina? : sborník textů 
Prague : CEP - Center for economics and politics, 2011, 143 s. : grafy 
Publikace sdružuje konferenční příspěvky českých a zahraničních odborníků k tematice změn klimatu 
a globálního oteplování. Problematika je zpracována z pohledu, že globální oteplování je spíše 
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mediální a vědeckou mystifikací a že současný mírný nárůst teplot je přirozeným jevem a nehrozí nám 
blížící se klimatická pohroma. - 1st ed. - Viz také sign. 23937. - ISBN: 978-80-87460-01-6 (brož.) 
 

Ostatní 
 
25837 
Jan Hybner 
Brožura : teorie knižní vazby pro studenty VŠUP 
[Praha] : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2011, 91 s. : il. 
Technický popis výroby brožované vazby (řazení listů, spojení do knižního bloku, spojení knižního 
kompletu lepením, šitím, výroba obálky). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86863-39-9 (brož.) 
 
25849 
Pavel Barša ... [et al.] 
Kritika depolitizovaného rozumu : úvahy (nejen) o nové normalizaci 
Všeň : Grimmus, 2010, 230 s. 
Určitý pohled na současnou českou společnost z pohledu filozofie přes sociologii po politologii. 
Kritické myšlení o depolitizaci v těchto esejích: Kritika politického rozumu (M. Škabraha); 
Postkomunistický manifest (V. Bělohradský); Spočítej a panuj: De/politika kalkulace (T. Stöckelová); 
Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět (V. Magid); Depolitizace a soumrak liberální 
demokracie (M. Hauser); Rozprava o druhé subkulturní děloze (M. Vodrážka); (Neo)normalizace (M. 
Škabraha); Obnažování moci (O. Slačálek); Nesvatí Václavové, dali jste nám zhynout! (P. Schnur); 
Život s nepřítelem (P. Barša); Od roztržky ke sporu (P. Barša, O. Slačálek, T. Stöcková). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-902831-6-9 (brož) 
 
25833 
Jindřich Klůfa 
Matematika pro studenty VŠE 
Praha : Ekopress, 2011, 188 s. 
Reálné funkce jedné reálné proměnné, cyklometrické a elementární funkce. Lineární algebra. Úvod do 
matematické analýzy. Diferenciální počet. Integrály. Funkce dvou proměnných. Diferenciální rovnice. 
Každá kapitola obsahuje výklad s příklady a cvičení včetně výsledků. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
86929-74-3 (brož.) 
 
25856 
Iva Michňová 
Němčina : rétorika, prezentace, komunikace 
Praha : Grada, 2011, 206 s. : il. 
Učebnice němčiny zaměřená na firemní komunikaci (prezentační dovednosti, řeč těla, umění 
vyjednávat, interkulturní rozdíly, typologie osobností apod.). 12 samostatných lekcí obsahuje testy, 
gramatická a lexikální cvičení a slovní zásobu. Na konci učebnice je klíč ke cvičením a přehled 
nepravidelných sloves. - 1. vyd. - Německo-český slovník. - ISBN: 978-80-247-3135-3 (brož.) 
 
25839 
[slovník sestavili Leigh Mitchell ... et al.] 
Praktický slovník : anglicko-český/česko-anglický 
Plzeň : Fraus, 2011, 704 s. ; 
Slovník kapesního formátu obsahuje 30 000 hesel s vyznačením anglické výslovnosti, doplňující 
gramatické a stylistické údaje a přílohu se základním přehledem anglické gramatiky, nepravidelnými 
slovesy, frázemi, geografickými názvy a názvy měrných jednotek. - 2. vyd. - Obsahuje zkratky. - 
ISBN: 978-80-7238-981-0 (brož.) 
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25846 
[pravidla vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Pravidla českého pravopisu 
V Brně : Lingea, 2010, 895 s. +1 CD-ROM 
65 000 hesel s aktuální slovní zásobou. Podrobné tvaroslovné informace, pravopisná pravidla a 
příklady. - 2. vyd. - Samostatná příloha s elektronickou verzí slovníku. - ISBN: 978-80-87062-88-3 
(váz.) 
 
25845 
Vlasta Střížová 
Prezentace informací a komunikace 
Praha : Oeconomica, 2010, 177 s. : 15 obr., 19 tab. 
Učební text o mezilidské komunikaci a jejích aspektech v osobním i pracovním životě v těchto 
částech: verbální, neverbální, písemná komunikace, informační technologie v komunikaci a 
mezikulturní komunikace. - Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
informatiky a statistiky. - ISBN: 978-80-245-1714-8 (brož.) 
 
25847 
Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner ; [z anglického originálu přeložil Petr Holčák] 
Superfreakonomics : skrytá ekonomie všeho : o globálním ochlazování, vlasteneckých 
prostitutkách a o tom, proč by si sebevražední atentátníci měli kupovat životní pojistku 
Praha : Dokořán, 2010, 255 s. 
Autoři vysvětlují skutečné lidské chování. Ukazují, jak lze některé zásadní problémy světa, včetně 
např. globálního oteplování, eliminovat bez vynaložení obrovských nákladů jednoduše tím, že se 
spolehneme na tvůrčí myšlení a inovační schopnosti lidí.  Kniha je založená na výzkumech Levitta a 
také vychází z komunikace se čtenáři nad dříve vydanou knihou (v českém překladu Špekonomie). 
Jako jednotící téma své knihy autoři formulují tvrzení, že: "Lidé reagují na pobídky, třebaže to 
nezbytně nemusejí dělat předvídatelnými nebo očividnými způsoby. Jedním z nejvýznamnějších 
zákonů vesmíru je proto zákon nezamýšlených důsledků". Touto svojí "potrhlou ekonomikou" 
zkoumají autoři výstřední otázky typu: "proč by si měli sebevražední atentátníci kupovat životní 
pojistky" nebo "co mají společného hurikány s infarkty a úmrtími na dálnicích" či "jaký vliv na 
kriminalitu má televize" apod. - 1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-327-1 (váz.) 
 
25836 
Stanislav Balík, Ondřej Císař, Petr Fiala a kol. 
Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 695 s. : tab. 
Publikace ve svých jednotlivých kapitolách zachycuje postupný vývoj důležitých politik i jejich stav 
na konci dvacetiletí, které uplynulo od listopadových změn roku 1989. V úvodu základní koncepty a 
důležité aspekty vývoje českých politik. Následuje analytický popis jednotlivých politik: bezpečnostní, 
církevní, dopravní, energetická, hospodářská, finanční, informační, kulturní, obranná, životního 
prostředí, regionální, sociální, sportovní, školská, vysokoškolská a výzkumná, zahraniční, zdravotní a 
zemědělská. Každá kapitola obsahuje charakteristiku, přehled vývoje, současné klíčové problémy a 
perspektivy. - 1. vyd. - Pro Institut pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity (ISPO) vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). - ISBN: 
978-80-7325-236-6 (brož.) 
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