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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 únor) 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 evropská  ekonomika ve  střednědobé 
perspektivě, transparentnost a regulace v lobbingu, čtyři možné  
scénáře vývoje ekonomie v dlouhodobém horizontu, hmotněprávní 
standardy  ochrany  přímých  zahraničních  investic,  zadávání 
veřejných  zakázek,  nařízení  o  krátkých  prodejích  a  swapech 
úvěrového  selhání,  zdanění  zpevněných  ploch  pozemků  daní 
z nemovitostí, provozovatelé elektronických tržišť veřejné správy, 
právní  úprava  postavení  a  činnosti  finančního  arbitra,  daň 
z nemovitostí  v roce  2012  a  daň  z příjmů  z více  pohledů.           
Ve slovenštině je zajímavý článek Fiskální udržitelnost penzijních 
systémů jako významná část problematiky veřejných financí.   

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného tisku, týkající   se hodnocení účelu a efektu 
snížené sazby DPH, zákona o optimalizaci prevence praní peněz, 
historického pohledu na rovnou daň, etickou stránku odborných 
ekonomických  studií,  článků  atd.  a  dlouhodobých  dopadů 
nezaměstnanosti v době recese na životní úroveň jednotlivce.  

Z anglicky  psaného  tisku  jsme  vybrali  témata:  působení 
volatility makroekonomických a fiskálních proměnných na skladbu    
veřejných výdajů prostřednictvím empirické analýzy dat (10 zemí 
EU), elektronické útoky, zvláštní zpráva o státním kapitalismu, 
Londýn  jako  nejvýznamnější  mezinárodní  finanční  centrum,  
budoucnost  evropského  systému DPH,  udržitelnost  veřejných 
financí  ve  Francii  a  ponaučení  z první  globalizace  1870‐1914 
(studie).  

Neméně  zajímavý  je  článek  ze  slovenského  tisku  ke 
změnám  v práci  daňových  úřadů  z titulu  nového  slovenského 
zákona o správě daní.  

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

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 

Z produkce Ministerstva  financí  

upozorňujeme na pravidelný materiál 
Makroekonomická  predikce  České  republiky:  leden  
2012, v anglické verzi pak Macroeconomic  forecast – 
Czech Republic. Elektronická prezentace  je na adrese:   
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 

 

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti 
uveřejnil výroční zprávu za rok 2011: Zpráva o činnosti     
Finančního  analytického  útvaru  za  rok  2011.  Je 
k dispozici na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ochrana_eko
nom_zajmu_67772.html 

 
 
Monitoring 
 

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma  Odhalování daňových úniků. 
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 

 
 
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. Z  důvodu co největší komplexnosti doplňujeme 
její fond i o starší knihy.   
 
4140 
Ústřední sociální pojišťovna 1926‐1936 
Praha: Ústřední sociální pojišťovna, 1936, 157 s.: obr. 
19, tab., příl. 
 
4137 
Karel Engliš 
Vybrané kapitoly z národního hospodářství 
Praha: Státní nakladatelství, 1925, 200 s.: roč.3, sv.3. 
 
4127 
Josef Štěpán 
Všeobecná  hospodářská  krise  a  výrobní  družstva: 
předneseno  v kursech  Vyšší  družstevní  školy, 
uspořádaných  v Praze,    Brně  a  Plzni  v roce  1935 
Praha:  Ústřední  svaz  československých  družstev, 
1936, /69/s.: 13 tab., 10 diagramů 
 

 
Nové  tituly  časopisů,  které  jsou  pro  Vás 
připraveny  od  roku  2012  ve  fondu  naší 
knihovny: 
 
 
Forbes  (Česko)  ‐  ekonomický  magazín,  který  
přináší  jak  původní  články  ze  světa  financí, 
obchodu  a  podnikání,  tak  převzaté  příspěvky 
z amerického vydání Forbesu. 
 
Statistika  &  my  –  nový  měsíčník  Českého 
statistického úřadu 
 
Dále nově odebíráme odborné měsíčníky Průvodce 
pracovněprávními  předpisy  a  Mzdová  účetní,   
které  seznamují  s nejnovějšími  legislativními 
změnami a výklady z oblasti pracovního práva, 
zaměstnanosti  a  bezpečnosti  práce,  mezd,    
odměňování,  personálního  řízení,  cestovních 
náhrad, daní apod. 
 
Pro náročnější čtenáře jsou připraveny akademické    
recenzované  čtvrtletníky v angličtině, vydávané    
American Economic Association, a to  American   
Economic  Journal  of  Macroeconomics  a  dále  
American Economic Journal: Applied  Economics.   
 
 

Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili jsme pro Vás přehled dalších Úplných 
znění zákonů, které knihovna zařadila do svého  
fondu 
 
25620/865 
Daň  z  přidané  hodnoty  2012:  zákon  o  dani 
z přidané  hodnoty  2012,  směrnice  Rady  EU        
o  společném  systému  DPH,  pokyny  a  sdělení 
MF a GFŘ: redakční uzávěrka 7.12.2011 
  
25620/862 
Správní  řád.  Soudní  řád  správní:  velká  novela     
k 1.1.2012:  redakční uzávěrka 21.11.2011 
  
25620/866 
Zákoník práce 2012  
  
25620/863 
Zdravotní pojištění:  reformní změny zákonů od 
1.12.2011 
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Daně 
 
Christian Lohse 
20 Jahre unmittelbar geltende Mehrwertsteuer-Terminologie durch EU-Verordnungen 
20 let přímé platnosti terminologie k DPH z titulu nařízení EU 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 1, S. 8-16 
Rekapitulace k problematice změn v terminologii k DPH v Německu v důsledku nařízení EU. Apel na 
(alespoň pozvolné) prosazení evropských pojmů v německém zákoně o dani z obratu, systémové 
důvody a příklady výrazů a pojmů s žádoucí "harmonizací" (ostatní plnění - služby, podnikatel - plátce 
daně, elektronické služby), či zavedení unijních výrazů např. ve správních pokynech. - Pozn. 
 
Sijbren Cnossen 
A proposal to improve the VAT treatment of housing in the European Union 
Návrh na zlepšení režimu DPH u bydlení v Evropské unii 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 4, p. 455-481 
Úvaha nad zdaněním nemovitostí daní z přidané hodnoty. Autoři nejprve analyzují a porovnávají 
režim DPH u nemovitostí a pozemků v EU v roce 2010, dále přehledně shrnují další nebo neobvyklé 
poplatky a daně vztahující se k transakcím a nakládání s nemovitostmi v jednotlivých státech EU. 
Následně analyzují metody zdanění a příklady "best practice" v Austrálii, na Novém Zélandě a            
v Kanadě, které mohou být inspirací pro zdokonalení evropského daňového režimu. Autoři navrhují 
zlepšení stávajícího systému formou aplikace DPH na nárůst/pokles hodnoty nemovitosti pokaždé, 
kdy je prodávána (od prvního zdanitelného prodeje následujícího po výstavbě) - tento daňový režim by 
se mohl stát alternativou dnešních daní z převodu nemovitostí s distorzními účinky. - Pozn. 
 
Christian Weber 
Abschaffung oder drastische Einschränkung der ermäßigten Umsatzsteuersatzes? 
Zrušení nebo drastické omezení snížené sazby DPH? 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 23, S. 886-894 
Od doby, kdy byla německým zákonem k urychlení hospodářského růstu rozšířena platnost snížené 
sazby DPH na plnění spojená s ubytováním, přetrvávají diskuze o plněních zvýhodněných sníženou 
sazbou a snížené sazbě jako takové. Z expertízy zadané Spolkovým ministerstvem financí vzešel         
v roce 2010 návrh na uplatňování snížené sazby pouze u potravin; dále pak ministerstvo financí 
Šlesvicka-Holštýnska uspořádalo společně s Institutem světové ekonomiky v Kielu sympozium, kde 
zástupci vědy, politiky i společnosti vyslovili požadavek na zrušení snížené sazby DPH a současně 
snížení základní sazby DPH, potřebu reformy v oblasti snížení sazby DPH odsouhlasila i Rada znalců. 
V příspěvku se autor zaměřuje na efekt úlevy z titulu snížené sazby DPH a mj. konstatuje, že v moderním 
sociálním státě je už snížená sazba nejen neefektivním, ale i anachronickým podpůrným nástrojem. 
Původní účel daňové úlevy, která byla nasměrována na nemajetné, dnes plní různé sociální transfery a 
snížená sazba tak nechtě funguje na principu "kropící konve" a je vlastně neadresnou metodou 
zvýhodnění resp. úlevy. Snížená sazba DPH s sebou přináší administrativní resp. právní problémy, 
zbytečně zatěžuje podniky i finanční správu časově náročnými spory. Ke komplikacím dochází i při 
generování odpočtu daně na vstupu. V souvislosti s odhadem výpadku příjmů z titulu snížené sazby se 
konstatuje, že zvýhodnění se ze 3/4 týká potravin, mléka a pitné vody - potraviny jsou proto velmi 
levné a zachází se s nimi nehospodárně. Příspěvek rovněž komentuje návrhy reformních modelů a také 
se zabývá otázkou práva na sníženou sazbu DPH z pohledu zásad stanovených ústavou. - Pozn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

6 

Vinod Kalloe 
Corporate tax treatment of interest: EU state aid and the EU Code of Conduct as a means of 
combating harmful tax competition 
Podnikový daňový režim u úroků: státní pomoc v EU a Kodex chování EU jako prostředky boje 
se škodlivou daňovou soutěží 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 12, p. 504-514 
Podnikový daňový režim u úroků ve světle opatření EU proti škodlivé daňové soutěži (Kodex chování 
pro zdanění podniků a ustanovení EU o státní pomoci); zajímavé případy týkající se podnikového 
(skupinového) zdanění úroků. - Pozn. 
 
Václav Pikal 
Daň silniční za rok 2011 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 38-39 
Rekapitulace formálních změn u daně silniční za rok 2011. 
 
Milena Otavová 
Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 1, s.  9-12 
Specifika daně u zdroje resp. srážkové daně (odvod neprobíhá prostřednictvím poplatníka, ale provádí 
jej plátce daně). Příjem zdaněný srážkovou daní se neuvádí do daňového přiznání a ani nezvyšuje 
základ daně. Uveden je přehled nejdůležitějších příjmů zdaňovaných srážkovou daní a postupy 
účtování o závazku z titulu srážkové daně. Závěr příspěvku upřesňuje povinnost srážkové daně v případě 
autorských honorářů. 
 
Jindřich Klestil 
Daň z nemovitostí v roce 2012 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 27-33 
Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období 2012, souhrn povinností poplatníků a změn proti 
předcházejícímu období. Daňové přiznání, dílčí přiznání, lhůta pro podání daňového přiznání. 
Vyměření daně, placení daně. Příklad vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012. 
 
Zdeňka Hušáková, Kateřina Bencová, Martina Hrdličková 
Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví od 1.1.2012 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 2-5 
Nová pravidla pro uplatňování DPH ve stavebnictví od 1.1.2012. Vymezení pojmu "režim přenesení 
daňové povinnosti", podmínky pro uplatnění systému reverse charge, povinnost přiznání a úhrady 
daně. Vedení evidence, daňové doklady, výpis z evidence, daňový doklad z hlediska 
poskytovatele/příjemce plnění. Použití režimu přenesení daňové povinnosti, základ daně, sazba daně. 
§ 92e zákona o DPH - neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, zálohy resp. úplaty přijaté 
před uskutečněním zdanitelného plnění, přijetí platby před 1.1.2012 s realizací plnění od 1.1.2012. -- 
K tématu viz též Poradce veřejné správy, 2012, č. 1, s. 12-15. 
 
Simon Kempny 
Der erste steuerliche Gleichheitssatz in einer gesamtdeutschen Verfassung : Entstehung und 
Bedeutung des § 173 der Frankfurter Reichsverfassung 
První rovná daňová sazba v celoněmecké ústavě : vznik a význam § 173 Frankfurtské říšské 
ústavy 
Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 24, S. 1155-1162 
Historie ústavního daňového práva v Německu, pohled na Frankfurtskou říšskou ústavu (§ 173) a 
Výmarskou říšskou ústavu (čl. 134) z hlediska zásady daňové rovnosti, provázanost říšských ústav s dnešní 
spolkovou ústavou (čl. 3 odst. 1). Leistungsfähigkeitsprinzip, zásada proporcionality kapacit pro 
spoluúčast na financování veřejných závazků. - Pozn. 
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Pavel Kyselák 
Ekonomický zaměstnavatel 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 8-13 
Mezinárodní pronájem pracovní síly resp. ekonomický zaměstnavatel v zákoně o daních z příjmů;      
k metodice MF upravující termín ekonomický zaměstnavatel. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 
zaměstnavatel ne/rezidentní ve státě zdroje, základ daně, pohled na povinnosti v souvislosti s daňově-
mzdovou agendou. Koordinační výbory. Zahraniční diety a přechodné ubytování. Základ daně podle   
§ 6 odst. 13 ZDP, uplatňování daňové fikce. Pronájem a DPH. Judikatura k problematice 
mezinárodního pronájmu pracovních sil. 
 
Stephan Eilers, Georg Roderburg 
Eurokrise und Steuerrecht 
Krize eura a daňové právo 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 49, S. 2738-2743 
Krize eura vyvolává potřebu nové orientace v přeshraničním daňovém plánování - příspěvek se proto 
zaměřuje na související potřeby, které spočívají především ve výhledové ochraně před unilaterálním 
zdaněním a dalšími fiskálními zásahy do obchodních modelů (podniků) v postižených krizových 
státech. Současně jsou přiblíženy konkrétní možnosti preventivních strategií, tedy snahy o zavedení 
nových daní na úrovni států (krizová daň v Maďarsku) či EU příp. daňový protekcionismus a také 
pohled na jednotlivá hospodářská rizika v době krize eura. - Pozn. 
 
Tanja Kuchenbecker, Donata Riedel 
Frankreich erhebt eine Cola-Steuer 
Francie zvyšuje daň z coca-coly 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 253 (30.12.2011), S. 8 
Zvýšení daně ze slazených nápojů ve Francii od 1.1.2012 je proklamováno jako podpora k ochraně 
zdraví národa (odvíjí se od zdůrazňované stravovací disciplíny ve Francii), je však současně i jedním  
z drobnějších opatření, která vytvoří úsporný balík k sanaci státního rozpočtu - plánováno je ještě 
zvýšení daní z cigaret a vysokoprocentního alkoholu, služeb, prodeje nemovitostí, zrušena má být celá 
řada daňových výhod. Dopad navýšení nápojové daně na výrobce. 
 
Martin Gerth, Stefan Hajek, Daniel Schönwitz 
Geld nach Hause holen : Immobilien 
Peníze do domu : nemovitosti 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 49, S. 134, 136-137 
Možnosti snížení daňové povinnosti příp. možnosti čerpání podpor pro majitele nemovitostí v Německu 
do 31.12.2011; výhodné úvěry na přestavby, možnosti odpisu části mzdy řemeslníka, výhodné solární 
zařízení na vlastním domě, úlevy příp. prominutí daně z nemovitostí, uplatňování "ztráty z pronájmu ". 
 
Karel Brychta, Pavel Svirák 
History of taxation of capital income in the Czech Republic 
Pohled do historie zdanění kapitálových příjmů v České republice 
Scientia et Societas, Vol. 7, (2011) No. 3, p. 124-138 
Příspěvek popisuje právní regulaci zdanění příjmů fyzických osob se zaměřením na zdanění 
kapitálových příjmů v České republice. Autoři provádějí srovnávací analýzu vývoje zdanění příjmů    
z kapitálového majetku dle § 8 zákona o daních z příjmů a dalších nařízení za období 1993-2010. 
Porovnávají také sazby daní vybíraných srážkou pro vybrané druhy příjmů a jejich vývoj v monitorovaném 
období. Krátce k regulaci zdanění kapitálového majetku v SR, Polsku a Maďarsku - Pozn. 
 
Martin Jesný 
Hľadajú sa asertívni daniari : exportéri kapitálu, ako sú Nemci, ťahajú zo strednej Európy dane 
cez limity na transferové ceny. Na Slovensku bez odporu 
Trend, Sv. 21, (2011) č. 50-51, s. 80-81 
K dopadům problematického aspektu daňové harmonizace v EU na země střední Evropy resp. SR, tlak 
daňových správ v zemích sídla koncernových matek na vykazování zdanitelného zisku (kontroly 
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stanovených limitů transferových cen - příklad postupu německé daňové správy proti "zadržování" 
zisku slovenské dcery). Rizika přijetí evropského návrhu harmonizovaného daňového základu 
(korporací) z pohledu Ministerstva financí SR. 
 
Tomáš Havel 
Nepřímé bonusy a DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 22-23 
Problematika poskytování nepřímých bonusů (výrobcem finálnímu zákazníkovi), stanovisko 
Generálního finančního ředitelství, aplikace § 42 zákona o DPH; uplatnění odpočtu daně na vstupu 
resp. zvýšení daně na výstupu. 
 
Jan Breburda 
Nové zdanění zpevněných ploch daní z nemovitostí 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 1, s. 52-61 
Poslední novela zákona o dani z nemovitostí přináší jednu zásadní novinku - zavádí specifické zdanění 
zpevněných ploch pozemků. V příspěvku se rozebírá, v čem spočívá tato změna, jež pro podnikatele 
představuje nemalou finanční i administrativní zátěž. 
 
Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH - změna sazby daně 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 1, s. 9-11 
Komentář k aplikaci zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % od 1.1.2012 (potraviny, krmivo pro 
zvířata, živé dřeviny, léky, knihy, dětské sedačky, služby atd.). Výpočet daně u dodání zboží, převodu 
nemovitostí a poskytnutí služby (dva způsoby), dopad změny sazby u plnění v přelomovém období, 
přechodná ustanovení. Vyúčtování dodávek vody, tepla, chladu, služeb spojených s odváděním a 
čištěním vod. 
 
Václav Benda 
Odpočet daně při změně režimu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 1-5 
Novela zákona o DPH,  komentář k dílčím změnám v ustanoveních upravujících odpočet daně. Nárok 
na odpočet DPH při nové registraci plátce. Snížení odpočtu daně při zrušení registrace plátce. Postupy,  
příklady. 
 
Pavla Blažková 
Otazníky nad změnou daňové rezidence 
Euro, Sv. 2011, č. 51-52, s. 94 
Autorka v příspěvku upozorňuje na úskalí a povinnosti spojené se zdaněním zahraničních příjmů 
fyzických osob a s případnou změnou daňové rezidence. Podrobněji k mezinárodním smlouvám          
o zamezení dvojího zdanění a jejich pravidlům pro určení daňové rezidence, pohled na zdanění dle 
druhů příjmů, dopad na odvody pojistného. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Plná moc v daňovém řízení 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 12, s. 42-45 
Důvody pro udělení plné moci v daňovém řízení; osoby, které zastupují daňový subjekt; platnost plné 
moci; přijetí plné moci zmocněncem; přesné vymezení rozsahu zmocnění; uplatnění plné moci             
u správce daně aj. 
 
Zdeněk Burda 
Právo na informace 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 53-62 
Komentovaný výběr judikatury zaměřené na právo občana - daňového subjektu na informace: 1) právo 
na poskytnutí informací o subjektech, kterým bylo prominuto příslušenství daně, nemá přednost před 
ochranou soukromých zájmů, 2) právo na poskytnutí informací o subjektech, kterým bylo prominuto 
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příslušenství daně - nutno zkoumat vztah mezi soukromými zájmy a kontrolou poskytnutí veřejných 
prostředků, 3) zveřejnění údajů o subjektech, kterým bylo prominuto příslušenství daně, je povinné - 
jde o veřejnou podporu, 4) právo na poskytnutí informací o subjektech, kterým bylo prominuto 
příslušenství daně - nutnost akceptace názoru rozšířeného senátu; 5) právo seznámit se s obsahem 
interních pokynů Ministerstva financí (pokyny D, DS), 6) právo na poskytnutí textu ještě 
nepravomocných rozsudků. 
 
Miroslav Petr 
Prvním klientem berního superúřadu je ČEZ : správa daní 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 19 (26.1.2012), s. 16 
Informace o zahájení činnosti nové daňové instituce - Specializovaného finančního úřadu. K nákladovým 
a personálním nárokům úřadu, charakteristika jeho přínosu v rámci správy daní velkých firem se 
složitou strukturou. 
 
Helena Machová 
Starobní důchod a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 5-9 
K nově zavedené povinnosti zdanit důchod, podmínky příp. zdanění v případě důchodu coby jediného 
zdroje příjmu, (neplatnost) osvobození resp. podmínky zdanění v případě důchodů navýšených z titulu 
jiné výdělečné činnosti či ostatních příjmů. Příklady. 
 
Georg Kofler 
Tax treaty "neutralization" of source state discrimination under the EU fundamental freedoms? 
Daňově smluvní "neutralizace" diskriminace ve státě zdroje podle základních svobod EU? 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 12, p. 684-690 
Příspěvek se zabývá otázkou rozebíranou na kongresu IFA v r. 2011, a to zda stát zdroje může či 
nemůže zachovat evidentně diskriminační srážkovou daň z dividend a nezrušit domácí ekonomické 
dvojí zdanění, jestliže jeho druhá vrstva zdanění je "neutralizována" státem sídla akcionáře formou 
daňového zápočtu. - Pozn. 
 
Beate Wohlfahrt 
The future of the European VAT system 
Budoucnost evropského systému DPH 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 6, p. 387-395 
Systém DPH v EU je zranitelný vůči podvodům, a proto Evropská komise nedávno nastolila otázku 
reformy stávajícího "prozatímního systému DPH". Článek je příspěvkem do diskuse, přináší 
hodnocení různých možností pro budoucí systém DPH v EU včetně zdanění založeného na principu 
původu a zavedení všeobecného mechanismu reverse charge, doplňkové DPH v rámci unie a systému 
výběru DPH v reálném čase. - Pozn. 
 
Isabelle Desmeytere 
The hidden features of EU Invoicing Directive 2010/45 
Skryté vlastnosti směrnice EU č. 2010/45 o fakturaci 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 6, p. 400-403 
Autorka se zaměřuje na dva aspekty související s novou směrnicí EU o fakturaci, která nabude 
účinnosti k 1. lednu 2013. První se týká dodatečné možnosti členských států rozhodnout, zda je třeba 
odvést DPH u transakcí, u nichž nebyla vystavena příslušná faktura nebo byla vystavena pozdě, a 
druhý se týká možnosti členských států dále rozvíjet volitelný režim pro hotovostní účetnictví. - Pozn. 
 
The high cost of virtue : sin taxes 
Vysoká cena za ctnost : daně z hříchů 
The Economist, Vol. 401, (2011) No. 8765, p. 26-27 
K souvislostem mezi daněmi "z hříchů" a plněním státní pokladny. Ve fiskálním roce 2010-11 
připadalo téměř 10 % všech daní vybraných v Británii na zdanění alkoholu, tabáku, sázek a 
pohonných hmot. Novoroční předsevzetí přestat pít a kouřit bývají krátkodobá, ale dlouhodobější 
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trendy nevyznívají pro státní pokladnu příznivě. Míra kouření již po několik desítek let klesá a 
způsobuje výpadek v rozpočtových příjmech, ale zvyšovat daně k jeho zaplnění nelze donekonečna, 
protože hrozí únik spotřebitelů k černému trhu. Totéž platí u benzínu. 
 
Hein Vermeulen and Marlien F.A. Blaauw 
The tax treatment of directly held real estate under the proposed CCCTB Directive 
Daňový režim nemovitostí v přímém držení podle směrnice o společném konsolidovaném 
základu korporační daně 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 12, p. 533-544 
Režim nemovitostí v přímém držení podle směrnice CCCTB navržené Evropskou komisí ve srovnání 
s příslušnými nizozemskými ustanoveními; návrh některých změn ve směrnici. - Pozn. 
 
António Martins 
The taxation of capital gains in Portugal : how the fiscal crisis brought about what seems an 
impossible change 
Zdanění kapitálových výnosů v Portugalsku : jak fiskální krize způsobila údajně nemožné 
European taxation, Vol. 51, (2011) No. 12, p. 526-532 
Výnosy z kapitálu pocházející z osobního vlastnictví podnikových akcií byly v Portugalsku 
osvobozeny od daně. Snahy o změnu této skutečnosti byly četné, ale bezvýsledné. K nápravě došlo až 
díky napjaté situaci ve veřejných financích. Článek přináší podrobný popis legislativního vývoje. - 
Pozn. 
 
Pavol Kubík 
U daniarov platia nové poriadky : čo je dobré vedieť, keď príde kontrola 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 1, s. 34-35 
Ke změnám v práci daňových úřadů z titulu nového slovenského zákona o správě daní; nově zřízené 
Finanční ředitelství s kompetencemi zaniklého Daňového ředitelství SR. Organizační změny v daňové 
správě, osobní účty daňových subjektů, problémy elektronické komunikace s daňovými úřady, 
výjimka z povinnosti používat zaručený elektronický podpis (elektronické daňové přiznání). Novinky 
v institutu daňové kontroly. Daňový rentgen, vyhledávací činnost v rámci přípravy daňového řízení. 
Zpoplatnění závazné informace podávané finančním úřadem v případě komplikovaných případů. 
 
Viva Hammer 
US update.[2.] 
Novinky v amerických daních. [2.] 
Bulletin for international taxation, Vol. 65, (2011) No. 12, p. 674-683 
Druhý z pravidelné řady článků rozebírá nové podstatné změny v amerických daních a účetnictví, 
které mají vztah k mezinárodnímu zdanění. - Pozn. -- První článek vyšel v tomto časopise č. 6/2011. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
VAT registration thresholds in Europe : [2011] 
Registrační limity pro DPH v Evropě : [2011] 
International VAT monitor, Vol. 22, (2011) No. 6, p. 411-413 
Jako již tradičně v šestém čísle každého ročníku nabízí tento výtisk časopisu přehled prahových 
hodnot DPH ve většině evropských zemí. Pro účely srovnání byly národní prahové hodnoty vyjádřené 
v jiných měnách přepočteny na euro. Přehled zobrazuje stav v říjnu 2011 doplněný o ohlášené novely 
s platností od 1. ledna 2012. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Základ daně z příjmů u podnikající fyzické osoby 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 37-41 
Stanovení daně podnikajících fyzických osob, komentáře k úpravě základu daně dle vybraných 
paragrafů zákona o dani z příjmů, příklady. Příjmy nezahrnované do základu daně. Úprava základu 
daně při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, při přechodu z účetnictví na daňovou 
evidenci, při obchodu mezi spojenými osobami atd. 
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Martin Děrgel 
Zálohy na daň při příjmech ze zaměstnání v zahraničí 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 1, s. 13-18 
Princip záloh na daň z příjmů fyzických osob, postup při stanovení výše a periodicity záloh. 
Zvláštnosti záloh na daň z příjmů právnických osob (daňovou povinnost např. tvoří dílčí základy 
daně). Zdanění příjmů ze zaměstnání v zahraničí. Žádost o zrušení/změnu záloh. Doplněno příklady 
(jedno zálohové období pro dvě zdaňovací období, varianty zálohového období, zálohy při souběhu 
příjmů ze závislé činnosti). Pokyn MF D-300 k upřesnění příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí. 
 
[Ivan] Brychta 
Změny v daních z příjmů od 1.1.2012 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 1-7 
Daně z příjmů od 1.1.2012, slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti; nové vymezení držitelů 
průkazu ZTP. Změny v odpisech pohledávek, definice odpisu pohledávek coby daňového nákladu. 
Úpravy týkající se podání daňového přiznání za období, které není obdobím zdaňovacím. Použití 
přepočtené zahraniční ceny. Nedaňové náklady (vyřazení odměn členů statutárních orgánů). Náklady 
spojené s trestem zveřejnění rozsudku. Tresty za trestné činy spáchané právnickou osobou. Přehled 
změn v rámci boje proti hazardu. Zdravotní reforma v zákoně o daních z příjmů; ostatní změny           
v zákoně o daních z příjmů. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 2/2012  
Změny zákona o daních z příjmů. Vklady do obchodních společností z pohledu daní. Uplatnění slev na 
dani v daňovém přiznání. Příjmy ze zahraničí v přiznání DPFO. Daňově uznatelné výdaje OSVČ. 
Odpisování dočasných staveb. Rozšíření metody reverse-charge. Prodej dlouhodobého majetku - 
dopad na odpočet DPH. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 1/2012  
Změna u daně z nemovitostí. Odpis nedobytných pohledávek [jak zaúčtovat odpis pohledávky, daňové 
posouzení odpisu pohledávky]. Zdanění příjmů z pořádání konferencí v různých státech. Je zakoupení 
In-karty zaměstnancem daňově uznatelné? Vedení skladu v rámci internetových obchodů. 
 
č. 2/2012  
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2012. Daňové řešení příspěvku na vzdělávání 
vlastního a budoucího zaměstnance.  Sjednávání PP na dobu určitou po novele ZP. Nařízení služební 
cesty pro ženu pečující o malé dítě. Cestovní náhrady v podnikatelské sféře 2012. Spotřební daň při 
prodeji piva maloodběratelům. Daňový doklad na více plnění. Daňová přiznání FO při ukončení 
sdružení. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Olaf Storbeck 
Der gläserne Ökonom 
Transparentní ekonom 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 9 (12.1.2012), S. 18 
K etickým principům prosazovaných American Economic Association (AEA); autoři studií 
zveřejňovaných v odborných časopisech AEA  musí uvádět zda/kdo studii finančně podpořil a také 
zda ne/pracovali v posledních třech letech ve firmě, která má zájem na výsledcích studie (v případě 
honoráře nad 10 000 USD). AEA vyzvala nejen své členy, ale i všechny ekonomy, aby pravidla 
dodržovali i v ostatních odborných časopisech či dalších médiích. Předpisy by měly nejen posílit 
hodnověrnost prací odborníků/ekonomů, ale i eliminovat jakékoli ovlivňování zájmovými skupinami 
či konflikt zájmů. Regulatory capture. 
 
Lukáš Kovanda 
Ekonomie budoucnosti : čtyři možné scénáře 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 6, s. 743-758 
Autor v příspěvku seznamuje se čtyřmi pohledy na vývoj ekonomie v dlouhodobém horizontu a 
nastiňuje scénáře spjaté se jmény předních metodologů ekonomické vědy, které reflektují 
dlouhodobou povahu možných přeměn v rámci ekonomické obce. Rozebírá syntetický scénář 
budoucího vývoje ekonomie Sheily Dowové, evoluční scénář Davida Colandera, reakční scénář          
D. Wada Handse a revoluční scénář Fritjofa Capry. - Pozn. 
 
Jiří Mazurek 
Environmental Kuznets curve : a tie between environmental quality and economic prosperity 
Environmentální Kuznetsova křivka : pojítko mezi kvalitou životního prostředí a hospodářskou 
prosperitou 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 14, (2011) No. 4, p. 22-31 
K teorii environmentální Kuznetsovy křivky (EKC) a jejímu významu v environmentální ekonomii. 
Empirická analýza EKC (popisuje vztah mezi úrovní kvality životního prostředí a výší důchodů na 
hlavu), vlastní autorův empirický výzkum EKC zabývající se faktory znečištění vzduchu. Teoretické 
objasnění a modely EKC. Shrnutí kritiky EKC. 
 
Milan Viturka 
Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje : představení a aplikace 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 6, s. 794-809 
V příspěvku jsou prezentovány základní informace o nové teorii nazvané integrační teorie 
udržitelného regionálního rozvoje. Byla verifikována na příkladě České republiky a jejími základními 
komponentami jsou kvalita podnikatelského prostředí (KPP), inovační potenciál firem (IPF) a využití 
lidských zdrojů (VLZ) a lze ji popsat následujícím způsobem: zlepšování regionální KPP stimuluje 
rozvoj podnikatelských aktivit s pozitivními vlivy na VLZ a tvorbu inovací. Tím generované 
synergické efekty prohlubují územní integraci ekonomiky a zvyšují regionální konkurenceschopnost, 
čímž jsou vytvářeny základní předpoklady pro dlouhodobě udržitelný regionální rozvoj. Platnost teorie 
byla potvrzena na základě statistického posouzení hypotéz o silné závislosti KPP a HDP a závislosti 
KPP na hierarchické pozici regionů. V závěru článku autor shrnuje možnosti praktického využití 
vypracované teorie. - Pozn. 
 
Robert Břešťan 
Velké mozky a budoucnost evropské ekonomiky 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 2, s. 36-37 
Přední světoví ekonomové a jejich odlišné názory a návrhy na řešení finanční krize, turbulentní situace 
na evropských a světových trzích, problémy eurozóny a budoucnost eura. Joseph Stiglitz, Robert 
Skidelsky, Kenneth Rogoff, Michael Boskin. 
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Štefan Lyócsa, Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost 
Volatility regimes in macroeconomic time series : the case of the Visegrad group 
Proměnlivé režimy v makroekonomických časových řadách : na příkladu zemí Visegrádské 
skupiny 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 6, p. 530-544 
Identifikace proměnlivých režimů v makroekonomických časových řadách u vybraných zemí střední a 
východní Evropy (ČR, Polsko, Maďarsko a SR), které v devadesátých letech prodělaly hospodářskou 
transformaci. Autoři modelovým způsobem zkoumají význačné znaky souborů dat, určují jejich 
proměnlivé režimy a v závěru interpretují výsledky analýzy. - Pozn. 
 
D. Heß ... [et al.] 
Zeitenwende in der Ökonomie 
Přelomové období v ekonomii 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 17 (24.1.2012), S. 16 
Konference "Re-thinking economics" (konaná ve Frankfurtu 23.-24.1.2012) se zabývala potřebou 
změny v dosavadní podobě makroekonomie: poukázala na praktikované modely, které ztroskotávají, a 
přimlouvá se za větší "rozmanitost" i větší provázanost ekonomických věd s realitou - protože 
makroekonomie v dnešní podobě se již přežila. Zdůrazněn byl např. význam psychologického faktoru 
(ekonomie chování) či význam jemného paternalismu (prospěšnost státních zásahů bez potlačování 
svobody rozhodování jedince). -- K tématu dále i HB z 25. ledna 2012, č. 18, s. 16-17. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
A. Breitenfellner and R. Kuenzel 
Accounting for inflation dynamics in the euro area 
Příčiny dynamiky inflace v eurozóně 
Quarterly report on the euro area, Vol. 10, (2011) No. 4, p. 28-33 
Vývoj spotřebitelských cen v r. 2011 vykazoval značnou volatilitu. V příspěvku se hodnotí, jaké 
faktory přispěly k inflaci, a zkoumá se zejména úloha cen energií a dalších komodit. V inflaci se 
promítly i nebývale silné sezónní výkyvy cen oděvů a obuvi, což ovlivnil dočasný efekt 
metodologické změny kompilace statistických údajů pro HICP v některých členských zemích.            
V r. 2012 a 2013 se počítá s inflací v eurozóně ve výši 2 %. - Pozn. 
 
By Henny Sender 
An enduring squall 
Trvalý nápor 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37829 (20.1.2012), p. 9 
Hypoteční krize, která zatáhla USA do recese, zůstává nevyřešená. Druhou největší banku - Bank of 
America - stále zatěžuje nepovedený nákup velkého hypotečního domu Countrywide, uskutečněný     
v letech 2007-08. Banka se snaží vyhovět přání jak akcionářů, tak regulátorů - a mezitím zvažuje 
podání žádosti o konkurz pro svou hypoteční jednotku. 
 
Death by a thousand cuts : Britain's financial industry 
Smrt z tisíce řezných ran : britský finanční průmysl 
The Economist, Vol. 401, (2011) No. 8766, p. 17-19 
Na nejúspěšnější britské odvětví dopadá evropská krize i regulace, vlastní i unijní. Otázkou také je, 
zda všechny dovednosti a znalosti londýnské City, její síť firem a likvidita trhů budou stačit na to, aby 
zůstala nejvýznamnějším mezinárodním finančním centrem za situace, kdy se globální ekonomické 
aktivity přesouvají do Asie. -- Viz i článek na s. 8 pod názvem Save the City. 
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Jesús Crespo Cuaresma, Jarko Fidrmuc, Mariya Hake 
Determinants of foreign currency loans in CESEE countries : a meta-analysis 
Determinanty půjček v zahraničních měnách v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy: 
metaanalýza 
Focus on European economic integration, Vol. 2011, No. 4, p. 69-87 
V důsledku negativního dopadu půjček v zahraničních měnách na finanční stabilitu zemí střední, 
východní a jihovýchodní Evropy (SVJE) je v posledních letech věnována zvýšená pozornost výzkumu 
jejich determinant. Autoři využívají metaanalýzu 16 ekonomických studií zabývajících se tematikou 
půjček v zahraničních měnách v zemích SVJE k určení a analyzování nejobvyklejších společných 
určujících faktorů těchto půjček. Jako hlavní determinanty identifikují volatilitu směnného kurzu, 
vklady v zahraničních měnách a poměr inflační volatility a volatility reálného měnového kurzu 
("minimum variance portfolio"). - Pozn. -- Monotematicky zaměřené číslo Credit in CESEE - selected 
topics. 
 
Holger Alich 
Die Schweiz bereitet sich auf den Zerfall der Euro-Zone vor 
Švýcarsko se připravuje na rozpad eurozóny 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 238 (8.12.2011), S. 36 
V diskutovaných opatřeních švýcarské vlády a centrální banky, která by v případě eskalace krize          
v eurozóně mohla být použita, figuruje např. negativní úrok či kontroly pohybu kapitálu; zmíněny jsou 
zkušenosti se slabinou negativního úroku. Riziko skokové revalvace švýcarského franku v důsledku 
spekulativních transakcí, nastavení směnného kurzu CHF/EUR. 
 
Anne Kunz ... [et al.] 
Draghi bringt seine Bazooka in Stellung 
Draghi připravuje svou bazuku k akci 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 48, S. 20-24 
Politici vyvíjejí tlak na ECB, aby neomezenými nákupy půjček zabezpečila přežití eura. Příspěvek 
vysvětluje, že pokud ECB podlehne, zpečetí to konec měnové unie (půjčky bankrotem ohrožených 
zemí přenesou nákazu do eurosystému), popsán je negativní dopad "brakových" půjček na 
Bundesbanku resp. spolkový rozpočet a také to, že dosavadní vývoj povede k nárůstu inflace, což 
nebude akceptovatelné pro stabilní eurozemě, které raději eurozónu opustí. Připojen je přehled 
strategie nákupu státních (příp. podnikových) půjček v americké Fed, Bank of England, Bank of Japan 
a Schweizer Notenbank. 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedli] Marek Hudema, Luděk Vainert 
Eurozóna by měla více řešit problémy bank 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 6 (9.1.2012), s. 14-15 
Rozhovor s guvernérem ČNB o pohledu naší centrální banky na krizi eurozóny, budoucí vývoj české 
ekonomiky a inflace, důvěru mezi bankami a na politické tlaky na centrální banky ve světě. Dále        
o dluhopisové repo facilitě, o dohledu nad zahraničními vlastníky bank v ČR, o dani z bankovních 
transakcí, půjčce MMF a evropských bankovních "zombiích". -- Viz také příspěvek na s. 1. -- Dále 
také rozhovor Krize má více řešení v čas. Euro, č. 1/2012, s. 30-32. 
 
Klára Janicki 
Finanční Vatikán - City of London 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 2, s. 50-53 
Minulost i současnost londýnské finanční čtvrti City. Vlivné centrum finančních služeb s velkým 
významem pro britskou ekonomiku čelí poklesu důvěry v banky, bankovní dani a snižování odměn 
managementu finančních institucí, zároveň ale britská vláda odmítá regulaci finančních trhů, 
Tobinovu daň a další omezení ze strany EU. City of London Corporation. -- Viz také příspěvek Stíny 
nad londýnskou City v čas. Euro, č. 5/2012, s. 50-51. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention : vom 22. Dezember 2011 
Zákon o optimalizaci prevence praní peněz : z 22.12.2011 
Bundesgesetzblatt, Jg. 2011, Nr. 70, S. 2959-2974 
Rozšíření prevence praní špinavých peněz v Německu. Přehled jednotlivých článků nového zákona     
o optimalizaci prevence praní špinavých peněz, které obsahují pozměněné paragrafy: zákona o praní 
špinavých peněz, zákona o úvěrování, zákona o dozoru nad pojišťovnictvím, zákona o osobních 
průkazech, odvodového řádu, nařízení o revizních zprávách, obchodního zákoníku, nařízení o vybírání 
poplatků a převodu nákladů dle zákona o dozoru nad finančními službami, zákona o Bundesbance, 
mincovního zákona a zákona o dohledu nad platebními službami. 
 
Half-cocked Basel : bank capital 
Uspěchaná Basilejská dohoda : bankovní kapitál 
The Economist, Vol. 401, (2011) No. 8766, p. 62 
Prozatímní pravidla regulující rizika vedená v bankovních obchodních knihách mohou mít 
nezamýšlené důsledky. Jedná se o režim Basel 2,5, který ve většině evropských a mnoha světových 
finančních jurisdikcích nabyl účinnosti 31. prosince 2011. Požadavek na navýšení kapitálu v poměru   
k rizikově váženým aktivům zvyšuje náklady bank, nový systém je velmi složitý a užitečné produkty 
se mohou stát hůře obchodovatelnými. 
 
Tomáš Plhoň 
Křížová výprava na banky : světová média informují o potížích evropských finančních domů. 
Run na banku je jejich oblíbený slogan 
Euro, Sv. 2012, č. 2, s. 38-40 
Polemický příspěvek k mediálně podporovanému obrazu o stavu evropského bankovnictví a 
(skrytých) runech na banky. Rozbor současných rizik bankovního sektoru: snižování vkladů, zatížení 
bankovních bilancí vládními dluhopisy předlužených zemí, ztráta důvěry domácností a podniků, 
zamrznutí mezibankovního trhu. Odezvy ECB. 
 
Losing altitude : American banks 
Ztráta výšky : americké banky 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8768, p. 67-69 
Americké banky se mohou radovat z toho, že přežily, ale výsledky jejich hospodaření za poslední 
čtvrtletí r. 2011 nejsou žádným důvodem ke spokojenosti. Zvláště těžké bylo čtvrté čtvrtletí pro 
investiční banky, např. čisté příjmy banky Goldman Sachs klesly v investičním bankovnictví, 
finančním poradenství i úpisu akcií. Žádná z bank však neohlásila změnu strategie, což označuje, že 
současné podmínky považuje za dočasné. 
 
Annina Reimann, Christof Schürmann 
Markant härter : Schuldenkrise 
Nápadně tvrdší : dluhová krize 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 50, S. 102-104, 106-108, 110-111 
I když se ekonomové i politici snaží zapudit myšlenku na návrat německé marky, bylo by nesprávné 
nepřemýšlet o možných efektech oživené marky na úspory, úvěry, půjčky či akcie. V době rostoucí 
pravděpodobnosti rozpadu eurozóny se odborníci zabývají možnostmi ochrany investorů (úspory, 
půjčky, úvěry atd.). Extrémní scénář ukazuje, jak by návrat k původní měně mohl probíhat - zmíněna 
je např. nutnost zavedení kontroly pohybu kapitálu, i to, jak velmi problematická by byla situace pro 
podniky a koncerny orientované na export - jejich výrobky by si mnohá dosavadní odbytiště nemohla 
dovolit (skokově by vzrostla nezaměstnanost), na druhé straně převod německých akcií (Siemens, 
BASF) by mohl proběhnout v kurzu 1:1. Připojen je seznam zemí eurozóny s odhadovaným rozsahem 
re/devalvace z hlediska spotřebitelských cen a rozsahu devalvace z pohledu mzdových nákladů. --      
K tématu viz též WW, 2011, č. 52, s. 26-30. 
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Stanislav Holeš 
Nařízení o krátkých prodejích a swapech úvěrového selhání 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 1, s. 21-23 
Stav projednávání nařízení o regulaci krátkých prodejů (short-selling) a regulaci swapů úvěrového 
selhání (CDS) v Evropském parlamentu; obsah nařízení (působnost a definice; transparenční 
povinnosti; regulace nekrytého short-sellingu akcií a státních dluhopisů a nekrytých CDS na státní 
dluhopisy; pravomoci orgánů dohledu členských států; pravomoci ESMA). - Pozn. 
 
Tomáš Pergler 
Nechtěný rozvod : Brusel by rád oddělil auditory od poradenských aktivit. Velká čtyřka 
protestuje a spoléhá na zdrženlivost národních vlád 
Euro, Sv. 2012, č. 2, s. 24-25 
Snaha Evropské unie o reformu auditního trhu, mezi jejíž opatření patří také úplné oddělení 
neauditních služeb od statutárního auditu a přeneseně i omezení koncentrace auditorských služeb ve 
formě oligopolu Velké čtyřky. Důležitost daňového, právního a manažerského poradenství pro firmy 
V4. Pohled na problematiku ze strany českých kanceláří Velké čtyřky, českého státu, menších 
auditorských firem i podniků. -- Viz také příspěvek do diskuse o reformě auditu od Petra Kříže na      
s. 52. 
 
Stephan Barisitz 
Nonperforming loans in CESEE - what do they comprise? 
Nevýkonné úvěrové pohledávky v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy - co 
zahrnují? 
Focus on European economic integration, Vol. 2011, No. 4, p. 46-68 
Problematika komparability mezinárodních dat o nesplácených úvěrových pohledávkách 
(nonperforming loans, NPLs). Autor vychází z mezinárodní definice NPLs vytvořené Mezinárodním 
měnovým fondem v rámci systému ukazatelů finanční spolehlivosti (Financial Soundness Indicators, 
FSIs), dále používá národní definice pro NPLs uplatňované v jednotlivých státech a data z deseti zemí 
střední, východní a jihovýchodní Evropy pro vytvoření vhodného mezinárodního srovnání. Provádí 
přehled a porovnává vývoj v oblasti nesplácených úvěrových pohledávek v deseti evropských zemích 
(Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina)    
v období 2005-2010. V závěru shrnuje a hodnotí výsledky studie. - Pozn. -- Monotematicky zaměřené 
číslo Credit in CESEE - selected topics. 
 
Klára Kubáňová 
Novinky v právní úpravě postavení a činnosti finančního arbitra 
Daně a finance, Sv. 19, (2011) č. 4, s. 30-35 
Ochrana spotřebitelů na finančním trhu; definice působení finančního arbitra, kompetence a činnost. 
Koncepce financování finančního arbitra (součást rozpočtové kapitoly MF), nově zavedená podmínka 
bezúhonnosti. Změny v taxativním výčtu ukončení výkonu funkce finančního arbitra. Sankce ukládané 
arbitrem, navýšení minimální výše paušální složky. - Pozn. 
 
Adam Geršl, Jakub Seidler 
Polštář, který nepasuje : nastavení proticyklických pravidel Basel III může být pro české banky 
problematické 
Euro, Sv. 2012, č. 1, s. 48-49 
K oslabení procyklického chování bankovního sektoru a omezení systémového rizika prostřednictvím 
tzv. proticyklického bankovního polštáře, který je součástí reformy regulatorního rámce bankovnictví 
Basilej III. Polemický pohled na navrhovaný způsob měření nadměrného úvěrování a odhadu 
dlouhodobého trendu pomocí Hodrickova-Prescottova filtru z pohledu konvergujících ekonomik 
včetně ČR. Autoři navrhují alternativní metodu založenou na zohlednění ekonomických fundamentů 
dané země. 
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John Gapper 
Promises that proved ultimately empty 
Naprosto prázdné sliby 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37820 (10.1.2012), p. 7 
V podrobné analýze postavení bankovního sektoru ve společnosti se konstatuje, že bankovnictví se     
v současné době nachází v rukách špatných lidí. Systém musí stavět na efektivnosti a nákladech, 
kterým tito lidé nerozumí. Jestliže banky nedokážou jasně vysvětlit svou užitečnost a neomezí 
praktiky, které jim přinesly tolik nepřátel, čeká je dlouhý a vysilující boj proti novým regulačním 
opatřením. -- Článek je součástí série Capitalism in crisis, která začala vycházet ve Financial Times    
9. ledna 2012. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny č. 9/2012 ze dne 12. 1. 2012, s. 18 pod 
názvem Banky musí lépe obhájit svůj přínos pro lidskou společnost. 
 
Tomáš Plhoň 
Příliš bezzubý rating 
Euro, Sv. 2012, č. 4, s. 42-43 
Úvaha nad příčinami toho, že po snížení úvěrového ratingu devíti evropských států včetně Francie 
ratingovou agenturou Standard & Poor's, zůstávají finanční trhy klidné. Autor rozebírá některé 
interpretace, proč trhy věnují ratingovým agenturám méně pozornosti. -- Viz také příspěvek o ratingovém 
hodnocení zemí eurozóny k 13.1.2012 (mimo Řecka) na s. 13. 
 
Eva Zamrazilová 
Staronová měnová krize 
Euro, Sv. 2012, č. 4, s. 52-53 
Diskusní příspěvek k tématu krize eurozóny a jednotné společné měny. Autorka uvádí, že zavedení 
eura mělo být lékem na měnové turbulence i měnové krize v Evropě, nicméně současná dluhová krize 
eurozóny má příčiny velmi podobné nerovnováhám, které vedly k turbulencím evropských měn          
v minulosti. Jako zásadní projevy nesourodosti eurozóny uvádí odlišnou míru inflace, ztrátu cenové 
konkurenceschopnosti, zvyšování deficitu běžného účtu - zejména u periferních zemí byl kurz eura pro 
udržení vnější rovnováhy i inflace příliš silný, měnové sazby příliš nízké a jednotná měnová politika 
představovala v podmínkách nesourodosti asymetrický šok. Dle mínění autorky je vize překonání 
dluhové krize rozpočtovou disciplínou nereálná, jelikož neřeší podstatu vzniku nerovnovážných 
tendencí v eurozóně. 
 
Jens Hagen 
Und es gibt sie doch noch: Sparbücher mit gutem Zins 
A přece ještě existují: vkladní knížky s dobrým úrokem 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 240 (12.12.2011), S. 38-39 
I když se zdá, že klasická vkladní knížka dosloužila, některé německé banky přispívají k jejímu 
určitému obrození. Banky, které potřebují vklady klientů, nabízejí k nově založeným vkladním 
knížkám překvapivě vysoké úroky (až 2,7 %); dnešní knížky mohou fungovat online, lze na ně ukládat 
i zcela malé obnosy a vybírat z nich je možné přes bankomat, záporem bývá limitovaný výběr a 
"trestní" úrok v případě předčasného výběru vyšší částky z konta knížky. 
 
Tomáš Ambra ... [et al.] 
Vybrané zmeny v medzinárodnej a európskej regulácii finančného trhu v roku 2011 
Biatec, Sv. 19, (2011) č. 10, s. 19-27 
Finanční dohled a regulace, aktivity Evropské komise a globálních regulačních institucí, navržené a 
přijaté změny v roce 2011, trendy pro rok 2012. Systémově významné finanční instituce, SIFI, G-SIFI 
(globální SIFI), ukazatelé systémového významu, čtyři koše navýšení kapitálových požadavků. 
Krizový management bankovních skupin, nástroje ke zvládání krize v bance. Revize MIFID, hlavní 
cíle nové směrnice MIFID; nařízení MIFIR. MAD, revize směrnice o obchodování s využitím 
důvěrných informací a o manipulaci trhu, MTF, OTF, zásady v oblasti sankcí. Novinky v regulaci 
kolektivního investování, správa alternativních investičních fondů, směrnice AIFMD (upravuje 
oblasti, které nezohledňuje směrnice UCITS), 59 doporučení ESMA k prováděcím předpisům (např. 
vymezování potencionálních rizik). Pojistná garanční schémata. Směrnice Omnibus II. Revize 
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směrnice o činnostech a dohledu nad institucemi zaměstnaneckého důchodového zabezpečení 
(odstranění legislativních překážek podnikání na společném trhu EU). Revize směrnic o transparentnosti. 
Revize směrnice o prospektu. Návrh nařízení v souvislosti s krátkými prodeji a swapy na úvěrové 
selhání (CDS). - Pozn. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
By Joe Leahy 
A high-flyer now flags : the Brazilian economy 
Ambiciózní ekonomika ochabuje : brazilské hospodářství 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37821 (11.1.2012), p. 7 
Po deseti letech růstu v asijském stylu vstupuje největší latinskoamerická země do zpomalení, které 
prověří manévrování jejích politiků a odolnost obyvatelstva. V příspěvku se rozebírá hospodářská 
politika nové brazilské prezidentky Dilmy Roussefové, která je označována za "tropickou Margaret 
Thatcherovou". V loňském roce vyměnila několik ministrů obviněných z korupce, letos bude muset 
usilovat o oživení země a dokázat, že si Brazílie zaslouží svou pověst prosperujícího člena klubu 
BRIC. 
 
Klaus Stratmann 
Angriff auf den Solarstrom 
Útok na solární elektřinu 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 17 (24.1.2012), S. 14 
K požadavku urychlené reformy německého zákona o obnovitelných energiích (EEG) vzhledem k tomu, 
že jakýkoli odklad změn představuje nárůst počtu solárních zařízení a tím zatížení spotřebitelů na více 
než 20 let. Pokles cen solárních modulů je rychlejší než pokles dotací z titulu EEG, více než polovina 
podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů míří do solární energie, jejíž podíl na celkové výrobě 
eletřiny činí pouze 3 procenta. -- K tématu viz též HB, 16.1.2012, č. 11, s. 12-13 a HB, 17.1.2012,      
č. 12, s. 14. 
 
Andreas Wildhagen ... [et al.] 
Aufwärts ohne Ende : Energie 
Nahoru bez konce : energie 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 51, S. 46-51 
Zdražování energií začíná být pro Německo vážným problémem, hlavní vinu na růstu cen má vedle 
energetických, ropných a plynových koncernů především stát (např. z titulu plateb za napájení sítí 
elektřinou z obnovitelných zdrojů), který cenu šroubuje daněmi a (na)řízeným odklonem od atomové 
energie. Trend nárůstu cen topného oleje, elektřiny, nafty, plynu; jednotlivé cenové složky. 
 
By Chris Giles and Andrew Bounds 
Brutal for Britain 
Brutální jako Británie 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37825 (16.1.2012), p. 7 
Británie se dobrovolně dala cestou fiskální úspornosti, aby snížila rozpočtový schodek, a teď ji čeká 
delší období ve stavu blížícím se stagnaci. Příjmy domácností a spotřebu omezila podle ekonomů spíše 
inflace než zvýšení daní a škrty ve veřejných výdajích. Podle ministra financí je ekonomika velmi 
nevyvážená. I kdyby se průmyslová výroba dostala na předchozí úroveň, růst produktivity je takový, 
že pravděpodobně nevznikne větší počet pracovních míst. 
 
Michal Mejstřík ; [rozhovor vedli] Martin Mařík, Jan Němec 
Česko má výhodu, když se velké země perou 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 1, s. 50-53 
V rozhovoru se přední český ekonom věnuje tématům dluhové krize eurozóny a jejím možným 
řešením, potenciálním dopadům rozpadu eurozóny a postavení Evropy v globální ekonomice. Dále      
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k vlivu politického cyklu na hospodářství státu, ke strukturovanému přístupu v podpoře českého 
exportu a stěžejním exportním trhům pro ČR. 
 
Jana Sereghyová 
Evropská ekonomika ve střednědobé perspektivě 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 3, s. 22-32 
Shrnutí makroekonomických prognóz předložených některými mezinárodními organizacemi. Ukazuje 
se, že zřejmě dochází k nevratným změnám ve zdrojích a v určení světového produktu i v postavení, 
které jednotlivé země a regiony zaujmou ve světové ekonomice již ve střednědobém horizontu.          
K přetrvávání značných rozdílů ve výkonnosti ekonomik, k důvodům relativně slabého oživení 
hospodářské aktivity a k hospodářským rizikům členských států EU. Stručný přehled predikcí 
střednědobého vývoje ekonomik jednotlivých států EU, v tabulkách predikce vývoje 
makroekonomických ukazatelů na období 2011-2015. - Pozn. 
 
Martin Gerth, Frank Doll 
Hände Weg vom Acker? 
Ruce pryč od polí? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 48, S. 138-144,146-149 
Agrární spekulace. Autoři vyvracejí podezření, že jsou to především banky a hedžové fondy, které 
svými obchody a spekulacemi zdražují obilí. Skutečný a největší vliv na šroubování cen potravin by 
však měl být přisuzován hlavně nárůstu počtu obyvatel, biobenzínu a počasí, protože spekulanti se 
spíše jen přiživují a posilují momentální trend. CBOT, k historii termínovaných obchodů. 
 
How to get a date 
Jak zjistit přesné datum 
The Economist, Vol. 401, (2011) No. 8765, p. 57 
Hledání odpovědi na otázku, jak měřit hospodářskou moc a kdy Čína hospodářsky předstihne Spojené 
státy. Různá kritéria (výroba oceli, vlastnictví mobilních telefonů, spotřeba piva, počty udělených 
patentů, vývoz, fixní kapitálové investice). Důsledky pro globální ekonomiku. 
 
Daniel Tudor, Song Jung-a, Sebastien Falletti 
Investing in South Korea 
Investování v Jižní Koreji 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37804 (19.12.2011), sep. sect. (3 p.) 
Hospodářská a politická situace v Jižní Koreji, obchodní vztahy mezi Koreou a EU, retailové 
investice, trh práce, podpora podnikání aj. 
 
Caroline Newhouse 
Ireland: a recovery still in need of confirmation 
Irsko: oživení potřebuje potvrdit 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 11, p. 23-33 
Pohled na očekávaný vzestupný trend hospodářského oživení Irska v roce 2011. Přehled o mezinárodní 
pomoci, o kterou pod tlakem ECB požádala irská vláda v listopadu 2010, a o dalekosáhlých dopadech 
krize na domácnosti je úvodem k analýze současné situace, ve které se irská ekonomika nachází. 
Autorka seznamuje s makroekonomickým vývojem a výhledem do roku 2013, zkoumá stav 
bankovnictví a veřejných financí po dokončení první fáze plánu na konsolidaci veřejných financí a 
restrukturalizace bankovního sektoru a upozorňuje na některá rizika ohrožující oživení této malé 
otevřené ekonomiky. - Pozn. 
 
Martin Petříček 
Kapitalismus se socialistickou tváří : Kuba 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 51-52, s. 64-69 
K opatřením současné ekonomické reformy na Kubě a k praktickým důsledkům pro obyvatelstvo. 
Podrobněji k soukromému podnikání na Kubě a k pravidlům pro malé soukromé živnosti, reformní 
kroky v oblasti prodeje aut, bytového trhu, půjček pro živnostníky, stěhování za prací atd. Zvláštní 
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příspěvek shrnuje česko-kubánský zahraniční obchod a českou investiční aktivitu v rámci kubánské 
ekonomiky. -- Viz také příspěvek v čas. Euro č. 2/2012, s. 41-43. 
 
Jan Němec 
Nejlépe si vede Švédsko, Česko je v unii desáté 
Ekonom, Sv. 55, (2011) č. 51-52, s. 70-73 
Bilancování v době pokračující dluhové krize eurozóny - žebříček deseti momentálně nejstabilnějších 
ekonomik Evropské unie na základě makroekonomických dat (veřejný dluh, rozpočtové saldo, 
hospodářský růst, konkurenceschopnost, produktivita práce, nezaměstnanost). První pozici v něm 
získalo Švédsko, ČR se umístila na 10. místě. -- K situaci švédské ekonomiky a úloze nepřijetí eura    
v ní viz čas. Euro, č. 51-52/2011, s. 76-77. 
 
Miroslav Zámečník 
Rébus Maových dědiců : ekonomika začíná pociťovat nižší zakázky plynoucí z největšího 
exportního trhu - Evropské unie 
Euro, Sv. 2012, č. 4, s. 38-41 
Shrnutí akutních problémů čínské ekonomiky se zaměřením na očekávané otřesy spojené se změnou 
hlavních politických představitelů země, pokles čistého exportu do EU, návratnost investic do 
infrastruktury, zadlužení státních podniků, provinčních vlád i municipalit, realitní boom a spekulativní 
nákupy nemovitostí. 
 
Dáša Hyklová 
Reformy podle Pekingu : růst čínské ekonomiky bude zřejmě nižší než dosud. Závislost na 
exportu se stává brzdou 
Euro, Sv. 2012, č. 1, s. 42-43 
Pohled na nerovnoměrný ekonomický vývoj Číny, rizika spojená s inflačními tlaky, rostoucí sociální 
nerovností a urbanizací, zhoršujícím se životním prostředím v některých částech země a realitní 
bublinou. Sociální nepokoje. 
 
Martin Wolf 
Seven ways to fix the system's flaws 
Sedm cest, jak napravit chyby systému 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37831 (23.1.2012), p. 5 
Šoky způsobené krizí současného světa jsou natolik velké, že posilují argumenty ve prospěch reforem. 
Autor zvažuje ve svém příspěvku sedm otázek - jak stabilizovat nestabilní ekonomiku, dát do pořádku 
finanční systém, vyřešit nerovnost a nezaměstnanost, změnit řízení podniků, napravit daňové systémy, 
omezit politickou korupci a regulovat podniky operující v globálním měřítku. -- Článek je součástí 
série Capitalism in crisis. 
 
Kateřina Arnoštová ... [et al.] 
Short-term forecasting of Czech quarterly GDP using monthly indicators 
Krátkodobé prognózování českého čtvrtletního HDP za použití měsíčních ukazatelů 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 6, p. 566-583 
Problematika potenciálního zlepšování přesnosti předpovědí HDP. Autoři hodnotí a porovnávají 
prognostickou výkonnost (out-of-sample) šesti faktorových i nefaktorových modelů v oblasti 
krátkodobých předpovědí čtvrtletního HDP za použití měsíčních ukazatelů. Výsledky také srovnávají  
s obdobnou studií ECB pro vybrané státy eurozóny. - Pozn. 
 
Martin Wolf 
The 2012 recovery: handle with care 
Oživení v r. 2012: křehké, neklopit! 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37815 (4.1.2012), p. 9 
Předpovědi hospodářského růstu pro r. 2012 jsou mnohem nižší, než ještě před rokem. S mírným 
růstem se mezi bohatými zeměmi počítá jen v Japonsku a USA. Navíc se za období 2006-2013 
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dramaticky zvýší v některých zemích poměr hrubého veřejného dluhu k HDP. Autor hledá odpověď 
na otázku, proč tak drastická opatření přinesla jen tak skromné výsledky. 
 
By Jan Cienski 
The long game 
Dlouhá hra 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37815 (4.1.2012), p. 7 
Polsko má velkou naději, že zopakuje svůj výkon z r. 2009 a opět unikne recesi. To by mu mělo 
pomoci k zisku významnějšího postavení v rámci Evropské unie. Např. pro Německo je nyní Polsko 
důležitějším obchodním partnerem než Rusko. Depreciace zlotého pomohla vývozům, ale výkyvy 
polské měny současně znesnadňují firemní plánování. 
 
Adrian Wooldridge 
The visible hand : special report on state capitalism 
Viditelná ruka : zvláštní zpráva o státním kapitalismu 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8768, centr. sect. (18 p.) 
Neviditelná ruka trhu uvolňuje prostor viditelné a často autoritářské ruce státního kapitalismu. 
Jednotlivé články přehledu jsou věnovány stručné historii státního kapitalismu, šíření státních 
podniků, různým variantám a podobám státního kapitalismu, přednostem a nedostatkům tohoto 
systému a dalším souvisejícím otázkám. 
 
Roman Šitner 
Ve světě ceny potravin klesají, v Česku zdražily nejvíc za čtyři roky : inflace 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 7 (10.1.2012), s. 16 
Potraviny v ČR táhnou vzhůru spotřební ceny v celé ekonomice, růst cen od září 2011, kdy PS 
schválila zvýšení DPH, je nejvyšší za poslední čtyři roky. Graf znázorňuje změny cen potravin             
v posledních pěti letech. 
 

Informatika. Počítače 
 
The war on terabytes : financial terrorism 
Válka s elektronickými útoky : finanční terorismus 
The Economist, Vol. 401, (2011) No. 8765, p. 53-54 
Finanční sektor se v posledních čtyřech letech tak úspěšně srazil sám na kolena, že je snadné 
přehlédnout hrozby zvenčí. Na předním místě mezi hrozbami figurují elektronické útoky. Podle 
amerického ministra obrany by kybernetický útok na finanční trhy, energetické sítě a vládní systémy 
mohl být "příští Pearl Harbour". Za útoky také nemusí být jen hospodářské motivy. -- Český překlad 
článku pod názvem Kybernetický Pearl Harbour viz čas. Ekonom č. 1/2012, s. 38-39. -- 
Problematikou ochrany amerických bank před kybernetickými zločiny se zabývá i článek ve Financial 
Times ze dne 3. 1. 2012 na s. 5 pod názvem Robbers down the line. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Sylvie Montout, Clément de Rivas, Arthur Sode 
International trade integration and consumer prices in Europe, 1998-2008 
Integrace mezinárodního obchodu a spotřebitelské ceny v Evropě v letech 1998-2008 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 95, p. 1-8 
Autoři zjišťují dopad mezinárodní obchodní integrace na inflaci a spotřebitelské ceny globálních 
výrobků (global goods) v zemích Evropské unie. Stanovují trendy cenových indexů těchto výrobků     
v letech 1998-2008 v jednotlivých zemích a analyzují příčiny velkých rozdílů mezi inflačními 
diferenciály globálních výrobků. Zaměřují se na situaci Francie a porovnávají ji se zbytkem EU, dále 
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zjišťují změnu poměru cen globálních výrobků ve spotřebním koši v závislosti na příjmech 
domácnosti ve Francii. - Pozn. 
 
Violaine Faubert 
Learning from the first globalisation (1870-1914) 
Ponaučení z první globalizace (1870-1914) 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 93, p. 1-8 
Studie porovnává charakteristiky současné globalizace, která začala v 70. letech 20. století, s prvním 
globalizačním obdobím světové ekonomiky v letech 1870-1914. Hledá společné znaky a analyzuje 
odlišnosti v intenzitě a složení obchodních toků, v internacionalizaci finančních trhů, kapitálových a 
obchodních toků a jejich integraci. Autorka vyvozuje poučení z první vlny globalizace ohledně 
obchodních politik a hospodářsko-politických opatření umožňujících snižovat zranitelnost světového 
hospodářství vůči finančním krizím. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Downturn, start up 
Je hospodářský pokles, začni podnikat 
The Economist, Vol. 401, (2012) No. 8766, p. 63 
Několik studií se zabývalo otázkou, jaké jsou dopady hospodářského poklesu na podnikatele a 
manažery. Vyplývá z nich, že recese nemusí být tak špatná doba pro založení nového podniku. 
Ukazuje se, že doba poklesu i konjunktury ovlivňuje podobu podnikání více, než se myslelo, protože 
má dopad na způsob utváření podniku i na jeho řízení. 
 
Rüdiger Loitz, Kurt Glasner 
Embedded Accounting : Umsetzung von Accounting Änderungen in die Unternehmensprozesse 
 [Komplexně pojatá] integrace účetnictví : začleňování změn účetnictví do podnikových procesů 
Der Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 50, S. 2789-2797 
Účetní standardy a zvláště pak IFRS průběžně procházejí změnami, které je potřeba pro praxi 
komplexně vyhodnotit a dále efektivně a přiměřeně prosadit, což mnohdy pro podniky představuje 
značné implementační úsilí. Shrnuty jsou problémy, které realizaci změn účetnictví provázejí, a 
představeny návrhy řešení na přenesení změn do stávajícího podnikového procesu; připojen je postup 
v případě změny leasingového standardu. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Dietrich Creutzburg 
Angst vor der Rente mit 67 
Strach z důchodu v 67 letech 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 2 (3.1.2012), S. 12-13 
Věk odchodu do důchodu v Německu se má do roku 2029 postupně zvýšit na 67 let (od počátku roku 
2012 mají zaměstnanci nárok na plný důchod ve věku 65 let a 1 měsíce, kritiku reformní úpravy 
důchodového věku by částečně měla usmířit možnost (předčasného) odchodu do plného důchodu po 
odpracování 45 let. Důchodové statistiky ukazují, že v roce 2010 odešlo do předčasného a tedy 
sníženého důchodu více než 47 procent z nových důchodců, což popírá proklamované úspěchy             
v zaměstnávání starších lidí. Na druhé straně statistiky ukazují, že roste podíl těch, kteří odcházejí do 
regulérního důchodu až v 65 letech - průměrný (skutečný) věk odchodu do důchodu se od roku 2000 
zvýšil téměř o jeden rok na 63,5 roku. -- Změnám v regulérním a předčasném důchodu v Rakousku, 
Francii a Velké Británii se věnuje další příspěvek na s. 12-13. 
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Jaroslav Lockenbauer, Peter Truska 
Exekuce penzijního připojištění 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 892-894 
Možnost exekučního postižení peněžních prostředků z penzijního připojištění; povaha penzijního 
fondu; povaha účtu účastníka penzijního připojištění; vznik a existence pohledávky ze smlouvy           
o penzijním připojištění; insolvenční řízení - majetková podstata. - Pozn. 
 
Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický, Andrea Čambalová 
Fiškálna udržateľnosť penzijných systémov 
Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 6, s. 723-742 
Fiskální udržitelnost penzijních systémů jako významná část problematiky veřejných financí. 
Příspěvek obsahuje teoretická východiska a názory významných ekonomických autorit na 
transformaci na fondový nebo kombinovaný penzijní systém, dále definuje faktory a podmínky 
fiskální udržitelnosti veřejné části penzijních systémů v podobě udržitelného dluhu. Následně 
seznamuje s trojpilířovým systémem starobních důchodů v SR a s výsledky simulace fiskální 
udržitelnosti průběžného penzijního systému a jeho variant v SR. V závěru je formulován názor, že 
mezigenerační rovnost není v podmínkách stárnutí populace dlouhodobě dosažitelná bez zásadních 
parametrických úprav penzijního systému. - Pozn. 
 
Antonín Daněk 
Průměrná mzda a další změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2012 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 1, s. 36-37 
Minimální a průměrná mzda pro účely zdravotního pojištění, dohody o pracovní činnosti, minimum 
OSVČ, maximální vyměřovací základ, pravděpodobné pojistné. Členové družstev, dohody o provedení 
práce, zvýšení minimální mzdy, odpočty beze změn. 
 
Dietrich Creutzburg, Thomas Sigmund 
Selbstständige sollen vorsorgen 
Povinné důchodové zabezpečení osob samostatně výdělečně činných 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 1 (2.1.2012), S. 16-17 
Myšlenka zavést povinné důchodového pojištění pro svobodná povolání a živnostníky v Německu je 
odůvodňována tím, že v některých nových povoláních (Soloselbstständige) se lidé dostatečně 
nezabezpečují na stáří, v důchodovém věku pak mohou být i ohroženi chudobou a budou nárokovat 
základní zabezpečení od státu. Připojeny jsou argumenty odpůrců i příznivců návrhu na povinný 
odvod příspěvků na důchodové pojištění pro OSVČ. 
 
Cornelia Schmergal, Cordula Tutt 
Sparen war gestern 
Šetření patří včerejšku 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 3, S. 18-21 
I když se německým důchodcům daří převážně dobře, připravuje spolková vláda další reformu. 
Manželský pár v důchodu pobírá ve starých zemích cca 3 328 eur, ve východních zemích to je 2 784 
eur - předpokladem dobrého příjmu v důchodu je soukromé či podnikové připojištění a také předchozí 
zaměstnání ve státní službě; průměrný zákonný důchod u mužů ve starých zemích dosahuje 1 051 eur, 
v nových zemích 1 009 eur, ženy dostávají 514/699 eur (v nových zemích je jiná praxe zaměstnanosti 
matek). Výší zákonného důchodu se zabývá vláda výhledově - zatím sice žijí na hranici chudoby asi 
dvě procenta důchodců, postupně se však bude nárok na zákonný důchod snižovat  a s ním i úroveň 
zabezpečení. Podle reformního plánu by měl být důchodový systém způsobilý pro budoucnost a neměl 
by příliš zatěžovat mladou generaci (a prodražovat faktor práce). Navrhováno je rozšířené důchodové 
plnění např. vůči matkám s částečným úvazkem či lidem se zdravotním omezením, což by si 
samozřejmě vyžádalo dodatečné financování důchodové pokladny. Zuschussrente, dodatkový důchod. 
-- S reformními plány blíže seznamuje rozhovor se spolkovou ministryní práce a sociálních věcí na    
s. 22-23. 
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Peter Thelen 
Vorruhestand mit Krankengeld? 
Přes období předčasného důchodu s nemocenskou? 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 241 (13.12.2011), S. 14 
K nárůstu dlouhodobě nemocných především starších občanů (v předdůchodovém období) v Německu 
- i z pohledu změněných pravidel pro odchod do (předčasného) důchodu a změněných resp. 
zpřísněných předpisů pro nezaměstnané předdůchodového věku; statistické údaje o průměrném trvání 
nemoci, podmínky nároku a výše nemocenské, kterou vyplácí pojišťovna od 7. týdne pracovní 
neschopnosti (po dobu předchozích 6 týdnů pobírá nemocný zaměstnanec náhradu mzdy resp. 
Lohnfortzahlung od zaměstnavatele ve výši 100 %). 
 
Antonín Daněk 
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2012 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 1, s. 32-33 
Rekapitulace důležitých změn v placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností ve 
zdravotním pojištění k 1.1.2012; započitatelný příjem, osoby pracující na základě dohody o provedení 
práce, minimum OSVČ, odpočet od dosaženého příjmu, dopad příp. zvýšení minimální mzdy. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Petra Posedel, Maruška Vizek 
Are house prices characterized by threshold effects? : evidence from developed and post-
transition countries 
Vyznačují se ceny nemovitostí prahovými účinky? : údaje z rozvinutých a post-tranzitivních 
zemí 
Finance a úvěr, Vol. 61, (2011) No. 6, p. 584-600 
Modelové testování nelineárních vlastností cen nemovitostí a hledání hlavních určujících faktorů ceny 
bydlení ve čtyřech transformujících se ekonomikách střední a východní Evropy. Na základě 
empirických dat ze čtyř rozvinutých a čtyř rozvíjejících se ekonomik (USA, Velká Británie, Španělsko 
a Irsko, resp. Bulharsko, Chorvatsko, ČR a Estonsko) jsou zkoumány prahové kointegrace a 
asymetrické úpravy cen nemovitostí a autoři zjišťují, zda nelinearity cen nemovitostí částečně 
přispívají k boomu těchto cen. Přehled studií k danému tématu, seznámení s metodologií a daty a 
detailní rozbor výsledků provedené empirické analýzy. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Pierre-Édouard Batard, Emmanuel Saillard 
Diagnosing youth unemployment 
Diagnostikování nezaměstnanosti mladých lidí 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 92, p. 1-8 
Jedním z důsledků krize je skutečnost, že nezaměstnanost mezi mladými lidmi ve věkové skupině 15-
24 let dosáhla ve Francii v prvním čtvrtletí roku 2011 22,8 %. Studie na základě analýzy dostupných 
ukazatelů a dráhy přechodu ze školy do práce identifikuje specifické problémy, se kterými se mladí 
lidé setkávají při začlenění se do trhu práce. Přináší také mezinárodní porovnání míry nezaměstnanosti 
mladých lidí v evropských zemích. - Pozn. 
 
Ladislav Jouza 
Dovolená - nová řešení 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 1, s. 20-25 
Změny v právní úpravě dovolené dle novely zákoníku práce; nástup dovolené, automatický nástup na 
dovolenou, dovolená po částech, dovolená po nástupu do zaměstnání, krácení dovolené, poměrná 
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dovolená, délka dovolené, dovolená po vzniku nároku, náhrada mzdy před dovolenou, dodatková 
dovolená. 
 
Hana Kejhová ; AK Randl Partners 
Nový zákoník práce: třináct důležitých změn. A na co si dát pozor 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 1 (2.1.2012), s. 27 
Přehledné shrnutí změn, které s účinností od 1. ledna 2012 přináší do českého pracovního práva 
novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb. Změny v oblasti: zkušební doby, pracovního poměru na dobu 
určitou, odstoupení od pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dovolené, pracovní doby a 
odměňování, evidence pracovní doby, práce o víkendu a přesčas, skončení pracovního poměru, 
výpovědní doby, stravného a moderačního práva soudu. 
 
Johannes Pennekamp 
Teure Arbeitslosigkeit 
Drahá nezaměstnanost 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 4 (5.1.2012), S. 18 
Z citovaných studií vyplývá, že růst nezaměstnanosti v době recese má na lidi bez práce mnohem větší 
dopady, než se předpokládalo: ztráta práce v době hospodářské krize znamená výhledový pokles 
příjmu i po dobu 15 let - jakmile lidé v době krize přijmou hůře placenou práci, je pro ně pak už velmi 
obtížné dostat se na původní úroveň. Lidé, kteří přijdou o práci v době krize, tratí (z dlouhodobého 
pohledu) cca 2,5 předchozího ročního příjmu, kdežto u zaměstnanců propuštěných v lepších časech je 
to pouze 1,5 ročního příjmu. Zmíněna jsou rovněž další hlediska kvality života, o něž nezaměstnaní 
přicházejí a v této souvislosti se zdůrazňuje role aktivní politiky na trhu práce: v době krize                 
v Německu (2009) bylo na záchranu jednoho pracovního místa vynaloženo 16 600 eur (krátká práce), 
což je však ve srovnání s náklady a dopady v důsledku nezaměstnanosti opravdu výhodné. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 2/2012  
Dávky v nezaměstnanosti od 1.1.2012. Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání. Srážky ze mzdy 
v roce 2012. Právní úprava dovolené - změny. Neznámý plátce ve zdravotním pojištění. Zákon            
o důchodovém spoření (2.) Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé. Náhrady cestovních výdajů. Změny 
u zahraničního stravného od roku 2012. 
 

Právo 
 
Karel Alexa 
Aktuální problém počítání času podle nového daňového řádu 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 1, s. 80-91 
Jednou z mnoha změn, kterou zavádí do správy daní nový daňový řád, je i nová formulace pravidla 
pro počítání času u lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Autor srovnává úpravu počítání času 
obsaženou v některých vnitrostátních, mezinárodních a evropských právních předpisech a na základě 
provedené komparace se pokouší abstrahovat společná pravidla počítání času a principy, které s nimi 
souvisí. - Pozn. 
 
Alexander J. Bělohlávek 
Hmotněprávní standardy ochrany přímých zahraničních investic 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 1, s. 1-51 
Význam mezinárodněprávní ochrany investic pro formování standardů mezinárodního práva; 
vyvlastnění: zákaz vyvlastnění versus legálnost vyvlastnění; spravedlivé a rovné zacházení; národní 
zacházení; doložka nejvyšších výhod; svévolná, nepřiměřená nebo diskriminační opatření; plná 
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ochrana a bezpečnost; zákaz požadavků na plnění; volný převod peněžních prostředků; zastřešující 
doložka (tzv. umbrella clause). - Pozn. 
 
Karel Marek 
K právní úpravě a evropské judikatuře při zadávání veřejných zakázek 
Jurisprudence, Sv. 20, (2011) č. 7-8, s. 48-52 
Česká právní úprava zadávání veřejných zakázek, transponování evropských směrnic do českého 
práva, řada judikátů Soudního dvora EU k problematice. - Pozn. 
 
Lukáš Sadecký 
Křižovaný šek 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 12-16 
Šek jakožto listinný cenný papír může výstavce nebo majitel opatřit tzv. křižováním. Autor pojednává 
šekovou problematiku z pohledu rozhodovací praxe soudů, kde nachází prostor pro výkladově 
rozdílná stanoviska. - Pozn. 
 
Jan Dědič 
Novinky v právní úpravě přeměn obchodních společností a družstev 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 1, s. 9-17 
Důvody rozsáhlé novelizace zákona o přeměnách; nové možnosti přeměn; projekt přeměny, forma, 
obsah, zrušení a schválení; možnost plnit informační povinnost elektronicky; nové prvky v ochraně 
společníků. - Pozn. 
 
Karel Eliáš 
Nový občanský zákoník po schválení v Poslanecké sněmovně 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 4, (2012) č. 1, s. 17-20 
Z projednávání návrhu občanského zákoníku ústavněprávním výborem Poslanecké sněmovny vzešla 
řada změn oproti původnímu vládnímu návrhu. Článek informuje o těch změnách provedených           
v zákonné osnově, které mají podstatnější význam pro komerční praxi. Jednotlivé body se týkají 
právnických osob, věcí, společného jmění manželů, držby a vydržení, předkupního práva 
spoluvlastníků, správy cizího majetku a svěřenského fondu, změny obchodních podmínek, nájmu a 
náhrady škody a bezdůvodného obohacení. 
 
David Petrlík 
O "polidštěném" unijním právu a neslučitelném právu českém I : přehled nejvýznamnějších 
rozhodnutí Soudního dvora EU s dopadem na soukromoprávní praxi v letech 2007-2010 
Jurisprudence, Sv. 20, (2011) č. 7-8, s. 3-16 
Cílem článku je upozornit na nejvýznamnější rozhodnutí Soudního dvora, která mají dopad v oblastech, 
jež se dotýkají vnitrostátní soukromoprávní praxe soudců a advokátů. Je tím poukázáno na 
prohlubující se trend, kdy se judikatura ESD stále více přibližuje každodenní právní praxi. Článek se 
zaměřuje na rozsudky týkající se občanského práva hmotného, pracovního práva a obchodního práva. 
V této souvislosti je zkoumána souladnost české právní úpravy s předmětnými rozsudky Soudního 
dvora a jsou navrhována řešení vzniklého rozporu mezi českou a unijní úpravou. - Pozn. -- Viz i další 
článek téhož autora v tomto čísle čas. k problematice dopadu rozhodnutí ESD na veřejnoprávní praxi, 
s. 18-26. 
 
Ondřej Huml 
Problematické aspekty jednání podnikatele 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 25-28 
Základní principy institutu jednání podnikatele v obchodních vztazích, podoby podnikatelských 
subjektů. Smluvní zastoupení - jednání na základě plné moci; prokura, oprávnění prokuristy. Zákonné 
zastoupení; nezmocněné jednatelství. Způsob jednání a vnitřní omezení, jednatelské oprávnění. 
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Pavel Preisler 
Rizika jako jeden ze znaků Public Private Partnership a jejich projev u koncesních smluv 
Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 877-885 
Obecně k vymezení Public Private Partnership; rizika v rámci partnerství; rizika jako znak odlišující 
koncese a veřejné zakázky; rizika u koncesních smluv - Pozn. 
 
Vladimír Hruška 
Smlouva o prodeji podniku 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 1, s. 38-44 
Smlouvu o prodeji podniku upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Smlouva musí mít písemnou formu. V článku se popisují účetní operace při prodeji podniku 
a je uveden nezávazný vzor smlouvy o prodeji podniku. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2011, roč. 8, č. 6 

Náhrada škody cestujícím při zrušení letu : řízení o předběžné otázce, kterou vznesl Juzgado de lo 
Mercantil n° 1 de Pontevedra  (Španělsko) (čl. 267 SFEU). Aurora Sousa Rodríguez a další proti Air 
France SA. 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 13. října 2011     C-83/10 
 
Jurisprudence, 2011, roč. 20, č. 7-8 

Volný pohyb kapitálu - dvojí zdanění dividend – předcházení následkům ekonomického dvojího 
zdanění : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Finanzgericht Köln (čl. 63 SFEU a 
následující). Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler proti Finanzamt Bonn-
Innenstadt. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 30. června 2011     C-262/09 
 
Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 1 

Sociální politika – rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení – vnitrostátní 
režim valorizace důchodů : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Oberster 
Gerichtshof (Rakousko). Waltraud Brachner proti Pensionsversicherungsansalt. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 20. října 2011     C-123/10 
 
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 
 
Andrea Maffei, Romana Vlasáková 
Budoucnost vykazování v pojišťovnictví: XBRL 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 4, s. 20-22 
Součástí trendu celosvětové standardizace podnikového výkaznictví je formát XBRL (extensible 
business reporting language), který je jazykem pro elektronickou komunikaci podnikových a 
finančních dat. Příspěvek shrnuje přínosy XBRL, detailně se věnuje příležitostem a dopadům zavedení 
tohoto formátu v pojišťovnictví a navrhuje kroky, které by měly evropské pojišťovny podniknout pro 
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lepší porozumění XBRL. Šablony pro harmonizované kvantitativní výkaznictví (QRT) a XBRL 
taxonomie vyvíjené EIOPTA. 
 
Martin Děrgel 
Daně v účetnictví a daních 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 1, s. 2-10 
Účtující podnikatelé musí řešit nejen otázku placení nejrůznějších daní, ale i jejich správného 
zaúčtování a posouzení z pohledu daní z příjmů. V článku se nastiňují jen základní pravidla poměrně 
obsáhlé problematiky (daně v Česku, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, majetkové daně). 
 
Zdeněk Morávek 
Kurzové rozdíly u příspěvkových organizací 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 1, s. 48-50 
Kurzové rozdíly v účetnictví příspěvkových organizací (obvykle v případě projektů financovaných        
z rozpočtu EU a evropských strukturálních fondů, zahraničních výjezdů, projektů, mobilit aj.), 
povinnost souběžného použití cizí měny. Úprava metody kurzových rozdílů (vyhl. MF č. 410/2009 
Sb.), směrná účtová osnova, použitý kurz devizového trhu, pevný kurz. Doplněno příklady. 
 
Helena Machová 
Účetní opravné položky k pohledávkám 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 29-32 
Tvorba opravných položek k pohledávkám (na rozdíl od tvorby zákonných opravných položek 
nedochází ke snížení základu daně), význam opravných položek k pohledávkám, tvorba opravných 
položek k pohledávkám v zahraniční měně, zákonné (opravné) položky k pohledávkám. Příklady. 
 
Vladimír Hruška 
Účetní závěrka 2011 aneb obšírnější pohled na sestavování účetní závěrky 
Účetnictví, Sv. 2011, č. 12, s. 2-14 
Legislativní změny v r. 2011 týkající se účetnictví; navazující povinnosti účetní jednotky: aktualizace 
vnitropodnikových směrnic, archivace a skartace dokladů; audit účetní závěrky, daňová analýza a 
daňové plánování, daňové přiznání a jeho sestavení, konsolidace, otevření a nastavení nového 
účetního období, ovládací smlouva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, reporting (podle 
mezinárodních standardů), rozbory a analýza, schvalování učetní závěrky, účtování ze změny metody, 
události po rozvahovém dni, výroční zpráva, zásadní změny, zveřejnění účetní závěrky a výroční 
zprávy. 
 
Karel Janda 
Valutová pokladna v účetnictví obce 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 1, s. 51-55 
Účetnictví obcí, valutové pokladny, význam vhodné volby směnného kurzu. Směnný kurz ČNB, 
směnný kurz u měny denně nevyhlašovaného kurzu, pevný směnný kurz, změna pevného kurzu při 
devalvaci/revalvaci. Pohyb peněz v cizích měnách ve valutové pokladně. Vznik kurzového rozdílu 
(postup při ocenění nakoupených valut). Povinný přepočet ocenění peněžní hotovosti v cizích měnách 
ke konci rozvahového dne; průběžné zjišťování kurzových rozdílů. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 2/2012  
Zákon o účetnictví - novela od 1.1.2012. Audit účetní závěrky. Zvýšení základního kapitálu a vklad 
majetku. Účtování o stravenkách. 
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Účetní TIP  
 
č. 2/2012  
Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Vyhláška č. 429/2011 Sb.,      
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení 
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad;  cestovní náhrady 
v příkladech. Daň z příjmů 2012 - dotazy k praxi. 
 
č. 3/2012 
Informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví [vč. dotazů k praxi]. Pokyn 
D-300 vs. GFŘ D-6 (1. díl). Zkušenosti z kontrol - Neúplné informace v příloze v účetní závěrce ve 
zjednodušeném rozsahu. 
 

Veřejná správa 
 
von Michael Kläsgen 
Keiner redet mit keinem 
Nikdo s nikým nemluví 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2011, Nr. 52, S. 11 
"Greece - Review of the central administration"; zpráva OECD zveřejněná dva roky po propuknutí 
akutní dluhové krize v Řecku popírá jakoukoli možnost prosazení reforem ve státě, jehož rozpočet 
nazývají slátaninou. Je obtížné tam kontrolovat úkoly, ministerstva buďto nedisponují spolehlivými 
údaji nebo nemají vůbec žádné a z těch dostupných nejsou schopná odvodit informace. Úředníci 14 
ministerstev prakticky neudržují kontakt s kolegy z jiných rezortů, mnozí šéfují neexistujícím 
oddělením, veřejná správa má příliš mnoho a přebytečných jednotek, ministerstva nespolupracují, 
neexistuje centrální dozor nad veřejnou správou. Postupy ministerstev jsou chaotické, vydaná 
rozhodnutí často procházejí státní správou do ztracena a nepřinášejí patřičné efekty, návrhy a 
schvalování zákonů probíhají v úzkém kruhu bez ohledu na praktické dopady. Pro většinu obyvatel je 
hlavním problémem korupce a absence diskuzí o vizích pro společnost a ekonomiku. - Přetištěno ze 
Süddeutsche Zeitung, Mnichov, 9.12.2011. 
 
Adam Furek 
Nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 1, střed. příl. (8 s.) 
Nakládání s majetkem podle zákona o obcích. Majetkové dispozice z obsahového hlediska (povinnost 
nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře, odůvodnit odchylku od obvyklé ceny). Majetkové 
dispozice z hlediska postupů obecních orgánů (postup při uzavírání smluv, záměr obce disponovat       
s obecní nemovitostí, rozhodnutí obecního orgánu o majetkové dispozici, realizace právního úkonu 
resp. uzavření smlouvy). Vzory vybraných úkonů podle zákona o obcích. 
 
Jan Lašmanský 
Noví provozovatelé elektronických tržišť vybráni prostřednictvím koncesního řízení 
PPP bulletin, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 17-19 
E-tržiště, provozovatelé elekronických tržišť veřejné správy; vymezení e-tržiště, povinné využití        
e-tržišť od 1.4.2012. Průběh koncesního řízení. - Pozn. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
By Martin Sandbu 
A time for forgiveness : debt relief 
Čas odpouštět : prominutí dluhů 
Financial Times, Vol. 2011, No. 37809 (24.11.2011), p. 5 
Více než čtyři roky poté, co začaly finanční problémy, čeká většinu bohatých ekonomik přinejlepším 
stagnace. Kořenem finanční krize je nadměrná zadluženost občanů, bank i vlád, a to stejnou měrou.   
V této souvislosti se začínají ozývat hlasy po prominutí dluhů. V článku jsou uváděny historické 
paralely a různé příklady toho, jak ještě dnes může nadměrný dluh vést k omezování svobody. 
 
Alexandra Estiot, Thibault Mercier, Jean-Luc Proutat 
Compassio: shared suffering 
Soucit: sdílené trápení 
Conjoncture, Vol. 2011, No. 11, p. 8-22 
Problematika předluženosti řeckého státu a hledání záchranných opatření ze strany eurozóny v případě 
nesplácení státního dluhu Řecka. Příspěvek nejprve rozebírá a hodnotí výsledky prvního plánu 
finanční pomoci Řecku z května 2010, který se ukázal jako nedostatečný a odhalil, že krize likvidity 
skrývala problémy solventnosti této ekonomiky. Dále se věnuje druhému plánu finanční pomoci          
z června 2011, v rámci kterého bylo rozhodnuto o zapojení soukromého sektoru na dobrovolné bázi. 
Následně autoři podrobně seznamují s hlavními znaky a důsledky pařížské iniciativy a dvou návrhů na 
zapojení soukromého sektoru (PSI) z června a července 2011 i nového plánu na PSI vzešlého              
z evropského summitu v říjnu 2011. Důsledky PSI pro posílení bankovního kapitálu a otázka rizika 
nákazy pro další země eurozóny. - Pozn. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedli] Jindřich Šídlo, Petr Honzejk 
Česko musí držet basu s tvrdým jádrem EU 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 10 (13.1.2012), s. 10 
V rozhovoru ministr financí ČR nejprve vyjadřuje postoj k dohodě o společných rozpočtových 
pravidlech EU a k půjčce MMF z devizových rezerv ČNB a zdůrazňuje zájem ČR být součástí 
hlavního integračního proudu EU. Následně krátce k zamýšleným opatřením v souvislosti s úpravou 
rozpočtových příjmů v roce 2012. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Das neue EU-Verfahren zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte: 
die Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der EU erhält mehr Biss 
Nová metodika EU k zamezení a opravě makroekonomických nerovnováh : koordinace 
hospodářské politiky v EU s větší razancí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2011, Nr. 12, S. 46-52 
Předpisy k posílení dozoru nad finanční a hospodářskou politikou na úrovni EU začaly platit 
13.12.2011 a přinášejí zpřísnění Paktu růstu a stability a také nový postup k eliminaci a opravám 
makroekonomických nerovnováh. Nová metodika se poprvé začne uplatňovat od roku 2012 a 
poskytne Evropské komisi a Evropské radě lepší právní a analytické podklady ke zkoumání únosnosti 
vývoje národních ekonomik, a také možnost ovlivňovat sankcemi/podporou hospodářskou politiku 
všech členských zemí. Preventivní složka metodiky (systém předstihového varování), přehled 
indikátorů s mezními hodnotami. Scoreboard, excessive imbalance. -- K tématu viz též Geldpolitik & 
Wirtschaft [ÖNB], Q4/11, s. 107-123. 
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Deutsche Bundesbank 
Die Schuldenbremse in Deutschland : wesentliche Inhalte und deren Umsetzung = The debt 
brake in Germany : key aspects and implementation 
Dluhová brzda v Německu : podstatné stránky a provádění 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 10, S. 15-40 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 10, p. 15-39 
K reformě pravidel týkajících se zadlužení spolkového státu a jednotlivých zemí v Německu. 
Podrobněji k institutu dluhové brzdy (je ustanoven v článku 109 III německé Ústavy), který by měl 
zajistit postupné snižování rozpočtových deficitů a vyrovnané rozpočty; zastropování dluhu; specifika 
pravidel pro zadlužení a jejich zavádění na úrovni spolkové vlády; úloha Stabilizační rady 
(Stabilitätsrat); implementační nařízení a dluhová brzda v rozpočtovém cyklu spolkové vlády. 
Dluhová brzda v jednotlivých německých zemích a její zavádění do r. 2020; hodnocení významu a 
důležitosti dluhové brzdy. - Text příspěvku je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Konrad Fischer 
Europäische Lösung 
Evropské řešení 
WirtschaftsWoche, Jg. 2011, Nr. 48, S. 32-33 
Finanční situace mnoha německých měst a obcí je neutěšená, autor však konstatuje, že až na malé 
výjimky je to často způsobeno hlavně "žitím nad poměry". Rozpočtovou tíseň na komunální úrovni 
provází a prohlubuje změna obchodní politiky bank, které nechtějí poskytovat úvěry a požadují 
zavedení komunálního ratingu. Problém nadměrného zadlužení obcí vede zemské vlády k dosud 
nepraktikovanému řešení "evropského typu", tj. že dobře hospodařící obce by měly své peníze 
převádět přímo na největší dlužníky. Shrnuty jsou hlavní a obvyklé důvody přetížení obecních 
rozpočtů - ať už jde např. o finančně nekompenzované činnosti v přenesené působnosti nebo absence 
rozpočtové prozíravosti. V grafu je přehled měst s nejvyšším zadlužením na obyvatele. Bail-out, 
Abundanz. 
 
Thomas Lellouch, Marie Magnien et Stéphane Sorbe 
How will 2010 pensions reform contribute to the sustainability of public finances after the crisis? 
Jak reforma penzí z roku 2010 přispěje k udržitelnosti veřejných financí v období po krizi? 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 91, p. 1-8 
Problematika udržitelnosti veřejných financí v důsledku dopadů hospodářské krize z let 2008-2009 a 
účinků stárnutí populace a s ním spojených výdajů z dlouhodobého hlediska ve Francii. Studie zjišťuje 
a kvantifikuje mezeru udržitelnosti veřejných financí (sustainability gap) ve Francii a zaměřuje se na 
míru snižování této mezery prostřednictvím opatření penzijní reformy, která je součástí stabilizačního 
programu bilance veřejných financí z dubna 2011. Vzhledem k tomu, že důsledky zvýšení věku 
odchodu do důchodu budou spadat zejména do období do roku 2014, reforma sníží mezeru 
udržitelnosti zlepšením krátkodobé bilance. - Pozn. 
 
Anne Kunz 
Kalte Enteignung : Schuldenkrise 
Vynucené vyvlastnění : dluhová krize 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 1-2, S. 20-23 
Závazky USA i evropských států dosáhly takových rozměrů, že už je není možné zvládnout ani 
šetřením, ani růstem - neválečným řešením problému je okrajování majetků a kont daňových 
poplatníků regulací, nízkými úroky a inflací. Snižování hodnoty reálného majetku představuje pro 
politiky schůdnější cestu než přísné úsporné plány, protože sanace státních financí má své limity. 
Předpověď uplatnění kombinace finanční represe a inflace v mnoha zadlužených zemích (výhodou je 
absence paniky na trzích). 
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Dirk Heilmann, Dorit Heß 
Kurt Biedenkopf fordert Tilgung der Staatsschuld : der Acht-Punkte-Plan gegen den 
Schuldenvirus 
Kurt Biedenkopf požaduje umoření státního dluhu : osmibodový plán proti viru zadlužování 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 245 (19.12.2011), S. 1, 6-7 
Podle plánu německého Institutu pro veřejný sektor je potřeba "neprodleně skoncovat s novými 
dluhy", které by od roku 2013 byly přípustné pouze v případě konjunkturálně podmíněných výpadků 
daňových příjmů či mimořádné nouze a musely by být uhrazeny nejpozději během tří let. Staré dluhy 
státu a zemí by měly být přeneseny na nově vytvořenou "Německou finanční agenturu", která by byla 
nezávislá na státu a vedli by ji odborníci (její pravomoci a nároky na přístup k daňovým příjmům při 
umořování dluhu mají být zakotveny v ústavě, aby nemohlo docházet ani ke krátkodobým změnám). 
Institut pro veřejný sektor (zal. v roce 2005) kvůli sociálně pojatému snižování veřejného dluhu 
navrhuje změnu daňového systému tak, aby větší daňová zátěž byla nesena širší základnou a současně 
by měly být kráceny dotace a daňové úlevy. Příspěvek rovněž krátce hodnotí vývoj veřejného dluhu    
v letech 1950-2008; dále zdůrazňuje pozitivum oddělení starého dluhu od aktuální rozpočtové 
politiky, ale i to, že koncepce není vhodná pro všechny státy eurozóny z důvodu vyvedení značného 
objemu daňových příjmů na umořování dluhu. Obsluha dluhu, kumulované úrokové výdaje. -- Tématu 
se v čísle věnuje i další příspěvek na s. 8-9. 
 
Dan Jiránek; [rozhovor vedl] Ivan Ryšavý 
Letošek bude krušný: sáhne se i k existenčnímu minimu obcí? 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 1, s. 14-15 
Obecní finance v roce 2012 nepříznivě ovlivní propad daňových příjmů i snížení podílu na výnosu 
DPH (poslední úprava RUD) a také nedostatečné krytí nákladů na výkon přenesené působnosti. 
Požadována je nejen změna systému, ale i zavedení např. existenčního minima pro obce či kritérium 
počtu žáků v mateřských a základních školách. Zpochybnění cenové priority ve veřejných soutěžích, 
která je nakonec často neefektivní z důvodu nedostatečné kvality. 
 
Sara Maria Riscado, Juraj Stančík and Timo Välilä 
Macro-fiscal volatility and the composition of public spending 
Makro-fiskální volatilita a skladba veřejných výdajů 
Fiscal studies, Vol. 32, (2011) No. 4, p. 511-538 
Studie zkoumá působení volatility makroekonomických a fiskálních proměnných na skladbu 
veřejných výdajů prostřednictvím empirické analýzy dat z panelu 10 zemí Evropské unie za období 
1991-2007. V závěru přináší ekonomickou interpretaci výsledků analýzy. - Pozn. 
 
podle materiálu MF ČR 
Monitoring hospodaření obcí 
Obec & finance, Sv. 16, (2011) č. 5, s. 12-13 
Výsledky monitoringu hospodaření obcí v roce 2010; souhrnné výsledky monitoringu; obce s rizikovým 
hospodařením, kategorie rizik, rizika ohrožující hospodářský vývoj obce, rizika vázaná na projekty 
podporované z fondů  EU, negativní vliv předfinancování. 
 
Miroslav Zámečník 
Obrázky z výstavní krize 
Euro, Sv. 2011, č. 51-52, s. 68-73 
K rozhodnutí prosincového summitu eurozóny o vytvoření mezivládního smluvního rámce, který 
zakotví fiskální politiku v závazných pravidlech včetně sankčních mechanismů (dluhové brzdy, limity 
rozpočtových schodků, screening rozpočtů členských států). K možným, ale nepřijatým systémovým 
řešením dnešní situace. Dále k půjčce MMF z devizových rezerv ČNB a k českému postoji k ní. 
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Marek Hudema 
Smlouva o rozpočtech může oslabit státy vně eurozóny : summit Evropské unie 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 21 (30.1.2012), s. 2-3 
Shrnutí otázek, na které hledají odpovědi lídři zemí EU na mimořádném summitu, a očekávání 
jednotlivých států ohledně probíraných témat. Podoba a důležitost dohody o fiskální odpovědnosti, 
možné uklidnění finančních trhů a nastartování evropské ekonomiky, podmínky další pomoci Řecku. -
- Viz také analýza na s. 9 Fiskální kompakt: pomoc, ale ne spása. -- Informace o odmítnutí 
rozpočtového paktu Velkou Británií a ČR viz příspěvky v HN, č. 22/2012 (31.1.2012) na s. 1 a 13. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedli] Josef Pravec, Martin Mařík 
Škrtnu třicet miliard, pak zvýším DPH 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 3, s. 46-49 
V rozhovoru se ministr financí ČR dotýká problematiky úprav státního rozpočtu na rok 2012 v důsledku 
poklesu HDP, sjednocené sazby DPH, koncepce daně z bankovních transakcí. Dále obhajuje fiskální 
disciplínu vlády a nutnost prosazování konkurenceschopnosti české ekonomiky, vyjadřuje se k půjčce 
MMF a některým politickým tématům. 
 
The hangover 
Kocovina 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8768, p. 71 
Podle nové studie americké poradenské firmy McKinsey Global Institute mnohé země bohatého světa 
ještě nezačaly se snižováním svého zadlužení. Řada evropských zemí se utápí v ještě větších dluzích, 
než jaké měly v roce 2008, a dluhová kocovina by se tak u nich mohla protáhnout na dalších deset 
nebo i více let. Amerika svůj dluh již začala mírně snižovat, což je dáno odlišným vývojem zadlužení 
soukromého sektoru v Evropě a USA. Zpráva rozebírá i zkušenosti dvou zemí, kterým se podařilo 
výrazněji snížit své zadlužení. Jedná se o Finsko a Švédsko, které se dokázaly vypořádat s následky 
bankovní krize z počátku 90. let. -- Český překlad článku pod názvem USA na rozdíl od Evropy 
vstávají z popela viz čas. Ekonom č. 4/2012 s. 36-37. 
 

Zdravotnictví 
 
Die Regierung will 2012 die Praxisgebühr reformieren 
Vláda chce v roce 2012 reformovat poplatek při návštěvě 
Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 240 (12.12.2011), S. 14 
Za každou první návštěvu lékaře, zubaře či psychoterapeuta (během jednoho čtvrtletí) jsou pacienti     
v Německu od roku 2004 povinni zaplatit 10 eur (ročně celkem 2,6 mld. eur). Zavedení poplatku pro 
všechny plátce zákonného pojištění nad 18 let však nesplnilo záměr, tj. omezení nadbytečných návštěv 
u lékaře, protože bez ohledu na poplatek Němci lékaře navštíví v průměru 18x ročně, kritizován je 
systém hotovostní úhrady v době bezhotovostních plateb. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Stáří - drahý koníček : zdravotnictví 
Euro, Sv. 2011, č. 51-52, s. 36-37 
K věcnému záměru zákona o úpravě dlouhodobé zdravotně-sociální péče, jehož platnost se očekává od 
roku 2013. V tabulce údaje o průměrných měsíčních úhradách na lůžko v daném zařízení. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Základní a ekonomicky náročnější varianta zdravotní péče 
Pojistný obzor, Sv. 88, (2011) č. 4, s. 9-10 
Reforma zdravotnictví - rozbor novely zákona o veřejném zdravotním pojištění provedené zákonem    
č. 298/2011 Sb., která umožňuje vícezdrojové financování zdravotnictví právní úpravou základní a 
ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče. 
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Zemědělství 
 
Zuzana Křístková, Andrea Habrychová 
Modelling direct payments to agriculture in a CGE framework : analysis of the Czech Republic 
Modelování přímých plateb do zemědělství v systému CGE : analýza pro Českou republiku 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 57, (2011) No. 11, p. 517-528 
Analýza působení státní podpory zemědělství v České republice. Autorky modelují přímé platby 
podporující příjmy zemědělců v roce 2006 a zkoumají jejich dopad na ekonomiku ČR prostřednictvím 
vypočitatelného modelu všeobecné rovnováhy (CGE). - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Marek Ivičič 
Aktuálně k církevním restitucím 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 1, s. 16-18 
Autor upozorňuje na skutečnost, že nebude-li problematika církevních restitucí vyřešena přijetím 
obecného restitučního zákona, lze očekávat živelné podávání vlastnických žalob. - Pozn. 
 
By Roger Blitz 
The gains from the Games : 2012 Olympics 
Co přinesou hry : olympiáda v r. 2012 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37823 (13.1.2012), p. 7 
Pohled na blížící se olympijské hry v Londýně z ekonomické stránky. Původní odhad a skutečná výše 
nákladů. Model relativně úsporné olympiády. Náklady versus přínosy. 
 
Šárka Laboutková, Petr Vymětal 
Transparentnost a regulace v lobbingu 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 3, s. 79-94 
Rozbor problematiky regulace lobbingu. Nejprve teoretický pohled na definici lobbingu a jeho aktérů, 
na možné problémy s nejasnou definicí a na zásady účinné regulace lobbování. Dále k výsledkům 
empirických studií o postojích lobbistů k regulaci a seberegulaci, zejména na půdě OECD. Analýza 
pravidel pro lobbované (příjemci, veřejní funkcionáři) - omezení pro adresáty lobbingu ve formě 
institutu "otáčivých dveří", zákazu výkonu lobbingu po odchodu z veřejné funkce; další opatření: 
otázka dvoumandátového lobbingu, registr přiznání k finančním darům, otevřené kalendáře veřejných 
činitelů, etický kodex. K účinnosti zmiňovaných nástrojů a ke sporným otázkám. - Pozn. 
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Daně 
 
26292     Pouze prezenčně 
Ondřej Lichnovský ... [et al.] 
Daňový řád : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2011, xii, 602 s. 
Komentované znění zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Obsahuje úvodní ustanovení, obecnou a 
zvláštní část o správě daní, část o následcích porušení povinnosti při správě daní a ustanovení 
společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná. Součástí komentáře jsou i související ustanovení, 
předpisy a judikatura. Druhé vydání reflektuje všechny změny provedené technickou novelou. - 2. vyd. - 
ISBN: 978-80-7400-390-5 (váz.) 
 
26316I 
Alena Vančurová, Lenka Láchová, Stanislav Klazar 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2011]. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, 
pojistné sociálního pojištění, majetkové daně 
Praha : VOX, 2011, 87 s. +1 CD 
Cvičebnice volně navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2010 (sign. 25185) a reaguje na změny pro 
rok 2011. Je řešena jako pracovní sešit. Obsahuje materiály k procvičení příslušných kapitol z učebnice: 
daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, pojistné sociálního pojištění, majetkové daně. 
Cvičebnice obsahuje tři kategorie úkolů včetně klíče k jejich řešení. - 1 CD s aktualizovanými 
prezentacemi a daňovými tabulkami. - ISBN: 978-80-86324-96-8 (brož.) 
 
26316II 
Alena Vančurová, Barbora Slintáková 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2011]. 2. díl, Daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů 
fyzických osob 
Praha : VOX, 2011, 97 s. 
Cvičebnice volně navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2010 (sign. 25185) a reaguje na změny pro 
rok 2011. Je řešena jako pracovní sešit, obsahuje materiály k procvičení kapitol o daních z příjmů        
s třemi kategoriemi úkolů včetně klíče k jejich řešení. - Klíč k řešení úkolů. - ISBN: 978-80-86324-97-
5 (brož.) 
 
26316III 
Alena Vančurová, Slavomíra Svátková, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2011]. 3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty 
Praha : VOX, 2011, 52 s. 
Cvičebnice volně navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2010 (sign. 25185). Je řešena jako 
pracovní sešit s třemi kategoriemi úkolů včetně klíče k jejich řešení. - ISBN: 978-80-86324-98-2 
(brož.) 
 
26305I 
Václav Benda a kolektiv autorů 
Odpočet DPH a dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2011, 64 s. 
Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet DPH. Nové metodické pokyny a informace GFŘ 
a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Pokyn GFŘ č. D-5 k postupu 
správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení a D-6 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Stanoviska k dotazům z praxe (účtování, daňové předpisy atd.). - ISBN: 978-80-87367-23-0 
(brož.) 
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E-9435 
World Bank Group, PricewaterhouseCoopers 
Paying taxes 2008 : the global picture 
Placení daní 2008 : celosvětová situace 
[S.l.] : PricewaterhouseCoopers, c2007, 70 s. : grafy, tab., rámečky 
Druhý ročník studie Světové banky a společnosti PwC přináší mezinárodní srovnání daňových 
systémů z pohledu administrativní náročnosti placení daní a celkového daňového zatížení právnických 
osob na základě údajů ze 178 států. Indikátor total tax rate (TTR) - celková daňová sazba, analýza 
daňových reforem, které proběhly ve zkoumaných státech, a doporučení ke snižování náročnosti 
daňové administrativy. - Pozn. -- Příl. - (brož.) 
 
26273 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Revenue statistics 1965-2010 = Statistiques des recettes publiques 1965-2010 
Statistika veřejných příjmů za léta 1965-2010 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, 353 s. : tab., grafy 
Statistická ročenka poskytuje mezinárodně srovnatelná data o daňové úrovni a strukturách daní v zemích 
OECD za dané období. Analyzuje trendy v oblasti veřejných příjmů, přináší statistické tabulky 
daňových příjmů s údaji za jednotlivé země (1965-2009, odhady pro rok 2010), srovnávací tabulky a 
tabulkově zpracované daňové příjmy územních samospráv. Přehled klasifikace daní dle OECD a její 
výklad. V tomto ročníku je zvláštní pozornost věnována nejnovějším změnám v Systému národních 
účtů (SNA) týkajícím se přidělování veřejných příjmů dle úrovní státní správy, a je analyzován jejich 
dopad. - [2011 ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-12285-7 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26296 
Robert Holman 
Ekonomie 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxii, 696 s. : obr., boxy 
Učebnice obsahuje výklad v kapitolách: Člověk v tržním systému; Chování spotřebitele: užitečnost a 
poptávka; Chování výrobce: náklady a nabídka; Tržní rovnováha a efektivnost; Směna, specializace a 
mezinárodní obchod; Nedokonalé trhy, informace a podnikatelé; Konkurence a regulace; Zásahy státu 
do cen; Poptávka po výrobních faktorech; Nabídka výrobního faktoru a renta; Nabídka práce a trh 
práce; Nezaměstnanost; Kapitál a úrok; Investiční rozhodování; Vlastnictví; Externality; Volné zdroje, 
volné statky a veřejné statky; Veřejná volba; Domácí produkt; Spotřeba, investice a rovnovážný HDP; 
Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích; Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz; Agregátní 
poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt; Hospodářský cyklus; Hospodářský růst; Inflace; 
Měnový kurz; Platební bilance a zahraniční dluh; Veřejné rozpočty a daně; Rozpočtové schodky a 
státní dluh; Měnová politika. Každá kapitola je zakončena shrnutím, klíčovými pojmy, otázkami a 
příklady. - 5. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7400-006-5 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26271 
Jitka Veselá 
Investování na kapitálových trzích 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 789 s. : tab., obr. 
Podstata, funkce a význam finančního trhu, jeho struktura a regulace. Burza cenných papírů, burzovní 
systém a jeho složky, mimoburzovní trh. Světové burzovní trhy: burzy středo- a východoevropského 
regionu, (Burza cenných papírů Praha), největší a nejvýznamnější světové burzovní trhy (New York 
Stock Exchange, NASDAQ, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange, Deutsche Börse). 
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Burzovní aliance, společné obchodní platformy a spolupráce (EUREX, OMX, aliance NOREX, 
EURONEXT). Investiční instrumenty a jejich charakteristika (akcie, dluhopisy, reálné instrumenty). 
Analýza akciových instrumentů (fundamentální, technická a psychologická analýza, teorie efektivních 
trhů). Analýza dluhových instrumentů. Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů a portfolia. 
Institucionální investoři na kapitálových trzích. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-647-9 (váz.) 
 
26277 
Josef Jílek, Roman Matoušek 
Money in the modern world 
Peníze v současném světě 
Frankfurt am Main : Peter Lang (Frankfurt/M), 2010, 286 s. : grafy, tab., schémata 
Výklad problematiky systému peněz, likvidity a měnové politiky v hlavních vyspělých státech (USA, 
eurozóna, Japonsko, Velká Británie) na základě současné bankovní praxe. První část se detailně 
zabývá oblastí peněz, měnových agregátů, tvorbou a zánikem peněz a rozhodováním komerčních bank 
a jejich klientů v oblasti úvěrů, dluhů a peněžních toků. Ve druhé části je zkoumána oblast likvidity, 
bankovních rezerv a požadavků na rezervy a dále jsou analyzovány dva příklady bankovních systémů 
(bez/s centrální bankou). Třetí část je věnována praxi měnové politiky, jejímu rámci, nástrojům a 
cílům, dále inflačnímu cílování, transmisním mechanismům měnové politiky, devizovým intervencím, 
dolarizaci a popisu monetární politiky v USA, eurozóně, Japonsku a VB. Poslední část podává přehled 
o platebních a zúčtovacích systémech a popisuje platební systémy uvedených zemí. - Pozn. - ISBN: 
978-3-631-59118-5 (brož.) 
 
26293 
Zdeněk Kovařík 
Směnka a šek v České republice 
Praha : C.H. Beck, 2011, xxii, 642 s. 
Výklad směnečného a šekového práva a to jak s přihlédnutím k teorii směnky a šeku, tak k praktické 
aplikaci jejich právní úpravy. Obsah jednotlivých částí publikace: úvodní a společný výklad o směnce 
a šeku (vývoj, prameny práva), směnka a směnečné závazky, mezinárodní právo směnečné, šek, 
šekové závazky, směnečné a šekové právo procesní. - 6. přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7400-
402-5 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26276 
OECD 
Italy : OECD economic surveys 2011 
Itálie : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, May 2011, 122 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Itálie - hodnocení a doporučení. K posilování hospodářského oživení a 
ke stavu veřejných financí, veřejného dluhu a fiskální konsolidace. Připravované změny v italském 
daňovém systému. Reformní kroky v klíčových oblastech správy, řízení a financování 
vysokoškolského vzdělávání k posílení jeho výkonnosti a konkurenceschopnosti. Politika ochrany 
životního prostředí a její integrace do systému hospodářské politiky, energetika, doprava a odpadové 
hospodářství a snižování jejich environmentálních dopadů. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09282-2 
(brož.) 
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26380 
Ministerstvo financí České republiky, odbor Finanční politika 
Makroekonomická predikce České republiky : leden 2012 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2012, 63 s. : tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se čtvrtletní periodicitou a zahrnuje predikci na běžný a 
následující rok. Přehled obsahuje úvodní shrnutí a rizika predikce, komentáře k východiskům 
predikce, ekonomickému cyklu, k predikci vývoje makroekonomických indikátorů a k monitoringu 
predikcí ostatních institucí. Tabulky a grafy zachycují: ekonomický výkon, ceny, trh práce, vztahy      
k zahraničí a mezinárodní srovnání. Uzávěrka datových zdrojů byla k 13.1.2012. - Tab. příl. - (brož.) 
 
26275 
OECD 
Mexico : OECD economic surveys 2011 
Mexiko : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, May 2011, 166 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Mexika - hodnocení a doporučení. Shrnutí makroekonomických a strukturálních 
politik ke stabilizaci hospodářství po recesi v letech 2008-2009. Nutnost zvýšení efektivity veřejných 
výdajů, fiskální reforma s cílem snížit distorzivní působení některých daňových výdajů, rozšířit 
základnu daně, posílit daňové příjmy a zjednodušit systém. Změny v oblasti obchodní regulace, 
soutěžního práva a vzdělávání pro urychlení růstu produktivity. K strategii boje proti neformálnímu 
(stínovému) sektoru ekonomiky. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09308-9 (brož.) 
 
26274 
OECD 
New Zealand : OECD economic surveys 2011 
Nový Zéland : hospodářské přehledy OECD 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2011, 167 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Nového Zélandu - hodnocení a doporučení. K makroekonomickému vývoji, 
měnové a fiskální politice, fiskální konsolidaci a změnám v oblasti veřejných výdajů, ke strukturálním 
faktorům zapříčiňujícím makroekonomickou nerovnováhu. Shrnutí pokroku v doporučených 
strukturálních reformách. Situace na trhu s bydlením, nárůst ceny, daňová politika a daňové distorze   
v oblasti nemovitostí, sektor sociálního bydlení. Regulace trhu se zbožím a negativní hospodářské 
dopady jejích omezení, překážky pro podnikatele, obchod a investice. Politika ochrany klimatu, zelený 
růst a řízení přírodních zdrojů. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-09316-4 (brož.) 
 
26285 
František Varadzin a kol. 
Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje 
Praha : Professional Publishing, 2011, 180 s. : 28 grafů, 27 tab. 
Sociálně ekonomické procesy, které se odehrávají ve světě počátkem 21. století mají zatím netušené 
důsledky. Autor nabízí podněty k zamyšlení nad některými riziky, která začínají vystupovat v současném 
společenskoekonomickém procesu. Názvy kapitol: Ekonomická rizika v současnosti (zpomalení 
ekonomického vývoje, ekonomické reformy); Finanční rizika v soudobém světě (cenová a finanční 
stabilita, globální finanční systém) ; Může být ještě „Velká krize“ rizikem? (základní charakteristiky 
"Velké deprese" a její nová neoklasická varianta výkladu, názory ekonomů, monetaristická revize); 
Mezi Moskvou a EU: rizika ve stínu kolosů (malé ekonomiky, vývoj ekonomiky Běloruska, Ukrajiny 
a Moldavska, sociální a pracovní vztahy jako faktor stability); Stárnutí populace jako civilizační riziko 
i výzva (fenomén prodlužování délky života, snížení porodnosti, profesní činnost starších lidí, stárnutí 
jako výzva). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-053-9 (váz.) 
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26270 
[editor Daniel Franklin] ; The Economist 
The world in 2012 
Svět v roce 2012 
London : Economist, c2011, 146 s. : grafy, obr., fot. 
Ročenka časopisu The Economist přináší články o očekávaných událostech v roce 2012 a současně 
předpovědi některých ekonomických a politických tendencí dle geografických oblastí (Evropa, Velká 
Británie, USA, Amerika, Asie, Čína, Střední východ a Afrika) i celosvětově, dále se věnuje vybraným 
tématům z oblasti obchodu, financí, vědy a kultury. V části Svět v číslech je shrnut pohled na 
očekávání roku 2012 pro 82 zemí a 15 průmyslových odvětví. - Česká verze ročenky Svět 2012 je      
k dispozici jako příloha čas. Ekonom č. 49/2011 z 8.12.2011. 
 

Informatika. Počítače 
 
26297 
Prokop Toman 
Informatika pro koncového uživatele 
Praha : Professional Publishing, 2011, 172 s. : obr. 
Výklad základních funkcí těch aplikací a nástrojů, se kterými pracuje většina podniků i samostatných 
podnikatelů. Názvy jednotlivých kapitol: Koncový uživatel a informační gramotnost; Informační 
systém; Informační a komunikační technologie; Osobní informatika; Databáze; Aplikační software; 
Internet a sociální sítě; E-government a vybrané e-projekty; Bezpečnost a nebezpečnost informací        
v informačních systémech. V příloze jsou vypsány základní pojmy z teorie informace, přehled 
platebních a identifikačních karet, nejpoužívanější služby na internetu, adresy webových portálů a 
přehled právních norem pro práci s informacemi. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-
7431-057-7 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26290 
Anna Putnová, Pavel Seknička 
Etické řízení ve firmě 
Praha : Grada, 2007, dotisk 2011, 166 s. : obr., tab. 
Charakteristika podnikatelské etiky v tržní ekonomice, situace v ČR a rozdíly v evropském a 
americkém přístupu. Etické hodnoty v ekonomické praxi: charakteristika morálky, vztah morálky a 
etiky, klíčové hodnoty, psychologie hodnot. Principy, nástroje a metody etického řízení. Společenská 
odpovědnost firem a její vývoj. Etický a sociální audit: definice, terminologie, praktické otázky 
provádění auditu, význam a přínosy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-1621-3 (váz.) 
 
26308 
Eva Kislingerová a kol. 
Nová ekonomika : nové příležitosti? 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxi, 322 s. : obr., tab. 
Změněné chování a adaptace podniků na změněné prostředí je těžištěm publikace, která se snaží 
popsat podnik v globalizovaném prostředí a jeho reakce na tyto změny. Výklad je rozdělen do tří částí. 
První část popisuje znaky nové ekonomiky a vysvětluje podstatu novosti (globálnost ekonomiky, 
úkoly občanské společnosti, problémy společenské hodnoty intervencí a času v aktuálním 
ekonomickém prostředí, inovace, multikulturalita, postavení ČR v EU z hlediska znalostní 
ekonomiky). Následuje část Podnik v nové ekonomice. Ta popisuje strategii podniku, který musí 
reflektovat nové prostředí (podnikové investice, tvorba a řízení portfolia projektů, postaudity 
investičních projektů, risk management a analýza rizika, nové ukazatele, společenská odpovědnost 
organizací, vliv insolvenčního práva na dynamiku ekonomiky). Management podniku a nová 
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ekonomika je název poslední části výkladu. Zabývá se pojmy: znalostní podnik, management 
hodnotových inovací, logistický management, lidský činitel v nové ekonomice. Nová ekonomika         
z pohledu Kuhnovy teorie struktury vědeckých revolucí je název dodatku, který přibližuje Kuhnovo 
pojetí nesouměřitelnosti paradigmat. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-403-2 (brož.) 
 

Právo 
 
26310 
Jan Lasák, Bohumil Havel 
Kompendium korporačního práva 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiii, 226 s. 
Výběr článků a dalších textů, které v posledních letech ovlivnily český diskurs o korporačním právu. 
Texty jsou rozčleněny do těchto kapitol: Korporace (pojem a základní znaky); Teorie firmy; 
Fiduciární povinnosti (vymezení, odpovědnost); Hlasovací práva; Konflikt zájmů; Prodej podniku a 
squeeze-out; Prodej podniku (jeho části); Squeeze-out. Autoři současně kladou otázky, které uvedené 
texty doplňují, a formulují vlastní úvahy, které jim vybrané texty evokují. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-018-8 (brož.) 
 
26300 
Vladislav David ... [et al.] 
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou 
Praha : Leges, 2011, 448 s. 
Učebnice obsahuje kapitoly: Historie mezinárodního práva a jeho vědy. Charakteristika 
mezinárodního práva a jeho zvláštnosti. Prameny a subjekty mezinárodního práva. Stát jako subjekt. 
Právo mezinárodních orgánů a organizací. Postavení jednotlivce v mezinárodním právu. Právní režim 
mezinárodních prostorů. Mezinárodněprávní odpovědnost. Donucení v mezinárodním právu. Řešení 
mezinárodních sporů a právo odzbrojení. Text je doplněn kazuistikou, která zdůvodňuje a objasňuje 
předložené teoretické závěry a příklady z mezinárodněprávní praxe. - 2. aktualiz. a přeprac. vyd. - 
ISBN: 978-80-87212-86-8 (váz.) 
 
26302 
Michal Králík 
Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xx, 516 s. 
Výklad zahrnuje následující kapitoly: Historický vývoj podílového spoluvlastnictví; Doktrinální, 
literární a judikatorní podklad podílového spoluvlastnictví; Teoretické otázky, legislativní vymezení 
pojmu; Podílové spoluvlastnictví v jiných právních předpisech; Obecné otázky úpravy podílového 
spoluvlastnictví v občanském zákoníku; Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů; Podílové 
spoluvlastnictví a trestní právo; Spoluvlastnický podíl; Podílové spoluvlastnictví a "bezdůvodné 
obohacení"; Ekonomické využití společné věci, rozhodování a hospodaření spoluvlastníků se 
společnou věcí - práva a povinnosti spoluvlastníků; Předkupní právo; Ukončení a likvidace 
spoluvlastnického vztahu dohodou spoluvlastníků nebo rozhodnutím soudu; Hmotněprávní a 
profesněprávní aspekty žalob z podílového spoluvlastnictví; Zahraniční právní úpravy; Judikatura. -   
2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-400-1 (brož.) 
 
26288 
Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík 
Praktikum práva Evropské unie : ústavní základy a soudnictví 
Praha : Leges, 2011, 176 s. 
Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva EU a fungování jejího soudního systému. První část 
je věnována historickým východiskům evropské integrace, jejímu vývoji, otázkám povahy této 
organizace a vnitřní organizační struktuře. Následující část je zaměřena na problematiku práva EU, 
vymezení pramenů a jeho aplikaci. Třetí část je zaměřena na evropské unijní soudnictví (vnitřní 
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organizace Soudního dvora EU a jeho pravomoci). Každá kapitola zahrnuje teoretický úvod a 
praktickou část s testováním znalostí prostřednictvím otázek, úkolů, praktických aktivit a příkladů. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-93-6 (brož.) 
 
26299 
Zdeněk Koudelka 
Prezident republiky 
Praha : Leges, 2011, 223 s. 
Kniha uceleně popisuje instituci prezidenta, její pravidla, postupy a tradice. Po úvodním historickém 
ohlédnutí se zabývá popisem volby prezidenta a jeho slibu, zabezpečením výkonu funkce až po 
prezidentovu odopovědnost, kontrasignaci a jeho zastupování. Podstatu knihy tvoří část věnovaná 
pravomocem a právům prezidenta. Z obsahu: vztahy prezidenta k zahraničí, k Parlamentu, k vládě,      
k ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům, k soudům, imunita, sídlo, vlajka a jiné symboly, 
materiální zabezpečení a požitky, ochrana, činnost Kanceláře prezidenta. - S předmluvou Václava 
Klause. - ISBN: 978-80-87212-95-0 (brož.) 
 
26307 
Michal Lalík 
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xiv, 787 s. : il., formuláře +1 CD-ROM 
Publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku aplikace českého stavebního práva v praxi. 
Obsahuje znění zásadních vyhlášek a zákonů, např. o autorizovaných inspektorech, o dokumentaci 
staveb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu její evidence. 
Dále obsahuje vyhlášku, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu a vyhlášky o technických požadavcích na stavby, o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb aj. Součástí je i znění základních zákonů č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Vyd. 1. - Přiložené CD obsahuje 
kompletní verzi knihy. - ISBN: 978-80-7400-378-3 (brož.) 
 
26309 
sestavila Petra Polišenská 
Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 279 s. 
Výběr rozhodnutí vztahujících se k zákonu ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, obsahuje 
judikáty vytvořené z rozhodnutí Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a  ostatních soudů. Judikáty jsou 
rozčleněny do těchto oddílů: soudní poplatky obecně, předmět soudních poplatků, poplatníci, 
příslušnost soudu, vznik poplatkové povinnosti, sazby poplatků, základ poplatku, splatnost poplatku, 
následky nezaplacení poplatku, vrácení poplatku, osvobození od poplatku. Právní stav citované 
judikatury byl uzavřen ke dni 31.7.2011. - ISBN: 978-80-7357-691-2 (brož.) 
 
26304 
sestavil Milan Podhrázký 
Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní) 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 538 s. 
Judikáty týkající se územní samosprávy jsou rozděleny do kapitol: Ústavní východiska práva na 
územní samosprávu; K zásahům státu do práva na územní samosprávu; Územní, osobní a organizační 
základ územních samosprávných celků; Majetek a hospodaření územních samosprávných celků; 
Právní předpisy územních samosprávných celků; Některé procesní aspekty výkonu práva na územní 
samosprávu. Druhá část se týká profesní samosprávy a obsahuje judikáty: Obecné otázky výkonu 
práva na profesní samosprávu; Jednotlivé profesní komory (advokacie, soudní exekutoři, notáři, lékaři, 
lékárníci, auditoři, atd.). Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 31.12.2010. - Obsahuje 
rejstříky. - ISBN: 978-80-7357-687-5 (brož.) 
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26311 
sestavili Adam Doležal, Tomáš Doležal 
Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 262 s. 
Výběr judikatury zahrnuje rozhodnutí Evropského soudního dvora, Ústavního soudu, Nejvyššího 
soudu, Nejvyššího správního soudu, jakož i rozhodnutí soudů nižších stupňů. Výběr je rozčleněn do 
těchto částí: Ústavní aspekty poskytování zdravotní péče; Poskytování zdravotní péče (souhlas se 
zákrokem, zákrok bez souhlasu); Dokumentace a mlčenlivost; Výkon lékařského povolání - 
kvalifikační předpoklady; Provozování nestátního zdravotnického zařízení; Zdravotnická zařízení a 
zdravotní pojišťovny; Česká lékařská komora; Lékařské posudky; Znalecké posudky, znalci; Různé; 
Evropský soudní dvůr - rozhodnutí upravující poskytování a úhradu péče v jiném členském státu. - 
ISBN: 978-80-7357-676-9 (brož.) 
 
26286 
Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv 
Správní právo : zvláštní část (vybrané kapitoly) 
Praha : Leges, 2011, 416 s. 
Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy - s vnitřní 
správou, správou školství, kultury, stavební správou, správou zdravotnictví a správou policie. Text je 
zaměřen zejména na českou platnou právní úpravu vybraných oblastí, která je uvedena v kontextu 
historického vývoje a také v souvislostech ústavních, mezinárodněprávních a evropských. Každá 
kapitola obsahuje vymezení pramenů právní úpravy, vysvětlení základních pojmů a institutů a 
vymezení organizace výkonu veřejné správy v dané oblasti. - ISBN: 978-80-87212-80-6 (brož.) 
 
26295 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Trestní právo procesní : podle novelizované úpravy účinné od 1.9.2011 
Praha : Leges, 2011, 816 s. 
Učebnice trestního práva procesního obsahuje základní souhrn poznatků rozdělený do dvou dílů: 
Obecná část (trestněprávní normy, trestní právo evropské, spolupráce v EU, základní zásady trestního 
řízení, subjekty trestního řízení, obecný výklad o procesních úkonech, zajištění osob a věcí, obecný 
výklad o důkazech, jednotlivé důkazní prostředky, rozhodnutí, náklady trestního řízení). Průběh 
trestního řízení (stadia trestního řízení, právní styk s cizinou). Právní úprava je ke dni 1.9.2011. -        
2. vyd. - ISBN: 978-80-87212-92-9 (váz.) 
 
26312 
Pavel Vantuch 
Trestní zákoník s komentářem : komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
informace z judikatury : k 1.8.2011 
Olomouc : ANAG, 2011, 1367 s. 
Komentované znění zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zák. č. 306/2009 Sb., a zák.        
č. 181/2011 Sb., doplněné judikaturou a literaturou. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-677-8 (brož.) 
 
26291 
Pavel Svoboda 
Úvod do evropského práva 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xx, 362 s. 
Institucionální právo: historie a perspektivy, základy EU, pravomoci, orgány, systém evropského 
práva, prameny evropského práva a jejich přijímání, základní lidská práva, uplatňování evropského 
práva, soudní kontrola. Zvláštní část - hmotné právo: základy vnitřního trhu EU, volný pohyb zboží, 
osob a pracovníků, svoboda usazování, volný pohyb služeb, evropský finanční prostor, soutěžní 
politika, prostor svobody, bezpečnosti a práva. Politiky EU - přehled: obecné požadavky, vnitřní 
politiky EU, společné vnější politiky. - 4. vyd. - ISBN: 978-80-7400-334-9 (brož.) 
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26314 
Alexander Šíma, Milan Suk 
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xviii, 398 s. 
Ucelený a systematicky utříděný výklad nejvýznamnějších právních institutů ze všech významných 
oblastí práva ČR. Úvodní výklad popisuje zákonnost a právní vědomí, prameny práva, právní vztahy, 
úkony, promlčení a prekluzi. Následuje výklad základů ústavního práva, ochrany lidských práv, 
občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva, občanského soudního řádu, 
správního práva, ochrany životního prostředí, finančního práva, trestního práva hmotného a 
procesního. Závěrečná kapitola přibližuje evropskou integraci a evropské právo. Učební text je 
doplněn příklady. - 11. dopl. vyd. - Přehled základních právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-124-6 
(brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26287 
Český statistický úřad 
Statistická ročenka České republiky 2011 = statistical yearbook of the Czech Republic 2011 
Praha : Český statistický úřad, 2011, 810 s. : tab., grafy, kartogramy 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny 
mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR. Ročenka je 
sestavena z těchto oddílů: Vybrané ukazatele národního hospodářství; Území a podnebí; Životní 
prostředí; Obyvatelstvo; Národní účty; Finance; Měna a platební bilance; Ceny; Příjmy a výdaje 
obyvatelstva; Trh práce; Pracovní síly, zaměstnaní a nezaměstnaní; Zahraniční obchod; Organizační 
struktura národního hospodářství; Zemědělství; Lesnictví; Průmysl; Energetika; Stavebnictví; Obchod, 
ubytování, stravování a cestovní ruch; Doprava; Informační a komunikační technologie; Věda a 
výzkum; Tržní služby; Vzdělávání; Zdravotnictví; Sociální zabezpečení; Kultura a sport; Soudnictví, 
kriminalita, nehody; Mezinárodní srovnání; Vybrané ukazatele oblastí a krajů; Volby. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-250-2105-7 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
26306 
Dana Dvořáková 
Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS 
Brno : Computer Press, 2011, xi, 327 s. : 40 il., 22 tab. 
Systematický výklad dané oblasti a vzájemných vazeb a souvislostí jednotlivých standardů v kapitolách: 
Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví; Koncepční rámec finančního výkaznictví; 
Oceňovací přístupy užívané v IFRS; Rozvaha; Dlouhodobá nehmotná aktiva; Dlouhodobá hmotná 
aktiva určená k užívání účetní jednotkou; Leasingy; Dlouhodobé investice; Aktiva (závazky) 
vznikající na základě smluv o zhotovení; Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; 
Zásoby; Biologická aktiva; Vlastní kapitál, výkaz o změnách; Rezervy, podmíněné závazky a 
podmíněná aktiva; Závazky vůči zaměstnancům; Státní dotace; Výnosy; Výkaz o úplném výsledku 
hospodaření - výsledovka; Výkaz peněžních toků; Komentář k účetním výkazům. Publikace vychází   
z aktuálního znění standardů vydaných do 31.8.2011, zahrnuje i nově přijaté standardy či jejich 
aktualizaci, které vstoupí v platnost od roku 2013. - 3., aktualiz. a rozš. vyd. - Obálkový podnázev: 
vykazování a oceňování, zachycení dlouhodobých aktivit, leasingů, zásob, vlastního kapitálu, rezerv, 
finančních nástrojů, výnosů, atd., příklady a případové studie : zahrnuty změny IFRS platné od 
1.1.2013. - ISBN: 978-80-251-3652-2 (váz.) 
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26272 
IFRS Foundation 
International Financial Reporting Standards [2012] : required for annual reporting periods 
beginning on 1 January 2012 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2012] : povinné pro roční vykazovaná období 
začínající 1. lednem 2012 
London : International Accounting Standards Board, c2011, vii, 2998 s. : tab., rámečky 
Publikace přináší oficiální konsolidovaný text Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - 
IFRS 8), Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) a doprovodných 
dokumentů platných k 1. lednu 2012. Nově obsahuje novely IFRS 7, IAS 21 a IFRS 1. Text nezahrnuje 
IFRS s datem účinnosti po 1. lednu 2012. Dále přináší koncepční rámec pro sestavování a předkládání 
účetní závěrky, příručka due process pro IASB a IFRIC, stanovy Nadace IFRS a výkladový slovník 
vybraných termínů účetního výkaznictví. - Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-907877-36-0 (brož.) 
 
E-9450 
Komora auditorů ČR 
Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS) 
Praha : Komora auditorů České republiky, 2011, 19 s. 
Standardy IFRS, zpráva auditora, specifické oblasti auditu účetní závěrky připravené v souladu s IFRS. 
Metodická pomůcka je koncipována jako "příklad z praxe", kdy auditovaná společnost prochází 
implementací IFRS. - Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 8/2011. 
 
26301 
Český institut interních auditorů 
Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu 
Praha : Český institut interních auditorů, 2011, 73 s. +1 CD 
Dvojjazyčné znění povinných a doporučovaných Mezinárodních standardů pro profesní praxi 
interního auditu (Mezinárodní rámec profesní praxe) se změnami platnými od r. 2011. Definice 
interního auditu. Etický kodex. Příloha na CD obsahuje znění ostatních součástí standardů tj. 
doporučení pro praxi, praktické pomůcky a stanoviska. - Vyd. 6. - ISBN: 80-86689-46-8 (kroužková 
vazba) 
 

Ostatní 
 
26289 
Nassim Nicholas Taleb ; [překlad Jan Hořínek] 
Černá labuť : následky vysoce nepravděpodobných událostí 
Praha, Litomyšl : Paseka, 2011, 478 s. 
Kniha analyzuje fenomén "černých labutí", tj. nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem 
na život jedince nebo celé společnosti. Autor věří, že příčinou nepřipravenosti na zlomové události je 
především setrvačnost myšlení v podobě přílišné důvěry ve statistiky a prognostiky, přehnaného 
kategorizování, hledání "logiky" vývoje, uchylování se k dosavadním zkušenostem atd. Vyzývá k tomu, 
aby lidstvo přehodnotilo ustálený pohled na svět a přiznalo si, jak málo o něm ví. Prohlašuje, že 
navzdory zažitým myšlenkovým schématům dominují našemu světu děje extrémní, neznámé a velmi 
nepravděpodobné, zatímco se lidstvo zaobírá záležitostmi banálními, známými a opakovanými. Kniha 
byla deníkem Times označena za jedno z nejvlivnějších děl posledních šedesáti let. - Vyd. 1. - 
Knihovna vlastní i anglickou verzi (sign. 25340). - ISBN: 978-80-7432-128-3 (váz.) 
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26313 
Radek Pelánek 
Jak to vyřešit? : logické úlohy a hry 
Praha : Portál, 2011, 158 s. : il. 
Zajímavé a zábavné hádanky se stávají příležitostí pro osvětlení základních principů logiky a 
informatiky. Úlohy jsou rozděleny do oddílů: jak uvažovat logicky, jak kódovat informace, jak najít 
správnou cestu, jak splnit podmínky, jak problém zjednodušit, jak vyhrát a jak dostat správný nápad. 
Příklady ilustrují obecné metody řešení problémů podané formou rozhovorů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7367-872-2 (brož.) 
 
26294 
Šárka Waisová 
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích 
Plzeň : Čeněk, 2011, 250 s. 
Kniha poskytuje přehled a analýzy řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Obsahuje jak teoretické 
části, které se věnují teorii konfliktů či nástrojům a mechanismům řešení konfliktů, tak i praktickou 
část, která přibližuje historický vývoj, konkrétní konflikty a jejich řešení, rámec pro analýzu konfliktů 
i strategické hry a simulace pro nácvik praktických dovedností. Jedna kapitola je věnována činnosti 
OSN. Vedle výkladu je text doplněn rozhovory s lidmi, kteří se aktivně zúčastnili řešení konfliktů      
(J. Hybášková, J. Štětina aj.). - ISBN: 978-80-7380-339-1 (brož.) 
 
26298 
Libora Oates-Indruchová (ed.) 
Tvrdošíjnost myšlenky : od feministické kriminologie k teorii genderu : na počest profesorky 
Gerlindy Šmausové 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 243 s. 
Kniha přináší průřez celoživotních prací přední českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu prof. 
G. Šmausové/Smaus formou vzájemné konfrontace jejích vlastních studií a kritické diskuse nad nimi  
v šesti oblastech: feminismus, trestní právo a abolicionismus, sociální kontrola, feministická kriminologie, 
kulturní androgynita, teorie genderu, gender a socialismus. Nastiňuje vývoj pojmů a přístupů ve 
feministické diskusi od poloviny 80. let 20. století, přičemž reflektuje i vývoj gendrové teorie a 
feministického myšlení u nás od roku 1989. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-043-8 (brož.) 
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