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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 říjen) 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 novela zákona o dani z nemovitostí od 
1.1.2012,  stanovení  místního  koeficientu  pro  rok  2012  (daň 
z nemovitosti),  aktuální  problémy  institutu  oddlužení  a oddlužení 
manželů,  zdanění  příjmů  z prodeje  akcií,  historie  vykazování 
rozvahové  položky  goodwill,  ratingové  agentury  v hledáčku 
orgánů a institucí EU, vybrané benefity a jejich účetní a daňové 
řešení,  účtování  derivátů,  nová  pravidla  pro  ekonomické  řízení 
v EU a  speciální žaloby EK vůči ČR.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  státní  podpory  a  ceny  
vlastního bydlení v Německu, předstihových indikátorů (Německo, 
Velká Británie,  Japonsko a USA), nákladů Německa, spojených 
se  zavedením  eurobondů  a  zvyšování  daní  z  vysokých  příjmů 
v evropských  zemích.  Z anglicky  psaného  tisku  jsme  vybrali 
témata: horké peníze a sériové finanční krize, implicitní daňová 
sazba na příjem právnických osob ve Francii,   devizové rezervy 
rozvíjejících se zemí a strategie hromadění, mezinárodní pravidla 
regulace  kapitálu  Bazilej  III,  zneužívání  práva  EU  pro  DPH, 
směrnice Rady č.2011/16/EU o administrativní spolupráci v oblasti 
zdanění, budoucnost bankovního průmyslu, zdanění nehmotného 
majetku v severských zemích a Evropský stabilizační mechanismus. 
Ve  slovenštině  je  pak  příspěvek  k problematice  hmotné 
zodpovědnosti veřejných činitelů SR.  

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  Stavební spoření 

 
Monitoring byl zpracován z tištěných médií, televize, 
rádia a  internetových serverů. Naleznete  jej v sekci 
Monitoring médií na adrese:        
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 

 
 
Rychlé  informace Českého statistického úřadu 
 
Na internetových  stránkách ČSÚ 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
jsou zveřejněny tzv.  rychlé informace 
 
Šetření  průměrných  cen  vybraných  výrobků  – 
pohonné hmoty a topné oleje (42. týden) 
Zveřejněno 21.10.2011 
 
Konjunkturální průzkum (říjen 2011)  
Zveřejněno 24.10.2011 
 
Indexy cen výrobců (září 2011) 
Zveřejněno 17.10.2011 
 
 
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.  
 
 
4124 
Stanovy Zemské banky království českého  
Praha:  s.n. ,1898, 35 s. 
 
4154 
Richard Horna 
K dějinám moravských úředníků. Část II.: zemští 
úředníci moravští do r. 1620: nástin   
Praha: Jan Kapras 1923, 61 s. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4130 
František Wenzl 
Dějiny  záložen  a  ostatního  družstevního 
podnikání na Moravě do roku 1885. 
Praha:  Centrokooperativ  svaz  jednotných 
hospodářských družstev republiky Československé, 
1937, 474 s., (2 s.): 27 fot. a portrétů 
 
4141 
Petr Čech 
První    česká     vzájemná     pojišťovna   (zal. 
R.1827):  
v upomínku   stého výročí 
Praha: S.I.,  1928, 164 s. 
 
 
ÚZ 
25620/850 
Bankovnictví.  Platební  styk.  Finanční  arbitr. 
Praní špinavých peněz. Stavební spoření: podle 
stavu k 1.8.2011 
  
25620/851 
Cenné  papíry.  Kapitálový  trh:  podle  stavu          
k 1.8.2011 
  
25620/852 
Daně  z  příjmů  :  podle  stavu  k  8.8.2011:  zákon      
o daních  z příjmů  a  zákon o  rezervách, pokyn 
D‐300  k  uplatňování  daně  z  příjmů,  vyhlášky, 
pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení 
dvojího zdanění 
  
25620/848 
Devizové  předpisy  :  podle  stavu  k  18.7.2011: 
devizový  zákon,  podpora  a  ochrana  investic, 
nabývání tuzemských nemovitostí, 
směnárenská činnost 
  
25620/847 
Stavební zákon a vyhlášky: podle stavu k 18.7.2011: 
technické  požadavky  na  stavby,  dokumentace 
staveb,  územní  plánování,  územní  řízení, 
ohlašování  staveb,  stavební povolení, autorizovaní 
inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb 
  
25620/846 
Zákoník práce: podle stavu k 11.7.2011 
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Daně 
 
Joep J.P. Swinkels 
Abuse of EU VAT law 
Zneužívání práva EU pro DPH 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 4, p. 223-229 
V r. 2006 Soudní dvůr EU rozšířil doktrínu zneužívání práva na oblast DPH. Doktrína má ten účinek, 
že za určitých okolností musí daňové úřady ignorovat umělé transakce prováděné v rámci snah 
podniků ušetřit na DPH. Autor rozebírá koncepty "daňového zvýhodnění" a "daňového zvýhodnění 
oproti účelu práva týkajícího se DPH". Podle autora dochází k určitému napětí mezi principem 
zneužívání práva na jedné straně a principem právní jistoty v EU a svobodou podniků strukturovat své 
aktivity tak, aby omezily své daňové povinnosti, na straně druhé. - Pozn. 
 
Jonathan Schwarz 
Avoidance and tax treaties: current UK experience 
Vyhýbání se daním a daňové smlouvy: nejnovější britské zkušenosti 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 8, p. 453-459 
Autor se zaměřuje na otázku vyhýbání se placení daní v kontextu daňových smluv, a to na základě 
současných britských zkušeností. Problematika je pojednána na příkladu tří případů řešených 
britskými soudy. - Pozn. 
 
Martin Wulf, Heinz-Willi Kamps 
Berichtigung von Steuererklärungen und strafbefreiende Selbstanzeige im Unternehmen nach 
der Reform des § 371 AO 
Oprávky daňových přiznání a sebeudání podniku zajišťující beztrestnost po reformě § 371 
odvodového řádu 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 31, S. 1711-1717 
Německý zákon o potírání černých peněz výrazně zpřísňuje rámcové podmínky institutu sebeudání, 
což umožňuje beztrestnost za daňový delikt dle § 371 odvodového řádu (týká se především 
dodatečných prohlášení z podnikového sektoru). Příspěvek zmiňuje nevyjasněné otázky, které zákon 
nastoluje, a zabývá se problémovými okruhy (částečné/úplné sebeudání, postup při daňovém 
úniku/zvýhodnění nad 50 000 eur atd.). Vliv § 153 a § 378 odvodového řádu na oprávky např. chyb     
z nedbalosti či chybného daňového přiznání předchůdců. - Pozn. 
 
Isabel Gabert 
Council Directive 2011/16/EU on Administrative Cooperation in the Field of Taxation 
Směrnice Rady č. 2011/16/EU o administrativní spolupráci v oblasti zdanění 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 8, p. 342-347 
Dva roky poté, co Evropská komise předložila návrh směrnice Rady o administrativní spolupráci        
v oblasti zdanění (COM(2009) 29), byla Radou ECOFIN konečně schválena nová směrnice č. 2011/16/EU, 
a to 15. února 2011. Jejím cílem je posílit výměnu daňových informací v rámci Evropy. V článku se 
porovnávají hlavní změny oproti Směrnici Rady č. 77/799/EEC a dokazuje se jejich potenciální vliv 
na výměnu informací v Evropě. - Pozn. 
 
Johanna Grohová 
Daň Tobina Hooda : Evropská komise chce zavést daň z finančních transakcí. Podaří se jí 
prosadit něco, co odmítá řada členských států? 
Euro, Sv. 2011, č. 39, s. 58-59 
Příspěvek shrnuje aktuální vývoj a postoje vybraných členských států EU v problematice zdanění 
širokého spektra finančních transakcí celounijní daní z finančních transakcí (FTT). Výnosy z této daně 
by měly být použity jako přímý zdroj financování unijního rozpočtu nebo do fondu na záchranu 
zadlužených států. Švédská praktická zkušenost s Tobinovou daní, otázka globálního prosazení této 
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daně, odmítavý postoj Velké Británie, USA i ČR. -- Viz také článek Brusel chce finanční daň. Češi 
jsou ostře proti v HN č. 190/2011 (29.9.2011), s. 1. 
 
Marcel Pitterling 
Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů. Část 5. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 35-41 
Autor pokračuje v podrobném komentování zákona o dani z příjmů fyzických osob, tentokrát se 
věnuje některým dalším formám výhod v něm obsaženým dle aktuálního znění zákona (uplatnění 
výdajů procentem z příjmů, daň stanovená paušální částkou, nezdanitelné části základu daně). 
Ilustrováno na praktických příkladech. -- Dokončení série článků v č. 4/2011. 
 
Martin Děrgel 
Daňový odpis pohledávek 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 8, s. 2-9 
Účetní a daňový odpis pohledávek; odpis pohledávky kryté a nekryté zákonnou opravnou položkou. 
 
Detlev Fischer 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Haftung des steuerlichen Beraters in den Jahren 
2009 bis 2011 
Judikatura Nejvyššího soudu k ručení daňového poradce v letech 2009 až 2011 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 34, S. 1905-1912 
Judikatura k referovanému období poukazuje na hlavní problémy v oblasti ručení daňových poradců    
v Německu; jedná se především o: realizaci/obsah/neplatnost smlouvy, povinnosti daňového poradce, 
kauzalitu mezi porušením povinnosti a uplatňovanou škodou, náhradu škody, spoluvinu, promlčení. - 
Pozn. 
 
Ivan Brychta 
Dopady novely zákona o DPH do účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 18, s. 8-13 
K úskalím z titulu změny zákona o DPH (účinnost od 1.4.2011) při uplatňování DPH a při účtování 
DPH. Uvedeny jsou možné varianty řešení v případě: odpočtu na vstupu u plnění mezi tuzemskými 
subjekty, ručení za daň, poskytnutí úplaty za službu s přenosem povinnosti na příjemce, opravy plnění, 
opravy DPH u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení. 
 
Norbert Herzig, Simone Briesemeister, Jens Schäperclaus 
E-Bilanz - Konkretisierung, Erleichterungen, verbleibende Problembereiche : Anm. zum 
Entwurf des Anwendungsschreibens zu § 5b EstG vom 1.7.2011 
Elektronická účetní závěrka - upřesnění, usnadnění, zbývající problémové okruhy : pozn.           
k návrhu prováděcího přípisu k § 5b zákona o dani z příjmů z 1.7.2011 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 30, S. 1651-1658 
K hlavním novinkám přepracovaného prováděcího pokynu Spolkového ministerstva financí k § 5b 
zákona o dani z příjmů, komentář k plánovaným úlevám i přetrvávajícím problémům, co se týká 
minimálního rozsahu elektronicky zprostředkovaných údajů o účetní závěrce atd. (uveden je výčet 
konkrétních požadavků finanční správy). Nedostatky a nejasnosti přípisu: chybějící konkretizace 
předpisů pro případ tvrdosti, absence vyjádření k sankcím v případě neplnění informačních povinností 
stanovených finanční správou. Schéma postupu zavádění E-Bilanz v průběhu let 2008-2017. - Pozn. -- 
K tématu viz též HB, 23. srpna 2011, č. 162, s. 20. 
 
Pavel Syrovátka 
Effects of change in the tax environment on the consumer demand for food 
Dopad daňových změn na spotřebitelskou poptávku po potravinách 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 7, p. 350-355 
Analýza dynamiky spotřebitelské poptávky po potravinách. Autor prostřednictvím modelování 
dynamické poptávky kvantifikuje změny v objemu poptávky spotřebitelů po potravinách v případě, že 
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se změní sazby daně z přidané hodnoty nebo daně z příjmů fyzických osob. Výsledky ukazují, že 
poptávka českých domácností reaguje citlivěji na změny ve zdanění příjmů. - Pozn. 
 
Till Hoppe ... [et al.] 
Europa knöpft sich die Reichen vor 
Evropa se obrací na bohaté 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 164 (25.8.2011), S. 14-15 
Avizo zvyšování daní velmi bohatým lidem v evropských zemích, ukončení trendu postupného 
snižování daňové zátěže u velkých příjmů a majetků započatého po roce 1970; v tabulce/grafu přehled 
maximálních daňových sazeb a podíl majetkových daní na celkovém daňovém příjmu v USA, 
Německu, Itálii, Velké Británii a Francii. 
 
von Enrico Schöbel 
Finanzverwaltung von innen: neue Ansätze ihrer empirisch-ökonomischen Erforschung 
Finanční správa zevnitř: nové přístupy při jejím empiricko-ekonomickém zkoumání 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Jg. 231, (2011) 
Nr. 4, S. 558-571 
Daň z příjmů představuje významnou část veřejných rozpočtů v Německu, přijetí existence zdanění 
daňovým subjektem však bývá oslabováno přenášením povinností na poctivé daňové poplatníky a někdy 
také jejich neoprávněným podezříváním, přehnanými sankcemi i nerovným přístupem k jednotlivým 
daňovým poplatníkům. Proto měla být provedena analýza aplikace daňového práva, která by přinesla 
detailnější informace o zpracování daňového případu daňovou správou a úrovni dodržování daňových 
zákonů daňovým poplatníkem. Původně plánovaná koncepční studie měla vycházet přímo z finanční 
správy, ta ji však pozastavila (důvody jsou uvedeny) a k dispozici jsou pouze (zajímavé) výsledky        
z 9 resp. 7 místních finančních úřadů. Byla tedy zvolena nepřímá metoda šetření, a to prostřednictvím 
zástupce daňového poplatníka: daňového poradce. Je popsána a vyhodnocena metodika šetření, 
přehled výsledků je prezentován jako "váš feedback pro naše finanční úřady". - Pozn. 
 
Harry Partouche, Matthieu Olivier 
Implicit tax rate on corporate income in France 
Implicitní daňová sazba na příjem právnických osob ve Francii 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 88, p. 1-8 
Problematika měření daňového zatížení příjmů právnických osob ve Francii, ukazatel implicitní 
daňové sazby ITR (implicit tax rate) - poměr výnosů z daní právnických osob k ukazateli zisku (zde 
měřeno čistým provozním přebytkem NOS) podniku. ITR umožňuje jak mezinárodní srovnání, tak 
mikroekonomickou analýzu dle typu podniku; autoři odhadují hodnoty ITR pro rok 2007 pro podniky 
s odlišnou velikostí a pak hodnoty porovnávají a analyzují. - Pozn. 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Jaké prostředky může využít daňový subjekt podle daňového řádu? 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 9, s. 17-22 
Opravné a dozorčí prostředky proti rozhodnutí správce daně; zákonné předpoklady pro podání 
odvolání, námitka na podjatost úřední osoby, námitka proti úkonu správce daně při placení daní, 
stížnost poplatníka na správce daně, stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti 
postupu správce daně, podnět na nečinnost správce daně, podání žádosti (prodloužení lhůty pro podání 
řádného daňového přiznání, stejnopis platebního výměru, potvrzení o stavu osobního daňového účtu, 
posečkání daně, stanovení záloh na daň z příjmů). Prominutí daně. 
 
Martin Jesný 
Keď daniari potešia : ministerstvo financií chce podnikateľom zjednodušiť život cez daňových 
úradníkov 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 34, s. 34-35 
Podle návrhu slovenského ministerstva financí by ze všech předpisů měla být odstraněna povinnost 
firmy souběžně předkládat účetní závěrku (někdy i mnoha) úřadům s tím, že příslušné jednotlivé úřady 
či instituce by si potřebné údaje samy zjišťovaly přímo z "Registru účetních závěrek". K dosavadnímu 
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podnikovému registru DataCentrum, který funguje v rámci slovenského ministerstva financí. 
Organizační představy o vytvoření Registru účetních závěrek, výhody plánovaného registru pro 
daňovou správu, přínos registru pro firmy. 
 
Vladimír Šretr 
Možná je čas se jich zbavit aneb Zdanění příjmů z prodeje akcií 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 1-6 
Zdaňování příjmů z prodeje akcií u fyzických osob, zdaňování příjmů z prodeje akcií u právnických 
osob. Obchodování s akciemi v rámci obchodního majetku OSVČ. Postup při zdanění, příklady. 
 
Zdeněk Morávek 
Nárok na odpočet daně u neziskových subjektů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 18, s. 1-6 
K nové úpravě odpočtu DPH pro neziskové subjekty po 1.4.2011 dle novely zákona o DPH, 
dvoustupňový systém krácení nároku na odpočet daně na vstupu. Vymezení daně na vstupu, podmínky 
oprávněného odpočtu daně na vstupu (přijaté zdanitelné plnění), lhůta nároku na odpočet/odpočet       
v částečné výši. Krácení daně na vstupu, poměrný koeficient. Doplněno příklady. 
 
Petra Žatečková 
Nástrahy jednoho benefitu : bezplatné užívání služebního automobilu zaměstnanec jistě uvítá, 
pro zaměstnavatele to ale znamená nejeden daňový oříšek 
Euro, Sv. 2011, č. 36, s. 62 
K daňovým dopadům poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci i pro soukromé účely; 
problematika nároku na odpočet DPH při pořizování takového vozidla v souvislosti s novelou zákona 
o DPH platnou od 1. dubna 2011; nejednoznačnost pokynu D-300; daňová uznatelnost nákladů. 
 
Boris Gnoth 
Neplatit daň za jiné 
Euro, Sv. 2011, č. 37, s. 62 
K novým institutům zavedeným novelou zákona o DPH č. 47/2011 Sb. (účinnou od dubna 2011)         
s cílem boje proti daňovým únikům: ručení za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně. 
Rozbor problémových oblastí týkajících se možnosti úhrady DPH z přijatých plnění přímo finančnímu 
úřadu (informační povinnost dodavatele, úhrada pouze části daně, vrácení DPH státem, dopad na cash-
flow). 
 
Kateřina Chalupová 
Neplatné, ale zdanitelné : právní úkony se mohou ukázat jako neplatné, jejich daňové dopady 
tím ale nemizí 
Euro, Sv. 2011, č. 35, s. 50 
Problematiku daňových dopadů absolutně neplatných právních úkonů autorka nahlíží prostřednictvím 
judikátu NSS týkajícího se daňových dopadů absolutně neplatné nájemní smlouvy na stanovení daně   
z příjmů fyzických osob. 
 
Milan Skála 
Novela zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 9, s. 3-6 
K novele zákona o dani z nemovitostí; změny § 6 odst. 2 (sazby daně u ostatních pozemků) a doplnění 
nových odstavců (vytvoření nové kategorie "zpevněné plochy"). Právní pohled na pojem stavba. 
Přetrvávající problém při rozlišování plošných staveb. - Pozn. 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

9 

Ján Záborský 
Odvodový bonus, krok prvý 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 35, s. 10-11 
K návrhu na zavedení superhrubé mzdy v SR; změny v konstrukci hrubé mzdy, rekapitulace dopadů 
superhrubé mzdy (odvodové, administrativní, sociálně restrikční atd.). -- Příspěvek na s. 13 věnovaný 
českému modelu superhrubé mzdy vysvětluje, že v ČR superhrubá mzda fakticky neexistovala. 
 
Helena Machová 
Prodej zděděného majetku a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 13-16 
Postupy při zdanění prodeje zděděného majetku (rodinné domy a byty, nemovitosti, movité věci, 
příjmy ze zděděných práv), možnosti využití osvobození od daně z příjmů. Příklady. 
 
Veronika Sobotková 
Překlasifikace úroků na podíly na zisku ve vztahu k pravidlům nízké kapitalizace 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 20-24 
Daňové zařazení vylučovaných úroků podle pravidel nízké kapitalizace vyplácených do zahraničí, 
zdanění úroků překlasifikovaných na podíly na zisku, zdanění úroků plynoucích do zahraničí (nejsou-
li vyloučené ze základu daně). Příklady, aplikace testu nízké kapitalizace, aplikace smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění (s Rakouskem, Belgií, USA). 
 
Pavel Kyselák 
Při vztazích s Čínou je třeba se seznámit s novou daňovou smlouvou 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 36-39 
Komentář ke změnám, které vyplývají z nové Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské 
lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z  příjmu 
(staveniště a služby, ostatní služby, zajištění daně, příjmy z dividend, osvobození a příjmy z úroků, 
licenční poplatky, zisky ze zcizení majetku, nezávislá povolání a zaměstnání, umělci a sportovci, 
ostatní příjmy). Zabránění zneužití smlouvy. Vyloučení dvojího zdanění. -- Viz též Daně a právo        
v praxi, 2011, č. 9, s. 42-45. 
 
Helena Navrátilová 
Přínos pro všechny : první zkušenosti s novým daňovým řádem potvrzují, že jde o zdařilý 
legislativní počin 
Euro, Sv. 2011, č. 38, s. 76 
Daňová poradkyně hodnotí zkušenosti z praxe, které se objevily v souvislosti s postupem správce daně 
a se zpřesněním práv a povinností daňových subjektů a třetích osob upravenými daňovým řádem. 
Kladně je hodnocena jasnější a důkladnější úprava správy daní; daňový řád mimo jiné zahrnuje závěry 
judikatury ve věcech, které předchozí zákon o správě daní a poplatků neřešil nebo neupravoval jasně. 
Upozornění na nejasnosti z praxe. 
 
Jiří Řehák 
Reverse-charge. [Zač.] 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 12, (2011) č. 9, s. 32-37 
Komplexní význam pojmu reverse-charge; přemístění/překlopení místa zdanitelného plnění z jednoho 
státu do druhého, odvod DPH pořizovatelem. Užší a širší pojetí pojmu reverse-charge, definice 
přemístění. Reverse-charge v praxi, příklady. 
 
Chris Giles 
Rich look set to escape tighter grip 
Bohatí zřejmě uniknou tvrdšímu sevření 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37714 (5.9.2011), p. 5 
Výzva nejbohatších Francouzů, aby jim vláda zvýšila daně, zřejmě nenajde příliš podpory. Po globální 
finanční krizi zvýšily daň z příjmu pouhé tři země, přičemž Británie považuje toto opatření za 
dočasné. Od devadesátých let minulého století převládá tendence snižovat daně z příjmu a nízké 
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zdanění se obecně zdůvodňuje zamezením daňových úniků a zachováním konkurenceschopnosti. 
Požadováno je spíše vybudování systému efektivního zdanění, ale určení toho, do jaké míry je zdanění 
příjmů ještě efektivní, je složité. -- Český překlad článku pod názvem Bohatí se nemusejí bát. Vyšší 
daně platit nebudou viz Hospodářské noviny ze dne 6. 9. 2011 na s. 17. 
 
Josef Pravec 
Rozpočet mají spasit bagety : daňová reforma 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 35, s. 28-32 
Rozbor opatření projednávané vládní daňové reformy a hodnocení jejich dopadu na obyvatelstvo. 
Změny v zákoně o daních z příjmů a v odvodech zaměstnanců i zaměstnavatelů, zavedení JIM, růst 
DPH, zrušení daně z dividend, otázka zdanění hazardu, paušály a odvody pro živnostníky, odhady 
výpadků rozpočtových příjmů. Grafické vyjádření složené daňové kvóty a změny poměru mezi 
hrubým a čistým platem u tří příjmových skupin v letech 2001-2013, procentní vyjádření složené 
daňové kvóty ve vybraných evropských státech. 
 
Hana Klierová 
Ručení za nezaplacenou daň - novinka v zákoně o DPH (od 1. 4. 2011) 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 8, s. 47-48 
Zákon č. 47/2011 Sb. přináší mimo jiné změny do oblasti daně z přidané hodnoty zcela nové 
ustanovení, které se týká ručení za nezaplacenou daň. Toto ustanovení vychází z čl. 205 Směrnice 
2006/112/ES. Cílem je zamezení vzniku případných daňových úniků jako například karuselové 
podvody, daňové úniky při pořízení zboží z jiného členského státu, při dovozu zboží a jiné. V článku 
se rozebírá, co znamená institut ručení za nezaplacenou daň, dále cena obvyklá a zvláštní způsob 
zajištění daně. 
 
Jiří Vychopeň 
Slevy na daních v roce 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 9, s. 9-16 
Přehled slev na daních, které ve zdaňovacím období roku 2011 mohou uplatnit poplatníci daně z příjmů 
a poplatníci silniční daně. Sleva na dani z příjmů právnických osob: z titulu zaměstnání osob se 
zdravotním postižením, v souvislosti s poskytnutím příslibu investiční pobídky; slevy na dani z příjmů 
fyzických osob (jednotlivé slevy pro poplatníky, daňové slevy nerezidentů či v případě insolvenčního 
řízení). Rekapitulace předchozích zrušených slev na dani. 
 
Heike Anger, Barbara Gillmann 
SPD will Topverdiener stärker belasten 
Sociálnědemokratická strana Německa chce výrazněji zatížit špičkové výdělky 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 167 (30.8.2011), S. 14 
K variantám zvýšeného zdanění podle nové daňové koncepce německé SPD a německých Zelených 
(nárůst zdanění vysokých příjmů, bohatých a podniků; zmíněno je oživení majetkové daně a také 
zvýšení daně dědické na úroveň USA, což by zdvojnásobilo příjmy z titulu této daně). V grafu přínos 
jednotlivých příjmových skupin daňových poplatníků k celkovým příjmům z daně z příjmů a ze mzdy 
v roce 2010. 
 
By Haig Simonian 
Swiss seek further bilateral tax accords 
Švýcaři usilují o další dvoustranné daňové dohody 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37706 (26.8.2011), p. 4 
Švýcarsko jedná s některými zeměmi o uzavření dalších dvoustranných daňových dohod. Chce tak 
oslabit snahu Bruselu zavést automatický systém výměny daňových informací, který by zničil ceněné 
švýcarské bankovní tajemství. Švýcarsko by mělo zájem i o dohodu s USA, ta se však nejeví jako 
pravděpodobná. 
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Zdeněk Burda 
Švarcsystém II - společníci, jednatelé, členové statutárních orgánů a jejich práce pro společnost 
v daňové judikatuře 
Daně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 9, s. 52-61 
Vybraná judikatura s komentářem k případům, kdy společníci, jednatelé či členové statutárních orgánů 
své činnosti vykonávané pro společnost této společnosti fakturují a svůj příjem zdaňují jako příjem     
z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů (společník a práce pro společnost, auditor a jeho 
fakturace auditorské společnosti, jednatel a práce pro společnost, prokuristé a komanditisté a práce pro 
společnost, nesražená daň u odměn členů představenstva, nesražení záloh z odměn členů statutárních 
orgánů). 
 
Luc De Broe ... [et al.] 
Tax treaties and tax avoidance: application of anti-avoidance provisions 
Daňové smlouvy a vyhýbání se placení daní: využití ustanovení proti daňovým únikům 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 7, p. 375-389 
Článek shrnuje obsah tématu č. 1 na 64. kongresu Mezinárodní fiskální asociace, který se konal          
v Římě 30. srpna 2010. V rámci tématu se projednávaly otázky, týkající se daňových smluv a 
uplatnění opatření proti vyhýbání se placení daní. - Pozn. 
 
Jens Wittendorff 
Taxation of intangibles in the Nordic countries 
Zdanění nehmotného majetku v severských zemích 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 8, p. 348-357 
Článek přináší shrnutí zprávy, kterou připravil autor pro seminář Rady severského daňového výzkumu 
v r. 2011, jenž se týkal zdanění nehmotného majetku. Zaměřuje se mj. na daňové stimuly výzkumu a 
vývoje, zdanění vývoje nehmotných aktiv, zdanění využívání nehmotných aktiv a na otázku narušení 
daňového základu. - Pozn. 
 
Alena Holmes, Libuše Vandasová 
Termín pro přijetí koeficientů k dani z nemovitostí se změnil 
Moderní obec, Sv. 17, (2011) č. 9, s. 8 
Daň z nemovitostí; k problematice stanovení místního koeficientu pro rok 2012. Vložený box 
upozorňuje na modernizaci konstrukce základu daně z nemovitostí v souladu s principy EU. 
 
Petra Eckl 
The new administrative decree regarding the German Reorganization Tax Act 
Nový administrativní výnos týkající se německého zákona o zdanění reorganizací 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 8, p. 334-341 
2. května 2011 zveřejnilo německé spolkové ministerstvo financí oficiální návrh administrativního 
výnosu, který vysvětluje některé nejasnosti v zákoně o zdanění reorganizací, jímž se směrnice EU       
o fúzích přenáší do německého práva. V článku jsou analyzovány hlavní aspekty návrhu a 
vysvětlována nová pravidla pro některé fúze a další organizační změny. - Pozn. 
 
Daniel Gutmann 
Towards a "criminalization" of tax law : the French approach 
K otázce "kriminalizace" daňového práva : francouzský přístup 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 7, p. 271-274 
Autor pátrá po původu rostoucí kriminalizace daňového práva ve Francii. Začíná obecným popisem 
množství případů, které se díky finančním úřadům dostaly před soud, poté se zaměřuje na rozdíly mezi 
podezřelým daňovým plánováním a daňovými podvody a nakonec rozebírá otázku daňových trestů a 
jejich nepružnosti. - Pozn. 
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Kenneth Vyncke, Axel Cordewener and Luc De Broe 
Towards a simpler, more robust and efficient VAT system by levying VAT at EU level 
K jednoduššímu, silnějšímu a efektivnějšímu systému DPH pomocí ukládání DPH na úrovni EU 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 4, p. 242-248 
Koncem roku 2010 otevřela Evropská komise veřejnou diskusi o budoucnosti systému DPH v EU. 
Podle autorů by byl vhodným řešením přechod systému DPH na skutečně celounijní daň. - Pozn. 
 
Piergiorgio Valente and Ivo Caraccioli 
Transfer pricing - criminal tax risks under Italian law 
Vnitropodnikové ceny - trestněprávní daňová rizika podle italského práva 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 7, p. 294-301 
Analýza potenciální trestní odpovědnosti daňových poplatníků v oblasti vnitropodnikových 
(zúčtovacích) cen v Itálii. Typy trestných činů, využívání odhadů hodnoty, případy, kdy nejsou 
ukládány tresty, důkazní břemeno, kdo může být shledán trestně odpovědným. - Pozn. 
 
Danuše Nerudová, Veronika Solilová 
Transfer pricing in agricultural enterprises 
Problematika převodních cen v zemědělských podnicích 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 7, p. 311-321 
České zemědělské podniky a mezinárodní zdanění, problematika převodních cen. Empirické zkoumání 
a hodnocení vlivu vybrané formy dceřiné společnosti na celkovou daňovou povinnost vybraného 
zemědělského podniku (zahrnující stanovení transferové ceny, použití ocenění dle tržních podmínek - 
arm's length principle - a vhodně zvolenou právní formu filiálky podniku). - Pozn. 
 
Václav Benda 
Vypořádání DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 6-11 
Vypořádání DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností (nová pravidla dle ZDPH od 
1.4.2011); DPH u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do 31.3.2011/po 1.4.2011. 
Úprava odpočtu daně po 1.4.2011. Příklady. 
 
Eva Sedláková 
Základ daně z příjmů podnikatelů fyzických osob, jeho změny a úpravy od roku 2011. 2. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 24-34 
Autorka na příkladech rozebírá problematiku základu daně z příjmů z podnikatelské nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti dle § 23 zákona o daních z příjmů (snížení, zvýšení, úprava základu 
daně). 
 
Martin Děrgel 
Závodní stravování v daních a účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 18, s. 29-36 
Daňový a účetní pohled na závodní stravování, rozsah daňových výhod u zaměstnance a 
zaměstnavatele, podmínky daňové účinnosti nákladů a příspěvku na stravování. Příklady, popis 
účetního (daňového) případu. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2011  
Převod a nájem nemovitostí a úprava odpočtu daně. Doba trvání finančního leasingu. Manažerské 
vozidlo a daň z příjmů. Zdaňování ostatních příjmů fyzických osob (1.) Příjmy z prodeje a držby 
cenných papírů. Daňové odpisy dlouhodobého majetku. Reverse-charge (2). Jak na cizí měny v DPH. 
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Daňový TIP  
 
č. 19/2011  
Placení daní podle daňového řádu. DPH a prodej slevového kuponu. Přefakturace školení v daňové 
evidenci. Výdaje na pracovní vybavení kanceláře v domě zaměstnance. Účtování o převodu 
obchodního podílu. Využití úspory ke snížení ZD. Povinnosti při zahájení provozu kadeřnictví.  
Leasingové splátky při škodě na vozidle. DPH a konzultační služby pro zahraniční klienty. Kombinace 
skutečných a paušálních výdajů. 
 
č. 20/2011  
Zdanění příjmů z pronájmu dle § 7, § 9 a § 10 ZDP. Opožděné vracení nadměrného odpočtu DPH a 
úrok z prodlení. Opravné daňové doklady vystavené zpětně. Úprava ceny zboží při zrušení registrace 
k DPH. Účtování o znehodnoceném zboží z dovozu. DPH a nákup investičního zlata ze Švýcarska. 
Výkonnostní odměny u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Možnost zpětné 
srážky mzdy při chybné výplatě mzdy. DPH při přenesení daňové povinnosti na přelomu zdaňovacího 
období.  Dohadná položka na manažerské odměny.  
 
č. 21/2011  
Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví od roku 2012. Financování bytových potřeb - 
daňové úlevy fyzických osob. Lze zaměstnanci v jeden pracovní den poskytnout stravenku i stravné?  
Časové rozlišení ve vazbě na novelu ZDHP. Možnosti účtování o nedokončené výrobě. Sazba DPPO   
u přiznání za rok 2009. Proplácení svátků u dohody o pracovní činnosti a HPP s hodinovou mzdou. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
John Kay 
A realm dismal in its rituals of rigour 
Neveselé království ve svých precizních rituálech 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37706 (26.8.2011), p. 9 
Pověst ekonomů, i tak nepříliš vysoká, v globální krizi značně utrpěla. V příspěvku se rozebírá 
věrohodnost ekonomických prognóz, připomínají se chybné závěry v době těsně před krizí, které si 
získaly značnou podporu akademiků, a to i nositelů Nobelovy ceny za ekonomii. Podstatnou výtkou 
vůči moderní makroekonomii není to, že odborníci nepředvídali krach Lehman Brothers, ale že 
neporozuměli mechanismům, které vážně ohrozily globální ekonomiku. Slepá víra v domněnku, že 
modely nejsou jen užitečné nástroje, ale že mohou přinést komplexní a univerzální popisy světa kolem 
nás, zabránila jejich zastáncům vidět realitu, kterou měli přímo před očima. 
 
Jakub Steiner, [rozhovor vedl] Robert Břešťan 
Konflikt jako hra 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 35, s. 24-27 
Rozhovor s teoretickým ekonomem Jakubem Steinerem, který se v rámci svojí akademické kariéry 
věnuje zejména teorii her. Krátce k jeho zkušenostem s ohodnocením vědecké práce v zahraničí a v ČR, 
dále k teorii her a k úloze informací jako tématu současné ekonomické vědy. 
 
Martina Basarac, Blanka Škrabić, Petar Sorić 
The hybrid Phillips curve : empirical evidence from transition economics 
Hybridní Phillipsova křivka : empirická data z tranzitivních ekonomik 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 4, p. 367-383 
Teoretické modelování a empirické testování hybridní novokeynesiánské Phillipsovy křivky 
používané pro odhady inflační dynamiky. Autoři se zaměřují na získávání odhadů inflačních 
očekávání využitím pravděpodobnostní metody přímo z dat získaných průzkumem spotřebitelů v devíti 
evropských tranzitivních ekonomikách v letech 2002-2009. - Pozn. 
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Olaf Storbeck 
Wissenswert: Was Notenbanken heute machen, hat wenig mit dem zu tun, was Studenten über 
Geldpolitik lernen 
Poučné: Dnešní finanční politika centrálních bank má málo společného s tím, co se o ní učí 
studenti 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 151 (8.8.2011), S. 23 
Současné ekonomické vzdělávání se patřičně nevěnuje práci centrálních bankéřů, na univerzitách stále 
ještě dominují teorie o peněžní politice, které vycházejí z Keynese či Friedmana. Monetární ekonomie 
prošla od 50. let zásadními zvraty a na rozdíl od teorií se značně snížil význam množství peněz, který 
už s moderní ekonomikou nemá mnoho společného (z důvodu četných inovací platebního styku a 
podstatně větších výkyvů v rychlosti oběhu peněz oproti dřívějšku). Pokusy najít vhodnou definici 
množství peněz, která by odpovídala dnešku, nebyly úspěšné - a tak se dnes většina centrálních 
bankéřů snaží řídit inflaci přímo úrokovou úrovní. QE, quantitative easing, efekty QE. -- Příspěvek je 
doplněn odkazem na studii "Economics instruction and the brave new world of the monetary politics" 
od Johna Williamse, prezidenta Fed v San Francisku. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Laurent Quignon 
Basel III: no Achilles' spear 
Reforma Basilej III není kopí Achillovo 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 5-6, p. 3-23 
Příspěvek detailně zkoumá nová mezinárodní pravidla regulace kapitálu Basilej III, která v reakci na 
nedávnou finanční krizi zvyšují kvantitativní i kvalitativní požadavky na regulatorní kapitál a likviditu 
bank. Na základě rozboru impaktových studií je hodnocen jejich kvantitativní a ekonomický dopad. 
Podrobněji ke globálním standardům likvidity: LCR - liquidity coverage ratio (ukazatel likviditního 
krytí ) a NSFR - net stable funding ratio (ukazatel čistého stabilního financování) a k požadavkům na 
maximální zadluženost (leverage ratio). - Pozn. 
 
Tatiana Vavrová 
Čierne a černejšie 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 37, s. 12-13 
Komentář k možným vážným důsledkům rozpadu eurozóny doplňují dva konkrétní scénáře pro 
uvedený stát v případě odchodu slabého člena (např. Řecko) a silného člena (např. Německo). 
 
Malte Fischer 
Der Weg ins Verderben 
Cesta do zániku 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 34, S. 24-25 
Propagátoři eurobondů vypočítávají a zdůrazňují pozitiva společného instrumentu eurozóny, bližší 
pohled však ukazuje, že koncepce půjčky v rámci měnové unie nepřináší řešení dluhové krize,      
spíše skokové zvýšení úroků pro země se solidní ekonomikou, zrychlení dluhové spirály a zpečetění   
zániku eura. Nastíněny jsou otázky: účasti na emisích těchto půjček (a příp. odmítnutí), 
vzájemného/celkového/částečného ručení atd. Z provedených propočtů už vyplývá, že pro Německo 
může eurobond představovat pěkně drahý špás: průměrná bonita zemí eurozóny je nižší než německá, 
a tak budou trhy požadovat vyšší rizikovou prémii než za současné spolkové půjčky. Náklady spojené 
s náhradou všech postupně dobíhajících spolkových půjček eurobondem by tak podle mnichovského 
Ifo-Institutu mohly vyšplhat až na 47 miliard eur ročně (uvedeny jsou i další propočty) a sotva pak 
bude Německo schopné plnit záruky k dluhům zemí, které se ocitnou v insolvenci. I z tohoto důvodu 
vyvstává požadavek vytvoření instituce, která by rozhodovala o příjemci, čase a množství peněz 
čerpaných prostřednictvím eurobondů. V grafu vývoj úrokových nákladů veřejných rozpočtů v Německu 
v období let 1960-2011. -- Příspěvek je součástí tématického bloku na s. 18-27, který rozebírá 
problematiku jednotné evropské půjčky. 
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Holger Alich ... [et al.] 
Die Flucht aus Euro und Dollar hat begonnen 
Začal útěk od dolaru i od eura 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 159 (18.8.2011), S. 1, 6-7 
Kvůli krizovému vývoji v zóně dolaru i eura se útočištěm investorů stalo Švýcarsko, pro něž to sice 
znamená značné posílení již tak pověstné stability, enormní revalvace švýcarského franku však mj. 
způsobuje potíže domácím exportérům. Ozývají se požadavky vůči centrální bance, aby intervenovala 
na devizových trzích a zaručila podnikům směnný kurs 1,35/1,00 (CHF/EUR) - průběžnou a zatím 
enormní revalvaci se ale nepodařilo zastavit ani po třech zásazích centrální banky. To, že se švýcarská 
měna vedle zlata stala únikovou možností, je odrazem nedůvěry finančních trhů, jejichž investoři se 
obávají zhroucení EU pod tíhou dluhů členských zemí. Popisovaná situace okolo dopadů 
revalvovaného švýcarského franku má Němcům naznačit, co je čeká v případě návratu k německé 
marce. K devalvačnímu trendu měn Japonska, Číny, Brazílie a Velké Británie. 
 
A. Cünnen ... [et al.] 
Die Stunde der Spekulanten 
Hodina spekulantů 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 155 (12.8.2011), S. 1, 3, 8-9 
Francie, která je druhou největší ekonomikou Evropy, se stala novým cílem útoku spekulantů, a to 
přestože opakovaně získala ratingové hodnocení "AAA". Obchodníci se mj. zaměřili i na francouzské 
státní dluhopisy, které nepožívají žádné zvláštní ochrany. Ke škále a dopadům spekulačních útoků na 
světových trzích. 
 
Céline Choulet 
Dodd-Frank Act : US vision on financial regulation 
Doddův-Frankův zákon: představa USA o finanční regulaci 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 5-6, p. 25-40 
Zahraniční pohled na změny systému finanční regulace v USA v návaznosti na přijetí Doddova-
Frankova zákona (DFA) v červenci 2010. Nesnáze praktického využití a technické implementace 
zásad DFA; rozšířený, ale ne nutně zjednodušený dohled; řízení systémového rizika a systémově 
významné finanční instituce; Volckerovo pravidlo; "stínové bankovnictví" a systémové riziko; 
regulace trhů s deriváty. - Pozn. 
 
Günter Heismann, Christof Schürmann 
Dunkle Seite der Macht : Hedgefonds 
Temná stránka moci : hedžové fondy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 30, S. 84-88 
Spekulativní investoři - hedžové fondy dnes disponují podstatně větším množstvím peněz i vlivem na 
finanční a hospodářský systém než kdykoli předtím. Příspěvek vysvětluje, jak se hedžové fondy 
vyhýbají státní regulaci a jak by už brzy mohly vyvolat nový finanční krach. Spekulace na kolapsové 
jihoevropské ekonomiky. Near banks, non banks, shadow banks; SIV, special investment vehicles. 
 
Jan Němec 
ECB: poslední jestřáb odchází : Jürgen Stark 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 37, s. 14-15 
K rezignaci hlavního ekonoma a člena výkonné rady Evropské centrální banky Jürgena Starka na 
svoje funkce, v níž Německo vidí citelnou ztrátu vlivu na rozhodování o vlastní budoucnosti v eurozóně. 
Stark byl proti rozhodnutí ECB o obnovení nákupů vládních dluhopisů zadlužených ekonomik i proti 
vydávání společných evropských dluhopisů. 
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Stéphane Colliac, Cyril Rebillard 
Emerging countries' foreign exchange reserves and accumulation strategies 
Devizové rezervy rozvíjejících se zemí a strategie hromadění 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 87, p. 1-7 
Problematika rychlého nárůstu objemu devizových rezerv v rozvíjejících se ekonomikách od r. 2004    
v důsledku vyšších obchodních přebytků a většího přílivu kapitálu (v současnosti to představuje 2/3 
světových devizových rezerv, většinu drží Čína a další asijské rozvíjející se ekonomiky). Tyto rezervy 
byly v době nedávné finanční krize jakousi finanční záchrannou sítí těchto ekonomik, ukázalo se, že 
země s většími devizovými rezervami utrpěly relativně nižší pokles HDP a země s nižšími devizovými 
rezervami se setkaly s vyšším odlivem kapitálu. Pokračující akumulace devizových rezerv 
rozvíjejícími se státy a její výzvy. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Frank zkrocen, koruna vyčkává : měnové trhy 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 37, s. 38-39 
K potenciálnímu problému rychlého a výrazného posilování české koruny v důsledku možných 
spekulativních nákupů této měny investory a k možnostem a nástrojům České národní banky pro 
intervence proti posilování koruny. Pohled i na předchozí intervence ČNB a náklady i možný inflační 
vliv přímých intervencí proti posilování měny. 
 
By Haig Simonian 
Hard to get a grip 
Obtížné hledání řešení 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37701 (20.8.2011), p. 5 
V loňském roce švýcarský frank posílil o 20 % proti euru a o 30 % proti americkému dolaru. V srpnu 
2011 bylo posílení ještě výraznější. Silný frank je zdrojem národní hrdosti, ale také příčinou 
znepokojení vývozců a těch odvětví, která jsou závislá na výdělcích v zahraničních měnách, např. 
turistiky. Země tak paradoxně doplácí na dobré hospodářské vedení a skutečnost, že její měna je 
považována za bezpečnou. Na druhou stranu silný frank pomohl mnoha společnostem tím, že zmírnil 
dopad rostoucích cen surovin. Hospodářský růst také zůstává stabilní. Vývozci nicméně obviňují 
švýcarskou centrální banku, že pro zkrocení franku nic nedělá. - 6. září švýcarská centrální banka 
stanovila strop kurzu franku k euru na 1,20 CHF. 
 
By Patrick Jenkins, Brooke Masters and Tom Braithwaite 
Hunt for a common front 
Hledání společné fronty 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37717 (8.9.2011), p. 7 
Tři roky po pádu banky Lehman Brothers se bankovnictví navzdory řadě reforem potýká s problémy. 
První ze série článků zaměřených na budoucnost bankovního průmyslu se zabývá hodnocením snah 
regulátorů posílit sektor. Ukazuje se, že krize ještě neskončila a banky dnes pykají za to, že státy 
nejsou schopny vyřešit své dluhy. -- Český překlad článku pod názvem Hospodářská krize nabrala 
druhý dech. Banky se jí nevyhnou viz Hospodářské noviny č. 117 ze dne 9. 9. 2011, s. 21. -- Další 
články série viz i FT ze dne 12. 9. 2011, s. 9 a FT ze dne 14. 9. 2011, s. 9. 
 
Changing target 
Změna cíle 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8748, p. 61 
Americká ekonomika vykazuje pokles nominálního HDP - HDP před očištěním o inflaci. V důsledku 
poklesu se zvyšuje břemeno veřejného i soukromého dluhu, protože schopnost domácností, firem a 
vlád obsluhovat své dluhy závisí na jejich nominálních důchodech a příjmech. Podle některých 
ekonomů by se tak centrální bankéři měli místo inflačních cílů zaměřit spíše na cílování nominálního 
HDP. 
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Chest pains : European banks 
Bolest na hrudi : evropské banky 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8748, p. 57-58 
Dluhová krize Evropy omezuje příliv peněz do jejích bank. Akcie evropských bank ztratily v tomto 
roce na hodnotě 25 %. Svědčí to o tom, že investoři buď mají obavy z udržitelnosti výnosů bank nebo 
nevěří v hodnotu, kterou banky přisuzují svým aktivům. Příčiny poklesu lze hledat i na trzích, které 
bankám slouží k jejich financování (např. vývoj ukazatele OIS spread). Dalším varovným signálem je 
i rozsah, ve kterém nyní některé banky spoléhají ve svém financování na ECB. 
 
Alice Ross 
Labels and liabilities 
Nálepky a závazky 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37703 (23.8.2011), p. 5 
Přístup finančního průmyslu k marketingu produktů spotřebitelům znepokojuje regulátory celého 
světa. V článku se rozebírají případy založení fondů "důvěryhodnými" bankami, které byly v době 
před krizí nabízeny zákazníkům pod označením "opatrný" nebo "vyvážený". V době krize tak někteří 
klienti ztratili až 40 % investice, kterou považovali za bezpečnou. Banka Barclays dostala v lednu 
2011 rekordní pokutu za to, že náležitě nevysvětlila svým zákazníkům možná rizika. Přesto se však 
podíly v těchto fondech stále dobře prodávají - "opatrné fondy" jsou v Británii posledních 18 měsíců 
na vrcholku žebříčku popularity. Proto se britský úřad pro finanční služby FSA rozhodl zaujmout 
tvrdší postoj k investičním a pojišťovacím společnostem, které prodávají produkty pod různými 
zavádějícími názvy. 
 
Panic in Paris : fears over French banks 
Panika v Paříži : obavy z francouzských bank 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8747, p. 59-60 
Srpnový pokles akcií francouzských bank údajně vyvolaly falešné informace; po planém poplachu se 
ceny alespoň zčásti zvedly. V článku se však upozorňuje na dvě slabiny francouzských bank: jejich 
závislost na krátkodobém financování a angažovanost v poskytování půjček problémovým periferním 
zemím. 
 
Roman Horváth, Petr Teplý 
Reforma šitá horkou jehlou : stavební spoření 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 38, s. 62-63 
Autoři varují před možnými negativními dopady připravovaných změn (a obecně častých a dílčích 
úprav) v systému stavebního spoření v ČR. Jako paralelu uvádějí systémové změny stavebního spoření 
na Slovensku, kde zavedení vázanosti státního příspěvku na účely bydlení snížilo počet nově 
uzavíraných smluv až o polovinu. Dále rozebírají potenciál tohoto spořicího bankovního produktu i 
pro účelové spoření v případě specifických životních událostí (na stáří, na studium, na období 
nezaměstnanosti atd.). 
 
Urs Wälterlin 
Starker "Aussie" bedroht Australiens Wirtschaft 
Silný australský dolar ohrožuje domácí ekonomiku 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 172 (6.9.2011), S. 21 
Australský dolar je pro investory celosvětově oblíbenou surovinovou měnou z důvodu historicky velké 
poptávky po australských surovinách; vysvětlen je mechanismus vysoké průběžné revalvace 
australského dolaru a dopad silné měny na export, zpracovatelské odvětví, trh práce a ceny (vliv 
dlouhodobě podhodnoceného směnného kurzu Číny a prakticky nulového úroku USA). Hospodářská 
opatření australské vlády na podporu produkce domácí oceli. 
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European Central Bank 
The new EU framework for financial crisis management and resolution 
Nový rámec EU pro řízení a řešení finančních krizí 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2011, No. 7, p. 85-94 
Poté, co finanční krize odhalila závažné nedostatky v bankovních rámcích pro řízení a řešení krizí, 
probíhají v různých oblastech světa práce na jejich zdokonalení. Vývoj efektivního rámce je zvláště 
náročný v EU, protože stability je třeba dosáhnout v silně integrovaném finančním systému. Článek 
přináší přehled současných evropských iniciativ k řešení této otázky a hodnotí je z pohledu centrální 
banky. - Pozn. 
 
Too strong for comfort 
Nebezpečně silné měny 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8749, p. 66 
Analýza toho, jak se Brazílii, Austrálii a Švýcarsku žije s nadhodnocenou měnou. Příčiny 
zhodnocování měn, snahy zemí zkrotit jejich vzestup nebo se s ním nějak vyrovnat. 
 
Petra Pelantová 
Tučné sousto : bankám se zpřísnění pravidel pro podnikové spořitelny vyplatilo, získaly tisíce 
klientů a přístup ke stovkám milionů korun 
Euro, Sv. 2011, č. 35, s. 22-23 
Ke zpřísnění pravidel pro podnikové spořitelny a nové povinnosti získat licenci pro vnitrobanku od 
ČNB dle novely zákona o platebním styku. Analýza dopadů změn na zřizovatelské firmy i samotnou 
existenci vnitrobank. 
 
By FT reporters 
UK banks face tough new raft of reforms 
Britské banky čeká řada nových tvrdých reforem 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37721 (13.9.2011), p. 1 
Britské banky budou muset navýšit svůj kapitál a oddělit své základní operace od rizikovějšího 
obchodního a investičního bankovnictví. Vyplývá to z doporučení nezávislé komise pro bankovnictví, 
která byla ustanovena v loňském roce a jíž předsedal někdejší člen měnového výboru centrální banky 
John Vickers. Na realizaci radikálních reforem by měly mít banky čas do r. 2019. -- K tématu viz         
i články na s. 3, 8 a 9. 
 
Romain Ranciere and Aaron Tornell 
Was the U.S. crisis a financial black-hole? 
Byla krize v USA finanční černou dírou? 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 2, p. 271-305 
Autoři zastávají názor, že americká finanční krize byla novým typem krize nazvaným "finanční černá 
díra" (je charakteristická tím, že v důsledku selhání disciplíny na úvěrových trzích docházelo k rozsáhlému 
financování projektů se zápornou čistou současnou hodnotou). Prostřednictvím teoretického modelu 
osvětlují, jak vzájemné působení vnímání státních garancí a poskytování hypoték ve formě obdobné 
katastrofickým dluhopisům vytváří finanční černou díru. V empirické části ukazují, že americká 
ekonomika v letech 2003-2006 projevovala hlavní znaky předpovídající krizi typu finanční černá díra. 
Následně spojují selhání disciplíny s volnou finanční regulací a hájí potřebnost zlepšení dohledu a 
regulace k zamezení "finančních černých děr". Na druhou stranu přeregulovanost s cílem předejít 
všem finančním krizím není z jejich pohledu žádoucí. - Pozn. 
 
von Stefan Kroneck 
Wenn Währungsräume zusammenbrechen 
Když se hroutí měnové zóny 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 34, S. 17-18 
Většina z dřívějších měnových unií v Evropě ztroskotala, protože seskupení více států je velmi křehký 
útvar (latinská či skandinávská mincovní unie, "habsburská" korunová zóna, rublová zóna). 
Zkušenosti ukazují, že hlavním důvodem zániku měnových zón je fiskální politika - tedy nedostatečná 
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fiskální integrace, kterou umocňuje dezolátní stav veřejných rozpočtů. Tomu se sice otcové EMU 
snažili předejít fiskálními konvergenčními kritérii, ale jakékoli sankce (dle Paktu růstu a stability) jsou 
bezpředmětné, pokud kritéria nerespektují ani takové země jako je Německo či Francie; pomoc 
poskytnutá Řecku, které je fakticky v platební neschopnosti, znamená prolomení Maastrichtské 
smlouvy a "posun" EMU na úroveň protismluvní transferové a záruční unie. Z historie vyplývá 
poučení, že proklamovaný požadavek vyloučení Řecka by nemusel měnovou unii zachránit, ale spíše 
vyvolat lavinu výstupů a následný rozpad unie i během několika týdnů. Smlouva o EU však 
nepředpokládá jakýkoli řízený výstup ze společenství, koncepce je založena na expanzi měnové unie, 
nikoli na krachu (tuto okolnost vyjadřuje pojem  "nevypověditelného solidárního společenství"). - 
Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 11. srpna 2011. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Nikita Poljakov 
Budoucnost je podle nové energetické koncepce v jádru 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 176 (8.9.2011), s. 14-15 
Rozbor restrukturalizace energetiky v ČR dle Státní energetické koncepce na roky 2020-2050. Počítá   
s výrazným nárůstem jaderné energie, snížením závislosti na zemním plynu a ropě a významným 
přebytkem ve výrobě elektrické energie s ohledem na plánovanou spotřebu; tři plánované scénáře        
s odlišným postojem k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí a budoucnosti obnovitelných 
zdrojů aj. -- K tématu viz také na s. 1 Stát chce stavět nové jaderné elektrárny. 
 
Capitalism confined : privatisation in China 
Spoutaný kapitalismus : privatizace v Číně 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8749, p. 58-60 
Počátky privatizace se v Číně datují do r. 1992, kdy podnikům ve dvou čínských městech hrozil 
bankrot, ohrožující i hospodaření měst. S tichým souhlasem centrální vlády začala probíhat změna 
systému, znamenající diverzifikaci vlastnictví. Privatizace nicméně v zemi, kde se soukromé 
vlastnictví stalo ústavním právem až v r. 2004 a kde právo vlastnit výrobní prostředky zůstává nejasné, 
je stále ožehavým problémem. Různé experimenty s privatizací vedly v Číně ke vzniku několika 
kategorií podniků, které stále mají úzkou vazbu na stát. V článku jsou jednotlivé typy firem podrobně 
rozebírány. -- Viz i článek Privatisation with Chinese characteristics: government and business in 
China na s. 12 a 14. 
 
Dani Rodrik 
Don't expect China et al to save the world 
Nečekejte, že Čína a ostatní zachrání svět 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37704 (24.8.2011), p. 9 
Některé prognózy předpovídají vysoký hospodářský růst v rozvojových a rozvíjejících se 
ekonomikách, a tím i značný příspěvek k souhrnné poptávce v problémových bohatých zemích. Pro 
světovou ekonomiku by to mělo zajistit stálý růst a také významné uzavírání mezery mezi bohatými a 
chudými. Podle autora však tyto predikce přehlížejí závažné strukturální nedostatky v rozvojových 
zemích Asie, Latinské Ameriky a Afriky, které jsou v článku rozebírány. 
 
Robert Břešťan 
Evropa chytá další stéblo : dluhy eurozóny 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 34, s. 40-41 
K německo-francouzskému návrhu na vznik ekonomické vlády eurozóny, kontrole rozpočtových 
plánů národních vlád Evropskou unií a ke sladění korporátních daní s cílem řešit vleklou dluhovou 
krizi eurozóny. Ohlasy na tento návrh, shrnutí postojů v ČR. -- Viz také komentář ekonoma Petra 
Macha na s. 46. 
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Nouriel Roubini 
Jediné řešení krize: agresivní globální akce 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 184 (20.8.2011), s. 11 
Návrat recese do nejrozvinutějších ekonomik a riziko velké hospodářské krize č. 2 vedou autora          
k úvaze nad opatřeními, která by mohla minimalizovat jejich dopady a zabránit další hlubší depresi a 
finančnímu krachu. Nabízí výčet opatření (zejména pro EU a eurozónu), mezi kterými jsou na předním 
místě krátkodobé stimuly ve prospěch růstu, změna v měnové politice, přísun likvidity solventním 
bankám, řízená restrukturalizace dluhů států i obnova konkurenceschopnosti a růstu prostřednictvím 
vystoupení Řecka a dalších současných členů z eurozóny a jejich návrat k národní měně. 
 
Miroslav Kollár 
Kam kráčíš, Itálie : je jen otázka času, kdy italská vláda narazí jako Řecko 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 182 (16.9.2011), s. 10 
Kritický pohled na stav italské ekonomiky, která dle autora trpí značnými strukturálními problémy, 
minimální růstovou dynamikou i jedním z nejvyšších veřejných zadlužení v eurozóně, ale chybí v ní 
reformní iniciativa a přetrvává neefektivní praktická realizace reformních opatření. -- O snížení 
ratingu úvěrové spolehlivosti Itálie a nutnosti reforem viz HN č. 185, 21.9.2011, s. 15 a 20. 
 
Making the desert bloom : Mexico's economy 
Aby poušť rozkvetla : mexická ekonomika 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8748, p. 62-64 
Mexická ekonomika v krizi silně utrpěla, ale v r. 2010 dosáhl růst 5,4 %. Světová banka hodnotí 
Mexiko jako nejlepší místo k podnikání v Latinské Americe a ve světovém měřítku je řadí na 35. 
místo, před Itálii a Španělsko. Vývozy do USA klesly v krizi o pětinu, ale v r. 2010 zaznamenaly 
rekord. Přesto téměř polovina obyvatelstva spadá pod oficiální hranici chudoby. Velkým problémem 
jsou domácí monopoly a kartely. -- Viz i článek The cartel problem: Mexico's economy na s. 11. 
 
Marek Legéň 
Negatívny pohľad na mýto : rezort dopravy uvažuje, že spoplatní takmer celú sieť ciest prvej 
triedy 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 36, s. 12 
Přehled možných změn v elektronickém mýtném systému SR; výběr mýta z pohledu veřejných 
financí. 
 
Saskia Littmann 
Ökonomische Fieberkurven 
Ekonomicky žhavé konjunkturální křivky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 32, S. 32-34 
Předstihové indikátory, přehled nejdůležitějších německých, britských, amerických a japonských 
konjunkturálních barometrů, metodika zjišťování údajů a hodnocení úrovně jejich hodnověrnosti: ifo- 
Index, ZEW-Index, GFK-Konsumklima, EMI Index, Earlybird Deutschland, Consumer Sentiment 
Index, BDI (Baltic Dry Index), ISM (Institute for supply management), Tankan-Index. 
 
Peter Mišúr 
Ratingové agentury "v hledáčku" orgánů a institucí EU 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 9, s. 273-276 
Legislativní pohyb kolem ratingových agentur v EU; deset let regulace ratingových agentur; nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 a změny v něm; Evropský parlament k další diskusi 
o ratingových agenturách. - Pozn. 
 
Some calm amid storms : eastern Europe's economies 
Trocha klidu uprostřed bouře : východoevropské ekonomiky 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8748, p. 24, 26 
Ratingové agentury snižují hodnocení velkých ekonomik, ale u nových členských zemí EU je zvyšují. 
Ve všech deseti zemích ekonomika roste, rozpočtové deficity se snižují a míra nezaměstnanosti klesá. 
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Podle měřítek vyspělého světa jsou však tyto země stále chudé a mezi jejich problémy patří oslabování 
prudkého růstu vývozu, nízká účast na trhu práce, reformy důchodů a zdravotnictví, korupce a slabá 
veřejná správa. Za nejzranitelnější zemi je označeno Maďarsko. -- Český překlad článku viz Ekonom 
č. 35/2011, s. 46-47. 
 
Thibault Mercier 
Spain still has cards to play 
Španělsko má ještě trumfy v ruce 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 7-8, p. 29-43 
Španělsko prochází strukturální krizí; desetiletí silného růstu před hospodářskou krizí 2008-09 bylo 
doprovázeno vznikem významných nerovnováh v důsledku nadměrného deficitu běžného účtu, bublin 
na trhu nemovitostí a nárůstu vnějšího zadlužení, které zapříčinily hlubokou hospodářskou krizi. Autor 
popisuje tento vývoj, zkoumá soukromé i veřejné zadlužení, narůstající zranitelnost vůči vnějším 
šokům, zhoršování stavu veřejných financí i úsporná opatření přijatá španělskou vládou ke konsolidaci 
veřejných financí a ozdravění finančního systému. Přijatý scénář růstu a udržitelnosti veřejného 
zadlužení spolu s nízkou mírou veřejného dluhu před krizí a fiskální rezervou vede autora k závěru, že 
se ekonomika může vypořádat s krizí bez mezinárodní finanční pomoci ze strany EU a MMF. - Pozn. -
- V tomto čísle viz také obsáhlá studie o španělském bankovnictví na s. 3-28. 
 
Růžena Vintrová 
Spotřeba a investice, míra úspor a zadluženost v mezinárodním srovnání 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 2, s. 26-41 
Charakteristika ekonomických pozic zemí EU a existujících specifik České republiky z několika 
zorných úhlů. V první části autorka srovnává odlišnosti věcné struktury užitého HDP v jednotlivých 
zemích (sleduje proporce mezi tvorbou hrubého fixního kapitálu a celkovou spotřebou, která se dále 
člení na soukromou a veřejnou) a analyzuje saldo vztahů k zahraničí, tj. výkonovou bilanci. Druhá část 
je věnována vztahu úspor a investic ovlivňujícímu zahraniční zadluženost. Třetí část se zabývá 
mezinárodní komparací deficitů veřejných rozpočtů a míry zadluženosti vládního sektoru, zvláště jsou 
sledovány výdaje na sociální účely s vydělením peněžních sociálních dávek a výdajů na zdravotnictví 
a zkoumá se souvislost míry sociálních transferů s mírou zadluženosti veřejného sektoru jednotlivých 
zemí. - Pozn. 
 
Martin Wolf 
Struggling with a great contraction 
Zápas s velkou kontrakcí 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37710 (31.8.2011), p. 9 
Ze srpnových zmatků na trzích vyplývají podle autora tři zásadní závěry: zadlužené ekonomiky 
vyspělých zemí jsou pořád velmi křehké; investoři v podstatě nevěří odpovědným činitelům, že jsou 
schopni stávající problémy vyřešit; v neklidných dobách dávají investoři přednost nejméně rizikovým 
aktivům - dluhopisům zemí s vysokým ratingem a zlatu. Současný stav někteří ekonomové označují 
"druhá velká kontrakce" (první byla ve Velké krizi v 30. letech). Podle autora nehrozí druhý 
hospodářský pokles, jak se někteří obávají, protože recese ještě neskončila. Otázkou je, nakolik hlubší 
nebo delší tato recese nebo "kontrakce" bude. 
 
The celestial economy 
Hvězdná ekonomika 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8750, p. 78 
Podle Arvinda Subramaniana z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii by hospodářská moc 
Číny mohla zastínit tu americkou dříve, než si kdokoliv myslí. Vzestup Číny spočívá na třech 
faktorech: demografickém vývoji, konvergenci a "zemské přitažlivosti". V příspěvku se rozebírá,         
z jakých předpokladů vychází Subramanianovo tvrzení a jakou velmocí Čína bude. 
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European Central Bank 
The European Stability Mechanism 
Evropský stabilizační mechanismus 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2011, No. 7, p. 71-84 
Příčiny vzniku stálého mechanismu pro řízení krizí a jeho užitečnost pro zajištění finanční stability     
v eurozóně, vlastnosti Evropského stabilizačního mechanismu (východiska, způsob řízení, nástroje 
finanční pomoci, zapojení soukromého sektoru, financování ESM). - Pozn. 
 
Gabor Steingart, Dirk Heilmann, Norbert Häring 
Wohin treibt die Weltwirtschaft? : der Finanzsektor belastet die Weltwirtschaft 
Kam se žene světová ekonomika? : finanční sektor zatěžuje světovou ekonomiku 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 165 (26.8.2011), S. 1, 3, 8-9 
Ekonomice se daří všude tam, kde se vyrábějí opravdové produkty, kde však přiloží ruku k dílu 
bankovní experti, začne to v ekonomice skřípat. Banky mají firmám v reálné ekonomice poskytovat 
služby, ve skutečnosti ale své zákazníky ohrožují. Započatý ozdravný kurs globální konjunktury 
ochromují rostoucí rizika, která nevycházejí ze světa průmyslu, ale z finančního sektoru - což vyplývá 
z analýzy pěti nějvětších rizik pro světovou ekonomiku. 
 
Florian Burg 
Zur Berechnung von Kaufkraftparitäten 
K propočtu parit kupní síly 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 8, S. 793-800 
Parita kupní síly má význam pro porovnávání národohospodářských veličin, z něhož vychází 
rozhodování např. o rozdělování hlasovacích práv v MMF (určuje se dle reálné hospodářské síly 
členských zemí) nebo přidělování podpůrných prostředků ze strukturálních fondů či kohezního fondu. 
Parity kupní síly slouží namísto směnných kurzů jako faktory přepočtu při převodu relevantních částek 
do jednotné měny a současně mají eliminovat cenové rozdíly mezi porovnávanými zeměmi. Kromě 
této funkce deflátoru národohospodářských veličin jsou parity kupní síly využívány k porovnávání 
cenových hladin mezi státy. Přiblíženy jsou: srovnávací programy pro parity kupní síly významných 
hospodářských institucí, organizace Evropského srovnávacího programu (zjišťování údajů, metodika 
propočtu). - Pozn. 
 
Jana Sereghyová 
Zvrat ve vývoji světových cen potravin a nová etapa globální potravinové krize 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 2, s. 80-93 
K současné situaci v mezinárodním obchodě s potravinami v kontextu zvratu ve vývoji jejich 
světových cen. Autorka zkoumá příčiny cenové exploze v mezinárodním obchodě s potravinami, 
charakterizuje počátek potravinové krize, aktuální tržní situaci a predikuje následný cenový vývoj 
potravin a krmiv. Analyzuje současnou etapu potravinové krize, neradostné vyhlídky boje s chudobou 
osob sužovaných hladem a podvýživou v rozvojovém světě i dopady zdražení potravin na 
obyvatelstvo hospodářsky vyspělých států. - Pozn. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Ivana Dostálová 
Posílení dohledového mechanismu v EU - nová pravidla pro ekonomické řízení 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 2, s. 6-25 
Analýza nové podoby rozpočtového a makroekonomického dohledu EU a jednání o úpravě 
dohledového a koordinačního rámce v roce 2011. Evropský semestr; krize a slabiny současného 
evropského rámce pro koordinaci hospodářských politik; dluhová neudržitelnost v zemích EU; 
rozhodování o úpravách rámce; balíček šesti legislativních návrhů, které upravují rozpočtový dohled a 
dohled nad makroekonomickými nerovnováhami - oblast prevence, nápravy a požadavků na národní 
rozpočtové rámce. - Pozn. 
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Petr Gočev 
Prospects of adopting the euro in the Czech Republic 
Perspektivy přijetí eura v České republice 
Acta VŠFS, Vol. 5, (2011) No. 2, p. 177-185 
Příspěvek zkoumá vyhlídky zavedení eura v ČR, jsou diskutovány postoje a zájmy významných aktérů 
(vláda, ČNB, exportéři, EK, ekonomové) a stručně shrnuty hospodářské argumenty pro i proti nepřijetí 
eura. Zvláštní pozornost je věnována inflačním a distribučním důsledkům přijetí eura v době, kdy má 
česká koruna stále ještě prostor k apreciaci. Závěry naznačují, že rozcházející se názory pramení         
z rozdílných partikulárních ekonomických zájmů a politických preferencí ohledně budoucího kurzu 
evropské integrace (politická rozhodnutí mají vrch nad ekonomickými úvahami) a že proces přijetí 
jednotné měny může být spuštěn v případě posunu těžiště politické moci ve prospěch eurooptimistické 
politické strany. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Anton Korinek 
Hot money and serial financial crises 
Horké peníze a sériové finanční krize 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 2, p. 306-339 
V případě, že některá oblast světové ekonomiky prodělá finanční krizi, celosvětová dostupnost 
investičních možností se snižuje. Globální investoři hledají nové umístění svého kapitálu a další 
oblasti zažijí příliv "horkých" peněz, v jehož důsledku jsou cílové země citlivější na budoucí 
nepříznivé šoky vytvářející riziko sériových finančních krizí. Autor v příspěvku modelovým 
způsobem zkoumá toky horkých peněz a náchylnost k těmto sériovým finančním krizím a analyzuje 
úlohu makroprudenční politiky v usměrňování přílivu tohoto kapitálu. - Pozn. 
 
James M. Boughton 
Jacques J. Polak and the evolution of the international monetary system 
Jacques J. Polak a vývoj mezinárodního měnového systému 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 2, p. 379-399 
Příspěvek shrnuje profesní životopis a hodnotí odborný přínos jednoho z hlavních expertů MMF - 
Jacqua J. Polaka. Svojí dlouholetou výzkumnou činností na půdě MMF významně ovlivnil vývoj 
mezinárodního finančního systému, vyvinul měnový model MMF (Polakův monetární model platební 
bilance), zabýval se problematikou mezinárodních práv čerpání (SDR) a množstvím dalších 
teoretických a empirických témat. - Pozn. 
 
Lubomír Kučera 
K novele celního zákona 
Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 7-8, s. 18-19 
K nejdůležitějším změnám z titulu novelizace celního zákona ČR; kontrola celního prohlášení po 
propuštění zboží, doměření cla a daně, lhůta pro sdělení celního dluhu, rozhodnutí v celním řízení, 
zajištění celního dluhu (opakovaná celní jistota, globální záruka, individuální záruka), správní delikty, 
použití procesních předpisů. 
 
Deutsche Bundesbank 
Zur Entwicklung der Ausfuhr in den vier großen EWU-Mitgliedstaaten seit Beginn der 
Währungsunion = Developments in the exports of the four largest euro-area member states since 
the launch of monetary union 
Vývoj exportu u čtyř největších států eurozóny od vzniku měnové unie 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 7, S. 17-38 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 7, p. 15-34 
Detailní analýza rozdílnosti růstu exportu čtyř největších států eurozóny (Německa, Francie, Itálie, 
Španělska) od cyklického propadu v druhém pololetí roku 2009. Nejprve k dlouhodobějším trendům   
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v oblasti vývozu těchto ekonomik, regionální skladbě a odvětvovému vývoji vývozu zboží v období 
1999-2010. Dále zkoumání hlavních faktorů ovlivňujících exportní dynamiku, se zaměřením na situaci 
Německa. Výsledky naznačují, že odlišný vývoj mezd a rozdílné globalizační strategie podniků 
ovlivnily výkonnost exportu v těchto čtyřech zemích. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Michael Diederich 
Corporate governance in Germany 
Corporate governance v Německu 
Acta VŠFS, Vol. 5, (2011) No. 2, p. 148-165 
K problematice corporate governance v Německu a k pozici institucionálního investora. Přehled 
právního rámce, informační potřeby akcionáře versus ochrana informací podnikem. Přímá kontrola  na 
úrovni firmy (výroční valná hromada akcionářů); nepřímý dohled a institucionální akcionář; German 
Corporate Governance Code, složení a struktura řídících a dozorčích orgánů u německých akciových 
společností. - Pozn. 
 
Tomáš Dvořák 
Rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 16, s. 567-575 
Podmínky přípustnosti výplaty podílů na zisku ve společnosti s ručením omezeným, podíly 
jednotlivých osob, povinnost společnosti k výplatě podílů, usnesení valné hromady o rozdělení podílů 
na zisku, splatnost a způsob výplaty podílů. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Michaela Krutská 
K návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 9, s. 271-273 
Legislativní rada vlády v současné době projednává návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 
Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a některé další zákony. 
Návrh novely vychází ze směrnice 2002/92/ES o zprostředkování pojištění a současně sleduje i trendy 
v oblasti úpravy zprostředkování pojištění na evropské úrovni. Návrh zákona dále do českého 
právního řádu částečně transponuje směrnici 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti (Solventnost II). Příspěvek se zabývá hlavními okruhy, které novela upravuje, resp. měla 
upravit. - Pozn. 
 
Marta Ženíšková 
Očekávané změny v sociálním pojištění od 1.1.2012 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 49-50 
Autorka přináší přehled zásadních navrhovaných změn obsažených v novele zákona o nemocenském 
pojištění, kterou 20.7.2011 schválila vláda ČR. Jedná se o změny v okruhu pojištěných osob a 
poplatníků pojistného na sociální pojištění, dále o změny v poskytování dávek nemocenského 
pojištění, aj. 
 
Anke Rezmer 
Riester-Rente gibt es schon mit Sechzig 
Výplata Riesterova důchodu už od šedesáti let 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 167 (30.8.2011), S. 38-39 
K možnostem a podmínkám čerpání Riesterova důchodu (státem podporovaného soukromého 
důchodového připojištění v Německu, které zaručuje pevný důchod s příp. podílem na zisku). Formy 
investic Riesterova důchodu. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jessica Schwarzer 
Der Staat hilft bei der Finanzierung 
Stát pomáhá s financováním 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 150 (5.8.2011), S. 36-37 
Státní podpora vlastního bydlení v Německu (koupě, stavba); výhodné půjčky a úvěry, příspěvky na 
energetickou modernizaci. 
 
Stefan Hajek, Henning Krumrey, Martin Gerth 
Immer höher schrauben 
Stále více vyšroubované 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 32, S. 76-87 
Cena bydlení v Německu; aktuální trend nárůstu cen vlastního bydlení s meziročním pohledem na 
vybrané zemské metropole (pod vlivem obav z inflace kupní ceny rostou rychleji než nájemné). -- 
Odkaz na obsáhlý aktuální přehled cen domů a bytů ve 14 největších německých městech. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Gerd Höhler 
Auf dünnem Eis : Griechenland 
Na tenkém ledě : Řecko 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 32, S. 27 
V Řecku existuje více než 400 povolání, která jsou přísně regulována. Možnost získat a vykonávat tato 
uzavřená povolání je vázána na státní koncesi (a přísné úřední předpisy). Do kategorie uzavřených 
povolání spadají např. taxikáři, pekaři, včelaři, optici, makléři, zahraniční průvodci či potápěči, tato 
povolání mají prakticky cechovní organizaci a jejich výkon nepodněcuje jakoukoli soutěž, struktura 
připomíná plánovité hospodaření. Přísná regulace mnoha povolání je považována za hendikep řecké 
ekonomiky - podle propočtů by deregulace "uvolnila" potenciál hospodářského růstu ve výši 17 
procent a vytvořila dalších 5 procent pracovních míst. 
 
Alena Bičáková, Jiří Slačálek, Michal Slavík 
Labor supply after transition : evidence from the Czech Republic 
Nabídka práce po transformaci : údaje z České republiky 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 4, p. 327-347 
Empirické zkoumání chování nabídky práce v post-tranzitivní ČR (autoři pracují s daty z průzkumu 
příjmů domácností v roce 2002). Zjišťují úroveň efektivní čisté mzdy, jež zohledňuje daňový a 
příspěvkový systém, a prostřednictvím porovnání hrubé mzdy a efektivní čisté mzdy odhadují 
mzdovou elasticitu účasti na trhu práce v ČR. Z výsledků vyplývá, že nabídka práce v zemích              
s vysokou mírou zapojení do trhu práce reaguje na dynamiku mezd obvykle méně citlivě. - Pozn. 
 
Moving out, on and back : migration after the crash 
Tam, dál a zpět : migrace po krachu 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8748, p. 49-50 
Model migrace se po krizi změnil. Někteří imigranti se vrátili do svých zemí, někteří potenciální 
emigranti raději zůstali doma. Je tomu tak proto, že vystěhovat se do ciziny už nestojí za tu námahu 
nebo že se  v mnoha zemích zpřísnila imigrační pravidla. Recese nicméně migraci úplně nezastavila, 
spíš vedla k novým modelům a rozdílným destinacím. Některé země (Británie, Polsko) zavádějí tvrdší 
regulační opatření, zatímco Německo potichu zvýšilo počet kvalifikovaných imigrantů, jimž povolí 
vstup, a Švédsko liberalizovalo svůj trh pracovních povolení. Pro hodně mladých pracovníků se 
velkým lákadlem místo Ameriky stává Čína. -- Viz i článek Let them come: immigration na s. 12. 
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Marie Salačová 
Paušalizace cestovních náhrad 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 8, s. 30-33 
Význam paušalizace cestovních náhrad a její pravidla; vzory pro výpočet paušálu na stravné při 
tuzemských pracovních cestách, na náhradu za používání soukromého silničního motorového vozidla 
a na nadlimitní stravné při tuzemských pracovních cestách. 
 
Matthew Bishop 
The great mismatch : special report on the future of jobs 
Velký nesoulad : zvláštní zpráva o budoucnosti pracovních příležitostí 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8750, centr. sect. (18 p.) 
Současný svět se vyznačuje vysokou nezaměstnaností, ale kvalifikovaných a talentovaných lidí je 
nedostatek. V přehledu se rozebírají trendy trhu práce (prohlubování rozdílů, obtížnost motivace 
pracovníků), úloha vlád při vytváření pracovních míst a potřeba větší vyváženosti trhu. --                    
K problematice viz i článek The Quest for jobs na s. 13, který vyšel v českém překladu v čas. Ekonom 
č. 37/2011 na s. 44-45 pod názvem Západ hledá práci. Zn.: Ihned, a také článek Left behind: the 
jobless young na s. 60-62. 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 10/2011  
Cestovní náhrady - Připravované změny od roku 2012. Právní význam zápočtového listu. Stravování 
zaměstnanců. Vypořádání zaměstnavatele s pozůstalými. Úprava pracovní doby u dohod. Dohoda        
o skončení pracovního poměru. Zdravotní pojištění - přehledy.  Doručování písemností ve zdravotním  
pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství při druhém dítěti. Příjmy plynoucí zaměstnanci z provozu 
fotovoltaické elektrárny. Odškodňování pracovních úrazů. Daňové výhody zdravotně postižených 
zaměstnanců. Péče o dítě a navazující neplacené volno. Pracovní cesta a dopravní prostředky. 
 

Právo 
 
Hana Boulová 
Aktuální problémy institutu oddlužení a oddlužení manželů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 25-29 
Výklad institutu oddlužení (především) v souvislosti s institutem společného jmění manželů; charakter 
závazku při oddlužení manželů, základní zásady oddlužení manželů, rozlišení závazků, míra 
uspokojení věřitelů, možnost požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek. Relevantní judikáty. - 
Doplněno odkazem na nově koncipovaný formulář povolení oddlužení Ministerstva spravedlnosti. 
 
Miloš Tomsa 
K problematice právní úpravy rozhodčího řízení 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 3, (2011) č. 9, s. 267-270 
Rozhodčí doložka v rozhodovací praxi soudů; k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení. 
 
Smlouva o půjčce, výpůjčce a smlouva o úvěru 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 8, s. 25-29 
Článek se zabývá rozdíly mezi smlouvou o půjčce a výpůjčce a přináší základní informace o smlouvě 
o úvěru. Smluvní typy smlouva o půjčce a smlouva o výpůjčce vychází z občanského zákoníku, 
kdežto smlouva o úvěru z obchodního zákoníku. Připojeny jsou nezávazné vzory smluv. 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

27 

Petr Wawrosz 
Žaloby Evropské komise vůči České republice 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 2, s. 134-150 
Rozbor speciálních žalob, ve kterých Soudní dvůr EU konstatoval, že Česká republika nesplnila svou 
povinnost vyplývající z příslušných smluv (Smlouva o EU a Smlouva o fungování EU) od roku 2007 
do současnosti. Detailněji k rozsudku ESD ze dne 14. ledna 2010, dle kterého ČR nesplnila své 
povinnosti v oblasti zaměstnaneckých penzijních fondů dle směrnice 2003/41/ES (z důvodu, že v ČR 
žádné zaměstnanecké penzijní fondy nepůsobí). 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 9 

Reklama na léčivé přípravky : rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl Tartu ringkonnakohus 
(Estonsko). Novo Nordisk AS v. Úřad pro léčivé přípravky Estonské republiky. 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 5. 5. 2011                                                        C-249/09 
 
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č.  17 

Diskriminační podmínka pobytu v důchodovém pojištění : rozhodnutí o předběžných otázkách, které 
vznesl Nejvyšší správní soud (Česká republika). Marie Landtová v. Česká správa sociálního 
zabezpečení. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 22. 6. 2011    C-399/09 
 
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 19 

Opatření nevyhlášené ve všech úředních jazycích : rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Sad 
Najwyzszy (Polsko). Polska Telefonia Cyfrowa v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 12. 5. 2011-10-20 C-410/09 
 
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)                     
 

Účetnictví 
 
Jiří Koch 
K účtování o derivátech 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 19-21 
Přehledný stručný pohled na problematiku finančních derivátů v podnikatelské praxi a metod a 
základních postupů jejich účtování je doplněn o schéma účtování o derivátech a praktický ilustrativní 
příklad. 
 
Martin Děrgel 
Platební karty v daních a účetnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 17, s. 30-35 
Platební karty v daních a účetnictví; využití zjednodušeného daňového dokladu pro účely DPH, dva 
typy účtování nákladů vázaných na kartu (účet: ostatní finanční náklady, závazky při platbě platební 
kartou, peníze na cestě atd.). Platební karty v účetnictví prodejců. Závazková metoda, časový 
nesoulad, transakční prodlevy, účtování bankovního poplatku příp. jeho zohlednění v ceně. 
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Magdalena Jochová 
Pohled do historie vykazování rozvahové položky goodwill 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 8, s. 48-56 
Co je to goodwill; historie vykazování goodwillu z pohledu Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IAS/IFRS); historie vykazování goodwillu v ČR; nákup zásadního podílu na nabývaném 
podniku - konsolidace; nákup čistých aktiv podniku (části podniku). 
 
 
Jaroslava Svobodová 
Úpravy provedené v právních předpisech v oblasti účetnictví pro některé vybrané účetní 
jednotky : platné pro účetní období 2011 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 3, s. 13-18 
Shrnutí změn a úprav právních předpisů v oblasti účetnictví účinných k 1. lednu 2011 a týkajících se 
některých vybraných účetních jednotek - novela zákona o účetnictví č. 410/2010 Sb. a změna 
prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. Novelizovaná ustanovení souvisejí např. s rozšířením sankcí za 
protiprávní jednání při vedení účetnictví, s úpravou správního trestání a se snížením "zatížení" 
vybraných účetních jednotek při zavádění nových pravidel. 
 
Ivan Brychta 
Vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení. [1.] 
Účetnictví v praxi, Sv. 15, (2011) č. 8, s. 5-8 
"Benefity", které nejsou předmětem zdanění zaměstnanců; osvobozená plnění poskytovaná jako 
náklad zaměstnavatele (např. náklad na soukromé životní pojištění, penzijní připojištění a penzijní 
pojištění); automobil pro služební a soukromé účely. -- Druhá část článku v č. 9/2011. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2011  

Oceňování majetku a závazků. Rozdíl mezi daňovým a účetním ziskem - analytické účty. 
Odpovědnost za vedení účetnictví spol. s.r.o. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 19/2011  

Aktuální informace - Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem.  Změna zákona       
o daních z příjmů od 15.7.2011. Osobní automobil na cestách podnikajících fyzických osob. Školení 
pro zaměstnance v Polsku. Kurzy v účetnictví [fakturace na přelomu měsíce]. DPH - daňový doklad a 
služba od osoby registrované k dani v jiném členském státě. 
 
č. 20/2011  

Daňový řád - Postupy při správě daní. Je pro účely DPH každé technické zhodnocení považováno za 
dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností? Prodej [veřejně neobchodovatelných] akcií. Na které 
řádce tiskopisu DPH vykazovat nové auto? Registrační pokladny. Hromadné soukromé využívání 
najatých vozidel manažery. Dodávání zboží na Slovensko a DPH. Bezúročná půjčka zaměstnanci. 
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Veřejná správa 
 
Marián Leško 
Konateľ s verejným majetkom : aj verejní funkcionári by mali za škodu, ktorú spôsobili, 
zodpovedať rovnako ako ostatní občania 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 36, s. 16-17 
Problematika hmotné zodpovědnosti veřejných činitelů v SR; k návrhu zákona coby preventivnímu 
instrumentu proti mrhání veřejnými prostředky. Standard funkcionáře. 
 
Karel Lacina 
Remarks to the development of public administration from the concept of "government" to the 
concept of "governance" 
Vývoj veřejné správy od pojetí "government" k pojetí "governance" 
Acta VŠFS, Vol. 5, (2011) No. 2, p. 126-147 
Článek se zaměřuje na změny ve výkonu veřejné správy na evropském kontinentu v důsledku 
samotných reforem veřejné správy, které byly založeny na uskutečňování principu decentralizace, 
dekoncentrace, subsidiarity a celkové demokratizace výkonu správní činnosti, a také vzhledem            
k uplatňování některých manažerských přístupů z podnikatelského sektoru (zejména na bázi tzv. New 
Public Managementu - NPM). Autor seznamuje se současnou diskusí nad konceptem "governance" a   
s teoretickým směřováním veřejnosprávních činností na konci prvního desetiletí 21. století, dále se 
věnuje pojetí "good/public governance" a příčinám přechodu od NPM k tomuto konceptu zhruba od 
přelomu tisíciletí. - Pozn. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
By Peter Spiegel and Kerin Hope 
A pillar in peril 
Ohrožený pilíř 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37721 (13.9.2011), p. 7 
Druhá mezinárodní pomoc Řecku, dohodnutá koncem července 2011, se zdá být zrozena na nešťastné 
planetě. Je natolik komplikovaná, že i ministři financí jen obtížně vysvětlují, k čemu se vlastně upsali. 
Po dvou měsících od podpisu jsou téměř všechny části balíku opatření na pokraji zhroucení. Jednotlivá 
opatření jsou v článku rozebírána. 
 
An unpalatable solution 
Nepříjemné řešení 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8747, p. 63 
V souvislosti se šířící se dluhovou nákazou sílí v Evropě hlasy po radikálnějším řešení krize, a to 
vydáním "eurobondů", které by fiskálně podepřely chatrnou měnovou unii. Vydávala by je Evropská 
dluhová agentura a jejich prostřednictvím by si mohlo půjčovat všech 17 členů EMU. Dluhopisy by 
však znamenaly značnou oběť ze strany důvěryhodných zemí eurozóny a je otázkou, zda zejména 
Německo bude chtít zachraňovat euro za takovou cenu. Ostatní členové zase nemusí souhlasit s mnohem 
větší centralizací fiskální politiky, kterou by Německo požadovalo. 
 
Jan Němec 
Bankrot už není tabu : dluhová krize 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 38, s. 42-43 
Dluhová krize Řecka postoupila do fáze, kdy je pravděpodobnost jeho insolvence odhadována na 
98%. Příspěvek stručně shrnuje současnou makroekonomickou situaci Řecka a množící se hlasy          
z vrcholných politických kruhů eurozóny připouštějící jeho bankrot. Shrnutí varianty "divoký 
bankrot", varianty "řízený bankrot" (resp. restrukturalizace dluhů) a jejich důsledků, otázka devalvace 
měny a případného vystoupení z měnové unie. -- Úvaha nad řešením dluhové krize v eurozóně a nad 
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scénáři k obnovení konkurenceschopnosti Řecka od Miroslava Singera viz HN, č. 189/2011 
(27.9.2011). s. 14-15. 
 
Jiří Táborský, Olga Skalková 
Banky přijdou o miliardy ze státních fondů : státní finance 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 181 (15.9.2011), s. 6 
K návrhu nového zákona o rozpočtových pravidlech, který zavádí pro státní fondy, obce a kraje 
povinnost mít účty vedené u ČNB. Dopady této změny na české bankovnictví, obce; otázka nákladů 
na správu nových účtů. 
 
Kurt J. Lauk 
Die Rettungsversuche haben die Krise verstärkt 
Pokusy o záchranu krizi posílily 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 158 (17.8.2011), S. 10-11 
Krizové balíky (květen 2010 - červenec 2011) nevyřešily dluhovou krizi v eurozóně a pokud se 
nepodaří v členských zemích prosadit solidní finanční politiku, hrozí měnová reforma. Dluhové 
závazky zemí PIIGS značně překročily současnou "kapacitu" záchranného evropského fondu, a tak by 
další potřebné úvěry rozhodně měly být podmíněny úspornými programy. Konsolidační opatření však 
mají stinnou stránku: nepodporují ani růst ani zaměstnanost. Vymáhání nabobtnalých dluhů a 
protidluhová fiskální opatření vedou v postižených zemích k nepokojům a k napětí, což posiluje 
protievropskou propagandu nejen tam, ale i v zemích, které mají na tyto dluhy přispívat. Autor 
navrhuje zavedení disciplinované a vyvážené rozpočtové politiky (měl by tak být pokud možno co 
nejméně poškozen růst a zaměstnanost), k níž by se eurostáty zavázaly smluvně a která by měla být 
dlouhodobou disciplínou udržitelná. Pro každou zemi by navíc byl smluvně zakotven individuální 
program snižování nových dluhů, který by nepůsobil procyklicky, ale v době silné konjunktury by 
vyžadoval urychlené snižování deficitu. Na detailní rozpočtové plánování by dozíral úřad (po vzoru 
MMF), který by sledoval plnění jednotlivých smluv a při pochybeních by byl oprávněn ukládat 
sankce. 
 
Fudge, the final frontier : Europe's debt crisis 
Konečná hranice, vyhýbavé řešení : evropská dluhová krize 
The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8750, p. 69-70 
Evropští vůdcové sice stojí na rozcestí, ale pravděpodobně půjdou dále rovně. V článku se rozebírají 
příčiny nejistoty na evropských finančních trzích a možná řešení: zásadní krok k fiskální unii nebo 
rozpad měnové unie (ve dvou scénářích). 
 
Dietrich Creutzburg, Peter Thelen 
Gefährdete Finanzreserven 
Ohrožené finanční rezervy 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 151 (8.8.2011), S. 16-17 
K případům zneužití rezerv Spolkové agentury práce, fondu úřednických penzí, pečovatelského 
pojištění a důchodového pojištění za účelem "látání" děr spolkového rozpočtu. 
 
Bert Losse ... [et al.] 
Milliardenpoker : Rettungspakete 
Miliardový poker : záchranný balík 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 32, S. 26 
Tři scénáře záchrany Řecka vyčíslují celkovou výši nákladů Německa tj. v případě: úhrady veškerých 
úvěrů, úhrady pouze třetiny úvěrů a kolapsu řecké ekonomiky (bez úhrady). 
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Bundesministerium der Finanzen 
Nationale Fiskalregeln - ein Instrument zur Vorbeugung von Vertrauenskrisen? : Kurzfassung 
des Forschungsberichts des ZEW Mannheim 
Národní fiskální pravidla - instrument prevence krizí důvěry? : krátké shrnutí výzkumné 
zprávy Centra evropského hospodářského výzkumu v Mannheimu 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 8, S. 58-66 
Současný stav zadlužení zemí eurozóny, ale i dalších průmyslových zemí, vede k politickým diskuzím 
o vhodných reakcích - je potřeba najít odpovědi, které zajistí dlouhodobě správné postupy a s tím tedy 
souvisí otázka, nakolik by byly nápomocné hodnověrné národní rozpočtové předpisy. Výsledky studie 
ZEW ukazují, že přísné deficitní hranice v rámci národních zákonů by skutečně mohly být účinným 
přínosem, a to nejen pro udržitelnou finanční politiku, ale i ke snížení rizikové prémie na kapitálových 
trzích. Experti ZEW doporučují, aby státy využily k budování rozpočtové reputace svá výhradní práva 
na zabezpečení svých vlastních zájmů, např. dle švýcarských nebo německých dluhových brzd, kde 
jde o nadefinované standardy, podle nichž se mohou ambiciózní národní reformy orientovat. Ke 
konstrukci fiskálních pravidel a jejich vlivu na státy EU a v subnárodních souvislostech atd. 
 
von Rolf Peffekoven 
Schuldenbremsen installieren - und alles wird gut? 
Nainstalovat dluhovou brzdu - a všechno bude dobré? 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 37, S. 16-17 
K plánovanému zavedení hranice zadlužení pro členy EMU navrhovanému francouzskou a německou 
vládou je zapotřebí dodat, že omezení zadluženosti bylo již součástí Paktu stability a růstu - což 
znamená, že pokud by se členské země eurozóny jeho zadání držely, jistě by nedošlo ke krizi 
zadluženosti. I v této souvislosti autor podotýká, že Řecko ani v jednom roce nedodrželo nastavená 
kritéria zadluženosti, a přesto vůči němu nebyly uplatněny sankce, které by je přinutily opustit kurs 
nesolidní finanční politiky. Oficiální (jakkoli) stanovené omezení zadluženosti bude fungovat pouze 
při splnění určitých podmínek, tzn. že výše přípustného dluhu by měla být vázána na ekonomicky 
smysluplný indikátor (kterým nebude možné manipulovat a bude možné jej kontrolovat) a nedodržení 
hranice zadluženosti bude citelně postihováno; dluhová hranice by se neměla odvíjet od celkového, ale 
od strukturálního deficitu. Zkušenosti ukazují, že dluhové brzdy více či méně vedou ke "kreativnímu" 
účetnictví a tím i to, že kontrolní možnosti EMU rozhodně nejsou dostatečné. - Přetištěno z Börsen-
Zeitung, Frankfurt n. M., z 30. srpna 2011. 
 
Ruth Berschens,  Regina Krieger, Donata Riedel 
Sorge um Italien 
Obavy o Itálii 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 168 (31.8,.2011), S. 12-13 
Plánovaný úsporný balík italské vlády nebude realizován v původní podobě kvůli masivním 
protestům: nemají být zvýšeny daně bohatým ani zkráceny správní náklady obcí a nebude ani zvýšena 
DPH - kompenzaci chybějících úspor má zajistit krácení důchodů, prodloužení důchodového věku       
u mužů, do doby rozhodné pro získání nároku na důchod se už nemá započítávat vojenská služba ani 
studium. EMU pohlíží na toto kompromisní řešení s nevolí, protože Itálie vykazuje druhé nejvyšší 
zadlužení po Řecku. V grafu procento zaměstnanců veřejných služeb z celkového počtu zaměstnanců 
ve vybraných zemích EMU (což je pojato jako úsporný potenciál na straně státních zaměstnanců). 
 
Marek Hudema 
Stát věří, že mu půjčí desetina domácností 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 182 (16.9.2011), s. 18 
K chystané první zkušební emisi spořicích státních dluhopisů pro malé investory, které ministerstvo 
financí ohlásilo na podzim 2011. Tři typy nabízených dluhopisů a jejich výnosy, rozbor investiční 
výhodnosti pro občany i investiční výhodnosti pro český stát. -- Viz také článek na s. 15. 
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Joshua Chaffin and Jan Cienski 
The seven-year hitch 
Sedmiletý zádrhel 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37702 (22.8.2011), p. 5 
Jednání o rozpočtu EU pro zbytek tohoto desetiletí budou ještě obtížnější než jindy, protože starší 
členové unie zápasí s dluhovou krizí a ti mladší nechtějí přijít o dosavadní příliv peněz. Příspěvek se 
zaměřuje především na Polsko, které z prostředků EU velmi profitovalo, nyní vede skupinu nových 
členů hrozících vytvořit "východní rozpočtovou frontu" a současně chce využít situace k posílení 
vlastního postavení v unii. 
 

Životní úroveň 
 
Juliet Schor 
Der wahre Wohlstand 
Opravdový blahobyt 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 33, S. 32-34 (Beilage Green Economy) 
Nákupní opojení od dob finanční krize v roce 2008 je enormní a stále roste, boom potěšení ze spotřeby 
se od té doby projevuje nejen v majetné vrstvě asijských zemí, ale i v bohatých průmyslových zemích 
a především v USA. Bobtnání spotřeby provází další trend: obrovsky se zvyšuje tok zboží mezi 
ekonomikou a domácnostmi. Mnohé zboží (dříve běžné spotřeby) už získalo i punc sociální konotace - 
stalo se dokladem sociálního statutu. Autorka definuje tento stav pojmem "materiality paradox", což 
dokládá příkladem spotřebitelského chování při nakupování oděvů. Spotřeba oblečení neustále roste   
(v r. 2006 si americký spotřebitel koupil nový kus oblečení každý 5,4 den). Mnoha výrobkům se velice 
zkrátila životnost a přešly do sektoru FMCG (fast moving consumer goods), potřeba skladování 
množství nakoupeného zboží povýšila produkci vestavěných skříní na regulérní průmyslové odvětví. 
Neúnosnost současné spotřebitelské "kultury" proto přivedla autorku k potřebě a požadavku radikální 
změny v hospodaření disponibilními prostředky, zdroji a surovinami, její čtyři teze představují nový 
materialismus: 1) snížit počet pracovních hodin (více času věnovat ekologii a osobnímu prostředí),    
2) snažit se být více soběstačný, zvýšit si blahobyt snížením potřeb, 3) změnit spotřebitelské návyky - 
nejen nakupováním s rozmyslem, ale i určitým odříkáním, 4) více pěstovat sociální vztahy, které mají 
větší a trvalejší hodnotu než peníze a zboží. Plenitude. - Připojen odkaz na autorčinu knihu "True 
Wealth", která vyšla v srpnu 2011. 
 
Luboš Marek 
Gini index in Czech Republic in 1995-2010 
Giniho koeficient v ČR v letech 1995-2010 
Statistika, Vol. 48, (2011) No. 2, p. 42-48 
Autor vypočítává Giniho koeficient (vyjadřuje příjmovou nerovnost) pro Českou republiku v období 
1995-2010, dále jej zjišťuje odděleně pro muže a ženy a také pro tři různé věkové skupiny a hodnoty 
následně porovnává. Prostřednictvím Giniho koeficientu v jednotlivých regionech ČR za období 2000-
2010 autor porovnává situaci v těchto regionech a v závěru provádí mezinárodní srovnání za rok 2007 
mezi ČR a vybranými evropskými státy a USA. Výsledky srovnání naznačují nižší míru redistribuce   
v ČR. 
 
Ondřej Soukup 
Chudých je v USA nejvíce za půlstoletí 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 181 (15.9.2011), s. 9 
Nepříznivá zjištění ohledně zvyšování počtu nejchudších obyvatel, snižování průměrného příjmu 
domácností a vysoké míry nezaměstnanosti v USA přinášejí nejnovější statistická data. Pod či na 
hranici chudoby žije 22% Američanů mladších 18 let, bez práce je 48 milionů dospělých lidí. --          
O krizi americké střední třídy a o zvětšující se nerovnosti příjmů obyvatel USA viz také příspěvek      
v čas. Euro č. 40/2011, s. 52-53. 
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Ostatní 
 
Jiří Táborský 
Stát dohodl s církvemi, že během 17 let zastaví dotace : restituce 
Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 167 (26.8.2011), s. 4 
Stav dohody o církevních restitucích v ČR na základě jednání vládní komise s církvemi. 
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Daně 
 
26081 
Organisation for Economic Co-operation and Development ; [Stéphane Buydens] 
Consumption tax trends : VAT/GST and excise rates, trends and administration issues 
Trendy spotřební daně : DPH/daň ze zboží a služeb a spotřební daně, trendy a administrativní 
problémy 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, 162 s. : tab., grafy 
Publikace přináší informace o oblasti nepřímých daní v členských státech OECD k 1.1.2009 (tabulky 
se sazbami DPH/GST jsou aktualizovány k 1.1.2010). Dokládá rozvoj spotřebních daní jako 
příjmového nástroje (tvoří až 30 % veškerých daňových příjmů ve státech OECD). DPH - výnosy, 
sazby a struktura; VAT Revenue Ratio (VRR); vybrané spotřební daně (na pivo/alkoholické 
nápoje/víno, na naftu, na tabákové výrobky); zdanění prodeje, užívání a registrace motorových 
vozidel. - 2010 ed. - Příl. - ISBN: 978-92-64-09130-6 (brož.) 
 
26058 
Petr Pelech, Vladimír Pelc 
Daně z příjmů s komentářem : k 1.5.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 1023 s. 
Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších zákonů. Vyhlášky, judikáty, nařízení vlády, pokyny a sdělení MF. Znění zák. č. 593/1992 
Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s komentářem. Zkušenosti z daňové praxe. -        
11. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-663-1 (váz.) 
 
26074 
Vladimír Pelc 
Daňové odpisy : strategie pro podnikatelskou praxi firem a podnikatelů 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiii, 204 s. 
Objekt a subjekt odpisování. Řazení majetku do odpisových skupin. Metody odpisování: rovnoměrné, 
zrychlené, poměrné, odpis poloviny ročního odpisu, odpisy časové a mimořádné. Odpisové tabulky. 
Znění legislativy a seznam právních norem. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-387-5 (brož.) 
 
26009 
Marjaana Helminen 
EU tax law - direct taxation 
Daňové právo Evropské unie pro oblast přímého zdanění 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2011, xxiv, 428 s. : schémata 
Aktualizované vydání komplexního přehledu právních norem EU významných z hlediska přímých 
daní přináší analýzu toho, jak jsou tyto normy interpretovány a jak ovlivňují národní daňové právo a 
daňový režim členských států EU. Obsahuje odkazy na rozsudky Evropského soudního dvora a 
rozšířenou analýzu precedenčního práva (stav ke konci roku 2010) týkající se přímého zdanění. 
Zabývá se také daňovým režimem jednotlivých speciálních typů společností EU (European Company - 
SE, European Cooperative Society - SCE, European Economic Interest Grouping - EEIG). Zvláštní 
pozornost je věnována právní problematice transfer pricing (převodních cen), směrnicím o vzájemné 
administrativní pomoci v daňových záležitostech; o vzájemné pomoci při vymáhání daňových 
pohledávek; o zdanění úrokových příjmů z úspor; a také opravným prostředkům. - 2nd edition - Pozn. 
- ISBN: 978-90-8722-096-9 (brož.) 
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26082 
editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia 
EU VAT compass 2011/2012 
Průvodce evropskou DPH 2011/2012 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2011, vi, 648 s. : tab. 
Referenční příručka pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Je rozdělena do tří částí - 
první přináší aktualizovaný text směrnice 2006/112/ES (nahradila tzv. Šestou směrnici k 1. lednu 
2007) o společném systému daně z přidané hodnoty včetně Prováděcího nařízení 282/2011, směrnici 
2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení DPH ve znění 2010/66/EU a výňatky a 
shrnutí z dalších směrnic týkajících se DPH; druhá část je věnována precedenčnímu právu ESD 
vztahujícímu se k DPH z let 1970-2010 v chronologickém pořadí a s rejstříky; třetí část přehledně 
seznamuje s praxí jednotlivých členských států u alternativního výběru možností stanovených 
směrnicí (stav k 1. lednu 2011) a provádí jejich srovnávací analýzu. - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-099-
0 (brož.) 
 
20337I 
Juhani Kesti editor ; International Bureau of Fiscal Documentation 
European tax handbook 2002 
Evropská daňová příručka 2002 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2002, 712 s. : tab. 
Vydání daňové příručky o daňových systémech evropských zemí. Nejprve část věnovaná zdanění       
v Evropské unii - základní charakteristika daní a výše sazeb. Následují jednotlivé země Evropy (a 
USA) s podrobnou charakteristikou jejich daňového systému a sazeb. - Kopie příručky ve dvou 
svazcích (náhrada za ztrátu). - ISBN: 90-76078-32-7 (váz.) 
 
26072 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Vzory korespondence podle daňového řádu 
Olomouc : ANAG, 2011, 335 s. : 110 vzorů +1 CD 
Konstrukce daňového řádu a komentář k vybraným ustanovením daňového řádu. Vzory 
korespondence - žádosti, opravné prostředky, plné moci, sdělení, oznámení, návrhy a podněty. Přehled 
právních předpisů. Kalendář základních povinností poplatníka. Adresář územních finančních orgánů. 
Zevrubný přehled trestných činů, na které se vztahuje § 53 odst. 2 daňového řádu. - 1. vyd. - Na CD 
vzory korespondence s finančními úřady a úplné znění zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších zákonů. - ISBN: 978-80-7263-680-8 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26008 
Robert J. Rossana 
Macroeconomics 
Makroekonomie 
London : Routledge, 2011, xxvi, 527 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Americká učebnice makroekonomie pro středně pokročilé. Zaměřuje se na ústřední témata 
makroekomického výzkumu: mikrozáklady moderní makroekonomie (spotřeba, investice, úloha 
vlády, měna a Baumolův-Tobinův model transakční poptávky po penězích, trh práce a modelování 
poptávky a nabídky práce) a na agregované ekonomické modely (klasické modely, modely 
hospodářského růstu; úhrnná poptávka a nabídka, inflace, inflační očekávání a Philipsova křivka, 
makroekonomická politika, modely otevřené ekonomiky). - Slovníček pojmů. - ISBN: 978-0-415-
77950-0 (brož.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
25897 
Philip Coggan ; The Economist 
Guide to hedge funds : what they are, what they do, their risks, their advantages 
Základy hedžových fondů : co jsou, čím se zabývají, jejich rizika a přednosti 
London : Profile Books, 2010, viii, 152 s. : tab., grafy 
Příručka poutavě seznamuje investory s problematikou hedžových fondů. Jednotlivé kapitoly se věnují 
jejich klasifikaci, stručně charakterizují 38 významných celosvětových hedžových fondů a skupin, 
problematice funds-of-funds (fondy fondů) a jejich rizikům, dále regulaci hedžových fondů, 
argumentům pro a proti tomuto způsobu investování, rizikovosti a návratnosti a na závěr je zvažována 
budoucnost těchto fondů. - 2nd ed. - Příl., slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-84668-382-4 (váz.) 
 
25898 
Niamh Moloney 
How to protect investors : lessons from the EC and the UK 
Jak ochránit investory : zkušenosti ES a Velké Británie 
Cambridge : Cambridge University Press, 2010, xxiv, 474 s. 
Detailní rozpracování podstaty ochrany drobných investorů a zvažování legislativy na ochranu 
investorů ve světle finanční krize. Autor analyzuje situaci retailových trhů v oblasti investic, postavení 
drobného investora a jeho ochranu v rámci Evropského společenství; dále zkoumá navrhování režimů 
ochrany drobných investorů, regulaci a dohled nad retailovými investičními produkty (vzájemné fondy 
kolektivního investování CIS; UCITS fondy), regulaci v oblasti zprostředkování, investičních 
doporučení a prodeje investičních produktů (směrnice MiFID, UCITS); analyzuje zveřejňování 
informací, obchodování a jeho náklady, vzdělávání drobných investorů, veřejný dohled a vymáhání, 
odškodňování drobných investorů. Vychází přitom ze zkušeností praktického uplatňování práva na 
ochranu drobných investorů ve Velké Británii a z rozsáhlé činnosti Financial Services Authority 
(FSA). - Pozn. - ISBN: 978-0521-88870-7 (váz.) 
 
26076 
Ivana Valová 
Řízení rizik podle Basel II se specifickým zaměřením na interní rating v rámci úvěrového rizika 
Brno : Masarykova univerzita, 2010, 187 s. : 25 tab., 28schémat 
Monografie se zabývá otázkami, které se týkají řízení rizik ve finančních institucích působících na 
volném trhu, podle basilejských kapitálových dohod. Sleduje problematiku z pozice risk analytika a 
risk manažera, kteří stanovují a schvalují interní rating zákazníka. Cílem je poskytnout systematický 
přehled o současném nastavení rizik podle Basel II a zejména úvěrového rizika, se zaměřením na 
interní rating a interní ratingové modely bank. - 1. vyd. - Nad názvem: Masarykova univerzita, 
Ekonomicko-správní fakulta. - ISBN: 978-80-210-5410-3 (váz.) 
 
26005 
Benjamin J. Cohen 
The future of global currency : the euro versus the dollar 
Budoucnost světové měny : euro proti dolaru 
London : Routledge, c2011, vi, 200 s. : tab. 
Vznikem společné evropské měny se objevil potenciální nový soupeř dolaru jakožto nejvlivnější měny 
v soudobé světové ekonomice. Kniha sdružuje deset pojednání předního akademického odborníka na 
světové měny rozdělených do tří částí. První popisuje širší kontext, ve kterém probíhá bilaterální 
soupeření mezi eurem a dolarem, druhá část se soustřeďuje na samotnou rivalitu a zvláště na 
nedostatky eura, které dle autora kriticky ovlivňují jeho perspektivu na docílení nadvlády nad dolarem, 
a třetí část se pak zaměřuje na budoucí vývoj eura a jeho úlohu v celosvětovém měnovém systému. - 
Pozn. - ISBN: 978-0-415-78150-3 (brož.) 
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26007 
Noah Vardi 
The integration of European financial markets : the regulation of monetary obligations 
Integrace evropských finančních trhů : regulace peněžních závazků 
London : Routledge-Cavendish, 2011, xxii, 182 s. 
Autor analyzuje problematiku integrace evropských finančních trhů z pohledu vývoje práva, 
zdůrazňuje úlohu globalizace jako ústředního prvku podporujícího šíření pravidel, modelů a rozvoj 
nových zdrojů regulace. Zabývá se oblastí peněžních závazků v širším kontextu finančních trhů a 
provádí komparativní nadnárodní posouzení právních předpisů, které vytvářejí základy transakcí na 
finančních trzích. Analyzuje globální souvislosti integrace trhů, přetrvávání právních překážek 
integrace a možností jejich odstraňování a rozvoj nových pramenů práva v důsledku přesunu měnové a 
politické svrchovanosti. Soft law a finanční lex mercatoria. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-60263-1 (váz.) 
 
25948 
Niall Ferguson ; [přeložil Eduard Geissler] 
Vzestup peněz : finanční dějiny světa 
Praha : Argo, 2011, 322 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. 
Čtivá kniha britského historika N. Fergusona (zabývá se hospodářskými a sociálními dějinami 19. a 
20. století) je věnována problematice rozvoje moderního finančního hospodářství a měnového systému 
a ekonomickým recesím a depresím v 19. a 20. století. Ferguson si v ní klade dvě základní otázky: 
jakým způsobem moc peněz změnila mentální chování lidí 19. a 20. století a jak ekonomika ve svém 
důsledku zvítězila nad politikou klasického 19. století? Peníze stojí v pozadí veškerých lidských dějin. 
Autorovy odpovědi osvětlují nejen vzestup moci peněz v moderních dějinách, ale také příčiny finanční 
krize, do níž se svět dostal v roce 2009. Ferguson hledá historické kořeny dnešních finančních jevů 
(úvěry, pojištění, hypotéky apod.). Nenabízí ale jen pohled do minulosti, ale zároveň i poučení do 
budoucnosti a varuje před slepou vírou v neomezený vzestup peněz. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-257-
0337-3 (váz.) 
 
26056 
Zdeněk Kovařík 
Zákon směnečný a šekový : komentář 
v Praze : C.H. Beck, 2011, xxviii, 447 s. 
Komentované znění zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., ve znění zák. č. 29/2000 Sb. a 
zák. č. 296/2007 Sb. Srovnávací tabulky. Příklady směnek, směnečných a šekových formulářů. - 5. dopl. 
vyd. - ISBN: 978-80-7400-385-1 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26061 
Monika Palatková, Jitka Zichová 
Ekonomika turismu : turismus České republiky : vymezení a fungování trhu turismu, přístupy 
k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky 
Praha : Grada, 2011, 205 s. : obr., tab. 
Turismus v ekonomických souvislostech v obecné rovině a se zaměřením na podmínky ČR. Vymezení 
pojmů. Typologie turismu. Vymezení vztahů mezi nabídkou, poptávkou a cenou na trhu turismu. 
Vývoj nabídky a poptávky v aktivním, pasivním i domácím turismu ČR s důrazem na období po roce 
1989 a v kontextu členství v EU. Organizační a řídící struktura turismu ČR a jeho ekonomický 
význam. Výklad je doplněn tabulkami, grafy a  příklady. Závěr každé kapitoly tvoří shrnutí                  
s kontrolními otázkami. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3748-5 (brož.) 
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26080 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
European economic forecast : spring 2011 
Evropská hospodářská prognóza : jaro 2011 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2011, x, 234 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise přináší komplexní makroekonomickou prognózu a vyhlídky eurozóny a EU 
jako celku i jednotlivých členských a kandidátských zemí. Zmíněni jsou také hospodářští partneři EU 
(USA, Japonsko, Čína, Rusko, státy EFTA). Nová rizika, kterým čelí hospodářské oživení; 
makroekonomický dopad zvýšení dluhového rizika států EU; vývoj a vyhlídky trendů ke spoření a 
investování v EU a v eurozóně. Příloha obsahuje řadu statisticky zpracovaných hospodářských 
ukazatelů a jejich odhadů na roky 2011 a 2012. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-19146-6 (brož.) 
 
26011 
OECD 
Slovenia : OECD economic surveys 2011 
Slovinsko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, February 2011, 133 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Slovinska - hodnocení a doporučení. Makroekonomické důsledky 
hospodářské krize, střednědobé výzvy v oblasti bankovnictví, veřejných financí a fiskální politiky, 
pokračování strukturálních reforem. Oblast vzdělávání, reformy s cílem dosažení lepších výsledků 
vzdělávacího systému, financování vzdělání. Správa a řízení státních podniků a zvyšování 
produktivity práce, posilování zahraničních investic. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09247-1 
(brož.) 
 
26010 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Sweden : OECD economic surveys 2011 
Švédsko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2011, 131 s. : tab., grafy, 
rámečky, příl. 
Hospodářská situace Švédska - hodnocení a doporučení. Vývoj ekonomiky, měnová politika a švédský 
finanční systém během krize a předpoklady následného oživení, změny trhu práce v souvislosti             
s růstem nezaměstnanosti. Zvýšení nákladové efektivity politiky ochrany klimatu, výrazný pokles 
emisí oxidu uhličitého. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-09227-3 (brož.) 
 
25949 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
The economic adjustment programme for Portugal 
Program hospodářského přizpůsobování Portugalska 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, June 2011, 116 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise, která přináší dokumenty a doplňující informace programu poskytnutí 
zahraniční finanční pomoci Portugalsku zeměmi eurozóny, MMF a ECB v květnu 2011. 
Charakteristika hospodářské výkonnosti a rostoucích nerovnováh v období před krizí, dále stručně      
k výhledu fiskální politiky, stabilizaci finančního sektoru, strukturálním reformám k podpoře růstu. 
Počátky programu mezinárodní finanční pomoci, jeho hlavní cíle, plán a financování. Data 
makroekonomické prognózy Portugalska na roky 2011-2015, seznam fiskálních opatření obsažených   
v programu. Doplněno programovými dokumenty. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-19331-6 (brož.) 
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Informatika. Počítače 
 
26069 
Tomáš Barvíř, Jiří Hampl, Šárka Melišová 
ECDL - základy práce s počítačem a kancelářskými programy : manuál pro začátečníky a 
příprava ke zkouškám 
Praha : Grada, 2011, 239 s. : obr. 
Příprava na úspěšné složení zkoušek ECDL s praktickými příklady. Základní pojmy informačních 
technologií. Používání počítače a správa souborů. Operační systém Windows 7. Kancelářské programy 
balíku Office 2007: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook. Internet Explorer 8. - 1. vyd. - 
Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-247-3686-0 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26063 
Tomáš Břicháček ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Evropská unie v pasti centralizace : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, 115 s. 
Texty ze semináře "Evropská unie v pasti centralizace" konaného 23. března 2011: EU má centralizaci 
vepsanou do vínku (T. Břicháček); EU je protidemokratický podvod (L. Petřík); Unie je past 
evropských národů (A. Tomský). Doplňkové texty: Evropa budoucnost má, ale ne příliš růžovou     
(V. Klaus); Nová definice euroskeptika (B. Kuras); Evropskému projektu odzvonilo (D. Bandow); EU 
a demokracie (M. Bednář); Neústavní přesun pravomocí na EU (P. Mach); "Pakt 
konkurenceschopnosti" nevěští nic dobrého (J. Skopeček); Euro, Německo a ČR (M. Hampl); 
Současné problémy eurozóny (M. Slaný); Na cestě k fiskální a politické centralizaci (I. Strejček); Euro 
a boj o přežití (L. Kovanda); Lisabonská mašina se zadírá (O. Krutílek); Volný pohyb pracovních sil   
v EU (D. Šrámek). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-03-0 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26001 
Hana Machková, Petr Král, Markéta Lhotáková a kolektiv ; Vysoká škola ekonomická v Praze 
International marketing : theory, practices and new trends 
Mezinárodní marketing : teorie, praxe a nové trendy 
Praha : Oeconomica, 2010, 191 s. : tab., grafy, schémata, rámečky 
Odborná publikace českého autorského kolektivu z VŠE, která komplexně zpracovává problematiku 
mezinárodního marketingu a objasňuje současné trendy v oblasti mezinárodního podnikání. Autoři se 
nejprve věnují základním konceptům a teoriím mezinárodního marketingu a analyzují prostředí a 
rizika mezinárodního marketingu, dále se zabývají mezinárodním marketingovým výzkumem, 
strategickým plánováním a strategiemi vstupu na mezinárodní trhy, segmentací mezinárodních trhů, 
výběrem cílových trhů a positioningem. V dalších kapitolách je zpracována tematika budování a 
posilování značky v mezinárodním prostředí (international branding), výrobku v mezinárodním 
marketingu a cenová, distribuční a komunikační politika na mezinárodních trzích. - Pozn. - ISBN: 
978-80-245-1643-1 (brož.) 
 
26066 
Irah Kučerová 
Mezinárodní ekonomické vztahy - repetitorium 
Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2011, 128 s. 
Mezinárodní vztahy a ekonomické vztahy  v heslovitě uspořádaném studijním textu: historický vývoj 
světové ekonomiky, ekonomická globalizace, hospodářský regionalismus, centra světové ekonomiky, 
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rozvojové ekonomiky, ekonomická integrační seskupení - regiony, globální problémy světové 
ekonomiky, teorie mezinárodního obchodu, teorie rozvojové, teorie vzájemné závislosti, mezinárodní 
obchod se zbožím a službami, mezinárodní pohyb kapitálu, platební bilance, mezinárodní měnové 
vztahy. Na konci každé kapitoly jsou vyznačeny kontrolní body. - 2., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-
86855-69-1 (brož.) 
 
26068 
Tomáš Mach 
Mezinárodní ochrana holdingů 
Plzeň : Čeněk, 2011, 225 s. 
Komplexně zpracovaná problematika soukromého investora ve sporech z ochrany investic a otázky 
jeho přístupu k ochraně investic. Historie ochrany investic. Státní příslušnost fyzických a právnických 
osob a dalších objektů práva (lodě, letadla, vesmírné objekty) a ochrana investic. Analýza ochrany 
holdingových struktur - koncern, holding, corporate group. Vývoj judikatury arbitrážních tribunálů ve 
vztahu ke státní příslušnosti právnických osob - institut corporate veil. Národní právní řády a 
mezinárodní právo. Investor v holdingu a jeho ochrana v arbitrážní judikatuře. - ISBN: 978-80-7380-
309-4 (brož.) 
 
26042 
René Wokoun, Jozef Tvrdoň a kolektiv 
Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj 
Praha : Oeconomica, 2010, 203 s. : grafy, obr., tab., mapky 
Teoretický rámec lokalizace firmy a teorie přímých zahraničních investic. Vývoj přílivu a regionální 
rozložení přímých zahraničních investic v ČR a SR. Legislativní, institucionální a socioekonomický 
rámec podpory vstupu přímých zahraničních investic do ekonomiky ČR a SR. Případové studie. 
Rámcová podpora podmínek vstupu přímých a zahraničních investic do slovenské a české ekonomiky. 
Regionální politika na podporu vstupu přímých zahraničních investic a podporu znalostní ekonomie. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1736-0 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26073 
František Kalouda 
Finanční řízení podniku 
Plzeň : Čeněk, 2011, 279 s. : tab., obr. 
Z obsahu: finanční rozhodování podniku, analýza bodu zvratu, kalkulace nákladů, investiční 
rozhodování a hodnocení efektivnosti investic, majetková struktura firmy, finanční struktura podniku, 
klíčové finanční aspekty založení podniku, řízení oběžného majetku, oceňování finančního majetku, 
oceňování podniku, podnikové finance a finanční trh, peněžní toky podniku, zisk a rentabilita, základy 
finanční analýzy podniku, finanční zdraví firmy a predikce finanční tísně, podnikatelské a investiční 
riziko, základy teorie podnikových rozpočtů, interní, externí a alternativní zdroje financování podniku, 
dividendy a dividendová politika v podniku, finanční řízení podniku v zahraniční směně, změny 
vlastnických vztahů, základy finanční matematiky, oceňování nehmotných aktiv - goodwil. - 2. rozš. 
vyd. - Přílohy: Individuální a společenská diskontní sazba - metodika a hodnoty; Český účetní 
standard pro podnikatele č. 023, přehled o peněžních tocích. - ISBN: 978-80-7380-315-5 (brož.) 
 
26092 
Michal Korecký, Václav Trkovský 
Management rizik projektů : se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích 
Praha : Grada, 2011, 583 s. : obr., tab. 
Kniha se komplexně zabývá řízením rizik v projektech, se zaměřením na projekty prováděné               
v průmyslových podnicích. Metodika je v souladu s normou ČSN ISO 31000 Management rizik - 
principy a směrnice z roku 2010. Publikace v úvodu vysvětluje základní pojmy, metodiky a procesy. 
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Další kapitoly podrobně popisují 6 fází navrženého procesu: stanovení kontextu managementu rizik, 
identifikace rizik, analýza, ošetření, řízení rizik a závěrečné vyhodnocení. Následuje doporučující 
postup pro zavádění managementu rizik projektů a shrnutí hlavních přínosů a výhod. Výklad 
doprovází řada příkladů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3221-3 (váz.) 
 
26052 
Miloš Mařík a kolektiv 
Metody oceňování podniku : proces ocenění - základní metody a postupy 
Praha : Ekopress, 2011, 494 s. : obr. 
Obecné základy pro oceňování podniku. Faktor času a rizika. Postup při ocenění. Ocenění na základě 
analýzy výnosů. Metody založené na analýze trhu. Ocenění na základě analýzy majetku. Souhrnné 
ocenění samostatného podniku. Oceňování synergií. - 3. uprav. a rozš. vyd. - Zadání příkladu UNIPO 
a.s. a Statistické modely v rámci strategické analýzy ( přílohy). - ISBN: 978-80-86929-67-5 (váz.) 
 
26075 
Petr Suchánek 
Podnikohospodářská analýza 
Brno : Masarykova univerzita, 2010, 136 s. : 6 tab., 5 grafů 
Podnikové hospodářství a teorie firmy - historie, vzájemné vztahy a souvislosti. Neoklasický model 
firmy: celkové příjmy, celkové náklady, alternativní náklady, zisk, ekonomická přidaná hodnota. 
Ekonomická efektivnost. Konstrukce modelu firmy v podnikovém hospodářství. - 2., přeprac. vyd. - 
Nad názvem: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. - ISBN: 978-80-210-5412-7 (váz.) 
 
26095 
Renáta Schneiderová Heralová 
Udržitelné pořizování staveb : ekonomické aspekty 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 256 s. : obr., tab. 
Kniha podává ucelenou informaci o možnostech a postupech analýzy a kalkulace nákladů životního 
cyklu (Life Cycle Costing - LCC) staveb v jejich jednotlivých fázích - předinvestiční, investiční, 
užívání a likvidace. Shrnuje vývoj a stav řešené problematiky (vývoj disciplíny, relevantní evropské 
normy, standardy a metodiky) včetně retrospektivy v ČR. Popisuje prakticky využitelnou metodiku 
udržitelného pořizování staveb složenou ze sedmi dílčích kroků, strukturu nákladů a doporučené 
podklady pro jejich sestavení. Rizika, specifika, přehledné formuláře. Následuje ukázka použití 
metodiky na příkladu analýzy nákladů životního cyklu pro veřejnou stavbu - Centrálního depozitáře 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-642-4 (brož.) 
 
26039 
Ondřej Částek 
Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku 
Brno : Masarykova univerzita, 2010, 242 s. : 89 obr., 56 tab. 
Cílem této publikace je „navrhnout metodiku využití stakeholderské analýzy jako nástroje strategické 
analýzy“. Za tímto účelem je prozkoumán vývoj a současný stav stakeholderské teorie, následně jsou 
na empirických datech zkoumány faktory důležitosti generických stakeholderských skupin a poté jsou 
tyto poznatky využity k formulaci postupu stakeholderské analýzy. Dále z obsahu: vznik a vývoj 
stakeholderské teorie, vymezení termínu stakeholder (ti, kteří mohou ovlivnit dosažení cílů organizace 
nebo kdo jsou ovlivněni dosahováním cílů organizace), stakeholderský přístup (výzkum ve světě i v ČR), 
navržení metodiky využití stakeholderské analýzy. - 1. vyd. - Nad názvem: Masarykova univerzita, 
Ekonomicko-správní fakulta. - ISBN: 978-80-210-5411-0 (váz.) 
 
26093 
Miroslav Hučka, Eva Kislingerová, Milan Malý a kol. 
Vývojové tendence velkých podniků : podniky v 21. století 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xv, 275 s. : tab., obr. 
Vývoj institucionálního prostředí podnikové sféry (varianty kapitalistických ekonomik, liberální tržní 
ekonomika, koordinovaná tržní ekonomika, institucionální rámec v ČR, dynamické změny v souvislosti 
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s globalizací). Vývoj správy společnosti v ziskových i neziskových organizacích. Strategické řízení 
podniků. Faktory konkurenceschopnosti podniků. Vývoj organizačních struktur (unifikace 
organizačních forem, vytváření podnikatelských seskupení). Financování podniků, úloha bank a 
kapitálových trhů. Vlastnická struktura a vlastnictví velkých podniků (v anglosaském a evropském 
prostředí, v postkomunistických zemích, v postprivatizačním období v ČR). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7400-198-7 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26065 
Aleš Zuzaňák, Jaroslava Šulcová, Jan Hora 
Příručka pro zprostředkovatele pojištění 
Praha : Linde Praha, 2011, 239 s. 
Základy pojišťovnictví - obecné principy a praxe. Výklad legislativy - zákon o pojistné smlouvě, 
zákon o pojišťovnictví, zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a 
zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Výklad 
zákona o daních z příjmů, o ochraně osobních údajů a o předcházení legalizace výnosů z trestné 
činnosti, částí, které se vztahují k pojištění. Přehled pojistných odvětví. Organizace, řízení, ekonomika 
v pojišťovnictví. Zajištění a soupojištění. - 2. vyd. - 2. přílohy. - ISBN: 978-80-7201-838-3 (brož.) 
 
26000 
Jiří Trešl ; Vysoká škola ekonomická v Praze 
Stochastic processes and risk in finance and insurance 
Stochastické procesy a riziko v oblasti financí a pojišťovnictví 
Praha : Oeconomica, 2010, 87 s. : vzorce, grafy 
Učební text je úvodem do teorie stochastických procesů. Zaměřuje se na takové typy stochastických 
procesů, které mají bezprostřední aplikace v oblasti financí a pojišťovnictví : Markovovy řetězce, 
Markovovy procesy se spojitým časem, procesy obnovy, difuzní procesy a stacionární procesy. Dále 
jsou připojeny kapitoly týkající se měření a modelování rizika. - ISBN: 978-80-245-1725-4 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26071 
Petr Mazouch, Jakub Fischer 
Lidský kapitál : měření, souvislosti, prognózy 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xx, 116 s. : obr., tab. 
Lidský kapitál a měření jeho úrovně (základní předpoklady a úskalí, vhodné datové zdroje, 
využitelnost údajů, alternativní ukazatele vzdělanosti). Kvantifikace vlivu úrovně lidského kapitálu 
(vzdělanost, trh práce a produktivita, kvalita života, hodnocení investice do lidského kapitálu). 
Prognóza vzdělanostní struktury. Cílem publikace je přiblížit úskalí, která se v oblasti měření, analýzy 
a prognózy lidského kapitálu mohou vyskytnout, a pokusit se kvantifikovat vztahy mezi úrovní 
lidského kapitálu a ostatními sociálně-ekonomickými faktory. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-380-6 
(brož.) 
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Právo 
 
26079 
Jan Chmelík, Zdeněk Tomica 
Korupce a úplatkářství 
Praha : Linde Praha, 2011, 281 s. : obr. 
Základní charakteristika korupce. Způsoby jejího páchání. Charakteristika subjektů korupčních vztahů. 
Právní aspekty korupce. Právní a kriminalistické postupy při vyšetřování korupce. Protikorupční 
opatření. Deliktní jednání právnických osob. Úvahy o odčerpávání zločineckého zisku (způsoby 
legalizace výnosů z trestné činnosti). Agent-provokatér a spolupracující obviněný. - Obálkový 
podnázev: charakteristika, způsoby páchání, právní aspekty, postupy při vyšetřování, protikorupční 
opatření, mezinárodní dokumenty. - ISBN: 978-80-7201-853-6 (brož.) 
 
E-9424 
EBRD 
Law in transition :towards better courts. 2011 
Právo v transformaci : k lepšímu soudnictví. 2011 
London : European Bank for Reconstruction and Development, 2011, 100 s. : tab., grafy, mapky 
Sborník článků k problematice reformy právních norem v rozvíjejících se ekonomikách. První část se 
věnuje problematice právních aspektů projektového financování v Kazachstánu a analyzuje hypotéční 
úvěrování v tranzitivních ekonomikách po finanční krizi. Druhá část sdružuje několik příspěvků 
zpracovávajících tematiku reformy soudnictví a soudních rozhodnutí v obchodních záležitostech ve 
vybraných tranzitivních zemích. - Pozn. - (brož.) 
 
26057 
Miloš Klang 
Malá encyklopedie latiny v právu : slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky 
Praha : Linde Praha, 2011, 191 s. 
Latinské a z latiny převzaté termíny, slovní obraty a právnická úsloví s českým překladem a 
výslovností. - 6. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7201-851-2 (brož.) 
 
26006 
Robin Booth ... [et al.] 
Money laundering law and regulation : a practical guide 
Zákony a nařízení týkající se praní špinavých peněz : praktická příručka 
New York : Oxford University Press, 2011, xxviii, 484 s. : tab. 
Publikace detailně zpracovává tematiku činnosti praní peněz a zákonů bojujících proti praní špinavých 
peněz, výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve Velké Británii dle Money Laundering 
Regulations 2007, Proceeds of Crime Act 2002 a Terrorism Act 2000. Vychází z právního stavu         
k 1.11.2010. - Pozn., příl., slovníček pojmů. - ISBN: 978-0-19-954303-8 (brož.) 
 
26067 
Bohuslav Petr 
Nabývání vlastnictví originálním způsobem 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiv, 183 s. 
Obecné otázky vlastnického práva, rozlišení způsobů nabývání vlastnictví. Jednotlivé originální 
způsoby nabývání vlastnictví: na základě jiných skutečností stanovených zákonem (přivlastnění, nález, 
přírůstek, vydržení aj.), na základě rozhodnutí státního orgánu, nabývání vlastnického práva ze 
zákona, nabývání od nevlastníka. Kromě historického exkurzu u jednotlivých institutů obsahuje kniha 
rozbor platné právní úpravy konfrontovaný i s návrhem nového občanského zákoníku. Součástí 
výkladu je i přehled judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-332-5 
(brož.) 
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26043 
[Petr Kočí ... et al.] 
Nevýdělečné organizace 2011 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 291 s. 
Ucelený průvodce fungováním nestátních neziskových organizací v roce 2011. Přehledný výklad        
v oblastech práva, daní a účetnictví pro nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, 
občanská sdružení, politické strany, církve a náboženské společnosti. Definice, výklad problematiky, 
příklady, související informace, výjimky a poznámky. Výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 
1.1.2011. - 7. vyd. - ISBN: 978-80-7357-625-7 (brož.) 
 
26094 
Petr Hůrka a kolektiv 
Pracovní právo 
Plzeň : Čeněk, 2011, 559 s. 
Komplexní výklad pracovněprávní problematiky. Z obsahu: pojem, předmět a pojetí pracovního práva, 
jeho vývoj, pracovněprávní vztahy a pracovněprávní skutečnosti, prameny pracovního práva, 
mezinárodní aspekty, pracovní poměr (vymezení, vznik, změny), přechod práv a povinností                  
z pracovněprávních vztahů, skončení pracovního poměru, pracovní doba, doba odpočinku, dovolená, 
odměňování, překážky v práci, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, zvláštní 
pracovní podmínky některých zaměstnanců, náhrady výdajů poskytované zaměstnanci, ochrana 
osobnostních práv, postavení zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, odpovědnostní vztahy, dohody      
o pracích konaných mimo pracovní poměr, zastupování zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, pojem 
zaměstnanost, kontrolní činnost. - ISBN: 978-80-7380-316-2 (váz.) 
 
26060 
Marek Disman 
Právní úprava domény ".eu" 
Praha : Linde Praha, 2011, 199 s. : 8 obr. 
Vymezení pojmu doménových jmen, jejich význam, struktury a druhy. Pojetí doménových jmen          
z právního hlediska. Ekonomické aspekty. Právní úprava domény nejvyššího řádu ".eu" z hlediska 
okolností a důvodů jejího zavedení a institucí vykonávajících působnost v oblasti této domény. Průběh 
registrace doménových jmen ".eu". Nařízení Evropského parlamentu a Rady. Mimosoudní (ADR 
řízení) řešení sporů z domény ".eu". Soudní řešení. Statistiky využívání v jednotlivých státech EU. - 
Obálkový podnázev: vymezení pojmu, právní a ekonomické hledisko, řešení sporů o domény, 58 vzorů 
pro praxi. - ISBN: 978-80-7201-852-9 (brož.) 
 
26049 
Vojtěch Šimíček (ed.) 
Právo na soukromí 
Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011, 212 s. 
Sborník tvoří 15 samostatných textů spojených tématem práva na soukromí. Autoři jsou především 
soudci, advokáti a akademici, a věnují se např. otázkám zveřejňování odposlechů, ochrany soukromí 
na internetu, ochrany osobních údajů o dětech, omezení sdělovacích prostředků a zásahů do privátní 
sféry v důsledku sledování GPS,  apod. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-210-5449-3 (brož.) 
 
15392/55 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 55, ročník 2009 - IV. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2011, xx, 527 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou 
orientaci. V tomto díle nálezy č. 212 až 260. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-386-8 (váz.) 
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26097 
Lukáš Hlouch 
Teorie a realita právní interpretace 
Plzeň : Čeněk, 2011, 348 s. 
Teoretická analýza některých stěžejních otázek souvisejících s problémem poznávání práva a 
praktické užití těchto teoretických úvah v prostředí aplikace práva. Jednotlivé kapitoly se zabývají 
pojmy právní interpretace, právní jazyk, právní hermeneutika, právní argumentace, právní diskurs a 
právní případy. Praktické příklady jsou ze současného českého soudního rozhodování (zejména 
Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu). - ISBN: 978-80-7380-303-2 (brož.) 
 
26045 
Pavel Dufek 
Úrovně spravedlnosti : liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva 
Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 297 s. : schémata 
Přehled teorií spravedlnosti a soudobých diskusí o spravedlnosti v nadstátním měřítku a jejich 
perspektivy. Názvy kapitol: Problémy ospravedlnění v teoriích spravedlnosti na vnitrostátní úrovni; 
Kosmopolitní spravedlnost a její hranice; Lidská práva a globální politika; Kosmopolitní Evropa? 
Realismus a utopie v teoriích spravedlnosti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-210-5317-5 (brož.) 
 
26054 
Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek 
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxvii, 605 s. 
Rozbor základních principů vnitrostátního působení unijního práva a jejich promítnutí do českého 
právního prostředí v kapitolách: Přednost práva EU z pohledu Soudního dvora EU; Přímý účinek - 
základy; Přímý účinek jednotlivých typů aktů práva EU; Přednost a přímý účinek v aplikační praxi 
českých soudů; Nepřímý účinek; Nepřímý účinek v aplikační praxi českých soudů; Institucionální a 
procesní rámec uplatňování práva EU orgány členského státu; Odpovědnost za škodu způsobenou 
porušením práva EU; Základní práva EU a jejich uplatňování českými orgány; Ústavní zakotvení 
členství ČR v EU; Pravomoci Ústavního soudu v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů a 
v řízení o ústavní stížnosti s evropským prvkem; Pravomoci a povinnosti správního orgánu plynoucí    
z práva EU; Jazykový režim práva EU a problémy s ním spojené v aplikační praxi; Temporální 
působení práva EU v právních řádech nových členských států. - ISBN: 978-80-7400-377-6 (váz.) 
 
26078 
sestavil a okomentoval David Raus 
Zadávání veřejných zakázek : judikatura s komentářem 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 420 s. 
Významná judikatura doplněná komentáři judikovaných závěrů, objasňující sporné otázky i rozdílná 
právní hodnocení soudů rozdílných stupňů. Vybrané pasáže rozhodnutí 30 případů ve vztahu ke 
dvěma posledním zákonům o veřejných zakázkách v období let 2006-2010 (např. zásada 
transparentnosti, vymezení předmětu veřejná zakázka, naplnění znaků veřejného zadavatele                 
u podnikatelských subjektů, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, prokazování 
kvalifikace, rámcová smlouva aj.). Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 31.1.2011. - 
Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-80-7357-658-5 (brož.) 
 
26077 
Zbyněk Švarc a kolektiv 
Základy obchodního práva 
Plzeň : Čeněk, 2011, 426 s. 
Výklad základních institutů obchodního práva v kapitolách: Obchodní právo v ČR; Základní 
obchodněprávní pojmy; Právní podmínky podnikání; Sdružení osob za účelem podnikání; Obchodní 
závazkové vztahy; Řešení sporů; Hospodářská soutěž. - 3. upr. vyd. - ISBN: 978-80-7380-322-3 
(brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26014 
Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.) 
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of socio-spatial differentiation of 
the Czech Republic 
V Praze : Karolinum, 2011, 137 s., [38] l. obr. příl. : barev. il., mapy ; 
Cílem atlasu je podchytit procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně 
prostorové diferenciaci a ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky. 
Atlas je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol. Každá zpracovává vlastní téma a 
skládá se jak z hlavní mapy, tak dílčích map, dále tabulek, grafů a popisu metodiky. Časové vymezení 
sledovaných jevů je zvoleno tak, aby postihlo změny společnosti po pádu socialismu v roce 1989. 
Názvy kapitol: Administrativní členění a rozmístění obyvatelstva; Věková struktura; Vzdělanostní 
struktura; Nezaměstnanost a sociální dávky; Obecní rozpočty; Dojížďka do zaměstnání; Dopravní 
dostupnost; Služby a infrastruktura; Migrace; Bytová výstavba; Využití půdy; Komerční a rezidenční 
suburbanizace. - Vyd. 1. - V kartonovém pouzdru s rozměry 31 x 34 cm. - ISBN: 978-80-246-1889-0 
(kroužková vazba) 
 
26040 
Martin Potůček a kolektiv 
Poznávání budoucnosti jako výzva 
Praha : Karolinum, 2011, 153 s. : obr., tab. 
Výstup Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK v Praze, který se 
systematicky zabývá tvorbou vizí a strategií pro český stát. Ucelená charakteristika základních výzev 
při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování a možnosti a způsoby, jak je vyřešit. 
Vymezení prognózování, rozbor prognostické metodologie a metod, rozbor role elit a veřejnosti           
v prognostické tvorbě, analýza podoby institucionálního rámce prognózování, výzvy globalizace a 
podstatné výzvy budoucnosti pro českou společnost a stát. - 1. vyd. - Přehled klíčových prognóz 
globálního vývoje a strategických trendů (v příloze). - ISBN: 978-80-246-1897-5 (brož.) 
 
26016 
Ivan Mucha 
Sociologie pro právníky : sociologie a právo v mediálním věku 
Plzeň : Čeněk, 2011, 265 s. 
Společnost a právo - stručný náčrt pojetí společnosti a práva u předchůdců sociologie práva a u jejich 
nejvýznamnějších představitelů. Názory Georga Simmela. Neočekávané důsledky prosazování 
modernity, racionalizace a byrokratizace, na nichž se podílela i specifická modifikace práva. 
Multikulturní společnost, globální společnost a její rizika, migrace, ekologické problémy a další. 
Tradiční význam pojmů moc, normy, násilí, konformita a deviace a jejich modifikace. Procesy změn 
ve společnosti s ohledem na vliv, který mají média komunikace v jednotlivých sociálních systémech. 
Mediální svět. - ISBN: 978-80-7380-288-2 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
26012 
introduced by PricewaterhouseCoopers ; legislation translated by Trade Links 
Accounting legislation in 2011 
Zákony o účetnictví v roce 2011 
Prague : Trade Links, June 2011, 446 s. 
Anglický překlad českého zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění č. 410/2010 Sb.), vyhlášky     
o podvojném účetnictví pro podnikatele (č. 500/2002 Sb. ve znění č. 419/2010 Sb.), Českých účetních 
standardů pro podnikatele a nového zákona o auditorech (č. 93/2009 Sb. ve znění č. 227/2009 Sb.). - 
(brož.) 
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26004I 
International Accounting Standards Board 
IFRS 11 Joint arrangements : International Financial Reporting Standard 
IFRS 11 - Společná uspořádání : mezinárodní standard účetního výkaznictví 
London : IFRS Foundation, May 2011, 48 s. 
Text nového mezinárodního účetního standardu IFRS 11 - Společná uspořádání popisuje účtování       
o společných uspořádáních se společnou kontrolou (spoluovládáním). IFRS 11 nahrazuje IAS 31 
Účasti ve společném podnikání a SIC-13 Spoluovládané jednotky - nepeněžní vklady spoluvlastníků. - 
Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-907877-15-5 (brož.) 
 
26004II 
International Accounting Standards Board 
IFRS 11 Joint arrangements : basis for conclusions 
IFRS 11 - Společná uspořádání : odůvodnění závěrů 
London : IFRS Foundation, May 2011, 31 s. 
Doplněk textu IFRS 11 - Společná uspořádání; shrnuje proces tvorby a schvalování tohoto standardu 
Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a vysvětluje důvody přijatých řešení (pojmy joint 
arrangements, joint control, joint operation, joint ventures). - Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-907877-16-
2 (brož.) 
 
26004III 
International Accounting Standards Board 
IFRS 11 Joint arrangements : illustrative examples 
IFRS 11 - Společná uspořádání : názorné příklady 
London : IFRS Foundation, May 2011, 15 s. 
Doplněk textu IFRS 11 - Společná uspořádání. Příklady zobrazují a analyzují různé hypotetické 
situace, ve kterých může být aplikován tento standard. - Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-907877-17-9 
(brož.) 
 
26062 
Tomáš Líbal 
Účetnictví - principy a techniky 
[Praha] : Institut certifikace účetních, 2011, 411 s. : obr. 
Nově zpracovaná učebnice ICÚ obsahuje výklad v kapitolách: Význam a funkce účetnictvi; Zásady 
vedení účetnictví; Rozvaha (bilance) - majetek podniku a zdroje jeho krytí;  Výsledovka - náklady a 
výnosy; Účet a podvojný účetní zápis; Nástroje průkaznosti účetnictví; Účetní zápisy a účetní knihy; 
Další pravidla upravující účetnictví; Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek; Zásoby; Finanční 
úřady; Zúčtovací vztahy; Cenné papíry a podíly - dlouhodobé i krátkodobé; Vlastní kapitál, rezervy a 
dlouhodobé závazky; Operace s podnikem; Náklady a výnosy; Účetní závěrka; Kalkulace a základy 
vnitropodnikového účetnictví. Výklad a příklady vycházejí z právního stavu předpisů k 1.4.2011. -    
1. vyd. - Na obálce pod názvem: Komora certifikovaných účetních. - ISBN: 978-80-86716-72-5 
(brož.) 
 
26041 
Hana Takáčová 
Účetnictví neziskových organizací 
Praha : Oeconomica, 2010, 184 s. : 64 tab., formuláře 
Postavení a funkce neziskových organizací, legislativa, výklad pojmů. Rozpočtové předpisy ve vazbě 
na účetnictví těchto organizací. Účetnictví neziskových organizací v ČR. Účetnictví státu a 
Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSAS). Vybrané příklady účtování. - Vyd. 1. - 
Vzory účetních výkazů. - ISBN: 978-80-245-1664-6 
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Veřejná správa 
 
26070 
František Ochrana 
Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 219 s. : tab., obr. 
Tvorba, metody hodnocení, výběr a kontrola veřejných výdajových programů, veřejných projektů a 
veřejných zakázek. Analýza výchozího rámce pro řízení veřejných výdajových programů, projektů a 
zakázek (nabídka versus poptávka, role klíčových aktérů, cílově orientované rozpočtování v ČR, 
výdajové aktivity). Klíčové problémy.  Právní předpisy, které se vztahují k problematice (zák.             
o finanční kontrole, o majetku ČR, o rozpočtových pravidlech). Zvláštní pozornost je věnována 
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 423/2010 Sb., účinném         
k lednu 2011 (včetně novely k červnu 2011). Praktické postupy, jak zadávat, hodnotit a kontrolovat 
veřejné zakázky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-644-8 (brož.) 
 
26059 
David Dvořák, Petr Serafín 
Veřejné zakázky ve stavebnictví 
Praha : Linde Praha, 2011, 423 s. 
Vymezení problematiky a výklad základních pojmů. Zadávání řízení a některé další způsoby zadávání 
ve vztahu k veřejným zakázkám na stavební práce. Zadávací dokumentace, její obsah a poskytování. 
Kvalifikace (vymezení, požadavky). Proces výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy. Soutěž 
a návrh. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele. Přehled legislativy. Publikace je zpracována 
dle právního stavu k 1.1.2011. - 2. vyd. - Obálkový podnázev: zákon o veřejných zakázkách podle 
stavu k 1.1. 2011 a jeho praktická aplikace ve stavebnictví. - ISBN: 978-80-7201-843-7 (brož.) 
 
26053 
Karla Maderová Voltnerová, Petr Tégl 
Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku 2011  
Olomouc : ANAG, 2011, 191 s. 
Právní rámec příspěvkových organizací, terminologie a základní právní problematika.                        
Zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s komentářem a příklady 
účtování. V přílohové části znění zákona, důvodová zpráva k němu, rozsudek Nejvyššího soudu ČR 
týkající se majetku příspěvkové organizace v konkurzu a znění vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech 
na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky. - 2. aktualiz. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7263-664-8 (brož.) 
 

Životní úroveň 
 
E-9442 
zpracoval Odbor analýz a statistik MPSV ČR 
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993-2010 
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011, 89 s. ; 
Základní data vývoje vybraných atributů životní úrovně (zejména příjmů a výdajů) domácností za 
dobu trvání samostatné ČR (1993-2010): nominální čisté peněžní příjmy domácností, příjmy a výdaje 
v sektoru domácností, průměrná nominální a reálná mzda a její vývoj, nominální a reálný starobní 
důchod, nominální čisté peněžní výdaje jednotlivých typů domácností, růst spotřebitelských cen, vývoj 
celkových vkladů domácností, vývoj úvěrů, částky životního minima, vývoj minimální mzdy, 
populace žijící pod hranicí chudoby v EU. - ISBN: 978-80-7421-030-3 (brož.) 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

51 

Ostatní 
 
26098 
Robert Holman ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
David Hume : 300 let od narození : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, 145 s. 
Texty ze semináře z 28. dubna 2011: David Hume ekonom (R. Holman); Skeptik D. Hume               
(Z. Parusniková); Hume jako publicista (J. Moural); K Humově filosofii náboženství (J. Pavlík). 
Následují doplňkové texty a přílohy s texty D. Huma: O původu idejí; O vzniku vlády; O penězích; 
Nevědomost je matkou zbožnosti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-04-7 (brož.) 
 
26050 
[Lukáš Fasora, Jiří Hanuš] 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity : pohledy na dějiny a současnost 
Brno : Masarykova univerzita, 2010, 341 s. : obr., portréty 
Publikace věnovaná 90. výročí vzniku a výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
Historie její činnosti je popsána v oddílech politika, hospodaření a provoz, zápas o vědeckou úroveň, 
učitelé a studenti, vnější vztahy a současnost a perspektiva fakulty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-210-
5326-7 (váz.) 
 
26019 
Miloš Balabán, Libor Stejskal a kolektiv 
Kapitoly o bezpečnosti 
Praha : Karolinum, 2010, 483 s. : tab., obr. 
Sborník obsahuje příspěvky zaměřené na problematiku bezpečnosti a bezpečnostní politiky. Jednotlivé 
příspěvky popisují bezpečnost, její koncepci a rizika, legislativní a ekonomický rámec (finančně-
správní aspekty), bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní složky (policie, armáda, integrovaný 
záchranný systém, zpravodajská služba aj.), mezinárodní zajištění bezpečnosti ČR (NATO, EU, OSN), 
prognózu politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025. - 
2., změn. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-246-1863-0 (brož.) 
 
26055 
Lukáš Fasora, Jiří Hanuš 
Masarykova univerzita v Brně : příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě 
V Brně : Masarykova univerzita, 2009, 271 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. 
Reprezentativní publikace k 90. výročí vzniku Masarykovy univerzity v Brně. Historie i současnost. 
Osobnosti univerzity. Vnější vztahy. Historické kalendárium. Přehled rektorů a nositelů čestných 
doktorátů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-210-4850-8 (váz.) 
 
26013 
Johnny Ball ; [překlad Jozef Koval a Lenka Svobodová] 
Matemagie 
Praha : Slovart, 2010, 93 s. : barev. obr., mapy, portréty 
Zábavnou a přehlednou formou jsou vysvětleny počátky i zákonitosti matematiky a měření. Krátké 
portréty osobností s ní spojených. Příběh matematiky od starověkých matemagiků – učenců, kteří se 
prostřednictvím magie čísel snažili pochopit svět a objasnit tajemství vesmíru, až po éru zeměpisných 
objevů a moderní vědu. Kniha je určená mladším čtenářům. - 1. české vyd. - Obálkový podnázev: bez 
matematiky ani ránu. - ISBN: 978-80-7391-423-3 (váz.) 
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26018 
Bohumil Zavadil, Petr Čermák 
Mluvnice současné španělštiny : lingvisticky interpretační přístup 
Praha : Karolinum, 2010, 570 s. : tab., obr. 
Jazyk a jeho fungování. Fonetika a fonologie současné španělštiny. Morfologie. Syntax. Mluvnice 
obsahuje výklad základních pojmů a termínů moderní lingvistiky. Neobsahuje cvičení. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-246-1641-4 (váz.) 
 
25945 
Daniela Kovářová 
Můj flirt s politikou, aneb, Příručka pro ministryně 
Praha : Mladá fronta, 2010, 156 s. : il. 
Autorka je advokátkou a v letech 2009 - 2010 vykonávala funkci ministryně spravedlnosti české 
vlády. S nadsázkou a vtipem přibližuje povinnosti ministra a typy úředníků, politiků a novinářů, s nimiž 
se setkala. Názvy povídek např. "Technika aneb soužití s přístroji a materiály", "Jak se žije s ochrankou" 
a jiné. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-204-2374-0 (váz.) 
 
26051 
14. dalajlama Tändzin Gjamccho ; překlad Josef Kolmaš 
Svoboda v exilu : vlastní životopis 
Praha : Lungta, 2011, 316 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty 
Autobiografie 14. dalajlamy. - 2., upr. vyd. - Předmluvu napsal Václav Havel ; doslov napsal Ľubomír 
Sklenka. - ISBN: 978-80-902650-5-9 (váz.) 
 
26015 
Alain de Botton ; [přeložila Eva Dejmková] 
Útěcha z filozofie 
Zlín : Kniha Zlín, 2010, 265 s. : obr., portréty 
Autor ve svých esejích vyvrací názor, že filozofie je pro každodenní život nepodstatná. Ve své knize 
spojil šest velkých filozofů, kteří věřili, že schopnost filozofického porozumění může mít praktický 
efekt na životy běžných lidí. Přibližuje myšlenky Sokrata, Epikura, Senecy, Nietzscheho, Montaigna a 
Schopenhauera, které pomáhají osvětlit takové všeobecné problémy jako jsou např. neoblíbenost, 
nedostatek peněz, neschopnost, úzkost a pocit marnosti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87162-93-4 (brož.) 
 
26064 
Pavel Hartl, Helena Hartlová 
Velký psychologický slovník 
Praha : Portál, 2010, 797 s. 
Výkladový slovník obsahuje srozumitelné vysvětlení pojmů ze současné psychologie, ale i psychoterapie 
a psychiatrie. Slovník je určen nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti. Doplňkem je přehled 
světových i českých psychologů. - Vyd. 4., v Portálu 1. - Lit. - ISBN: 978-80-7367-686-5 (váz.) 
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