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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 září) 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.  

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena např. témata právní úprava cenných papírů v návrhu 
nového  občanského  zákoníku,  odhad  ceny  obvyklé  podniku 
z hlediska  teorie  ohodnocování  podniku,  cizoměnové  úvěry 
v účetnictví, strategie pro jednotný trh práv duševního vlastnictví 
v EU, dlouhodobý majetek v zákoně o DPH, fotovoltaika a DPH,  
novela  zákona  o daních  z příjmů  od  15.7.2011,  osobní účast na 
jednání se správcem daně, zdanění příjmů z provozu fotovoltaických 
elektráren, výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH,  zdanění 
příjmů  ze  zaměstnání  v zahraničí,  zdanění  výdělečné  činnosti 
starobního důchodce, režim zdaňování společností ve Švédsku a 
Velké Británii, vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné 
finance a  investice nových  členů EU,   vývoj,  struktura   a osud 
československého státního dluhu v letech 1945‐1953 a hospodářská 
krize  2008‐2009  (analýza  příčin).  V anglickém  jazyce  je  psán 
příspěvek věnovaný efektivitě kontroly spojování podniků v EU 
v období 1990‐2008.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   
z německy psaného tisku, týkající se studie o efektech konsolidační 
fiskální  politiky,    porovnání  zásady  objektivity  v HGB  a  IFRS, 
konsolidované DPH ve Francii a    ideálního daňového systému.  
Z anglicky  psaného  tisku  jsme  vybrali  témata:  financování 
projektů na budování infrastruktury z peněz soukromého  sektoru,  
ratingové  agentury,    státní  pomoc  a  fiskální  protekcionismus 
v EU, finanční krize a posílení globální spolupráce v hospodářské 
a finanční oblasti, použití společného konsolidovaného základu 
korporační  daně  k určení  zdanitelného  příjmu  v členských 
státech  EU,  sektorový  model  jádrové  inflace  a  daňový  režim 
mezigeneračních převodů majetku.    

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY          

   
Monitoring 
 

Na stránkách Odborné knihovny MF je pro Vás 
připraven další speciální monitoring, tentokrát  
na téma  Rozpočty měst a obcí, rozpočtové určení 
daní. 

 
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 

 
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici  sektorové analýzy od firmy ČEKIA 
(Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 

 
 
Nové studie   

Chemický průmysl ‐ červenec 2011 
 
Dokument  hodnotí  postavení  daného  segmentu       
v rámci české ekonomiky (součástí je rozbor vývoje 
základních  ekonomických  charakteristik,  popis 
podnikatelské základny a vlastnické struktury), stejně 
jako prostředí,  ve  kterém odvětví působí  (nechybí 
popis  aktuálního  legislativního  rámce  a  státní 
podpory  týkající  se  odvětví).  Součástí  je  shrnutí 
vývoje  produkce  a  nových  zakázek  v  chemickém 
průmyslu  a nástin postavení  významných  výrobců 
na  tuzemském  trhu.  Dokument  rovněž  obsahuje 
vývoj  finančních  poměrových  ukazatelů  sektoru, 
potažmo  jednotlivých  firem  –  ukazatele  likvidity, 
aktivity,  rentability  a  zadluženosti,  stejně  jako 
rozložení podnikatelské základny odvětví dle ČEKIA 
Stability Rating (ratingový model predikující riziko 
úpadku firmy v následujících dvanácti měsících). 
 
Dřevozpracující průmysl: září 2011 
 
Studie Dřevozpracující průmyslu  je dle Odvětvové 
klasifikace ekonomických činností (OKEČ) věnována 
OKEČ 20 – Zpracování dřeva, výroba dřevařských, 
korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě 
nábytku.  Dokument  hodnotí  postavení  daného 
segmentu v rámci české ekonomiky (součástí je rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, popis 
podnikatelské  základny  a  vlastnické  struktury), 
stejně  jako  prostředí,  ve  kterém  odvětví  působí 
(součástí  je popis  aktuálního  legislativního  rámce, 
přehled  základních  podpůrných  prostředků  ze 

strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví 
využívat), a dále údaje o lesnictví a těžbě dřeva 
v  ČR  včetně mezinárodního  srovnání,  přehled 
vývoje produkce a spotřeby vybraných výrobků 
a postavení významných výrobců na  tuzemském 
trhu.  Studie  je  uzavřena  shrnutím  základních 
vývojových trendů, včetně identifikací perspektiv 
a SWOT analýzou odvětví v podmínkách ČR. 
 
 
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 (38. týden) 
Zveřejněno 23.9.2011 
 
Konjunkturální průzkum (září 2011)  
Zveřejněno 26.9.2011 
 
Šetření   průměrných  cen  vybraných  výrobků  – 
potravinářské výrobky (září 2011) 
 
 
Připravili  jsme  pro  Vás    výběr  ze    starších 
knih,  získaných  do  fondu  Odborné 
knihovny  MF  z darů  jiných  knihoven. 
Odborná  knihovna MF  je  základní  knihovnou 
se  speciálním  fondem,  z hlediska  svého 
zaměření  jediná  v ČR.  Je  tedy  třeba  doplňovat 
její fond i o starší knihy,  aby byl knihovní fond 
co nejkomplexnější.  
 
4138 
Antonín Pimper 
Almanach    československého peněžnictví 
v prvním desetiletí Československé 
republiky  
Praha:  Peněžní sekce všeúřednického odboru 
Čs. N.D, 1928, 342 s. : fot., il. 
 
4128 
Karel Engliš 
Finanční věda: nástin theorie hospodářství 
veřejných svazků Praha:  Fr. Borový,  1929,  
407 s. 
 
4134 
Vilibald Mildschuh 
Klasifikace a všeobecná theorie 
hospodářských účinků daní  
Praha:  Bursík a Kohout,  1914,  153 s.: obr. 
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4136 
Karel Engliš 
Malá finanční věda 
Praha:  Fr. Borový,  326 s.: obr. 
 
4133 
Břetislav Palkovský 
Národní banka československá a náprava měny  
Prah: Vesmír,  1925,  210 s. 
 
4132 
František Fejfar 
O směnce ve službách obchodu a úvěru 
Praha:   JUDr. Edv. Jan Baštýř,  1907,   
32 s. 
 
4125 
Karel Engliš 
100 článků z Lidových novin 
Prah:  Fr. Borový,  1926,   376 s. 
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Daně 
 
Donata Riedel 
"Das ideale Steuersystem ist einfach" 
"Ideální daňový systém je jednoduchý" 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 122 (28.6.2011), S. 8 
Podle daňové koncepce P. Kirchhofa (býv. ústavní soudce) by německé daňové právo nemělo 
obsahovat výjimky, mělo by být snadno srozumitelné a nemělo by umožňovat daňové triky a škodlivé 
daňové optimalizace. Výsledkem důkladné prověrky 33 000 daňových paragrafů je nově 
naformulovaný daňový zákoník, který má pouze 146 paragrafů. Kirchhof navrhuje zavést pouze 
jedinou daňovou sazbu (max. 25 procent) a uplatňování principu 1/4 pro stát a 3/4 pro občana. 
Koncepce dále přináší: nové základní nezdanitelné částky, 25procentní daň i pro právnické osoby, 
zrušení daňové povinnosti u dividend  (zisky jsou již zdaněny na úrovni podniku), jednotnou DPH ve 
výši 19 procent (platil by ji pouze konečný spotřebitel a její úhrada mezi podniky by odpadla), zrušení 
daně dědické mezi manželi a její úpravu pro děti a dědění podniku (větší přínos pro pokladny zemí), 
zrušení zvláštních daní (u produktů typu kávy - které na rozdíl od alkoholu či tabáku společnost 
nezatěžují). Koncepce navzdory značnému respektu nemá naději na realizaci  - přinesla by výpadky 
daňových příjmů a odborníci navíc kritizují převažující profit na straně bohatých. 
 
Axel Schrinner 
"Steuern dürfen nicht verzerren" 
"Daně nesmějí deformovat" 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 122 (28.6.2011), S. 8 
Ideální daňový systém by podle ekonomů měl být jednoduchý, spravedlivý a transparentní, a tak IfW 
(Institut světové ekonomiky v Kielu) přichází s modelem jediné daňové sazby pro občany i podniky: 
zrušenou daň korporační, dědickou, daň z příjmů atd. by nahradila jediná nová daň - daň z čistého 
zisku, která by se pak vztahovala na veškeré obraty, prodeje (po odpočtu prvotních plnění, hrubých 
investic a mezd). Sazba daně ze zisku a spotřebních daní by měla být jednotná a konstantní (jisté 
daňové progrese by se dosahovalo pomocí základní nezdanitelné částky). I když by došlo ke 
značnému poklesu daňových sazeb, stát by "neprodělal", protože absolutně platná 10,5 procentní sazba 
DPH by bez výjimky danila veškerou spotřebu. Podle propočtů by k dosažení současných příjmů měla 
daň ze mzdy a ze zisku činit 20 procent s tím, že základní nezdanitelná částka pro dospělého by byla 
12 000 eur. Tak by pokleslo daňové zatížení ve všech příjmových třídách; zdanitelný příjem by však 
vzrostl, protože už by se neuplatňovala ani daňová zvýhodnění, ani náklady např. na zachování příjmů 
či manželský spliting nebo pojištění. Výhodou systému by byla možnost okamžitého odpisu investic     
i motivační nižší daňové sazby, nevýhodou je mj. transparentnost, kterou by nelibě nesli mnozí politici 
i zájmové skupiny. Alfred Boss. 
 
Zdeněk Burda 
"Švarcsystém" v daňové judikatuře 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 8, s. 52-61 
Vybraná judikatura k případům, kdy si podnikatel určité činnosti zajišťuje na základě smlouvy s fyzickou 
osobou resp. držitelem živnostenského oprávnění uzavřeného podle obchodního zákoníku: skutečný 
obsah činnosti je rozhodující, případ lékařů ve švarcsystému (důkazní povinnost správce daně, dvojí 
zdanění u lékařů i u zaměstnavatele), zastřená závislá činnost (dvojí zdanění u švarcsystému), pokus 
FÚ zdanit švarcsystém současně u zaměstnance i zaměstnavatele, účetní/živnostnice a švarcsystém, 
vymezení závislé činnosti, zneužití práva a švarcsystém, nájemce pracovní síly a jeho vztah                 
k zaměstnancům pronajímatele pracovní síly. 
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Veronika Sobotková 
Bonusy a skonta z hlediska DPH od 1.4.2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 8, s. 15-18 
Postup při uplatňování bonusů a skont (na straně dodavatele i odběratele s příklady) z pohledu DPH. 
Bonusy a skonta v účetnictví a daních z příjmů. Postoj MF a GFŘ k dané problematice. - Pozn. -- K tématu 
viz také DHK, 2011, č. 16, s. 4-8. 
 
Jan Čapek 
Daňové plánování (jasněji) ve spárech ducha zákona 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 7-11 
Aplikace zákazu zneužití práva, shrnutí zásadní judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího 
správního soudu ČR (RBS Deutschland, Weald Leasing, dar jako školné, český Weald Leasing, 
likvidační zůstatek, Lehigh Cement, Wells Fargo). Rozlišování zastřeného právního úkonu a obecného 
principu zákazu zneužití daňového práva. - Pozn. 
 
Wolfgang Neyer, Lisa Schlepper 
Deutsche Besteuerung der Entlassungsentschädigung beim international mobilen Arbeitnehmer 
Německé zdanění odškodného za propuštění mezinárodně mobilního zaměstnance 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 14, S. 648-655 
K možnostem přístupu německé finanční správy ke zdanění odstupného za ztrátu místa v případě 
mobilního zaměstnance s částečnou daňovou povinností. (Odškodnění, které dostává zaměstnanec od 
zaměstnavatele, je považováno za mzdu a na rozdíl např. od bonusů není dodatečnou odměnou za 
dřívější činnost/práci - má kompenzovat ztrátu budoucího výdělku). Příjmy, na něž se podle zákona     
o dani z příjmů nevztahuje daňový nárok; právní situace do roku 2003, nová úprava po roce 2004, 
účinek smluv o dvojím zdanění, omezená a neomezená daňová povinnost. Doplněno případy z praxe. - 
Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Dlouhodobý majetek v zákoně o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 14-15, s. 9-10 
K nové definici dlouhodobého majetku podle zákona o DPH. Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní 
činností pro účely odpočtu daně v částečné výši. Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat 
daň, stanovení základu daně. Příklady. -- Podrobněji k tématu viz Daňový expert, 2011, č. 4, s. 27-32. 
 
Zdeněk Burda 
Elektronická komunikace se správcem daně 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 7, s. 53-61 
Přehled judikatury zaměřený na elektronickou komunikaci mezi státním orgánem a daňovým 
subjektem (firma, občan): platnost doručování dle správního řádu, povinnost připojení k internetu a 
seznámení se s písemnostmi v datové schránce, den doručení v případě podání prostřednictvím datové 
schránky, zaslání datové zprávy na nesprávnou elektronickou adresu, podání na jinou elektronickou 
adresu než si přeje správce daně atd. 
 
Jan Rambousek 
Fotovoltaika a DPH 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 25-26 
Zdanění fotovoltaických elektráren, možnosti výpočtu základu daně pro účely DPH. 
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Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Gesetz zur Neuregelung mautrechtlicher Vorschriften für Bundesfernstraßen : vom 12. Juli 
2011 
Nová zákonná úprava předpisů k mýtnému platnému pro německé dálnice : z 12. července 2011 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2011, Nr. 36, S. 1378-1383 
Německý zákon o poplatcích za užívání spolkových dálnic a silnic stanovuje: subjekty povinné k mýtnému, 
způsob úhrady (poplatku), dohled nad dodržováním povinné platby, dodatečný výběr poplatku, pokuty 
za nedodržení platby poplatku, nakládání s příjmy z poplatku a sazby mýtného. 
 
Stanislav Machek, Viktor Šmejkal 
K nákladům na reprezentaci: pojem, nedaňový charakter a související otázky 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 15-26 
K problematice uplatňování nákladů na reprezentaci (mj. pohled na ústavnost zákazu uplatňování 
těchto nákladů). Daňová a účetní kategorie nákladů na reprezentaci; právní definice pojmu. 
Principiální daňová neuznatelnost nákladů na reprezentaci, teoretická verifikace důvodnosti 
nedaňového charakteru nákladů na reprezentaci. Nástin modelu rozumného postupu k uplatnitelnosti 
nákladů na reprezentaci resp. na zajištění a udržení příjmů v případové studii. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
K novele zákona o daních z příjmů od 15. července 2011 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 16, s. 35-37 
Poznámky ke změnám ve srážkové dani na základě nového znění zákona o dani z příjmů; 
zaokrouhlování daně vybírané srážkou, osvobození od podání hlášení. Základ daně pro zvláštní sazbu, 
stanovení základu pro výpočet zajištění daně. 
 
D. Goffart, T. Sigmund 
Kippt jetzt der Soli? 
Zanikne teď příspěvek solidarity? 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 128 (6.7.2011), S. 1 
K okolnostem oživené diskuze o zrušení příspěvku solidarity v Německu (příspěvek byl zaveden        
v roce 1991 k financování nákladů na znovusjednocení Německa, jedná se o 5,5procentní přirážku ke 
splatné dani z příjmu a korporační dani). -- Další příspěvky k tématu v čísle viz s. 6-7. 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Lhůty pro podání řádného daňového tvrzení podle daňového řádu 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 7, s. 21-25 
Vysvětlení k novým pojmům zavedeným daňovým řádem: řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové 
tvrzení. Opravy, podání, forma a obsah daňového tvrzení. Lhůty pro řádné daňové tvrzení, lhůty pro 
podání daňového přiznání. Lhůty pro podání hlášení a vyúčtování. Lhůty pro podání daňového tvrzení 
ve zvláštních případech, splatnost daně tvrzené v řádném daňovém přiznání. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Licenční poplatky ve vztahu k zahraničí 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 7, s. 25-31 
Daňový režim příjmů z licenčních poplatků v ČR, které jsou vypláceny zahraničním osobám; zdanění 
licenčních poplatků přijatých tuzemskou osobou (daňovým rezidentem ČR) ze zahraničí. Příklady. 
 
Veronika Sobotková 
Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB) 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 11-18 
Harmonizace základu daně z příjmů právnických osob v EU, konsolidovaný základ daně z příjmů 
právnických osob, Common consolidated corporate tax base (CCCTB). Základní princip CCCTB, 
důvody zavedení CCCTB. Vybrané kapitoly směrnice o CCCTB ze zveřejněného návrhu Evropské 
komise; struktura, oblast působnosti a základní pojmy, volba systému stanoveného směrnicí pro 
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jednotlivé společnosti, výpočet základu daně, odpisování dlouhodobých aktiv, ztráty, vstup do 
CCCTB, výstup z CCCTB (dopady na odpisy), rozdělení společného skupinového základu daně mezi 
jednotlivé státy. Pravidla proti zneužívání v rámci systému CCCTB (pravidla nízké kapitalizace, 
pravidla o ovládaných zahraničních společnostech). Povinnosti při správě systému CCCTB. Možná 
negativa CCCTB. Důvody negativního postoje ČR k CCCTB. 
 
Donata Riedel 
Neuer Ärger um Schweizer Schwarzgeld 
Nové problémy s černými penězi uloženými ve Švýcarsku 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 137 (19.7.2011), S. 16-17 
Plán spolkového ministra financí pověřit švýcarské banky převodem neuhrazených daní z černých 
kont německých daňových poplatníků na německý fiskál kritizuje německá finanční správa i daňoví 
poradci: model "stahování" peněz z černých kont totiž předpokládá, že švýcarské banky by paušálně 
úročily pouze rozdíl současného stavu konta a stavu konta před 10 lety. To však je vnímáno negativně 
především nejen z pohledu řady poctivých daňových poplatníků, ale i těch, co přiznali a zdanili černá 
konta v rámci daňové amnestie. Nakonec by tak tedy ti, co měli nejdéle nepřiznaná konta a nezdaněné 
příjmy z nich, byli postiženi nejméně. -- K tématu viz také HB, 2011, č. 154, s. 17 a také WW, 2011, 
č. 31, s. 80-84. 
 
Veronika Sobotková 
Opravy základu daně a opravy výše daně podle § 42 a 43 zákona o DPH platného od 1.4.2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 7, s. 16-20 
Opravy základu daně a opravy výše daně na výstupu dle zákona o DPH (platné od 1.4.2011). 
(Povinnost vystavit) opravný daňový doklad, zvýšení/snížení daňové povinnosti, forma odeslání 
opravného  daňového dokladu; INTRASTAT. Náležitosti opravného daňového dokladu. 
 
Patricia Apps and Ray Rees 
Optimal taxation and tax reform for two-earner households 
Optimální zdanění a daňová reforma pro domácnosti se dvěma výdělečně činnými osobami 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 2, p. 283-304 
Teoretické zkoumání problematiky optimálního lineárního zdanění domácností se dvěma výdělečně 
činnými osobami. Zdůraznění aspektu práce v domácnosti, model "household production"; Boskin-
Sheshinski model a jeho rozšíření na model optimálního lineárního zdanění; daňová reforma - rovná 
sazba daně, systém progresivního společného zdanění; analýza nelineárního zdanění domácností se 
dvěma výdělečně činnými osobami. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v tematickém čísle Taxation and 
the family. 
 
Zdeněk Burda 
Osobní účast na jednání se správcem daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 14-15, s. 41-47 
Vzájemná práva a povinnosti správce daně a daňového subjektu; k problematice osobní účasti 
daňového subjektu vyžádané správcem daně. K novému pojmu "uplatněna u správce daně" 
zavedenému daňovým řádem. 
 
Roman Pecháček 
Pojistné a daňové aspekty nepřípustného souběhu výkonu funkce jednatele nebo člena 
představenstva a pracovního poměru 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 14-15, s. 25-29 
K problematice rozdílného pojistného a daňového režimu odměny jednatele, člena představenstva a 
manažera (zaměstnance). Komentáře k možným negativním důsledkům nepřípustného souběhu 
výkonu funkce jednatele nebo člena představenstva a pracovního poměru. Důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění, daňová uznatelnost mzdových nákladů. - Pozn. 
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Božena Jurčíková, Miroslav Mečár 
Právne a daňové aspekty neziskového sektora uplatňované v SR a v ČR platné od roku 2011 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 3-15 
Shrnutí k povinnostem a danění příjmů daňových poplatníků v ČR/SR, kteří nepodnikají podle 
obchodního zákoníku či živnostenského zákona, ale jejichž úkolem je poskytování všeobecně 
prospěšných služeb (řídí se zvláštními předpisy), které vykazují znaky podnikání a příjmu lze 
dosáhnout. Právní úprava poplatníků v SR, kteří nejsou zřízeni či založeni za účelem podnikání, 
registrace, předmět daně, příjmy osvobozené od daně, daňové přiznání, odpočet daňové ztráty, 
minimální výška daně k úhradě. Právní a daňová problematika neziskového sektoru v ČR. Definice 
poplatníka, který není založen za účelem podnikání (daňové výhody a nevýhody), předmět daně, 
základ daně, sazba daně, daňové přiznání, registrace. 
 
Ilona Součková 
Problematika zdanění příjmů z provozu fotovoltaických elektráren 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 19-24 
Režim zdanění příjmů plynoucích z provozu fotovoltaických elektráren (FTVE): právní stav              
(k 31.12.2010 a) k 1.1.2011. Odpisování FTVE, technické zhodnocení provedené na FTVE, finanční 
pronájem s následnou koupí, leasing technologické části FTVE od 1. ledna 2011 na dobu kratší než 
240 měsíců. Odvod za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření. Doplněno příklady. - Pozn. 
 
Milan Skála 
Prodej nemovitostí, bytů a nebytových prostor osvobozený od daně z příjmů. [1.] 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 7, s. 8-15 
Daňový režim příjmů z prodeje nemovitostí, bytů a nebytových prostor, podmínky daňových úlev pro 
fyzické osoby; možnosti osvobození po dvou letech (příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, podílu 
na společných částech domu, rozlišení převodu a prodeje, související pozemek atd.). Doplněno 
příklady. - Pozn. -- Pokračování v č. 8/2011. 
 
Milan Skála 
Prodej nemovitostí, bytů a nebytových prostor osvobozený od daně z příjmů.  Pokračování  
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 8, s. 7-14 
Daňový režim příjmů z prodeje nemovitostí, bytů a nebytových prostor, převody osvobozené od daně 
po pěti letech, osvobozené převody restituovaných nemovitostí a převody účastí na bytových 
družstvech. Příklady. - Pozn. -- Pokračování z čísla 7/2011. 
 
Lenka Fialková, Martin Houska 
Před berňákem neutečete ani na Bermudy : příjmy v cizině 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 29, s. 54-55 
Přehledný článek určený daňovým poplatníkům o potenciálních mezinárodních daňových únicích a 
získávání informací o zahraničních příjmech českých občanů ze strany české daňové správy. K výměně 
daňových informací se zahraničními finančními úřady, trestům za zatajené příjmy v cizině a institutu 
účinné lítosti dle daňového řádu. Způsoby získávání daňových informací (smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění, memoranda o porozumění, výměna informací v rámci EU, dohody o výměně 
informací v daňových záležitostech dle vzorové smlouvy OECD - zejména s daňovými ráji). Krátce     
k novým a předjednaným smlouvám. 
 
Michal Jelínek 
Přínos, který je třeba prokázat : správci daně se při kontrolách často zaměřují na poradenské 
služby poskytované mateřskými společnostmi 
Euro, Sv. 2011, č. 31, s. 60 
K úskalím, které mohou přinášet daňové kontroly transferových cen u vnitropodnikových služeb mezi 
spojenými osobami. Substance a benefit test; požadavek na poplatníka doložit, že služba poskytnutá 
mateřskou společností je prospěšná pro jeho podnikání; k rozsudku NSS, kdy byla u tuzemské 
společnosti zpochybněna daňová uznatelnost nákladů na poradenské služby poskytované německou 
mateřskou společností. -- K tématu viz také čas. Ekonom č. 30/2011, s. 52-53. 
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Petr Gola 
Rodiče platí v zemích OECD nižší daně 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 26-28 
Zdanění práce v zemích OECD, míra zdanění rodin resp. rodičů s dětmi. Daňové zvýhodnění 
zaměstnanců s dětmi v ČR. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Sechste Verordnung zur Änderung von Verbrauchsteuerverordnungen : vom 1. Juli 2011 
Šesté nařízení ke změně nařízení ke spotřebitelským daním : z 1. července 2011 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2011, Nr. 34, S. 1308-1330 
S odkazem (na novelizované a citované) novelizace zákonů vydalo Spolkové ministerstvo financí 
Šesté nařízení o změnách spotřebitelských daní; obsah nařízení přínáší změny v nařízeních k: tabákovým 
daním, zdanění destilátů, zdanění šumivých vín a meziproduktů, dani z piva, dani z kávy, prováděcím 
nařízením ke zdanění energií, osvobození od dovozních spotřebních daní. -- Šestý pozměňovací zákon 
k zákonům o spotřebních daních přináší BGBL I, 2011, č. 29, s. 1090-1094. 
 
Alena Kohoutková 
Smluvní zastoupení v daňovém řádu 
Daňový expert, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 2-6 
Smluvní zastoupení daňového subjektu v daňovém řízení dle daňového řádu; osoby zúčastněné na 
správě daní, osoby jednající při správě daní, procesní subjekty, daňový subjekt, zákonný zástupce 
daňového subjektu, procesní způsobilost ohledně výkonu práv. Externí osoby jednající při správě daní. 
Zmocnění při správě daní, plná moc a jeho účinnost. Vady podání. Uplatnění fikce neomezené plné 
moci. Zánik plné moci (konzumace). 
 
Jiří Vychopeň 
Společné jmění manželů v daňových souvislostech 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 8, s. 29-33 
Společné jmění manželů (tento institut nahradil dřívějšího bezpodílové spoluvlastnictví manželů a je 
upraven občanským zákoníkem), definice a podmínky jeho vzniku. Rozšíření nebo zúžení společného 
jmění manželů. Zánik společného jmění manželů. Používání majetku ve společném jmění manželů     
k podnikání z hlediska daně z příjmů. Zdaňování příjmů z kapitálového majetku plynoucích do 
společného jmění manželů. Zdanění příjmů z pronájmu majetku ve společném jmění manželů. 
Zdanění ostatních příjmů plynoucích manželům ze společného jmění manželů. Společné jmění 
manželů a daň z nemovitostí/daň z převodu nemovitostí. Příklady. -- K tématu viz také DHK, 2011, č. 16, 
s. 25-27. 
 
Andreas Oestreicher and Reinald Koch 
The revenue consequences of using a common consolidated corporate tax base to determine 
taxable income in the EU Member States 
Příjmové důsledky použití společného konsolidovaného základu korporační daně k určení 
zdanitelného příjmu v členských státech EU 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 1, p. 64-102 
Teoretické odvození a empirická analýza příjmových důsledků zavedení CCCTB (společného 
konsolidovaného základu korporační daně) pro EU jako celek i pro jednotlivé členské státy. Autoři 
zjišťují potenciální dopady této daňové harmonizace na daňové příjmy a jejich poměrné rozdělení 
podle vzorce v případě povinného i dobrovolného zavedení CCCTB v EU. V závěru svoje výsledky 
srovnávají s dalšími studiemi a zvažují možné reakce ze strany podniků a vlád na navrhované změny 
ve zdanění nadnárodních podniků. - Pozn. 
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Helmut Cremer and Pierre Pestieau 
The tax treatment of intergenerational wealth transfers 
Daňový režim mezigeneračních převodů majetku 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 2, p. 365-401 
Teoretický pohled na zdanění převodu majetku prostřednictvím sekundární analýzy teoretické 
literatury. Hledisko spravedlnosti a efektivity při zvažování optimální daňové skladby; závislost 
optimální konstrukce daně na předpokládaných motivech odkazování, aspekt svobody odkazování. 
Důležitost zdanění převodu majetku z hlediska daňových příjmů, situace v EU, USA, Kanadě apod.; 
taxonomie motivů postoupení a modelové zkoumání optimálního zdanění dle alternativních motivů. - 
Pozn. -- Viz i další příspěvky v tematickém čísle Taxation and the family. 
 
Pavel Uminský 
Účetní a daňové souvislosti poskytování ochranných nápojů na pracovišti 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 8, s. 25-28 
Posuzování daňové účinnosti nákladů spojených s poskytováním ochranných nápojů zaměstnancům; 
tepelná zátěž, chladová zátěž, přípustné hodnoty. Účtování o poskytnutí ochranných a jiných 
nealkoholických nápojů. 
 
Johannes Viegener 
Umsatzsteuerkonsolidierung in Frankreich 
Konsolidovaná DPH ve Francii 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 13, S. 486-488 
Francouzské koncerny si budou moci od roku 2012 zvolit konsolidovaný odvod DPH; tato národní 
úprava se odchyluje od systémové směrnice EU o DPH a dovoluje dceřiným společnostem zahrnutým 
do konsolidace přenést povinnost platby DPH či přebytek daně na vstupu na mateřskou společnost, 
aniž by se vymanily z pozice podniku s daňovou povinností - obraty v koncernu zůstávají i nadále 
zdanitelné. Konsolidované zdanění DPH je možné uplatnit jen u společností, kde je mateřská 
společnost přímo či nepřímo držitelem většinových podílů či hlasovacích práv. Konsolidovaný odvod 
DPH koncepčně vychází z konsolidovaného odvodu výnosové daně, která ve Francii existuje od roku 
1988. Předpoklady, začátek a ukončení konsolidovaného odvodu. Právní dopady (interval daňového 
prohlášení atd.). Pozitiva konsolidované DPH z pohledu správy daní a plátce daně. 
 
Viva Hammer 
US update 
Novinky v amerických daních 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 6, p. 333-341 
Novinky týkající se Spojených států a mezinárodních daní: americké firmy a návrh EU na společný 
konsolidovaný základ korporační daně (CCCTB); nové daňové předpisy a nařízení; rozsudky 
daňového soudu; organizační změna IRS aj. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Válka s Džimem : nad reálnou podobou jednotného inkasního místa dosud není shoda 
Euro, Sv. 2011, č. 29, s. 30-31 
K projektu JIM (jednotného inkasního místa), který má být spuštěn začátkem roku 2013, a                   
k reorganizaci daňové správy (návrh zákona o Finanční správě ČR). Kritika a protesty ze strany ČSSZ 
a zdravotních pojišťoven. Daň z úhrnu mezd. 
 
Hana Škodová, Julie Hrstková 
Vláda (ne)schválila daňovou reformu 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 166 (25.8.2011), s. 1 
Stručně k vládnímu schválení daňové reformy připravované ministerstvem financí i k problémovým 
bodům, které se budou dále během legislativního procesu řešit. -- Shrnutí hlavních bodů daňové 
reformy, kdo na ní vydělá i problematika daňového zvýhodnění stravenek jsou obsaženy v příspěvcích 
na s. 2-3. 
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Zdeněk Morávek 
Výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 14-15, s. 33-37 
Specifika při uplatňování DPH u obcí, které jsou v ČR jedním z nejčastějších představitelů 
neziskových subjektů, otázka daňové povinnosti při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. 
Přehled plnění s povinností k dani (výčet služeb a činností), rozlišení výkonu veřejné správy a 
ekonomické činnosti obce, příklady. 
 
Jan Lodek 
Zásada materiální pravdy a správní uvážení při správě daní 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 2, s. 28-32 
Zásada materiální pravdy v rámci daňového řízení, právní úprava a aplikace. Správní uvážení z hlediska 
aplikace zásady materiální pravdy. K významu judikatury Nejvyššího správního soudu. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Zdanění příjmů zahraničních umělců a sportovců 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 14-15, s. 1-5 
Zdanění příjmů nerezidentů - umělců a sportovců v ČR. Zaměstnanci nerezidenti v režimu srážkové 
daně, rozsah aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (SR, USA), podání daňového přiznání, 
příklady. 
 
Pavel Kyselák 
Zdanění příjmů ze zaměstnání v zahraničí aneb "Jak do Němec či do Rakous" 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 16, s. 1-3 
Daňové aspekty příjmů českých zaměstnanců od rakouských nebo německých zaměstnavatelů; 
aplikace smluv o dvojím zdanění. 
 
Ivan Macháček 
Zdanění výdělečné činnosti starobního důchodce 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 16, s. 14-21 
Podmínky osvobození výdělečně činných starobních důchodců od daně z příjmů, příjmy starobního 
důchodce bez povinnosti daňového přiznání. Prokazatelné/paušální výdaje u příjmů z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění starobního důchodce. Zdravotní pojištění 
podnikajícího starobního důchodce. Nemocenské pojištění starobního důchodce. Zaměstnání 
starobního důchodce, základ daně, výše pojistného, prohlášení k dani. Příklady, výpočty. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností ve Švédsku 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 7, s. 41-44 
Zdaňování společností ve Švédsku; typ daňového systému, zákonný rámec, daňové subjekty, 
zdaňovací období. Zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, 
uplatnitelnost daňových ztrát, sazba daně, skupinové zdanění. Další zdanění příjmů společností (kromě 
daně z příjmů). Správa daní. Srážková daň, systém kalkulace daně, příklad. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností ve Velké Británii 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 8, s. 42-46 
Typ daňového systému ve Velké Británii, částečný imputační systém zdanění, zákonný rámec (hlavní 
zákony, zvykové právo), daňové subjekty, zdaňovací období. Zdanitelný příjem a základ daně 
právnických osob (kategorie zdanitelných příjmů), daňově uznatelné a neuznatelné náklady, 
uplatnitelnost daňových ztrát, sazba daně. Skupinové zdanění, možnost tvorby a využití konsorcia 
(consortium company), další zdanění příjmů společnosti (kromě daně z příjmů). Správa daní. Srážková 
daň; systém kalkulace daně. Příklad kalkulace daně malé britské rezidentní společnosti. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 9/2011  
Novela zákona o daních z příjmů. Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku. Pohoštění 
obchodních partnerů. Nemovitost a společné jmění manželů. Reverse-charge. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 17/2011  
DPH a opravný daňový doklad u skonta. Založení firmy a registrace k DPH. Rozdíl DPH při zúčtování 
zálohy. Čerpání dovolené ve zkušební době. Vrácení pozemků vložených do s.r.o. zpět společníkům.  
Odhlášení od silniční daně při přechodu na paušální výdaje. DPH v rámci obchodování se zahraničím. 
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance [v účtování zaměstnavatele]. 
Daňové aspekty vozidla ve výpůjčce.  Sponzorské dary pro občanské sdružení. Záloha v hotovosti na 
zahraniční pracovní cestu. Exekuční srážky ze mzdy [výpočet]. Paušální výdaje u insolvenčního 
správce. Evidence denních tržeb v účetnictví i v daňové evidenci. 
 
č. 18/2011  
Podnikání, podnikatel, vedení účetnictví a daňová evidence. Auto na leasing spolupracující osoby 
v daňových nákladech firmy. Daňové dopady při zrušení smlouvy o životním pojištění. Odvody 
z odměny pro společníka s.r.o. Nájemné u finančního leasingu. Vypořádání při ukončení účasti v s.r.o. 
Nárok na dovolenou při nástupu na mateřskou dovolenou. Odvod DPH u prošlých potravin. Uplatnění 
práva na zasílání dokladů výhradně poštou. DPH a dovoz zboží nízké hodnoty. Jak zaúčtovat 
vymáhání pohledávek. Odstoupení ze sdružení a znovu uzavřené sdružení. Registrace k DPH a vedení 
účetnictví na Slovensku. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Elisa Newby, Jukka Railavo, Antti Ripatti 
An estimated general equilibrium model for forecasting 
Odhadovaný prognostický model všeobecné rovnováhy 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 85, (2011) No. 3, p. 58-66 
K nové verzi Aino modelu (dynamický model všeobecné rovnováhy ekonomiky), který je od jara 
2010 hlavním nástrojem ekonomického prognózování finské centrální banky. Článek charakterizuje 
model, jeho strukturu, funkce a použití při přípravě makroekonomických prognóz. - Pozn. -- Viz také 
příspěvek Bank of Finland's forecast errors in 2004-2010 na s. 67-74. 
 
Olaf Storbeck 
Die Mär vom Gesundsparen 
Zkazka o ozdravném šetření 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 149 (4.8.2011), S. 18 
Komentář ke studii výzkumného týmu MMF, která vyvrací tvrzení liberálních ekonomů, že úspory ve 
výdajích státu (či/včetně příp. zvýšení daní) z důvodu rozpočtové konsolidace neovlivní negativně 
krátkodobý hospodářský růst a tím pádem pracovní místa. Ve studii se mj. poukazuje na obsahové 
nedostatky starších studií (realizované např. J. Starkem), také na záměnu příčiny a důsledku - protože 
ne vždy je politika konsolidace motivována sanací státních financí. Práce výzkumníků MMF se cíleně 
zaměřuje na zvyšování daní a krácení výdajů, které mají sloužit vysloveně jen konsolidaci rozpočtu: 
vyhodnocení se týká 17 průmyslových zemí, období let 1978-2009 a 173 konsolidačních programů 
(konkrétně určených k ozdravení státních financí). Výsledkem je zjištění, že každý procentní bod,       
o nějž stát zracionalizuje fiskální politiku, sníží v průběhu dvou let hospodářský růst o 0,6 procentního 
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bodu a soukromou spotřebu dokonce o 0,75 procentního bodu. Výraznějšímu propadu brání zahraniční 
obchod - konsolidační politika často vede k devalvaci domácí měny na finančních trzích, což 
zvýhodňuje resp. zlevňuje vývozy uskromňující se země na světových trzích. 
 
Oda Schmalwasser, Aloysius Müller, Nadine Weber 
Gebrauchsvermögen privater Haushalte in Deutschland 
Dlouhodobý spotřební majetek soukromých domácností v Německu 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 6, S. 565-578 
K zásadám, metodice a výsledkům nového propočtu dlouhodobého spotřebního majetku (DSM) 
soukromých domácností v Německu. Propočet DSM sice nepatří k hlavním cílům 
národohospodářských účtů, slouží však ke zjištění celkového národohospodářského majetku. Pojem a 
klasifikace spotřebního majetku, metoda propočtu a vztah k propočtu investičního majetku, 
PIM/Perpetual-Inventory-Method, koncepce ocenění DSM, získávání údajů o výdajích na DSM. 
Prezentace vybraných výsledků nových propočtů DSM za období let 1991-2010, porovnání výsledků   
s vybranými zeměmi (USA, Nizozemsko, Kanada atd.). - Pozn. 
 
Marek Loužek 
George Stigler - sto let od narození 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 3, s. 407-424 
Článek při příležitosti stého výročí narození amerického ekonoma George Stiglera stručně načrtává 
biografický profil tohoto nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1982, seznamuje s jeho 
významnými ekonomickými díly a analyzuje jeho přínos ekonomické teorii (stěžejní v oblasti teorie 
ekonomické regulace a ekonomie informací). 
 
Dan Anderberg and Alessandro Balestrino 
Public spending and taxation with non-cooperative families 
Veřejné výdaje a zdanění z pohledu nekooperativních společenství 
CESifo Economic studies, Vol. 57, (2011) No. 2, p. 259-282 
Autoři předkládají model, ve kterém se povaha zdanění příjmů a složení i rozsah veřejných výdajů 
určují v rámci politického dění. V modelu chování a rozhodování domácností s nekooperativním 
přístupem jejích členů jsou zvažovány tři nástroje veřejných politik: daňová sazba zdanění práce a 
materiální a peněžní transfery domácnostem, rovněž jsou zjišťovány preference a struktura ideálních 
veřejných politik dle různých příjmových skupin domácností. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v tematickém 
čísle Taxation and the family. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Tom Braithwaite and Aline van Duyn 
A disappearing act? 
Mizející zákon? 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37675 (21.7.2011), p. 8 
S tím, jak stagnuje americké hospodářské oživení, roste tlak na oslabení Doddova-Frankova zákona, 
který byl právě před rokem reakcí Washingtonu na finanční krizi. Regulátoři, kteří mají v souladu se 
zákonem vypracovat podrobná prováděcí pravidla, zaostávají za harmonogramem, a republikáni          
v Kongresu nejsou ochotni poskytnout jim větší rozpočet. I někteří klíčoví demokraté, vysocí úředníci 
a regulátoři ustupují od útoku na bankéře. Obavy z finanční krize vystřídalo znepokojení z dluhových 
problémů v Evropě i USA. 
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Patrick Jenkins and Megan Murphy 
Again on the edge 
Opět pod napětím 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37696 (15.8.2011), p. 5 
Ztráta desetitisíců pracovních míst je nezamýšleným důsledkem pokrizové regulace a představuje 
začátek období strukturálních změn pro finanční sektor západních zemí. Osm velkých bank, z toho 
šest evropských, ohlásilo zrušení 60 tis. míst, z nichž většina se týká investičního bankovnictví. 
 
By Brooke Masters and Nikki Tait 
EU banks face €460bn capital raising 
Banky EU čeká navýšení kapitálu o 460 mld. EUR 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37675 (21.7.2011), p. 1 
Podle návrhu nových pravidel EU, zaměřených na zvýšení bezpečnosti finančního systému, by banky 
působící v Evropě měly do roku 2019 navýšit svůj kapitál o 460 mld. EUR. V případě přijetí návrhu 
by se EU stala první jurisdikcí, která začala plnit globální směrnice pro kapitál a likviditu Basel III. 
Banky nicméně vyjadřují obavy ze ztráty mezinárodní konkurenceschopnosti. -- Viz i článek EU leads 
pack on bank capital na s. 4 a Building defences for Europe's banks na s. 10. 
 
Mojmír Hampl ; [rozhovor vedl] Marek Hudema 
Evropské dluhy bude třeba zčásti odpustit 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 159 (16.8.2011), s. 14-15 
V rozhovoru rozebírá viceguvernér ČNB otázky směřující k aktuální měnové politice české centrální 
banky, stručně shrnuje výhody vlastní měny a plovoucího kurzu ČR v rámci EU, dále připomíná rizika 
hospodářského oživení v pro nás významných zemích eurozóny. Dle jeho názoru je řešením současné 
krize z předlužení odepsání dluhů evropských států, ne pouze jejich přesun a rozkládání mezi 
jednotlivé státy. V závěru se vyjadřuje ke stavu bankovního sektoru v Evropě a probíhající panice na 
světových finančních trzích. -- Viz také příspěvek na s. 13 Z krize ještě nejsme venku, říká 
viceguvernér ČNB. 
 
Svatopluk Kapounek, Lubor Lacina 
Inflation perceptions and anticipations in the old eurozone member states 
Vnímání inflace a inflační očekávání v původních členských státech eurozóny 
Prague economic papers, Vol. 20, (2011) No. 2, p. 120-139 
V článku je analyzováno vnímání inflace zaznamenané v zemích eurozóny v době přechodu na euro    
v roce 2002 a empirický paradox vnímané inflace, kdy většina spotřebitelů zastávala názor, že 
zavedení eura způsobilo celkové zvýšení cen, ačkoliv oficiální statistické údaje nic podobného 
nenaznačovaly. Dále autoři zkoumají působení vnímané inflace na inflační očekávání ekonomických 
aktérů a další makroekonomické proměnné a hledají příčinné souvislosti. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Jak zkrotit "zlé" banky : bankovní regulace 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 31-32, s. 100-103 
Příspěvek seznamuje s navrhovanými opatřeními EK z července 2011, která upravují regulaci 
evropského bankovnictví (zvýšení povinné výše kapitálu v poměru k aktivům banky, nároky na 
rezervy ke krytí úvěrového rizika, proticyklický kapitálový požadavek, nové standardy likvidity, 
vytvoření speciálního fondu pro řešení problémů) a ochranu klientů finančních ústavů (oblast pojištění 
vkladů, poskytování služeb vázaných na jiné produkty, hypoték). Dále prezentuje kritické názory 
odborníků z českého bankovnictví na zmiňovaná opatření. 
 
Jiří Kokeš, Aleš Smutný 
K investování finančních prostředků třetích osob do cenných papírů 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 14, s. 495-498 
Navzdory snaze právně regulovat všechny oblasti finančního trhu je stále možné najít množství 
případů, kdy účastníci trhu mohou jen obtížně posoudit zákonnost svého jednání. Mezi ně patří i možnost 
shromáždit finanční prostředky od třetích osob a dále je na finančním trhu investovat. - Pozn. 
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Vincent Grossmann-Wirth and Clotilde Pfingstag 
Neither deflation nor inflationary spiral in the United States : what can be learnt from a sectoral 
model of core inflation 
Ani deflace ani inflační spirála v USA : co nám ukáže sektorový model jádrové inflace 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 86, p. 1-8 
Nejednoznačný inflační výhled v USA vedl autory studie k analýze dynamiky jádrové inflace za 
pomoci modelového zkoumání tří sektorových komponent (ceny bydlení, ceny služeb kromě bydlení a 
ceny zboží). Model určuje determinanty cenových pohybů a umožňuje předpovědět změny jádrové 
inflace prostřednictvím změn u jednotlivých komponent. Výsledky naznačují mírné zvýšení jádrové 
inflace okolo 1 % v letech 2011-2012, vylučují tudíž přetrvávání deflačního trendu i inflační spirálu. - 
Pozn. 
 
Pavel Řežábek 
Neodkládejme změnu : nastal čas k zásadnější úpravě systému stavebního spoření. Stát platí 
příliš a na obzoru se objevuje problém s likviditou 
Euro, Sv. 2011, č. 29, s. 56-57 
Podnět k úpravě parametrů a pravidel systému stavebního spoření v ČR, polemika s masivní státní 
podporou stavebního spoření v souvislosti se snižováním výdajů státního rozpočtu. 
 
Rolf Benders 
Problemgiganten wachsen weiter 
Problémoví giganti i nadále rostou 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 134 (14.7.2011), S. 32-33 
Americké hypoteční instituce Fannie Mae a Freddie Mac (FM/FM) měly občanům poskytovat levné 
úvěry na zajištění bydlení a podílet se tak na plnění amerického snu o vlastním bydlení. Tuto funkci 
plnily až do vypuknutí finanční krize, jejich model refinancování však z důvodu insolvence mnoha 
příjemců úvěrů ztroskotal a záchranu obou institucí zaplatili daňoví poplatníci (podle odhadů dosáhne 
celkem cca 280 mld. USD). Mezinárodní regulace zpřísnila podmínky pro instituce, které financují 
stavbu/nákup nemovitostí, a proto se mnohé velké banky v tomto sektoru začaly méně angažovat. 
Státem zaštítěné FM/FM však podle amerického práva nemají status banky a protože zaplňují 
vznikající výpadek v poskytování stavebních úvěrů, tak se nezmenšily. Naopak nadále enormně rostou 
a postupně se pravděpodobně stanou "too big to fail" a tím další hrozbou pro světový finanční systém. 
 
Swiss gold 
Švýcarské zlato 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8743, p. 61 
Na rozdíl od jiných měn je nyní švýcarský frank velmi populární, silnější než v sedmdesátých letech 
minulého století. Společně s kanadským a australským dolarem vytvořil skupinu "stínových měn", 
které obchodníci a investoři využívají jako pojistku. Švýcarský frank je podle UBS moderním 
ekvivalentem staré německé marky. 
 
Haig Simonian 
Swiss pressed over secret accounts 
Tlak na Švýcary kvůli tajným účtům 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37692 (10.8.2011), p. 12 
Švýcarská banka UBS již musela odhalit USA údaje o 4450 amerických klientech, americké úřady ale 
chtějí další. Z nových soudních dokumentů vyplývá, že bohatým Američanům nabízely zavedení 
tajných účtů i další švýcarské banky, zapojeny byly i švýcarské veřejné kantonální banky. USA chtějí 
zvýšit tlak na Švýcarsko, aby znovu podepsalo dohodu o předání jmen dalších tisíců amerických 
klientů, a usilují i o tučné pokuty pro banky. -- Český překlad pod názvem Tlak USA na odkrytí další 
účtů sílí viz Hospodářské noviny č. 156 ze dne 11. 8. 2011 na s. 18. 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

18 

By Robin Harding and James Wilson 
Two against the world 
Dva proti světu 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37695 (13.8.2011), p. 5 
Guvernéři ECB a Fed Jean-Claude Trichet a Ben Bernanke museli v srpnu čelit další krizi důvěry, 
spojené s údaji o slabém hospodářském výkonu USA a následným poklesem burzovních cen, úprkem 
investorů od italských a španělských dluhopisů a snížením amerického ratingu. V příspěvku se 
rozebírají kroky obou centrálních bank, které si jsou dobře vědomy, že posouvají hranice svých 
pravomocí. -- Problematikou se zabývají i články v The Economist č. 8746/2011 na s. 7 a 46-48. 
 
Jan Němec 
Vliv a žádná odpovědnost : finanční hysterie 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 33, s. 15 
K problematice vlivu tří soukromých amerických ratingových agentur (Standard & Poor's, Moody's, 
Fitch) na světové trhy a k oprávněnosti výhrad k jejich činnosti a chybám z minulosti. 
 
Adam Geršl, Jakub Seidler 
Zátěžové testy třikrát jinak : odolnost bank 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 30, s. 58-59 
Ke scénářům, metodice, porovnání odlišností a interpretaci výsledků mezi evropskými zátěžovými 
testy pod záštitou EBA a makrozátěžovými testy českého bankovnictví i mikrozátěžovými testy 
vybraných českých bank prováděnými ČNB v prvním pololetí 2011. -- K výsledkům zátěžových testů 
bank v eurozóně viz časopis Euro č. 31/2011, s. 12. 
 
Anke Henrich 
Zu Ende gedacht 
Promyšleno až do konce 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 26, S. 60, 62-63 
Německý restrukturalizační zákon přináší "elegantní" formu insolvenčního řízení pro banky, které jsou 
považovány za systémově relevantní a mohly by tedy v případě svého pádu přivést k zániku i další 
peněžní instituce. Zákon je vlastně i ochranným opatřením německých politiků proti systémově 
relevantním bankám, které se chtějí (i opakovaně) regenerovat na státní náklady. Úprava obsahuje tři 
důležité novinky: 1) v případě sanace, reorganizace či likvidace banky se předpokládá větší 
angažovanost jejich vlastníků a věřitelů, 2) bankovní dozor bude mít možnost rychleji a důrazněji 
zasáhnout a 3) banky mají od září 2011 povinnost ročního odvodu do restrukturalizačního fondu, takže 
by se pak náklady spojené s reorganizací hradily z něj a ne ze státní pokladny. Schéma aplikace 
záchrany/likvidace banky dle restrukturalizačního zákona. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Jude Webber 
A high-risk recovery 
Riskantní oživení 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37673 (19.7.2011), p. 7 
Deset let poté, co Argentina přestala platit svým věřitelům, vykazuje země rychlý růst a její vývoj se 
zdá být v rozporu s přesvědčením, že státní bankrot znamená dlouhodobé neštěstí. "Argentinský 
model", jehož základem je konkurenceschopný měnový kurz, funguje lépe a déle, než mnozí 
očekávali. Oživení je však provázeno vysokou inflací a po fiskální disciplíně, která trvala až do r. 2007, 
přišlo uvolnění. Veřejné výdaje převyšují daňové příjmy a bohaté dotace do energetiky a dopravy se 
zdají neudržitelné. Za svou současnou konjunkturu vděčí Argentina vysokým cenám potravin a výrobě 
aut, ale produktivita v ostatních sektorech je nízká a podíl neformální ekonomiky vysoký. 
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Olaf Storbeck 
Amtliche Schönfärbereien 
Úřední přikrášlování 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 146 (1.8.2011), S. 20 
"Over-optimism in forecasts by official budget agencies and its implications". Komentář ke studii       
J. Frankela, která potvrzuje, že vlády se ve svých růstových či rozpočtových prognózách dopouštějí 
systematického přikrášlování. Příliš optimistické prognózy růstu vládám umožňují odkládat 
nepopulární rozhodnutí o zvyšování daní či snižování státních výdajů a nepříjemné debaty kvůli 
vyššímu zadlužení. Čím je prognózovaný horizont vzdálenější, tím více vlády "idealizují" současný 
vývoj konjunktury (hlavně v USA a ve Velké Británii, kde vlády opakovaně přicházejí s výhledem 
vyrovnaného rozpočtu během tří let). 
 
Aline van Duyn and Richard Milne 
Arbiters under fire 
Arbitři pod palbou 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37678 (25.7.2011), p. 7 
S tím, jak eskalují obavy ze zadlužení států, se do centra pozornosti odpovědných činitelů dostávají 
ratingové agentury. Tvůrci hospodářské politiky by rádi zkrotili moc agentur, ale nemají k nim 
efektivní alternativu. Politici EU např. přišli s myšlenkou na vytvoření evropské agentury, která by 
čelila nadvládě Moody's a S&P, ale tento nápad byl přijat velmi skepticky. 
 
Cut or loose 
Škrtej nebo povol 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8742, p. 72 
Americký prezident Obama je zastáncem názoru, že úspornost může podpořit růst, a není sám: stejné 
stanovisko zastává i britská koaliční vláda usilující o snížení deficitu a Evropská centrální banka.       
V článku se uvádějí různé případové studie, které se zabývaly dopadem úsporných opatření na 
hospodářský růst v jednotlivých zemích v různých obdobích a za rozdílných okolností, většinou ale 
šetrnost a růst nejdou dohromady. K dobrému vývoji může přispět rostoucí domácí důvěra nebo 
zahraniční poptávka, americkému prezidentovi by mohla pomoci i centrální banka volnější měnovou 
politikou. 
 
Václav Lavička 
Česko se dočkalo lepšího ratingu. V době dluhové krize : úvěrová spolehlivost 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 166 (25.8.2011), s. 20 
Ratingová agentura Standard & Poor's zlepšila hodnocení dlouhodobých závazků ČR v cizích měnách 
i korunách na rating AA-. Článek analyzuje příčiny tohoto kroku a přináší stručné komentáře 
finančníků. V tabulce je uveden rating Česka v mezinárodním srovnání na stupnici agentury S&P. --  
K tématu také článek na s. 1. 
 
Finn Mayer-Kuckuk 
Die nächste Blase wächst in China 
Další bublina roste v Číně 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 121 (27.6.2011), S. 12-13 
Masivní stavební boom sice pohání čínskou konjunkturu (stavební průmysl představuje zhruba 
polovinu čínské ekonomiky), je však provázen nárůstem obří bubliny likvidity, která v případě 
prasknutí značně zatíží světovou ekonomiku; scénář zániku bubliny japonskou/korejskou cestou. 
 
Fast food for thought : the Big Mac Index 
Rychlé občerstvení pro myšlení : index Big Mac 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8744, p. 10 
Již téměř 25 let nabízí časopis The Economist index Big Mac, který porovnáním cen hamburgerů        
v různých zemích zábavným způsobem vysvětluje pojem "parita kupní síly". Podle některých 
ekonomů však index s nečekanou přesností předvídá dlouhodobé pohyby směnných kurzů. Ze studií 
vyplývá, že parita kupní síly vypočítaná podle indexu Big Mac se výrazně neliší od hodnot získaných 
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na základě složitějších metod. Objevují se i návrhy na alternativní měřítka, přičemž některá se již 
používají. I časopis vyzývá své čtenáře, aby přispěli se svými návrhy nového mezinárodního 
ukazatele. -- Viz i článek Beefed-up burgernomics na s. 64. -- Překlad článku pod názvem Big Mac, 
nebo spodní prádlo viz čas. Ekonom č. 33/2011 na s. 44-45. 
 
Miroslava Lungová 
Hospodářská krize 2008-2009 : analýza příčin 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 14, (2011) č. 2, s. 22-30 
Autorka prostřednictvím metody sekundární analýzy odborných ekonomických studií a dalších 
dokumentů identifikuje hlavní faktory a příčiny, které přispěly k vyvolání a k prohloubení finanční a 
hospodářské krize v globálním měřítku, kategorizuje je a stručně vyhodnocuje, jakou úlohu v dané 
situaci sehrály realizované hospodářské politiky. Podává přehled alternativních vysvětlení hlavních 
příčin, jež kladou rozdílný důraz na různé skupiny faktorů. Text potvrzuje hypotézu, že americká 
hypoteční krize byla pouze jedním z mnoha aspektů, jež přispěly ke vzniku hospodářské krize. 
 
Michael Brächer 
Kompliziertes Vergaberecht 
Složité právo zadávání veřejných zakázek 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 147 (2.8.2011), S. 20 
Z důvodu efektivnějšího využití prostředků z veřejných zdrojů připravuje Evropská komise nový 
návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek, k němuž z celé Evropy přišlo přes 600 připomínek a 
stanovisek: podniky požadují zjednodušení předpisů a snížení administrativy, obce se např. těžko 
smiřují s povinností vyhlašovat řízení na evropské úrovni kvůli komunálním projektům a požadují 
zdvojnásobení zadávacího limitu (zatím je 4,8 mil. eur). Povinnost zadání veřejné zakázky podle 
předpisů EU se v současné době vztahuje na cca deset procent vyhlášených soutěží, v případě zvýšení 
zakázkového limitu by už pod kontrolu Evropské komise nespadalo 70 procent zakázek vypsaných     
v rámci EU. Velmi sporným bodem jsou tzv. strategické zakázky, kde se politici snaží prosadit úlevy 
pro nesoutěžní kritéria - podniky se však obávají vlivu kritérií, která s vlastní zakázkou nesouvisejí. 
 
Looking for someone to blame : America's downgrade 
Hledání viníka : snížení ratingu USA 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8746, p. 31-32 
Po tahanicích o výši dluhového limitu, snížení ratingu USA a panice na finančních trzích se američtí 
politici začali zabývat hledáním viníka. Voliči si však dělají své vlastní závěry. Od okamžiku, kdy 
agentura S&P snížila rating země i hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac, vláda usilovně 
pracuje na diskreditaci její analýzy, nicméně agentura uvádí řadu argumentů ve prospěch svého 
rozhodnutí. -- Viz i článek Substandard & Poor: America's downgrade na s. 8. 
 
Domenico Giannone, Michele Lenza, and Lucrezia Reichlin 
Market freedom and the global recession 
Tržní svoboda a globální recese 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 1, p. 111-135 
Studie na základě empirických údajů ze 102 států zjišťuje, že sada opatření podporujících liberalizaci 
trhu s úvěry (kvalita regulace) je v negativním vzájemném vztahu k odolnosti země proti recesi           
v letech 2008-2009. S ohledem na celosvětovou povahu recese, ale odlišnou intenzitu hospodářského 
poklesu v jednotlivých státech měli autoři příležitost identifikovat spojitosti mezi strukturálními znaky 
ekonomického a institucionálního systému před vypuknutím krize a jejich odolnost vůči globálním 
šokům. Kromě regulace úvěrového trhu autoři také zvažují korelační vztahy mezi zranitelností 
ekonomiky země a kvalitou regulace trhu práce, regulace podnikatelského prostředí i ratingových 
hodnocení a indexu ekonomické svobody. Jejich výsledky zpochybňují obecný pohled na výhody a 
nedostatky liberalizace finančního trhu ve vztahu ke krizi. - Pozn. -- Komentář ke studii viz záznam   
č. 88943 (Weniger Staat, mehr Krise). 
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Nouriel Roubini 
Mission impossible: stop another recession 
Nesplnitelná mise: zastavte další recesi 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37690 (8.8.2011), p. 9 
Ve světle současného nepříznivého vývoje na světových trzích klade autor otázku, zda je možné se 
vyhnout další tvrdé recesi. Podle něj může jít o nesplnitelný úkol: země, které ještě neztratily přístup 
na trh (USA, Británie, Japonsko a Německo), by měly zavést nový krátkodobý fiskální stimul, ale 
zavázat se ke střednědobé fiskální střídmosti. Většina západních centrálních bank by také měla zavést 
další kvantitativní uvolnění, i když jeho účinek bude omezený. Rovněž musí proběhnout systematická 
restrukturalizace dluhu. 
 
A. Aganbegjan 
O meste ekonomiki Rossii v mire : po novym dannym o meždunarodnom sravnenii valovogo 
vnutrennego produkta 
O místě ruské ekonomiky ve světě : na základě nových údajů o mezinárodním srovnání hrubého 
domácího produktu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 5, s. 43-55 
V článku se porovnává hrubý domácí produkt Ruska s ostatními zeměmi na základě nových údajů od 
OECD a Eurostatu. Hospodářský potenciál Ruska je analyzován v retrospektivě 20 let, článek přináší   
i střednědobou a dlouhodobou prognózu. Zvláštní pozornost je věnována novým podmínkám 
hospodářského růstu, které se vytvořily po globální krizi. Je zdůrazněna nutnost přechodu země na 
nový model společenského a hospodářského vývoje. 
 
P. Krjučkova 
Rol' sudebnoj sistemy v razvitii konkurencii : antimonopol'noje zakonodatel'stvo i praktika jego 
primenenija 
Úloha soudnictví v rozvoji konkurence : antimonopolní legislativa a praxe jejího uplatnění 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 5, s. 114-124 
Vliv soudního systému na rozvoj soutěže v Rusku; prosazování antimonopolního zákonodárství a 
zvyšování úlohy soudů; utváření důkazních norem; výklad obsahu protimonopolních zákonů. - Pozn. -
- K problematice ochrany hospodářské soutěže v Rusku viz i články na s. 89-113. 
 
Miroslav Kalousek 
Rozpočet není bezkoncepční 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 30, s. 44 
Rámcové definování hospodářské politiky české vlády a úlohy státního rozpočtu na rok 2012 a 
výdajového rámce na léta 2013-2014 jako prostředku k dosažení jejích cílů. Dále k připravovaným 
opatřením na podporu hospodářského růstu a zvyšování konkurenceschopnosti ČR. 
 
Josef Abrhám 
Rural development and regional disparities of the new EU Member States 
Rozvoj venkova a regionální disparity v nových členských státech EU 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 6, p. 288-296 
Empirická analýza vlivu prvních let členství v EU na vývoj regionálních odlišností a zvětšování či 
zmenšování rozdílů mezi venkovskými a městskými regiony deseti nových členských států. 
Zhodnocení regionálního vývoje na základě statistických dat na úrovni územních jednotek NUTS 2 a 
NUTS 3, venkovské regiony jsou monitorovány na úrovni NUTS 3. Příspěvek se nejprve věnuje 
teoretickým konceptům regionálního rozvoje a růstu, dále definuje územní jednotky a metodu analýzy 
dat, následně definuje venkovský region a rozebírá teoretické otázky rozvoje venkova. V další části 
hodnotí meziregionální disparity v jednotlivých státech a prezentuje závěry analýzy. 
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Lisa Paterno 
State aid and fiscal protectionism in the European Union from the perspective of competitors 
Státní pomoc a fiskální protekcionismus v Evropské unii z pohledu soutěžitelů 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 6, p. 343-348 
Rozbor různých otázek, které byly nastoleny na semináři IFA a EU ke státní pomoci, jenž se konal 2. září 
2010 na 64. kongresu Mezinárodní fiskální asociace v Římě. Zaměřeno na problémy spojené s vymáháním 
pomoci státu ze strany soukromých podniků na národní úrovni. - Pozn. 
 
By Chris Giles 
The abyss that awaits 
Čekající propast 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37671 (16.7.2011), p. 5 
V souvislosti s tím, jak se eurozónou šíří dluhová nákaza a Spojeným státům hrozí platební 
neschopnost, se v článku rozebírá vývoj na trzích v posledních dnech. Otázkou je, zda světovou 
ekonomiku čeká hospodářský pokles, nebo zda se dokáže vrátit k postupnému oživení. 
 
Philip R. Lane and Gian Maria Milesi-Ferretti 
The cross-country incidence of the global crisis 
Dopad globální krize na jednotlivé státy 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 1, p. 77-110 
K rozdílům makroekonomického dopadu globální finanční krize z let 2008 a 2009 a následné recese 
mezi jednotlivými státy. Autoři empiricky zjišťují, zda dopad a závažnost krize systematicky souvisí    
s předkrizovými makroekonomickými a finančními činiteli a ukazují, že předkrizová specifika zemí 
ovlivňují intenzitu krize (zaměřují se na dopad krize na úroveň hospodářské činnosti). Určují 
počáteční okolnosti k vysvětlení odlišných odezev výroby a poptávky v různých zemích a regionech 
na globální šoky, s důrazem na domácí i mezinárodní finanční činitele (zkoumají odlišnosti v růstu 
soukromých úvěrů, deficitech běžného účtu, růstu výroby, dynamice spotřeby a celkové domácí 
poptávce). - Pozn. 
 
European Central Bank 
The financial crisis and the strengthening of global policy cooperation 
Finanční krize a posílení globální spolupráce v hospodářské a finanční oblasti 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2011, No. 1, p. 87-97 
Nedávná finanční krize měla za následek, že se pozornost upřela na globální makroekonomický a 
finanční dohled. V článku se zkoumá mezinárodní měnový systém v době před finanční krizí a sleduje 
se, nakolik se v důsledku krize reformuje globální makroekonomický a finanční dohled. Cílem je 
především zdokonalit prevenci krizí a rozhodovací mechanismy, zvětšit sílu a odolnost systému a také 
zvýšit globální spolupráci. - Pozn. 
 
The half-finished revolution : India's economy 
Polovičatá revoluce : indické hospodářství 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8743, p. 51-53 
Hospodářské vyhlídky Indie z pohledu odpovědných činitelů a soukromého sektoru; potřeba dalších 
reforem; vysoká míra korupce; demografický vývoj; trh práce; pokles investic. -- Viz i článek One 
more push na s. 8. -- Překlad článku viz Ekonom č. 31-32/2011, s. 68-71. 
 
Ivan Haluza 
Veľký bruselský omyl : reforma prebehla, cukor zdražel 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 31, s. 24-27 
Cukerní politika EU; vyšší ceny a nedostatek cukru v důsledku regulace trhu s cukrem v EU. -- Viz 
také příspěvek Sladký život v čas. Euro č. 35/2011, s. 6-7. 
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Tomáš Holub 
Vyšší DPH zvedne inflaci. Dočasně : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 33, s. 60-61 
Stručný komentář k nejnovější prognóze České národní banky (do roku 2013). Nejdříve krátce k budoucímu 
hospodářskému vývoji a inflaci v eurozóně. Blíže k předpovědi pro Česko: očekávaná dynamika 
hospodářském růstu a její příčiny; vývoj celkové inflace a vliv úpravy nepřímých daní, v jehož 
důsledku se bude inflace v roce 2012 dočasně pohybovat mírně nad 3 %; vývoj zaměstnanosti; výhled 
úrokových sazeb. 
 
Konrad Fischer 
Warum eigentlich ... entstehen Oligopole - und wie schädlich sind sie wirklich? 
Proč vlastně ... vznikají oligopoly - a jak škodlivé jsou ve skutečnosti? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 25, S. 45 
Charakteristika oligopolu na trhu s pohonnými hmotami v Německu (z pohledu šéfa Spolkového 
kartelového úřadu); odhalování manipulací v cenové politice koncernů, poptávkový oligopol, kritéria 
oligopolu dle soutěžního práva, oligopol jako součást procesu soutěže. 
 
Andreas Wildhagen ... [et al.] 
Wettlauf mit dem Wetter 
Závodění s počasím 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 25, S. 48-54 
Blackout. K rizikům výpadku dodávek elektřiny v Německu v důsledku odstávky atomových 
elektráren, citlivost podniků, nemocnic, soukromých domácností, dopravy atd. na blackout. Cílený 
blackout jako řešení. V grafu předpokládané vývozy/dovozy elektřiny z/do vybraných zemích v roce 
2011. -- Vlivem rušení atomových elektráren na cenu elektřiny a související problematikou kontrol 
cenových manipulací se v čísle zabývá příspěvek na s. 94-100. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Christoph Kapalschinski, Alexander Busch, Finn Mayer-Kuckuk 
Die Globalisierung schlägt zurück 
Obrat v globalizaci 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 144 (28.7.2011), S. 1, 6-7 
Dosavadní jednosměrná globalizace je na ústupu. Velcí západní prodejci spotřebního zboží, kteří 
dobývali trhy rychle rostoucích ekonomik, narážejí na odpor: lokální velkokoncerny v Brazílii, Číně či 
Rusku jim stále častěji přebírají podíly na trhu a samy se snaží expandovat na západní trhy (odkaz na 
studii poradenské společnosti OC&C). 
 

Podnik a podnikání 
 
Hartwin Bungert, Carsten Wettich 
Der neue verschmelzungsspezifische Squeeze-out nach § 62 Abs. 5 UmwG n. F. 
Nově vyspecifikované vyloučení menšinových akcionářů dle § 62 odst. 5 novelizovaného 
transformačního zákona 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 26-27, S. 1500-1503 
Squeeze-out v Německu. Nejdůležitější novinkou novelizace transformačního zákona je zavedení třetí 
formy vyloučení menšinového akcionáře v případě splynutí koncernů; předpoklady a možné formy 
vyloučení menšinového akcionáře, průběh vyloučení akcionáře a splynutí koncernů v praxi. - Pozn. 
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Jiří Besser, Eva Kislingerová, Tomáš Krabec 
Problémy s možností odhadu ceny obvyklé podniku z hlediska teorie ohodnocování podniku 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 15, s. 533-543 
Pojem ceny a hodnoty; oceňování a ohodnocování; cena a hodnota z hlediska ekonomické teorie; cena 
obvyklá, kategorie hodnoty a metodologie odhadu; kazuistika: k možnostem odhadu ceny obvyklé      
u aktiv, kde neexistuje trh dostatečné kvality (podnik), na příkladu zadání ze strany soudu. - Pozn. 
 
Goran Serdarević, Petr Teplý 
The efficiency of EU merger control during the period 1990-2008 
Efektivita kontroly spojování podniků v EU v období 1990-2008 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 3, p. 252-276 
Autoři empiricky zkoumají fungování kontroly spojování podniků v EU ve světle změn z roku 2004, 
které měly přinést zefektivnění regulačního rámce. Po krátké analýze výsledků předchozích výzkumů 
fúzí a akvizic v EU, seznámení s metodologií vlastní studie a vybraným vzorkem případů fúzí podniků 
z období 1990-2008 autoři konstruují model s burzovními daty, jejichž pomocí identifikují případy, ve 
kterých se objevují neshody mezi rozhodnutím EK a hodnocením chystaných spojení podniků ze 
strany trhu. V těchto případech jsou dále zkoumány zdroje diskrepancí. Ukazuje se, že nový režim EK 
přispěl k tomu, že se její rozhodnutí více shodovala s očekáváními na trhu a že se snížila 
pravděpodobnost schválení fúze firem potenciálně ohrožující konkurenci. - Pozn. 
 
Petr Jakubík, Petr Teplý 
The JT index as an indicator of financial stability of corporate sector 
Index JT jako indikátor finanční stability podnikového sektoru 
Prague economic papers, Vol. 20, (2011) No. 2, p. 157-176 
Autoři představují nový ukazatel hodnocení úvěruschopnosti podnikového sektoru, pojmenovaný jako 
Index JT. Užitím účetních dat českých podniků za období 1993-2005 ve skóringovém modelu (jeho 
cílem je odhad pravděpodobnosti bankrotu podniku) je odhadován index JT pro období 2004-2009, 
který hodnotí finanční stabilitu českého podnikového sektoru jako celku. Jsou analyzovány výsledky 
pro jednotlivé roky. Nový index by mohl být používán Českou národní bankou jako jeden z nástrojů 
analýzy finanční stability. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Ján Záborský 
Dôchodkové pripomienky 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 29, s. 40 
V návrzích na podporu udržitelnosti prvního důchodového pilíře na Slovensku zaznívají např. návrhy 
na: valorizaci penzí o pevnou částku, důchodcovskou inflaci, minimální penzi (na úrovni životního 
minima), zdanění vysokopříjmových důchodců. 
 
Petra Pelantová 
Konec pojistné turistiky : ministerstvo financí dokončilo novelu zákona o pojistných 
zprostředkovatelích. Pod tlakem trhu některé změny odložilo 
Euro, Sv. 2011, č. 30, s. 36-37 
K návrhům změn zákona o pojistných zprostředkovatelích, které připravuje MF. Rozdělení chystaných 
změn do malé a velké novely zákona; analýza jejich dopadu na pojišťovny, pojistné zprostředkovatele 
a klienty; postoj ČNB. 
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Marcela Alföldi Šperkerová 
Nealkoholická vodka pro penzisty : úspěch důchodové reformy závisí na tom, kolik se jí zúčastní 
lidí a jak široká nabídka penzijních fondů na trhu vznikne 
Euro, Sv. 2011, č. 30, s. 30-33 
Rozbor opatření vládní penzijní reformy, která prošla prvním čtením v Parlamentu ČR. Autorka 
shrnuje kritické výtky k některým ustanovením a jejich dopadům ze strany odborné veřejnosti, ke 
konkurenčnímu působení současného systému penzijního připojištění pro opt-out a zvažuje výhodnost 
účasti ve druhém pilíři důchodového systému pro občany (zaměstnance i OSVČ). V tabulce porovnání 
výše státní penze a penze po vstupu do druhého pilíře pro budoucí penzisty ve věku 25, 35, 40 a 45 let. 
 
Je. Gurvič 
Principy novoj pensionnoj reformy 
Principy nové důchodové reformy 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 4, s. 4-31 
V článku jsou navrhována opatření, která by měla zvýšit efektivnost a dlouhodobou udržitelnost 
ruského penzijního systému. Sazba důchodových příspěvků, výše rozpočtových transferů do 
důchodového systému a celková výše vyplácených penzí v Rusku podstatně překračují úroveň, která je 
typická pro země OECD a rozvíjející se trhy. Navrhovaná opatření zahrnují zvýšení věku odchodu do 
důchodu, vytvoření institucionálních bariér proti rozšiřování deficitu důchodového systému a rozvoj 
dobrovolného penzijního pojištění. - Pozn. 
 
Václav Dvořák 
Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ 2011 v příkladech. (2)  
Účetnictví, Sv. 2011, č. 7, s. 11-17 
Tato část článku je věnována sociálnímu pojištění OSVČ, přičemž praktická aplikace zákona je 
demonstrována na řadě příkladů. -- Dokončení článku z čísla 6/2011. 
 
The struggle to eat : food stamps 
Z ruky do úst : poukázky na potraviny 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8742, p. 48-49 
K programu poukázek na potraviny, který má zajistit dostatek jídla pro chudé Američany. Mnozí 
republikáni jej považují za neudržitelný a mnozí demokraté za nedotknutelný. V dubnu t.r. narostl 
počet příjemců této dávky na 45 mil. osob, což je jeden Američan ze sedmi. Náklady přirozeně 
vzrostly rovněž, a proto republikáni ve Sněmovně reprezentantů navrhli omezení, jež jsou v článku 
stručně rozebírána. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Gerd Braune 
Kanadas Hauskäufer nutzen die niedrigen Zinsen 
Kanadští kupci domů využívají nízkých úroků 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 125 (1.7.2011), S. 34 
Kanadskou ekonomiku nepostihly kolapsy bankovních domů a recese se zde neprojevila tak silně jako 
ve většině zemí, takže ekonomika se s ní více méně již vyrovnala. To se příznivě projevuje na trhu      
s domy a byty: poptávka je vysoká, kupní ceny dorovnaly a překonaly úroveň cen před koncem roku 
2008 a díky výhodným hypotečním úrokům a velkorysým možnostem daňových odpisů vztahujícím se 
na renovační náklady se Kanaďané mohou držet tradice vlastního bydlení. I když se již objevují obavy 
z přehřátí na trhu nemovitostí, odborníci zatím nepředpokládají vznik bubliny. Podle očekávání by se 
průměrná cena rodinného domu měla v roce 2011 pohybovat okolo 360 000 kanadských dolarů (256 
000 eur), ceny však vykazují značné regionální rozdíly. Dosavadní nízký úrok je lákadlem i motivací 
pro koupi bydlení na hypotéku, přestože zadlužení kanadských domácností je značné (v průměru dluží 
bankám 1,5 ročního disponibilního příjmu) a překvapivě přesahuje i úroveň v USA. 
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Rolf Benders 
US-Regierung könnte größter Vermieter des Landes werden 
Americká vláda by se mohla stát největším pronajímatelem v zemi 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 141 (25.7.2011), S. 35 
Prodej více než dvou set tisíc domů ve vlastnictví kvazistátních amerických hypotečních domů Fannie 
Mae a Freddie Mac by mohl způsobit další propad cen na trhu nemovitostí, a proto americká vláda 
plánuje neobvyklé opatření: kvůli stabilizaci cen nemovitostí, která je tolik potřebná pro ozdravení 
americké ekonomiky, se raději rozhodla domy obou hypotečních obrů neprodat, ale pronajmout. 
Hypoteční instituce, které vlastní či garantují značný podíl hypoték v USA, získaly zatím v důsledku 
krize 218 000 domů, které byly zárukou k hypotékám (vzhledem k tomu, že vládní programy 
stimulující příp. modifikace hypoték nebyly příliš účinné). Pronájem domů však vyžaduje oprávky       
v účetnictví obou hypotečních domů, což ale půjde k tíži daňových poplatníků a bude v době bojů        
o výdajovou politiku zvlášť nepopulární. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Ralph Atkins and Matt Steinglass 
A fix that functions 
Režim, který funguje 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37687 (4.8.2011), p. 7 
Úporně vysoká nezaměstnanost je jedním z důsledků nedávné krize v řadě zemí. Německo a 
Nizozemsko (a pár dalších severoevropských zemí) se liší. Mohou sloužit jako příklad optimální 
vyváženosti mezi regulací trhu práce a vytvářením nebo zachováváním pracovních míst. V článku se 
rozebírají příčiny nízké nezaměstnanosti v obou zemích a analyzuje se jejich trh práce. 
 
Wolf Hunold 
Arbeitsverweigerung aus Glaubens- oder Gewissensgründen : Kollision von Grundrechten des 
Arbeitnehmers und des Arbeitgebers 
Odmítání práce z důvodu vyznání či svědomí : kolize základních práv zaměstnance a 
zaměstnavatele 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 28, S. 1580-1584 
Pracovní právo v Německu; ústavní právo. Nástin možností řešení kolize mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem, který s odkazem na svou víru odmítá výkon určité práce (popsány jsou konkrétní 
případy). K otázce zkoumání pravdivosti argumentu víry a svědomí. - Pozn. 
 
Malte Buhse 
Keine Angst vor dem Alter 
Nebojte se stáří 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 141 (25.7.2011), S. 18 
Stále větší počet ekonomů je přesvědčen, že obavy z demografických změn i přestárlé společnosti jsou 
přehnané a odmítají scénář zešedivělého Německa, kde bude v roce 2050 každý třetí občan starší 60 
let, udření senioři se z továren do důchodu nedostanou před dožitím 70 let a těm málo mladým zbude 
kvůli vysokým sociálním příspěvkům z platu jenom málo. Přibývá studií, z nichž vyplývá, že i v roce 
2050 se bude v Německu dobře žít a dobře vydělávat a že stárnutí společnosti bude mít jen malý vliv 
na hospodářský růst (většiny zemí). Vědci předpovídají, že trhu práce demografické změny prospějí - 
budou se zvyšovat mzdy, protože podniky se budou přetahovat o disponibilní pracovní síly (v roce 
2030 jich bude o 4 milióny méně než v současnosti). Již dnes je patrný nedostatek kvalifikovaných sil 
(inženýři, strojaři) a až společnost zestárne, budou z toho profitovat i ti nevystudovaní a nevyučení, 
kteří se uplatní ve službách pro velmi vytížené a velmi dobře placené odborníky. Bylo již potvrzeno, 
že starší lidé v pracovním procesu jsou díky svým zkušenostem schopni kompenzovat svou relativně 
větší chybovost a dosahovat prakticky stejné produktivity jako mladí zaměstnanci, jejichž méně časté 
chyby však mívají vážnější následky. 
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Pavel Sibyla 
Ružové okuliare Jozefa Mihála : zákonník práce zmenil farbu 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 29, s. 24-27 
K nejdůležitějším změnám slovenského Zákonníka práce, který je hodnocen jako jeden z nejflexibilnějších 
pracovních kodexů v Evropě. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 9/2011  
Zákon o důchodovém pojištění - novela. Zákon o daních z příjmů - novela. Insolvenční zákon - 
novela. Rekvalifikace - připravované změny. Nová pravidla pomoci při insolvenci [ochrana 
zaměstnance]. Koupě podniku a spor zaměstnance se zaměstnavatelem. Hmotná odpovědnost 
zaměstnance za  škodu. Dohoda ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace. Pracovní smlouva. Odpočet 
úroků z úvěrů na bydlení [vč. praktických řešení]. Podmínky proplácení dluhů v sociálním pojištění. 
Dohody o provedení práce a zdravotní pojištění. Odchylný výpočet stravného - tuzemské i zahraniční 
pracovní cesty. Poskytování cestovních náhrad - různé pohledy. 
 

Právo 
 
V. Klejner 
Antikorrupcionnaja strategija biznesa v Rossii 
Protikorupční strategie podnikání v Rusku 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 4, s. 32-46 
Nová definice korupce; klasifikace typů korupce, se kterými se domácí a zahraniční podniky setkávají 
v Rusku; hlavní prvky protikorupční strategie a praktická doporučení. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise předložila strategii pro jednotný trh práv duševního vlastnictví v EU 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 8, s. 242-245 
Zvýšený zájem orgánů EU o ochranu práv duševního vlastnictví byl v květnu 2011 završen 
očekávanou komplexní strategií - Sdělením Evropské komise, které vytváří architekturu jednotného 
trhu práv duševního vlastnictví v Evropské unii. Strategie se zaměřuje na reformu patentového 
systému, modernizaci systému ochranných známek v Evropě, komplexní rámec pro autorská práva na 
jednotném digitálním trhu, posílení boje proti padělání a pirátství a mezinárodní rozměr práv 
duševního vlastnictví. - Pozn. 
 
Petr Hajn 
K souběhu práva autorského a práva proti nekalé soutěži : jak také chápat "acquis 
communautaire" 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 15, s. 529-533 
Řadu skutkových stavů lze posoudit podle několika právních předpisů či jednotlivých norem. Dobře to 
lze demonstrovat na možném souběhu mezi právy duševního vlastnictví a právem proti nekalé soutěži. 
Zvláště to platí o souběhu mezi průmyslovými právy a právem proti nekalé soutěži, jejichž věcná 
blízkost je vyjádřena již v Pařížské unijní úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z r. 1886.       
V článku se uvádí několik příkladů, kdy se jeví účelným použít více právních kvalifikací. - Pozn. 
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Henny Sender 
Lines less blurred 
Méně rozmazané linie 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37672 (18.7.2011), p. 7 
Příklady korupčních praktik uplatňovaných velkými americkými firmami v zahraničí, přísnější a 
intenzivní postihy takového jednání ze strany amerických úřadů, zákon Foreign Corrupt Practices Act. 
Připojena je i zmínka o britském Bribery Act, který vstoupil v platnost 1. července 2011. 
 
Luboš Tichý 
Odpovědnost členského státu za delikt v "systému" evropského práva 
Jurisprudence, Sv. 20, (2011) č. 5, s. 4-9 
K problematice deliktní "veřejnoprávní" odpovědnosti, tj. odpovědnosti členského státu za porušení 
komunitárního práva; odpovědnostní "systém" EU: popis a hodnocení; působnost režimu deliktní 
odpovědnosti; deficit práva odpovědnosti státu a jeho překonávání; základní oblasti odpovědnosti 
členského státu; odpovědnost členského státu vůči jednotlivci - rozhodné právo. - Pozn. -- K problematice 
viz i další články v tomto monotematickém čísle časopisu Odpovědnost státu. 
 
Hana Hrdličková 
Osvědčení vydávaná notářem v souvislosti s přeshraniční fúzí 
Ad Notam, Sv. 17, (2011) č. 3, s. 18-21 
Ke kontrole zákonnosti přeshraniční fúze notářem - dle § 208 - § 210 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách 
obchodních společností a družstev. Náležitosti osvědčení zákonnosti přeshraniční fúze a písemnosti 
dle vyhlášky č. 206/2008 Sb.; náležitosti osvědčení zákonnosti dokončení přeshraniční fúze českou 
zúčastněnou korporací a písemnosti dle vyhlášky 207/2008 Sb.; odměna notáře; dopad očekávané 
novely zákona č. 125/2008 Sb. - Pozn. 
 
Jarmila Pilková 
Právní úprava cenných papírů v návrhu nového občanského zákoníku 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 8, s. 238-241 
Některé obecné otázky úpravy cenných papírů (definice a forma cenného papíru, abstraktnost závazku 
z cenného papíru), cenný papír vs. zaknihovaný cenný papír, nepojmenované cenné papíry, zástavní 
právo, smlouvy. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2011, roč. 8, č. 2 

Zadávání veřejných zakázek - tlumočnické a překladatelské služby : řízení pro porušení Smlouvy     
(čl. 258 SFEU). Evropská komise proti Irsku. 
rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 18.11.2010                                                        C-226/09 
 
Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 7 

Územní působnost zákazu porušování práv z ochranné známky Společenství : rozhodnutí o předběžných 
otázkách Cour de cassation (Francie). DHL Express France SAS v. Chronopost SA. 
rozsudek ESD (velký senát) ze dne 12.4.2011                                                            C-235/09 
 
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 14 

Přímá diskriminace notářů na základě státní příslušnosti : žaloba pro nesplnění povinnosti členského 
státu (čl. 43 SES, resp. čl. 49 SFEU). Evropská komise v. Belgické království. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 24.5.2011                                         C-47/08 
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Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 15 

Odvozené právo na pracovní povolení : rozhodnutí o předběžných otázkách Tribunal du Travail de 
Bruxelles (Belgie) (čl. 20 SFEU). Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi. 
rozsudek ESD (velký senát) ze dne 8.3.2011        C-34/09 
 
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 
 
Masatoshi Jinno 
Assimilation, immigration, and the welfare state 
Asimilace, přistěhovalectví a sociální stát 
FinanzArchiv, Vol. 67, (2011) No. 1, p. 46-63 
Studie analyzuje dopad imigrace se začleněnými náklady na asimilaci na průběžný systém sociálního 
zabezpečení, resp. důchodový systém vyspělé země. Autor prostřednictvím modelu malé otevřené 
ekonomiky přesahujícího generace zkoumá čistý užitek pro domácí a pro imigranty v systému 
pevných příspěvkových sazeb. Výsledky ukazují, že čistý užitek pro obě skupiny pracovníků závisí na 
počtu imigrantů a na relativní produktivitě jejich potomků. Za předpokladu nižších asimilačních 
nákladů a vyšší produktivity může být čistý přínos pro obě skupiny kladný v případě, že se počet 
imigrantů nachází v jistém rozpětí. - Pozn. 
 
Don't look down 
Nedívej se dolů 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8746, p. 59 
V souvislosti s dluhovou krizí a otázkou jejího řešení se rozebírají dlouhodobé rozdíly mezi postoji 
Američanů a obyvatel jiných bohatých zemí ke zdanění. Amerika je daleko méně nakloněna využívání 
daní a přerozdělování k odstranění nerovnosti. Rozdílné postoje k přerozdělovacím daním existují       
i v rámci jednotlivých zemí, přičemž významnou úlohu hraje sociální soudržnost či sociální rozdělení. 
Paradoxním důsledkem nechuti k "poslednímu místu" může být i to, že chudí lidé nepodporují 
postupy, které by trochu zvýšily jejich vlastní příjem, ale současně by mohly pomoci těm ještě 
chudším dostat se na vyšší pozici. 
 
Pirmin Fessler, Peter Mooslechner, Martin Schürz 
Zur Konzeption des Konsums privater Haushalte im HFCS 
Ke koncepci spotřeby soukromých domácností v HFCS 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2011, Nr. 3.Q., S. 44-52 
Household finance and consumption survey, HFCS (databáze v rámci eurozóny využívá jednotné 
instrumenty statistického šetření); studie zaměřená na definici a měření spotřeby soukromých 
domácností. Soukromá spotřeba představuje v tržní ekonomice jeden z nejdůležitějších komponentů 
poptávky, hlavním přínosem HFCS je, že kromě informací o spotřebě domácností zjišťuje i údaje o majetku, 
výši příjmů a dluhů (a umožňuje tak analýzu dosud neřešitelných výzkumných otázek). Alternativy 
měření spotřeby domácností, techniky šetření, metodické problémy při zjišťování údajů o spotřebě. 
COICOP. 
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Účetnictví 
 
Dirk Schilling 
Bewertung von Transferpaketen : ausgewählte Bewertungsfragen unter besonderer 
Berücksichtigung des BMF-Schreibens vom 13.10.2010 
Oceňování transferových balíků : vybrané otázky z problematiky oceňování se zvláštním 
přihlédnutím k přípisu Spolkového ministerstva financí ze 13.10.2010 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 28, S. 1533-1539 
Při přeshraničním funkčním přemístění mezi blízkými podniky či osobami je potřeba zjišťovat 
zúčtovací ceny, za určitých předpokladů je možné zjistit zúčtovací ceny transferových balíků 
(přesouvaných funkcí) na základě moderních oceňovacích metod. Příspěvek shrnuje zásady oceňování 
transferových balíků jako celku a zaměřuje se i na specifika tohoto ocenění s ohledem na citovaný 
přípis Spolkového ministerstva financí. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Cizoměnové úvěry v účetnictví 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 7, s. 4-10 
K účetní problematice týkající se úvěrového dlužníka - účtující firmy - v případě jednorázového i postupného 
čerpání úvěru v cizí měně. Demonstrováno na příkladech. 
 
Karlheinz Küting 
Der Objektivierungsgrundsatz im HGB- und IFRS-System : eine vergleichende Darstellung und 
Würdigung 
Zásada objektivity v systému německého obchodního zákoníku a u IFRS : porovnání a 
hodnocení 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 25, S. 1404-1410 
Zásada objektivity sice není zákonem stanovena, ale v předpisech HGB i IFRS má podstatný význam 
a to proto, že informace pro adresáta mají cenu pouze tehdy, mohou-li být považovány za věrohodné. 
Zásada objektivity obou účetních systémů stanovuje povinnost přesnosti, průkaznosti a objektivity 
informací uváděných v roční závěrce - analýza však dokazuje, že při aplikaci předpisů IFRS dochází  
k výraznějšímu obcházení zásady objektivity než v případě HGB. K příčinám specifické 
"deobjektivizace" v IFRS. - Pozn. 
 
Ivana Pilařová 
Mezinárodní účetní standardy a jejich použití v České republice 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 14-15, s. 63-66 
Použití mezinárodních účetních standardů (MÚS) pro účtování a sestavení účetní závěrky, 
předpoklady, možnosti/povinnosti použití MÚS. Vazba použití MÚS na konsolidaci; pokyn č. D-295. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 17/2011  
Cestovní náhrady společníků a jednatelů společností s ručením omezeným. Minimální a zaručená 
mzda. Oddlužení podle insolvenčního práva. Daňové zatížení zaměstnanců v Česku a u našich 
sousedů. 
 
č. 18/2011  
Osobní automobil v cestovních náhradách zaměstnanců. Vlastní akcie. Vymezení okamžiku účetního 
případu.  Solární panely a tepelná čerpadla pro vytápění RD umístěné mimo dům a sazba DPH. 
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Veřejná správa 
 
Jan Břeň 
Ručení obce za závazky fyzických a právnických osob 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 8, s. 35 
Zákon o obcích (obecní zřízení) sice zakazuje uplatňování ručení obce za závazky fyzických a 
právnických osob, stanovuje však šest přesně vymezených výjimek, kterými se příspěvek jednotlivě 
zabývá. K historii ručení obce, pojem ručení. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Nicholas Timmins 
A divisive initiative 
Rozvratná iniciativa 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37690 (8.8.2011), p. 7 
Metoda financování projektů na budování infrastruktury z peněz soukromého sektoru (private finance 
initiative - PFI) si v zadlužených zemích získává stále větší popularitu. Zato v Británii, kde byla dosud 
využívána nejvíce, narůstá skepticismus. Od r. 1992, kdy se s PFI začalo, se získal kapitál ve výši 70 
mld. GBP na výstavbu nových nemocnic, škol, vězení ap. Splácení těchto zařízení včetně jejich 
provozu a údržby bude stát daňové poplatníky do r. 2050 až 240 mld. GBP. 
 
Thomas Sigmund, Daniel Goffart 
Berlin will Stabilitätsrat für den Euro 
Berlín chce stabilizační radu pro euro 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 153 (10.8.2011), S. 4 
Spolková vláda navrhuje vytvořit stabilizační radu, která by měla pomoci dostat dluhovou krizi pod 
kontrolu. Úkolem "rady" by byl dohled nad rozpočtovou disciplínou a konkurenceschopností zemí 
eurozóny, toto grémium by rovněž mělo mít sankční pravomoci a možnost "uplatňovat je bez ohledu 
na aktuální politická rozhodnutí". Rada by měla rozhodovat o otázkách jako je nakládání s prostředky 
evropských strukturálních fondů; pravidelné prověrky konkurenceschopnosti jednotlivých zemí by se 
zaměřovaly např. na flexibilitu trhu práce. Navrhovaná stabilizační rada vychází z německé předlohy, 
stejně jako dluhová brzda, která by stejně jako v Německu měla být zakotvena v ústavě. 
 
Vladimir Klyuev, Stephen Snudden 
Effects of fiscal consolidation in the Czech Republic 
Následky fiskální konsolidace v České republice 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 4, p. 306-326 
Studie za použití modelu GIMF hodnotí dopad fiskální konsolidace na českou ekonomiku. Příspěvek 
nejprve shrnuje odbornou literaturu o fiskálních multiplikátorech se zaměřením na ČR a popisuje 
model použitý v této analýze, zejména s ohledem na prvky relevantní pro fiskální politiku a kalibraci 
pro ČR. Dále seznamuje s výsledky odlišných dopadů sedmi fiskálních nástrojů na reálný HDP (vládní 
spotřeba a investice, tři typy daní, transfery dvěma skupinám domácností) a faktorů ovlivňujících 
dynamiku fiskálních multiplikátorů. V dalších částech je analyzován a zhodnocen hospodářský dopad 
konsolidačních opatření zavedených v roce 2011 a jsou zvažovány dva alternativní způsoby další 
fiskální konsolidace (s různou volbou fiskálních nástrojů) v souladu se střednědobými cíli vlády. - 
Pozn. 
 
O.V. Chmyz 
Fiskal'noje upravlenije, ili fiskal'nyj sovet : na primere Bolgarii 
Fiskální správa nebo fiskální rada : na příkladu Bulharska 
Finansy, Sv. 2011, No. 5, s. 57-62 
K fiskální politice Bulharska v době krize, návrhy na zavedení vyrovnaného rozpočtu a malá reálnost 
jejich uskutečnění, poučení z případu Řecka. 
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Tony Barber 
Four steps to fiscal union 
Čtyři kroky k fiskální unii 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37694 (12.8.2011), p. 5 
Dluhová krize některých členských zemí přiměla eurozónu k použití nástrojů, které přesahují vše, co 
bylo plánováno při zavedení jednotné měny. Velmoci jako USA a Čína očekávají, že budou přijata 
ještě více koordinovaná opatření, která zabrání šíření evropských problémů do globální ekonomiky a 
finančního systému. Článek přináší přehled již přijatých opatření a dalekosáhlých kroků, které mohou 
být v budoucnu považovány za nutné. 
 
Greek Americans : America's fiscal union 
Američané na řecký způsob: americká fiskální unie 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8744, p. 61-62 
Americký fiskální systém umožňuje transfery do států, jejichž hospodaření vykazuje schodek. Např. 
Virgínie podle výpočtů časopisu nashromáždila v letech 1990-2009 souhrnný schodek přesahující 590 
mld. USD. Naopak 20 amerických států zaplatilo na federálních daních více, než obdrželo ve 
federálních výdajích. Dlužnické státy dostávají obrovské fiskální transfery, financované z daní 
vybraných jinde a z dluhopisů, které musí zaplatit celá unie. Tato povinnost placení nebyla nikdy 
zpochybněna. 
 
Zdeněk Hrdlička 
Jak vykouzlit miliardy : schodek veřejných rozpočtů se nedá snižovat bez vyrovnanějšího 
hospodaření obcí. Pozitivní vzory existují 
Euro, Sv. 2011, č. 31, s. 56-57 
Úvaha nad novým modelem sdílených daní v ČR a nad důsledky úpravy sazeb DPH pro roky 2012 a 
2013 pro obecní rozpočty. Podnět k posílení fiskální samostatnosti obcí. Otázka vyrovnanosti místních 
rozpočtů s ohledem na snahu vlády o vyrovnanost veřejných rozpočtů, rakouská inspirace. 
 
Jan Němec 
Léčba dluhové rakoviny : zadlužení USA 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 29, s. 34-37 
Veřejný dluh USA v poměru k HDP dosáhl 93 % v roce 2010, letos se očekává překročení 
stoprocentní hranice. Článek analyzuje politickou bitvu o zvyšování dluhového limitu a naznačuje tři 
varianty budoucího vývoje amerického státního dluhu i ekonomiky (včetně bankrotu USA), jejich 
rizik a důsledků. Grafické znázornění vývoje veřejného dluhu USA od roku 1900, přehled největších 
věřitelů a podíl investorů na čistém veřejném dluhu USA. -- Viz také článek Skryté hrozby dnešních 
dluhů : veřejné finance na s. 38-39. 
 
Luděk Niedermayer 
Modré a červené dluhy eurozóny : "barevné" evropské obligace by snížily náklady zadlužení a 
nezvýšily riziko pro odpovědné země 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 165 (24.8.2011), s. 9 
Diskusní příspěvek s tematikou společných dluhopisů měnové unie (eurobondů). Autor stručně 
nastiňuje tři návrhy konceptů euroobligací a podrobněji analyzuje rizika a přínosy konceptu od 
výzkumníků z bruselského institutu Bruegel (pouze část státních dluhů zemí eurozóny má být 
financována evropskými dluhopisy - za modré, společné dluhopisy mají ručit všechny země, což jim 
dodá vysokou důvěryhodnost, a zbytek dluhu bude financován národními, červenými dluhopisy s úrokem 
závislým na kvalitě rozpočtové politiky konkrétní země, což vytváří tlak na fiskální zodpovědnost 
vlád). 
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Malte Fischer, Silke Wettach 
Pickel im Gesicht 
Bolák v obličeji 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 31, S. 18-22 
Zostření hospodářských problémů Kypru dostalo tuto zemi do pozice dalšího kandidáta na zásah 
evropského záchranného fondu (EFSF), dosud prvotřídní rating Francie je ohrožen kvůli nevalnému 
výhledu rozpočtového deficitu, a to by ohrozilo celou konstrukci EFSF (jeho fungování je podmíněno 
nejvyšší bonitou největších členů eurozóny - Francie a Německa). Nejnovější vývoj tak opětovně 
poukazuje na to, jak velmi politici stavějí na iluzích a drží se ekonomických lží. Příspěvek vyvrací 
sedm nepravdivých tvrzení, která obhajují smysl a existenci eura, a jednotlivě je rozebírá: 1) společná 
peněžní politika, 2) euro vyrovná  hospodářské poměry zemí, 3) všechny země měnové unie samy ručí 
za své dluhy, 4) všechny státy dodržují smluvená pravidla přístupu do eurozóny, 5) sankce politiků a 
trhu vedou dluhové hříšníky k disciplíně, 6) pomoc v období dluhové krize je vázána na přísné 
podmínky, 7) euro stimuluje export a posiluje tak ekonomiku (nejvíce v případě Německa). Schéma 
garančního systému evropského záchranného fondu EFSF a jeho funkce. 
 
Luděk Tesař 
Po čem ve financích volají obce 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 8, s. 8 
V rekapitulaci dlouhodobých požadavků obcí figuruje: převod státních dotací do daňových příjmů 
samospráv (mimo transferů na sociální dávky apod.), převod účelově vázaných prostředků pro EU 
určených pro samosprávy do RUD, zrušení státních fondů ve prospěch samospráv, posílení rozpočtů 
malých a středních měst a obcí. Připojeno je grafické porovnání novely RUD podle starostů, návrhu 
Ministerstva financí ČR a současného stavu. 
 
Deutsche Bundesbank 
Renditedifferenzen von Staatsanleihen im Euro-Raum = Sovereign yield spreads in the euro 
area 
Výnosová rozpětí státních půjček v eurozóně 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 6, S. 29-47 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 6, p. 27-44 
V důsledku dluhové krize v některých částech eurozóny se výrazně zvýšila výnosová rozpětí mezi 
státními dluhopisy jednotlivých zemí. Studie měří výnosové spready státních obligací v eurozóně (na 
základě srovnání s výnosy desetiletých německých spolkových dluhopisů Bunds) a shrnuje jejich 
vývoj před finanční krizí, po pádu Lehman Brothers a dále do května 2011. Následně výnosová rozpětí 
rozkládá na tři prvky (z pohledu investora a jeho averze vůči rizikům při neinvestování do bezpečných 
a likvidních dluhopisů): očekávané ztráty v důsledku úvěrového rizika, rizikovou přirážku a likvidní 
prémii, analyzuje tyto determinanty a přisuzuje jim důležitost v expanzi výnosových spreadů. V závěru 
je nastíněn další výhled problematiky. - Pozn. 
 
Petr Zahradník 
Rozpočet EU o 50 mld. chudší : získávat peníze z evropských fondů bude složitější, Evropská 
komise chce zavést nové podmínky čerpání 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 149 (2.8.2011), s. 9 
Rozbor návrhu víceletého finančního rámce EK a změn podoby a struktury rozpočtu EU na další 
období. Krátce k porovnání rozpočtu EU s národními rozpočty; prostředky na kohezní politiku a 
kvalitativní omezení a kondicionality pro využívání fondů; návrh na zavedení nových celounijních 
fondů pro infrastrukturu, energetiku aj.; oslabení podílu výdajů na zemědělství; navýšení výdajů na 
zahraniční politiku; zavedení vlastního příjmového zdroje. 
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Malte Fischer 
Staatliche Manipulation 
Státní manipulace 
WirtschaftsWoche, Vol. 2011, No. 28, p. 34 
Krátký příspěvek odkazuje na studie, které se zabývaly způsobem, jak se asi předlužené státy zbaví 
svých závazků, když není reálné spoléhat na růst jako možnost oddlužení a dluhy samotné růst brzdí. 
Drakonické úsporné balíky nejsou politicky únosné, "okrájení" dluhů velké průmyslové země by 
mohlo světový finanční systém rozhodit - proto se zřejmě země rozhodnou pro řešení kombinovaným 
postupem tj. souběhem finanční represe a chronické inflace. K objevu negativního reálného úroku       
v letech 1945-1980 (což umožnilo snížení dluhů USA a Velké Británie v hodnotě 3-4 procent HDP 
ročně), vysvětlení dlouhé existence negativního reálného úroku. 
 
Jan Němec 
Svět míří do dluhové pasti : zadluženost států 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 31-32, s. 104-105 
Dluhová mapa světa, roztáčející se dluhová spirála některých zemí (nejvíce zadluženými státy světa     
v poměru k HDP jsou Japonsko, Libanon, Jamajka, Řecko, Itálie, Island, Belgie, Singapur, Irsko a 
USA). Dále v tabulkách přehled nejméně zadlužených států a výše státního dluhu evropských zemí     
v roce 2010. 
 
The road to Rome : the euro zone on the edge 
Cesta do Říma : napětí v eurozóně 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8742, p. 67-68 
Od počátku evropské dluhové krize se představitelé eurozóny obávali, že problémy postihnou i větší 
ekonomiky. Pozornost se soustředila na Španělsko, ale teď se nákaza začala šířit do ještě významnější 
země, Itálie. V článku se rozebírá chování trhů a příčiny poklesu cen italských dluhopisů. -- K problematice 
evropské dluhové krize viz i další dva články na s. 68-69 a článek na s. 9. 
 
Jan Hanousek, Evžen Kočenda 
Vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 3, s. 310-328 
Autoři provádějí empirickou analýzu dynamiky a determinantů veřejných investic a veřejných financí 
nových členských států EU se zaměřením na roli korupce a ekonomické regulace (v období 1995-
2008). Dále testují, zda veřejné investice ovlivňují míru korupce. Výsledky naznačují, že snížení míry 
korupce a zvýšení ekonomické svobody jsou obvykle spojeny s poklesem veřejných investic a že 
zvýšení veřejných investic je obvykle impulzem pro zvýšení míry korupce. - Pozn. 
 
Petr Chalupecký, Ladislav Tajovský 
Vývoj, struktura a osud československého státního dluhu v letech 1945-1953 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 3, s. 393-406 
Autoři rozebírají vývoj československého oficiálního státního dluhu v poválečném období, jeho 
význam v prioritách hospodářské politiky v období 1945-1953 a poukazují na nutnost komplexního 
vnímání státního zadlužení. Nejprve se věnují stavu státního dluhu po osvobození a jeho vývoji do 
roku 1948 a důsledkům fiskální politiky pro tento stav. Dále analyzují vývoj státního dluhu po roce 
1948 v kontextu nového pojetí řízení národního hospodářství i snahy o jeho konsolidaci a 
zjednodušení. V závěru autoři představují měnovou reformu z roku 1953 jako definitivní vypořádání 
se s vnitřním státním dluhem, jenž byl tímto opatřením, které v zásadě odpovídalo státnímu bankrotu, 
anulován. - Pozn. 
 
Miroslav Zámečník 
Zadlužená kráska v nesnázích 
Euro, Sv. 2011, č. 29, s. 14 
Analýza příčin poklesu důvěry finančních trhů v dlouhodobou schopnost Itálie splácet svoje dluhové 
závazky. Doplněno porovnáním vybraných makroekonomických veličin mezi Itálií a ČR. -- K přijetí 
úsporného balíčku k řešení dluhové krize Itálie viz příspěvek na s. 10. 
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Životní prostředí 
 
An expensive gamble : pushing for a carbon tax in Australia 
Drahá sázka : prosazování daně z uhlíku v Austrálii 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8742, p. 55-56 
Australská premiérka Julia Gillardová oznámila v červnu záměr zavést v rámci boje se změnou 
klimatu daň z uhlíku. V Austrálii jde o kontroverzní téma, které připravilo o křeslo nejméně dva 
politické představitele. Země vytváří 1,5 % světových skleníkových plynů, protože většinu elektřiny 
vyrábí z uhlí. Ale zatímco ještě v roce 2007 bylo řešení změny klimatu v zahraniční politice na prvním 
místě, priority se rychle změnily. Parlamentem by návrhy na ekologickou daň mohly projít, ale získat 
si podporu veřejnosti bude obtížnější. -- K problematice viz i článek Poles apart: carbon policy in 
Australia and Britain na s. 12. 
 

Životní úroveň 
 
Ladislav Stejskal, Jana Stávková 
Structure and determinants of consumer expenditure 
Struktura a determinanty spotřebních výdajů 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 14, (2011) No. 2, p. 45-50 
Pohled na spotřební chování jednotlivců a domácností a analýza faktorů formujících či ovlivňujících 
nákupní rozhodnutí spotřebitele. Autoři provedli v roce 2007 marketingový výzkum u dvou tisíc 
domácností v ČR a porovnali výsledky se statistickými daty z 15 původních zemí EU. Zjistili strukturu 
spotřebních výdajů a stanovili "úrovně vlivu" každého z vybraných faktorů dle skupin komodit.         
V závěru krátká interpretace výsledků. 
 
Olaf Storbeck 
Warum uns Städte reich machen 
Proč města přispívají k našemu bohatství 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 144 (28.7.2011), S. 17 
Vědci jsou přesvědčeni o značném politickém, společenském a ekonomickém významu měst, a proto 
stále více ekonomů zkoumá, za jakých podmínek vzkvétají urbanistická centra, proč jsou ve městech 
lidé produktivnější a jak z toho mohou profitovat i rozvojové země - jsou zmíněny pohledy ekonomů 
na tento fenomén (E. Glaeser/publikace Triumph of the city; P. Romer). Město je vnímáno jako 
"nejdůležitější vynález lidstva" a ekonomové orientovaní na historii jsou přesvědčeni, že bez měst by 
nedošlo k průmyslové revoluci v 18./19. století ani k dnešní digitální revoluci. K vazbě nárůstu počtu 
obyvatel ve městech a příjmu na hlavu; paradox ekologičtějšího života ve městech. 
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Daně 
 
25802II 
legislation translated by Trade Links ; commentary by PricewaterhouseCoopers 
Czech taxation in 2011. Vol. II 
České daně v roce 2011. Sv. II 
Prague : Trade Links, May 2011, 526 s. 
Překlady textů daňových zákonů ČR do angličtiny. Plné znění zákona o dani z přidané hodnoty 
doplněné komentářem (č. 235/2004 Sb., ve znění č. 47/2011 Sb.), výňatky ze zákona o spotřebních 
daních (č. 353/2003 Sb., ve znění č. 95/2011 Sb.), daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 
daň z pevných paliv, daň z elektřiny (podle zákona č. 261/2007 Sb., ve znění č. 281/2009 Sb.), zákon 
o dani silniční (č. 16/1993 Sb., ve znění č. 30/2011 Sb.), zákon o dani dědické, darovací a z převodu 
nemovitostí (č. 357/1992 Sb., ve znění č. 30/2011 Sb.), zákon o dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb., 
ve znění č. 30/2011 Sb.). Nově je připojen překlad daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb. ve znění      
č. 30/2010 Sb.) - tax code. - Pozn. - (brož.) 
 
25944 
[Lenka Hrstková Dubšeková] 
Daňový řád 2011 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xv, 156 s. 
Přehledný průvodce problematikou správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb. Obecné principy správy 
daní. Problematika správy daní a všechny její součásti tj. subjekty, lhůty, opravné a dozorčí 
prostředky, daňové řízení atd. Sankce a soudní řízení. Součástí výkladu jsou i četné praktické tabulky, 
schémata a přílohy (např. vzory podání, porovnání ustanovení, sankce, daňový kalandář). Právní stav 
publikace je ke dni 1.3.2011. - Vyd. 1. - Obsahuje přehled souvisejících právních předpisů. - ISBN: 
978-80-7357-650-9 (brož.) 
 
25940 
Jaroslav Šobáň 
DPH u obcí v příkladech : k 1.4.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 207 s. 
Praktická aplikace zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a ve specifickém 
prostředí územně samosprávných celků. Jednotlivé kapitoly vycházejí ze stručného výkladu 
ustanovení zákona doplněného o příklady z praxe a v některých příkladech i o příklady účtování. 
Názvy kapitol: Ekonomická činnost obce; Registrační povinnost; Předmět daně; Praktické příklady 
aplikace zákona; Nárok na odpočet daně; Ostatní povinnosti podle zákona o DPH. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7263-679-2 (brož.) 
 
25932 
Jana Ledvinková 
DPH v příkladech : k 1.4.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 583 s. 
Praktická řešení daňových a účetních situací s krátkými komentáři a příklady z praxe. Přehled změn     
v zákoně o DPH s účinností od 1.4.2011. Vymezení základních pojmů. Daňové subjekty. Předmět 
daně. Operace se zbožím. Oblast služeb. Nárok na odpočet daně. Režim přenesení daňové povinnosti. 
Dovoz a vývoz zboží. - 8. aktualiz. a rozš. vyd. - 23 příl. se zněním předpisů a vzory tiskopisů. - 
ISBN: 978-80-7263-669-3 (brož.) 
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25893 
IBFD 
Global corporate tax handbook 2011 
Světový průvodce zdaněním právnických osob 2011 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, 1144 s. : tab. 
Přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřuje na korporační daně. Jednotlivé 
kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace o zdanění příjmů právnických osob a kapitálu i o mezinárodních 
aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých zemích. Obsahuje také zvláštní kapitolu o dané 
problematice v EU. - Viz také Global individual tax handbook 2011 (sign. 25894). - ISBN: 978-90-
8722-094-5 (brož.) 
 
25894 
IBFD 
Global individual tax handbook 2011 
Světový průvodce zdaněním fyzických osob 2011 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, 824 s. : tab. 
Přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřuje na zdanění jednotlivců. Jednotlivé 
kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace o zdanění příjmů fyzických osob, o příspěvcích na sociální 
zabezpečení, o dani dědické a darovací, o dani nemovitostní i o mezinárodních aspektech a dvojím 
zdanění v jednotlivých zemích. Obsahuje také zvláštní kapitolu o sazbách daně vybíraných srážkou     
z úroků z úspor. - Příl. - ISBN: 978-90-8722-095-2 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25896 
John S. Chipman 
Advanced econometric theory 
Pokročilá teorie ekonometrie 
London : Routledge, 2011, xiv, 393 s. : vzorce, grafy, tab. 
Učebnice ekonometrie. Multivariační analýza a lineární regresní model; metoda nejmenších čtverců a 
Gaussova-Markovova teorie; multikolinearita a odhady redukované hodnosti (reduced-rank estimation); 
lineární omezení; Steinovy odhady; autokorelace reziduí; modely a odhady soustavy rovnic, metoda 
LIML (maximálně věrohodný odhad s neúplnou informací); řešení příkladů. - Pozn. - ISBN: 978-0-
415-32630-8 (brož.) 
 
25924 
Petr Fiala a kol. 
Operační výzkum : nové trendy 
Praha : Professional Publishing, 2010, 239 s. : obr. 
Nové trendy v operačním výzkumu. Modelování a optimalizace ekonomických vztahů a metody řešení 
nových aplikačních modelů operačního výzkumu. Názvy kapitol: Nové aplikace v managementu       
(P. Fiala); Okružní a rozvozní problémy (J. Fábry); Modely hodnocení efektivnosti - analýza obalu dat 
(J. Jablonský); Optimalizace ekonomických vztahů (V. Pánková); Asymptotický celočíselný 
algoritmus (J. Kalčevová); Lenstrův algoritmus (M. Černý); Simulační metody (M. Dlouhý). - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-7431-036-2 (váz.) 
 
25941 
Peter Boettke ; [editor Josef Šíma ; překlad Matěj Šuster ... et al.] 
Robustní politická ekonomie pro 21. století 
Praha : Wolters Kluwer : CEVRO Institut, 2011, x, 346 s. 
P. Boettke je představitelem tradice rakouské ekonomické školy. Kniha je výběrem 10 článků, ve 
kterých P. Boettke ukazuje širokou škálu aplikací smithovsko-mengerovské tradice na problémy 
společnosti. Názvy příspěvků: Liberalismus, socialismus a robustní politická ekonomie; Kde se 
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ekonomie vydala na chybnou cestu?; Moderní ekonomie jako útěk před realitou; Ekonomická 
kalkulace: příspěvek rakouské školy k politické ekonomii; Přehodnocení Hayekovy Cesty do otroctví: 
vládní selhání jako argument proti socialismu; Perestrojka a veřejná volba: ekonomie autokratického 
nástupnictví ve společnosti dobývající rentu; Věrohodnost jako podmínka úspěchu v procesu 
rekonstrukce; Nová srovnávací politická ekonomie; Setrvalost institucí a nová rozvojová ekonomie; Je 
jediná forma "rozumové regulace" seberegulace? Poselství díla Lin Ostromové o regulování obecního 
majetku a kultivování občanů; Anarchismus jako progresivní výzkumný program politické ekonomie. - 
Vyd. 1. - Dodatky J. Salerno: Proč je socialistická ekonomika "nemožná" a L. von Mises: Ekonomická 
kalkulace v socialistickém společenství. - ISBN: 978-80-7357-619-6 (Wolters Kluwer ČR : brož.) 
 
25928 
Miroslav Zajíček, Karel Zeman 
Řešení problémů v ekonomické analýze 
Praha : Oeconomica, 2010, 210 s. : obr. 
Učebnice obsahuje mikroekonomické a makroekonomické příklady s komplexním řešením, 
matematickými důkazy a s ekonomickou interpretací výsledků. Úroveň jednotlivých příkladů je 
rozdílná. Cílem je možnost aplikovat poznatky matematické ekonomie při řešení ekonomických 
problémů. V dodatcích jsou vysvětleny vybrané matematické koncepty použité v příkladech a 
uveřejněny stručné životopisy některých připomínaných ekonomů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-
1727-8 (brož.) 
 
25895 
Narayana R. Kocherlakota 
The new dynamic public finance 
Nová dynamika veřejných financí 
Princeton : Princeton University Press, c 2010, x, 217 s. : vzorce 
Kniha na úrovni pokročilých doktorandských studií v oblasti veřejných financí či makroekonomie 
rozvíjí nový koncept "New Dynamic Public Finance" (NDPF), který zkoumá navrhování a formu 
optimálního zdanění s minimálním omezením možných daňových nástrojů a povahy šoků 
ovlivňujících osoby v rámci ekonomiky. Formální spojení problematiky dynamického optimálního 
zdanění a dynamické kontraktační teorie principal-agent; Ramseyho přístup a jeho nedostatky; analýza 
problematiky optimální alokace zdrojů v dynamické ekonomice se soukromými informacemi; 
důsledky NDPF pro makroekonomy - optimální daňový systém; optimální mezigenerační zdanění; 
kvantitativní analýzy; budoucí směrování výzkumu dané oblasti. - Pozn. - ISBN: 978-0-691-13915-9 
(váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25930 
Zbyněk Revenda 
Centrální bankovnictví 
Praha : Management Press, 2011, 558 s. : obr. 
Centrální banka a bankovní systém. Činnost centrální banky: emisní, devizová, měnová politika, 
regulace a dohled bank, banka bank a státu. Měnová politika: emise peněz obchodními bankami, 
měnové, úvěrové a další transmisní mechanismy, nástroje měnové politiky, inflace, účinnost měnové 
politiky, měnová politika v modelu IS-LM, měnová politika v centrálně plánované ekonomice. 
Regulace a dohled. Centrální banka v ČR, v zemích EU a v některých dalších zemích (USA, Kanada, 
Japonsko, Švýcarsko, Čína). Budoucnost centrálních bank - varianty vývoje bankovních systémů. -    
3., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7261-230-7 (váz.) 
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25892 
edited by Roberto Bottiglia, Elisabetta Gualandri, Gian Nereo Mazzocco 
Consolidation in the European financial industry 
Konsolidace evropského finančního odvětví 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010, xxvi, 238 s. : schémata, tab., grafy, rámečky, vzorce 
Jednotlivé stati publikace se věnují problematice konsolidace finančního sektoru v Evropě a USA od 
počátku 90. let 20. století, se zaměřením na fúze a akvizice v bankovnictví (zejména v EU). Pozornost 
je věnována také tématům týkajícím se regulace a dohledu. - ISBN: 978-0-230-23322-5 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25916 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Economic adjustment programme for Ireland : spring 2011 review 
Program hospodářského přizpůsobování Irska : hodnocení z jara 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, May 2011, 74 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva poskytuje detailní informace o postupu konsolidačního programu irské ekonomiky na základě 
prvního čtvrtletního hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu z dubna 2011 v návaznosti na poskytnutí zahraniční finanční pomoci 
Irsku zeměmi eurozóny, MMF a ECB z listopadu 2010. Zjišťování plnění programu a shrnutí hlavních 
závěrů mise, přehled hospodářského vývoje a jeho výhled. Realizace programu v oblasti finančního 
sektoru, fiskální politiky a strukturálních reforem a aktualizované programové dokumenty. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-79-19329-3 (brož.) 
 
25927 
Martin Machay 
Hospodářsko-politické důsledky průzkumu vesmíru 
Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav 2011, 141 s. : 10 tab., 26 grafů 
Historie amerických kroků při průzkumu vesmíru a především jejich ekonomický rozměr. První část 
chronologicky popisuje jednotlivé kroky a plány při průzkumu vesmíru a prezentuje 
makroekonomické důsledky po desetiletích. Druhá část se zaměřuje na detailnější analýzu především  
z pohledu mikroekonomie (aplikace teorie her, nákladová analýza programů a dopravy). Poslední část 
- ekonomický "forward thinking", nastiňuje možnosti dalšího směřování vesmírné politiky. - 1. vyd. - 
2 přílohy. - ISBN: 978-80-210-5430-1 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
25935 
William Easterly ; [přeložil Jaroslav Veis] 
Břímě bílého muže : proč pomoc Západu třetímu světu selhává? 
Praha : Academia, 2010, 454 s. : 38 grafů, 2 tab. 
Profesor ekonomie na New York University W. Easterly patří mezi přední světové odborníky na 
problematiku hospodářského růstu a rozvojové pomoci a spolupráce. Jeho přístup k problematice je 
neschematický a často i velmi kritický k největším světovým institucím, které pomoc rozvojovým 
zemím zprostředkovávají. Vychází přitom z vlastních bohatých zkušeností, získaných zejména v Africe, 
Latinské Americe a Rusku. Easterly podrobil tradiční schémata pomoci rozvojovým zemím kritice. 
Nabízí místo nich alternativní metodu postupných krůčků rozvojových specialistů, kteří způsob, jak 
pomoc poskytnout, pečlivě zvažují a nacházejí způsoby, jak pomáhat konkrétním chudým lidem. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-1776-5 (váz.) 
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25925 
Rudolf Fürst 
Česko-čínské vztahy po roce 1989 
Praha : Karolinum, 2010, 235 s. : gfafy, tab. 
Tématem práce jsou bilaterální vztahy ČR s Čínou a Tchaj-wanem po roce 1989. Práce si klade 
otázky, jaké místo zaujímá ve sledovaném období Čína v české zahraniční politice, do jaké míry je 
přínosem pro české ekonomické zájmy a jak realistické jsou české představy o současné Číně? Názvy 
jednotlivých částí: Mezinárodní postavení ČLR od roku 1949; České politické kontakty s ČLR od roku 
1989 (tradice od konce druhé světové války); Hospodářské styky po roce 1989; Politické vnímání 
Číny v Čechách; Čínská menšina v Čechách; Akademická sféra v česko-čínských vztazích; Česko-
čínské kontakty v oblasti kultury; Česko-tchajwanské vztahy. - Vyd. 1. - Chronologický přehled. - 
ISBN: 978-80-246-1653-7 (brož.) 
 
25919 
Václav Mezřický (ed.) 
Perspektivy globalizace 
Praha : Portál, 2011, 226 s. : il., mapy 
Sborník je souhrnem zpráv, studií a zamyšlení nad budoucností současné civilizace. Je psán z českého 
zorného úhlu a autoři se snaží zmapovat situaci světa po ekonomické krizi 90. let a odhadnout 
perspektivy dalšího vývoje. Obsah: Globalizace a perspektivy globálního světa (V. Mezřický); 
Výhledy světové ekonomiky (V. Mezřický); Globální environmentální ohrožení (B. Moldan); Toky 
energií v globalizovaném světě (V. Cílek); Vodní zdroje a sociální konflikty (V. Cílek); Demografické 
aspekty globalizace (M. Fňukal); Rozvojové země v době globalizace (P. Nováček); Uživí nás 
planeta? (M. Braniš); Národní státy v procesu globalizace (P. Pithart); Evropská unie jako globální 
hráč (E. Kružíková); Světové vládnutí (V. Mezřický); Jiný svět (V. Mezřický). - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7367-846-3 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
25933 
Tom Peters ; [přeložil Michal Čakrt] 
Malé velké věci : 163 způsobů jak dosáhnout excelentnosti 
Praha : Management Press, 2011, 527 s. 
Autorova doporučení a rady, které jsou výsledkem jeho letité poradenské praxe. Na řadě 
jednoduchých příkladů a příběhů dokládá, že dokonalost spočívá ve vykonávání drobných, 
"bezvýznamných" činností, které si může osvojit každý. Základním mottem publikace je tvrzení, že 
nejdůležitějším aktivem každé organizace jsou lidé a jejím posláním je služba. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7261-222-2 (brož.) 
 
25937 
Jana Pilátová, Jaroslav Richter 
Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi 
Olomouc : ANAG, 2011, 119 s. 
Právní úprava, smlouvy, faktury, vztah věřitel-dlužník, zajišťovací prostředky. Řešení pohledávek ve 
Slovenské republice. Spolupráce s inkasní agenturou. Daňová a účetní problematika pohledávek. 
Praktické vzory. Vybraná ustanovení z občanského a obchodního zákoníku. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-678-5 (brož.) 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
25939 
Marta Neplechová, Martin Durec 
Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 
Olomouc : ANAG, 2011, 397 s. 
Právní úprava privatizace obecního bytového fondu k 1.1.2011. Účetnictví vlastníků privatizovaných 
bytových domů: předpisy, postupy, hospodaření vlastníka bytového domu, rekonstrukce a 
modernizace, účtování nákladů a výnosů vlastníka bytového domu, opravy a udržování domu a jejich 
financování, zabezpečení služeb spojených s užíváním bytů. Účetní závěrka. Daňová problematika. 
Účetnictví společenství vlastníků jednotek a účetnictví správců domů vlastníků. Daňová problematika 
pronájmu a prodeje bytů ve vlastnictví fyzických osob. - 1. vyd. - Příloha obsahuje související právní 
předpisy. - ISBN: 978-80-7263-686-0 (brož.) 
 

Právo 
 
25909 
Josef Benda 
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010, 571 s. : faksim. 
Analýza právních předpisů pozemkového vlastnictví a judikatury českých soudů a požadavky 
bývalých šlechticů na navrácení majetku po listopadu 1989. Přehled všech restitučních kauz. V úvodu 
je nastíněna metodika práce a historické souvislosti. Legislativní rámec. Restituce majetku bývalých 
šlechtických rodů v letech 1989-2010 (obecně, jejich rozčlenění, kategorizace restitucí majetku). 
Nároky uplatňované převážně cestou restitučních právních předpisů a nároky uplatňované převážně 
cestou občanskoprávních žalob na určení vlastnictví. Zhodnocení možností dalšího vývoje dosud 
neuzavřených restitučních kauz, důvody vzniku současného stavu restitučních sporů a pokus o prognózu 
dalšího vývoje. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-86729-61-9 (brož.) 
 
25938 
Tomáš Gřivna ... [et al.] 
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 328 s. 
Soubor klauzurních prací podle právního stavu k 1.1.2011. Formální požadavky na klauzurní práce a 
metodický návod pro řešení. 42 zadání a řešení z pohledu nové zákonné úpravy. - 3., aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7357-607-3 (brož.) 
 
15392/54 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 54, ročník 2009 - III. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2011, xxiii, 642 s. +1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou 
orientaci. V tomto díle nálezy č. 153 až 211, usnesení č. 14 až 18. - Vyd. 1. - Příl. na CD obsahuje 
věcný rejstřík všech dosud vydaných svazků. - ISBN: 978-80-7400-374-5 (váz.) 
 
25943 
Vilém Podešva ... [et al.] 
Zákon o veřejných zakázkách : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xvi, 631 s. 
Komentované znění zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších zákonů. 
Obecná ustanovení, zadávací řízení, zvláštní postupy v zadávacím řízení, soutěž o návrh, ochrana proti 
nesprávnému postupu zadavatele, seznam certifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných 
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dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Právní stav publikace je k 31.1.2011. - 2. vyd. - 3 přílohy. - 
ISBN: 978-80-7357-636-3 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25907 
Jiří Šubrt 
Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality : příspěvek k teoretickým 
diskusím v soudobé sociologii 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011, 93 s. 
Studie se zabývá strukturou sociologických teorií. Dvě linie teoretického myšlení v sociologii - 
individualistická a holistická. Snaha o propojení jejich výkladu. Pozice klasiků (A. Giddens, R. Bhaskar, 
M. Archerová). Navrhovaný nový přístup inspirovaný E. Durkheimem a jeho konceptem "homo 
duplex". - ISBN: 978-80-86729-63-3 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
26002 
International Accounting Standards Board 
IFRS 10 Consolidated financial statements : International Financial Reporting Standard 
IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka : mezinárodní standard účetního výkaznictví 
London : IFRS Foundation, May 2011, 69 s. 
Text nového mezinárodního účetního standardu IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka. Stanovuje 
zásady pro prezentaci a sestavení konsolidované účetní závěrky, kdy jedna ekonomická nebo účetní 
jednotka (matka) ovládá jednu nebo více jiných entit (dcer). Nahrazuje část IAS 27 - Konsolidovaná a 
individuální účetní závěrka a SIC-12 Konsolidace - jednotky zvláštního určení. Je účinný pro období 
po 1.1.2013. - Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-907877-12-4 (brož.) 
 
26003 
International Accounting Standards Board 
IFRS 10 Consolidated financial statements : basic for conclusions and amendments to guidance 
IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka : odůvodnění závěrů a aktualizace provádění 
London : IFRS Foundation, May 2011, 74 s. 
Doplněk textu IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka; shrnuje proces tvorby a schvalování tohoto 
standardu Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a vysvětluje důvody přijatých řešení. V závěru 
shrnutí změn dalších standardů IFRS standardem IFRS 10. - Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-
907877-13-1 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
25899 
Alfred Endres ; translated by Iain L. Fraser 
Environmental economics : theory and policy 
Environmentální ekonomie : teorie a postupy 
Cambridge : Cambridge University Press, [2011], xix, 379 s. : grafy, vzorce, schémata 
Učebnice environmentální ekonomie. Zaměřuje se na teorii environmentální politiky a její praktické 
aplikace, zejména v EU a USA. Internalizace externalit jako ústřední téma environmentální politiky; 
strategie internalizace externalit; ekonomické nástroje environmentální politiky (také zdanění emisí); 
rozšíření základního modelu environmentální ekonomie; mezinárodní problémy ochrany životního 
prostředí (nástroje mezinárodní environmentální politiky); přírodní zdroje a udržitelný rozvoj. - 
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Přepracované třetí vydání knihy Umweltökonomie z roku 2007 v angličtině. - ISBN: 978-0-521-
17392-6 (brož.) 
 
25936 
Van Jones ve spolupráci s Ariane Conradovou ; [přeložila Eva Křístková] 
Zelená ekonomika : jedno řešení pro dva nejpalčivější problémy naší doby 
Praha : Vyšehrad, 2011, 219 s. 
Jak řešit chudobu a neustále se zhoršující životní prostředí? Autor je známým aktivistou v oblasti 
lidských práv a ochrany přírody. Tato jeho kniha je kritikou současného politického, ekonomického      
i sociálního stavu a směřování americké společnosti. Autor nabízí řešení „dvou největších problémů“ - 
chudoby marginalizovaných vrstev společnosti a zhoršujícího se životního prostředí. Za klíčové 
považuje zavedení nových metod a principů podporujících vznik zdrojů „zelené“ energie a jejich 
decentralizaci. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7429-032-9 (váz.) 
 

Ostatní 
 
25911 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.] 
Česko-francouzský mluvník ekonomický 
V Brně : Lingea, 2008, 279 s. 
Klíčová slova z oblasti ekonomiky a podnikání. Užitečné věty, ustálená spojení a konverzační obraty. 
- 1. vyd. - Slovník ekonomických zkratek. - ISBN: 978-80-87062-40-1 (brož.) 
 
25910 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.] 
Česko-německý mluvník ekonomický 
V Brně : Lingea, 2008, 287 s. 
Klíčová slova z oblasti ekonomiky a podnikání. Užitečné věty, ustálená spojení a konverzační obraty. 
- 1. vyd. - Slovník ekonomických zkratek. - ISBN: 978-80-87062-41-8 (brož.) 
 
25923 
Jaroslav Peregrin 
Člověk a pravidla : kde se berou rozum, jazyk a svoboda 
Praha : Dokořán, 2011, 166 s. : il., portréty 
Otázka evolučního vysvětlení vzniku spolupráce. Jakou roli hrají v lidském životě pravidla? Člověk 
jako normativní, pravidly se řídící bytost. Autor shrnuje výsledky a názory, ke kterým se dnes 
filozofové a vědci v této oblasti dopracovali. Předkládá kriticky pojatý přehled z toho, co bylo ve vědě 
a o filozofii na téma pravidel předloženo. Názvy kapitol: Pravidla a filozofie; Pravidla a evoluce; 
Pravidla a mysl; Pravidla a jazyk; Pravidla a společnost. - ISBN: 978-80-7363-347-9 (váz.) 
 
25926 
Petr Sgall 
Jazyk, mluvení, psaní 
Praha : Karolinum, 2011, 307 s. ; 
Výběr publikovaných příspěvků Petra Sgalla, jednoho z nejvýznamnějších českých lingvistů 
současnosti, z let 1960-2008. Příspěvky jsou orientovány převážně na českou lingvistickou obec a na 
otázky teoretického pohledu na jazyk, nebo zřetel k užívání jazyka v různých doménách - ústní i písemné 
(kde jde jak o otázky pravopisu, tak stylu a bohatosti vyjadřování). Je zde zařazena i výběrová 
bibliografie Sgallových prací (s úplným soupisem od roku 2006), obsahující i práce psané anglicky a 
německy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-1903-3 (brož.) 
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25929 
Jindřich Klůfa, Irena Sýkorová 
Matematika pro informatiky a statistiky 
Praha : Professional Publishing, 2010, 282 s. : vzorce 
Témata potřebná pro úspěšné zvládnutí matematických základů v oboru informatiky a statistiky: 
základy lineární algebry, soustavy lineárních rovnic, maticový počet, vlastní čísla a vektory matice, 
diferenciální počet funkcí jedné a více reálných proměnných. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-030-0 
(váz.) 
 
25931 
Růžena Merlíčková Růžičková 
Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně : určeno zejména pro územní samosprávné celky, 
příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace 
Olomouc : ANAG, 2011, 254 s. : tab. 
Výklad pojmů. Vznik a registrace neziskových organizací. Majetek, vlastnické vztahy k majetku, 
způsob nabývání vlastnictví. Účetnictví a daně neziskových organizací (předpisy, České účetní 
standardy). Řešení problematiky daně z příjmů. Přehled vnitřních směrnic. Právní stav předpisů 
uváděných v publikaci je k 1.4.2011. - 11. aktualiz. vyd. - Přehled použitých právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-7263-675-4 (brož.) 
 
25917 
[slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Pas de bleme! : slovník slangu a hovorové francouzštiny 
V Brně : Lingea, 2009, 140 s. 
7000 aktuálních slangových a hovorových výrazů. Příklady. Stručný slovník slov arabského a 
romského původu. Přehled zkratek užívaných na internetu, v e-mailech a SMS zprávách. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87062-70-8 (brož.) 
 
25934 
Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelasová, Don D. Jackson ; [překlad Barbora Janečková a Zbyněk 
Vybíral] 
Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy 
Brno : Newton Books, 2011, 283 s. 
Nejcitovanější monografie o lidské komunikaci na světě. Autoři nejdříve definují obecné pojmy a poté 
prezentují základní charakteristiky lidské komunikace a ilustrují na mnoha příkladech jejich projevy a 
potenciální patologie. Klíčovými body knihy jsou radikální pohled na vznik schizofrenií, vyplývající 
podle autorů z rodinných vzorců, rozbor tzv. dvojných vazeb a návrhy na jejich využití terapeutem, 
ukázky komplementární a rivalitní komunikace, koncept nedokončených komunikačních "her" a 
analýza paradoxů a paradoxních situací. - 2., rev. vyd., 1. v Newton Books - ISBN: 978-80-87325-00-
1 (váz.) 
 
25908 
John O'Sullivan ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Ronald Reagan : sto let od narození : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, 157 s. 
Sborník věnovaný 100. výročí narození R. Reagana. Na předmluvu V. Klause navazuje příspěvek 
přednesený na semináři s názvem"Reagan jako velký muž" (J. O'Sullivan). Následují doplňkové texty 
výše uvedených autorů vztahující se k osobě R. Reagana. Připomínají jeho politickou práci a analyzují 
hospodářskou politiku. Příloha pak obsahuje čtyři výňatky z jeho pamětí. Jde o "Prolog", 
"Hospodářský program", "Strategická obranná iniciativa" a "Epilog". - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-
02-3 (brož.) 
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25912 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.] 
Rusko-český, česko-ruský praktický slovník 
v Brně : Lingea, 2011, 1246 s. 
Aktuální slovní zásoba 75 000 hesel včetně odborné terminologie a ustálených slovních spojení. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87471-12-8 (váz.) 
 
25913 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.] 
Španělsko-český, česko-španělský praktický slovník 
v Brně : Lingea, 2011, 1247 s. 
Aktuální slovní zásoba 76 000 hesel včetně odborné terminologie a ustálených slovních spojení. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87471-11-1 (váz.) 
 
25914 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.] 
Španělsko-český, česko-španělský šikovný slovník 
v Brně : Lingea, 2010, 701 s. 
36 000 hesel, příkladů, idiomů a frází. Přehled gramatiky s příklady. Konverzační okruhy. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87062-68-5 (brož.) 
 
25918 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.] 
Wazzup? : slovník slangu a hovorové angličtiny 
V Brně : Lingea, 2008, 239 s. 
10000 aktuálních slangových a hovorových výrazů britské, americké, kanadská a australské angličtiny. 
Příklady. Stručný slovník Cockney rhyming slang. Přehled zkratek užívaných na internetu, v e-mailech a 
SMS zprávách. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87062-31-9 (brož.) 
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