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Vážení čtenáři, 
 

dokumentační  bulletin  Finanční  a  ekonomické 
INFORMACE Vám opět 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 přehledu za měsíc duben jsou zpracovány odborné články 
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  organizace  dohledu  nad  finančním 
trhem  v EU,  bankovnictví  a  trestní  odpovědnost  právnických 
osob, propojení korporátní a osobní daně z příjmů v  EU, trestní 
odpovědnost daňového poradce, postup firmy v případě zpronevěry 
účetního,  ekonomické  aspekty  stárnutí  populace  ve  vyspělých 
zemích, mandatorní  výdaje  a  flexibilita  fiskální  politiky  v ČR, 
priority  evropského  pojišťovnictví  pro  rok  2012,  vliv  politicko 
rozpočtového cyklu na hospodářskou politiku ČR, dary v účetnictví 
a daních, spolupráce mezi veřejnými zadavateli – nová výjimka 
pro  zadávání  veřejných  zakázek  a  změny  v  nemocenském 
pojištění v roce 2012. V anglickém jazyce je uveden příspěvek na 
téma Česká republika na  cestě k euru.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články   
z německy psaného  tisku,  týkající se návrhu zákona k odstranění 
studené  progrese,  k francouzskému  skupinovému  zdanění, 
k daňovému  břemenu  z titulu  korporační  daně  ve  Francii, 
k opatření proti skladování hotovosti a ke  zmaření praní peněz. 
Z anglicky  psaného  tisku  jsme  vybrali  témata:  dluhové 
kapitálové  trhy,  účetnictví  veřejného  sektoru,  vzory  snížených 
sazeb DPH v EU, zvláštní zpráva o  finanční  inovaci, historické 
modely  a  dynamika  veřejného  dluhu,  výdaje  a  investice  do 
nehmotného majetku v Německu a stav italské ekonomiky.  

Neméně  zajímavý  je  článek  z ruského  tisku  týkající  se 
přednášky k 250. výročí vydání Teorie mravních citů od Adama 
Smithe (nositele Nobelovy ceny). 

  Doufáme,  že  si  v novém  čísle  bulletinu  vyberete  a 
těšíme se na všechny Vaše požadavky.     
   

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY        
 
 
Z produkce Ministerstva  financí  

upozorňujeme na pravidelný materiál 
Makroekonomická  predikce  České  republiky:  duben 
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_69390.html 
 
 
Monitoring 
 

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  další  speciální monitoring,  tentokrát  na 
téma Finanční ústava 
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 
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Připravili  jsme  pro  Vás    přehled  dalších  Úplných 
znění  zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  svého 
fondu 
 
26320/886 
Cenové  předpisy.  Nájemné  z  bytu:  podle  stavu         
k 6.2.2012 
  
26320/881 
Občanský  zákoník  a  související  předpisy:  podle 
stavu k 23.1.2012 
  
26320/888 
Ochrana spotřebitele: zákon o ochraně spotřebitele, 
Česká obchodní  inspekce,  technické požadavky na 
výrobky,  zákon  o  potravinách,  obecná  bezpečnost 
výrobků, odpovědnost za škodu způsobenou vadou 
výrobku: podle stavu k 14.2.2012 
  
26320/880 
Sociální  pojištění  2012:  podle  stavu  k  23.1.2012: 
pojistné  na  sociální  zabezpečení,  nemocenské 
pojištění, důchodové pojištění, organizace  
a provádění sociálního zabezpečení 
  
26320/879 
Sociální  zabezpečení  2012:  státní  sociální podpora, 
dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální 
služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční 
minimum:  podle stavu k 23.1.2012 

  
26320/885 
Stavební zákon a vyhlášky: podle stavu  
k  6.2.2012:  technické  požadavky  na  stavby, 
dokumentace staveb, územní plánování,územní 
řízení,  ohlašování  staveb,  stavební  povolení, 
autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové 
užívání staveb 
  
26320/883 
Účetnictví nevýdělečných organizací: podle stavu 
k 1.2.2012 
  
26320/887 
Zahraniční  obchod:  podle  stavu  k  14.2.2012: 
vývozní  a  dovozní  licence,  pojišťování  a 
financování  vývozu,  úmluva  o    mezinárodní 
koupi     zboží,     chemické     zbraně,       předměty 
kulturní  hodnoty,   ohrožené druhy živočichů a 
rostlin,  mezinárodní  kontrolní  režimy, 
pyrotechnické  výrobky,  ochrana  tuzemského 
trhu, mezinárodní sankce 
  

   
Sektorové analýzy 

Na  intranetových stránkách Odborné knihovny 
MF  jsou k dispozici sektorové analýzy od  firmy 
ČEKIA (Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Elektrotechnický  průmysl    ‐    březen  2012 
 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v  rámci  české  ekonomiky  (zahrnuje  rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis  podnikatelské  základny  a  vlastnické 
struktury),  stejně  jako  prostředí,  ve  kterém 
odvětví  působí  (součástí  je  popis  aktuálního 
legislativního  rámce,  přehled  základních 
podpůrných  prostředků  ze  strany  EU  a  ČR, 
které  mohou  subjekty  v  odvětví  využívat). 
Nechybí  zde  také  údaje  o  vývoji  produkce 
vybraných  výrobků  v  jednotlivých  oborech  a 
postavení  významných  výrobců na  tuzemském 
trhu.  Dokument  rovněž  obsahuje  vývoj 
finančních  poměrových  ukazatelů  sektoru, 
potažmo  jednotlivých  firem – ukazatele  likvidity, 
aktivity,  rentability  a  zadluženosti,  stejně  jako 
rozložení  podnikatelské  základny  odvětví  dle 
ČEKIA  Stability  Rating  (ratingový  model 
predikující  riziko úpadku  firmy v následujících 
dvanácti měsících).  Studie  je  logicky  uzavřena 
shrnutím  základních  vývojových  trendů              
s identifikací perspektiv dalšího vývoje a SWOT 
analýzou odvětví v podmínkách ČR. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_69390.html�
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Nové  tituly  časopisů,  které  jsou  pro  Vás 
připraveny ve fondu odborné knihovny: 
 
Účetní a daně 

Odborný  měsíčník,  který  se  zaměřuje  na  změny 
právních  předpisů  z oblasti  daní  a  odvodů, 
prezentuje informace a novinky v oblasti účetnictví 
a daňové evidence, silniční daně, správy daní, daně 
z příjmů,  DPH,  daně  z nemovitostí  a  spotřební 
daně. 
 
 
Vědecké  recenzované  časopisy  v angličtině 
vydávané American Economic Association: 
 
American Economic Journal:  Economic  Policy  

Přináší  příspěvky  z  oblasti  veřejné  ekonomie, 
regionální  a  městské  ekonomie,  aspektů  veřejné 
politiky ve zdravotnictví, vzdělávání, sociální péči a 
v  politických  institucích,  práva  a  hospodářství, 
hospodářské  regulace  a  ekonomie  přírodních 
zdrojů a ochrany přírody 
 
American Economic Journal:  Microeconomics 

Publikuje  teoretické  i  empirické  příspěvky  se 
zaměřením  na  mikroekonomickou  teorii, 
mikroekonomické aspekty mezinárodního obchodu,  
politické ekonomie a financí. 
 
The American Economic Review 

Akademický  časopis  publikující  články  ze  všech 
oborů ekonomie 
 
The  Journal of Economic Literature 

Pomáhá ekonomům držet krok s novou literaturou 
v  oboru.  Přináší  kritická  hodnocení  a  přehledy 
článků, recenze odborných studií a knih, anotované 
bibliografie nových knih dle tematického zaměření. 
 
 
 
 
 
 

Překlady 
 
V případě  podání  požadavku  na  překlad  textu  
do cizího jazyka nebo do českého jazyka, je třeba 
používat  aktualizovaný    formulář,  který  je 
k dispozici  v šablonách  MF  ve  wordu  pod 
názvem Žádost o překlad.  
 
 
Vydavatelská činnost Ministerstva  financí  
 
Chtěli  bychom  v této  souvislosti  znovu 
připomenout platnost Směrnice  číslo 9/2008 
ministra  financí  Vydavatelská  činnost 
Ministerstva  financí.  Dle  této  směrnice  je 
nutno  postupovat  při  vydávání  periodického 
tisku nebo neperiodických publikací.  
 
 
Nabídka monitoringů 

 
Oddělení  Finanční  a  ekonomické  informace 
(Odborná knihovna MF) zpracovává  ročně pro 
své  uživatele  stovky  odborných  jednorázových 
rešerší.  Kromě  těchto  jednorázových  dotazů 
připravuje  velké  množství  periodicky 
zpracovávaných  rešerší  na  určité  téma  – 
monitoringů. 

Momentálně  pracovníci  zpracovávají 
celkem  91  monitoringů  zahrnujících  široké 
spektrum  témat  (viz  příloha  na  konci  tohoto 
vydání Finančních a ekonomických  Informací). 
Monitorovány  jsou  nejrůznější  informační 
zdroje v českém, anglickém  či německém  jazyce. 
Počet  dotazů  do  jednotlivých  databází  tak 
překračuje 170. 

 Jen  na  jednotlivých  uživatelích  záleží, 
jak  často  si  nechají  výsledky  zasílat  přímo  do 
své e‐mailové schránky. Momentálně odesíláme 
nejvíce monitoringů  jednou  týdně  (celkem 38), 
ale Vaše data můžete dostávat například i denně, 
měsíčně,  nebo  i  čtvrtletně  –  záleží  pouze  na 
Vaší potřebě. 

Máte‐li zájem být pravidelně informováni 
o nových odborných  článcích na Vámi zvolené 
téma,  kontaktujte  nás,  prosím,  na  e‐mailové 
adrese Alena.Sahankova@mfcr.cz. 
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Daně 
 
Christian Ramthun 
Aufbau Süd 
Předpoklady účasti na rekonstrukci jihu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 9, S. 26 
Přehled výsledků buď úplné nečinnosti řecké daňové správy či přinejmenším nedbalého vymáhání 
daňových dluhů přesvědčuje, že důsledná a moderní daňová správa by v Řecku mohla ročně vybrat až 
o 40 mld. eur více - a zemi by neničila krize. Partneři Řecka z eurozóny proto vytvářejí na řeckou 
vládu tlak, aby poměry v daňové správě nově uspořádala, a už také připravili plán reformy, která by 
přispěla k dodržování daňové povinnosti: z německých finančních úřadů se hlásí dobrovolníci, kteří by 
měli pomoci při "oživování" řecké daňové správy, a zřejmě dojde i na mobilizaci již penzionovaných 
německých daňových úředníků. Řekové sami už začínají na výpomoc německých berních úředníků 
spoléhat, což se týká i řešení zdejšího rozšířeného fenoménu tj. úniku kapitálu do Švýcarska. Taxud. 
 
John F. Avery Jones 
Avoiding double taxation: credit versus exemption : the origins 
Jak se vyhnout dvojímu zdanění: zápočet daně versus osvobození : počátky 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 2, p. 67-76 
V přednášce na počest Klause Vogela ve vídeňském Institutu pro rakouské a mezinárodní daňové 
právo se autor zaměřil na historické počátky smluv o zamezení dvojího zdanění, a to především z pohledu 
koexistence zápočtu daně a osvobození od daně tak, jak začala řešit tuto problematiku Liga národů ve 
dvacátých letech minulého století. - Pozn. 
 
Pavol Kubík, Marek Legéň 
Babráci s pridanou hodnotou 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 7, s. 22-23 
K okolnostem kolapsu slovenské finanční správy (dříve daňové správy), výměna dodavatele IT služeb; 
projekt Unitas (sjednocení výběru daní, cel a odvodů), Kompetenční centrum finančních operací. 
 
Václav Lavička 
Británie sníží daně a podpoří investice 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 59 (22.3.2012), s. 18 
Informace o plánech britského ministra financí G. Osborna na snižování veřejných výdajů do roku 
2015, snižování klíčových daní i o dalších opatřeních k povzbuzení hospodářského růstu ekonomiky. 
K programu na podporu malopodnikání, vytváření nových pracovních míst, úpravám daně z příjmu 
právnických a fyzických osob i daně z převodu nemovitostí. 
 
Jan Široký, Kateřina Randová 
Bude nová směrnice Evropské unie pro vymáhání pohledávek účinnější? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 33-34 
Shrnutí k právní úpravě vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, 
cel a jiných opatření v rámci EU (Směrnice Rady 2010/24/EU, která nahrazuje Směrnici 2008/55/ES), 
nová praxe vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek od 1.1.2012; implementace předpisu do české 
legislativy. Finanční limit jako ev. důvod odmítnutí pomoci. 
 
Elena Variychuk 
Consolidated groups of taxpayers: a new concept in Russian tax law 
Konsolidované skupiny plátců daně: nový koncept v ruském daňovém právu 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 2, p. 100-104 
Článek přináší stručnou informaci o zavedení režimu konsolidované daňové skupiny podniků v Rusku. 
Nový zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2012, a to současně se zákonem o převodních cenách. - Pozn. 
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Tomáš Buus 
Daně z příjmů versus daň z přidané hodnoty v malé otevřené ekonomice 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 1, s. 58-80 
Autor hledá odpověď na otázku, zda určitou volbou struktury zdanění z hlediska zdanění příjmů a 
spotřeby nedochází k podvázání ekonomické aktivity, distorzi optimální kombinace výrobních faktorů 
nebo k neúměrnému zvyšování nadměrného daňového břemene. Vytváří model všeobecné rovnováhy 
přizpůsobený podmínkám malé otevřené ekonomiky k porovnání dopadu změn systému zdanění na 
produkt a množství práce v ekonomice a odhaduje vliv suboptimální struktury daní (z hlediska daní ze 
spotřeby a daní z příjmů výrobních faktorů) na zaměstnanost, mzdy, množství kapitálu a úrok v ČR. 
Teoretické závěry empiricky testuje na panelových datech zemí EU z let 1996-2009. V závěru autor 
vyčísluje, co by znamenal přesun zdanění z výrobních faktorů na spotřebu v ČR a diskutuje implikace 
pro daňovou politiku. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Dary v účetnictví a daních 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 3, s. 2-10 
Podnikatel v roli dárce; reklamní a propagační předměty, povodňové dary, odpočitatelné dary; otázka 
sponzorství; zneužití práva a zastírání skutečnosti; podnikatel v roli obdarovaného. 
 
Martin Lenz, Patrick Seroin, Eva Handwerker 
Die französische Gruppenbesteuerung - ein Modell für Deutschland? 
Francouzské skupinové zdanění - model pro Německo? 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 7, S. 365-372 
Intégration fiscale, plán společných podnikových daní ve Francii a v Německu. Příspěvek nastiňuje 
strukturu francouzského skupinového zdanění (je např. zmíněn přísný francouzský princip 
teritoriality) a také možný způsob, jak skloubit francouzské a německé předpisy. Diskutované 
reformní modely v Německu jsou uvedeny v tabulce spolu s francouzským modelem, což uceleně 
ukazuje předpoklady aplikace i právní důsledky jednotlivých uvedených předpisů. - Pozn. 
 
Madeleine Merkx 
Fixed establishments and VAT liabilities under EU VAT : between delusion and reality 
Stálé provozovny a povinnost k DPH podle pravidel EU pro DPH : mezi falešnou představou a 
realitou 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 1, p. 22-26 
Podle pravidel EU pro DPH musí poskytovatelé služeb a jejich zákazníci určit na základě pravidel pro 
místo poskytnutí a pravidel, která stanovují rozsah mechanismu reverse charge, zda jsou oni nebo 
jejich smluvní strany povinni uhradit DPH splatnou u přeshraniční služby. Povinnost k DPH může 
záviset na okolnostech vztahujících se ke smluvní straně. V článku se rozebírají praktické otázky 
související s touto problematikou, a to zejména tehdy, kdy dvě strany vnímají situaci rozdílně. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetzentwurf zum Abbau der kalten Progression 
Návrh zákona k odstranění studené progrese 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2012, Nr. 2, S. 81-85 
Studená progrese v rámci daňového systému způsobuje, že zvýšení platu se neodrazí v čistém příjmu a 
bez příslušných opatření by postupně byly určité nižší platy (např. zdravotních sester) zdaňovány jako 
nadprůměrné příjmy špičkových manažerů. Spolková vláda proto přichází s návrhem prevence tohoto 
efektu - studená progrese by měla být pravidelně kontrolována a aktuálně odstraňována. Počítá se, že   
v první fázi, tj. od roku 2014, by se efekt studené progrese pro daňové poplatníky snížil o 6 mld. eur 
ročně. Zjišťování rozsahu studené progrese. 
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Václav Pátek 
Ke zdaňování profesionálních sportovců 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 5-8 
K rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které přináší jednoznačné právní řešení, jak pohlížet na 
příjmy profesionálních sportovců a stanovovat jejich daňový režim; prezentován je konkrétní případ 
sporu. Absence pojmu resp. statutu profesionálního sportovce v zákoníku práce, možnost výkonu 
hráčské činnosti formou samostatné výdělečné činnosti, smluvní partner v pozici zaměstnavatele. 
 
Zdeněk Morávek 
Legislativní novinky od roku 2012 pro neziskové subjekty 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 15-21 
Změny právních předpisů v oblasti daní a pojištění, které se mohou vztahovat k činnosti neziskových 
subjektů: z titulu zákona o dani z přidané hodnoty/daně z příjmů/nemocenského pojištění, v případě  
dohody o provedení práce, v důsledku nově zavedené povinné účasti na pojištění pro vybrané osoby,   
z důvodu novelizace zdravotního pojištění atd. 
 
Gertrud Hussla 
Nachgerechnet: Die Selbstanzeige ist trotz hoher Zinsen der günstigste Weg, um Schwarzgeld zu 
legalisieren 
Propočteno: sebeudání je i navzdory vysokým úrokům nejvýhodnější cestou, jak legalizovat 
černé peníze 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 36 (20.2.2012), S. 39 
Tajemství nezdaněných peněz, které si němečtí daňoví hříšníci uložili ve Švýcarsku, je po koupi CD    
s údaji o (nepřiznaných) kontech ohroženo: výpočet ukazuje, proč a o kolik je v případě černých peněz 
pro poplatníka výhodnější podat dobrovolně opravné daňové přiznání a porovnává je s postihem v případě, 
že na daňový únik přijde do konce roku 2012 finanční úřad (od roku 2013 začne platit švýcarsko-
německá smlouva, podle níž budou všechny vklady anonymně jednorázově dodaněny). 
 
Danuše Nerudová 
Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české 
společnosti mimo hru?. [2.] 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 16-20 
CCCTB, komentář návrhu směrnice Evropské komise na společný konsolidovaný korporátní základ. 
Posuzování způsobilosti dceřiné společnosti, pravidla konsolidace (čl. 54-58), konsolidovaná skupina 
poplatníků - rezidentů (čl. 55), konsolidace základů daně jednotlivých členů skupiny (čl. 57), plnění 
prahových hodnot  (čl. 58), postupy při eliminaci transakce v rámci skupiny (čl. 59). - Pokračování      
z čísla 7/2011. 
 
Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 2, s. 44-49 
Změna snížené sazby daně z 10 % na 14 % od 1. ledna 2012; výpočet daně u dodání zboží, převodu 
nemovitostí a poskytnutí služby; dopad zvýšení sazby daně v případě, kdy plátci vznikne povinnost 
přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty v r. 2011 a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde po     
1. 1. 2012; vyúčtování dodání vody, tepla nebo chladu na přelomu roku 2011 a 2012 aj. 
 
Eduard Škoda 
Nový způsob zdaňování zpevněných ploch 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 42-48 
Zdaňování zpevněných ploch, k důvodům nové legislativní úpravy (novely zákona o dani z nemovitostí), 
nedostatky původní právní úpravy. Nové sazby daně u zpevněných ploch pozemků, definice zpevněné 
plochy pozemku. Shrnutí ostatních změn v novele. Změny zákona z pohledu daňového řízení, 
posuzování zpevněných ploch pozemků, posuzování podnikatelské činnosti, nezdaňované zpevněné 
plochy, stavby veřejných parkovišť, možnosti uplatňování některých osvobození. Koeficienty obce. 
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Podávání daňových přiznání ze zpevněných ploch. -- K tématu také příspěvek v čas. Finanční, daňový 
a účetní bulletin č. 1/2012, s. 48-50. 
 
D.V. Nikolajev 
O meždunarodnych nalogovych otnošenijach Rossii 
O mezinárodních daňových vztazích Ruska 
Finansy, Sv. 2011, č. 10, s. 30-33 
Jak se změnily mezinárodní daňové vztahy Ruska za 20 let ekonomické transformace; údaje o počtu 
uzavřených dohod o zamezení dvojího zdanění v porovnání s některými vyspělými zeměmi. 
 
Tomáš Rozehnal 
Odpočet daně z přidané hodnoty ve světle právní jistoty plátce daně 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 21-32 
Odpočet DPH v kontextu s daňovými úniky v oblasti DPH, které jsou důsledkem tzv. řetězových 
obchodů - pohled na problematiku z hlediska vymezení prostředků využívaných daňovou správou vůči 
daňovému subjektu (a vztahu k jeho právní jistotě), missing trader. Odpočet daně jako hlavní prvek 
principu neutrality, definice daně, daň na vstupu/výstupu, test vratitelnosti. Procesní podmínky 
uplatnění nároku na odpočet daně. Odpočet daně a řetězové obchodní transakce, definice daňové 
optimalizace, vymezení znaků řetězce (věc Optigen Ltd atd.). Specifikace nesplnění podmínek pro 
uplatnění odpočtu daně (případ Axel Kittel), prokazování podvodného jednání. Zneužití práva na 
odpočet daně, princip neminem laedere, chování in fraudem legis. Zneužití práva na uplatnění odpočtu 
daně a zákonné nástroje proti podvodným jednáním na dani z přidané hodnoty, aplikace zásady 
materiální pravdy; ručení za nezaplacenou daň. - Pozn. 
 
Dita Šulcová 
Odpočet daňových ztrát po přeměnách společností 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 1-7 
Odpočet daňových ztrát u společností, které se účastní fúze či jiné formy přeměny; podmínky pro 
převzetí daňové ztráty nástupnickou společností (forma přeměny, právní forma společnosti, řádné 
ekonomické důvody, stanovení výše převzaté ztráty, oznamovací povinnost), specifika přeshraničních 
přeměn (právní forma a daňové rezidentství, stálá provozovna, převzetí zahraničních ztrát), odpočet 
daňové ztráty nástupnickou společností (základní pravidlo zamezující obchodování s daňovými 
ztrátami, specifika omezení přeměny, výše odčitatelné daňové ztráty, výklad pojmu "stejná činnost", 
žádost o závazné posouzení správcem daně). Příklad. - Pozn. 
 
Fabrizio Borselli, Salvatore Chiri and Ettore Romagnano 
Patterns of reduced VAT rates in the European Union 
Vzory snížených sazeb DPH v Evropské unii 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 1, p. 13-21 
Snížené sazby DPH mají pozitivní a negativní efekty. V článku se stručně pojednává o hlavních 
studiích zabývajících se strukturami sazeb DPH a dopadem těchto struktur na daňové příjmy. Autoři 
rovněž vyvinuli metodu výpočtu "erozivního efektu" snížení sazeb a daňových úlev na redukci příjmů 
z DPH, který si každý z 27 členských států může teoreticky odvodit ze spotřeby domácností. Na 
základě výsledků analýzy z roku 2011 autoři upozorňují na regionální modely úlev z DPH. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Pozor na příjmy ze zahraničí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 34-36 
Zdanění zahraničních příjmů fyzických osob (neomezená daňová povinnost), vymezení povinnosti 
podat daňové přiznání, vyměření daně s pomocí mezinárodní výměny informací, vyloučení dvojího 
zdanění (metoda vynětí, metoda prostého zápočtu). Daňové přiznání, "Seznam pro poplatníky 
uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění". 
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Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
Practical information on European VAT : January/February 2012 
Praktické informace o evropské DPH : leden/únor 2012 
International VAT monitor, Vol. 23, (2012) No. 1, green pages (16 p.) 
Jako již tradičně v prvním čísle každého roku přinášejí tzv. zelené stránky informace o hlavních 
charakteristikách DPH ve většině evropských zemí (členů i nečlenů EU) včetně standardních a 
snížených sazeb DPH, různých prahových hodnot a formátu identifikačních čísel DPH a také 
kontaktní údaje o úřadovnách národní daňové správy, které zpracovávají žádosti o vrácení DPH nebo 
poskytují informace nerezidentům o národních pravidlech k DPH. Údaje obsažené v přehledu získali 
editoři od korespondentů časopisu na počátku roku 2012. - Pozn. 
 
Ivana Valentová, Jan Široký 
Propojení korporátní a osobní daně z příjmů v zemích Evropské unie 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 19-22 
Zdanění dividend v EU; vnitřní dvojí zdanění a jeho zamezení (směrnice Rady 90/435/EHS o společném 
zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států). Modely propojení korporátní 
a osobní daně; osvobození firemních příjemců podle výše podílu na kapitálu rozdělující společnosti, 
systémy s významným osvobozením u firemních i individuálních příjemců dividend, systémy              
s významným osvobozením na straně firemních příjemců dividend, systémy s možností zápočtu 
zaplacené daně či daňové úlevy, imputační systémy, systémy vyhýbající se dvojímu zdanění dividend. 
- Pozn. 
 
Jan Němec, Martin Mařík, Vladimír Šnídl 
Pryč z Česka kdo můžeš! : fimy mizejí v daňových rájích, státní rozpočet kvůli tomu ročně 
přichází o desítky miliard korun 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 9, s. 5-9 
Příspěvek dokládá rostoucí zájem o přesun českých firem do zahraničí za příznivějším podnikatelským 
prostředím i do daňových rájů, charakterizuje nejoblíbenější daňové ráje a rozebírá motivy odchodu. 
Snaha českého státu o spolupráci s exotickými daňovými ráji prostřednictvím dohod o výměně 
informací (MF připravilo sedm dohod). Připravovaný nový zákon o kolektivním investování a snaha 
zlepšit podmínky pro investiční fondy v ČR (také s cílem pobídek pro přesídlení investičních fondů do 
ČR), inspirace Lucemburskem. 
 
Václav Benda 
Přenesení daňové povinnosti při dodání odpadových materiálů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 10-14 
Pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění platná pro rok 2012      
u dodávek odpadového materiálu (šrot); daňové doklady, nárok na odpočet daně, vedení zvláštní 
evidence, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH. Daň z přijatého plnění a daňové 
přiznání. Reverse-charge. 
 
By Daniel Schäfer 
Questions over a quirk : tax treatment of private equity 
Otázky nad fintou : daňový režim fondů privátního kapitálu 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37870 (8.3.2012), p. 7 
Podle investorů a analytiků skončily zlaté časy fondů privátního kapitálu, z jejichž manažerů se 
snadno stávali milionáři a z některých i miliardáři. Zvýhodněné fiskální postavení exekutivců 
zabývajících se spekulativním výkupem podílů ve firmách se ocitá v hledáčku politiků ze zadluženého 
západu, zaměřujících se na finančníky s vysokými výdělky. Diskutuje se zejména o zdanění vysoce 
lukrativního mechanismu sdílení zisku, tzv. carried interest, díky kterému jsou manažeři fondů private 
equity odměňováni daleko štědřeji než by byli ve veřejně kótovaných společnostech. 
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Martin Děrgel 
Řešený příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 3, s. 18-26 
(Způsoby) podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011; komentovaný příklad 
vyplnění přiznání DPPO. 
 
Thomas Hanke 
Steuerspiele in Paris 
Daňové hrátky v Paříži 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 42 (28.2.2012), S. 16 
Hospodářské výsledky velkých francouzských podniků dráždí veřejnost - např. korporační daň 
ropného koncernu Total tvoří jen malou část z miliardových zisků. Velké podniky po volbách 
pravděpodobně čeká zvýšení daňového břemene (ohlašuje je pravice i levice), plánováno je i přehodnocení 
podnikových zahraničních aktivit a s ním související daňové optimalizace, které snižují faktické 
daňové břemeno velkých podniků a neúměrně je zvýhodňují vůči malým a středním podnikům - ke 
ztrátě renomé státem rozmazlovaných koncernů přispívá velmi nízký počet vytvářených tuzemských 
pracovních míst i arogantní vystupování. V grafu skutečné zatížení malých/středních/velkých podniků 
korporační daní. 
 
Helena Machová 
Studenti a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 14-16 
Stanovení základu daně u příjmů studenta se zaměřením na příjem ze závislé činnosti (zaměstnání); 
postup při zdanění příjmu, podmínky podání daňového přiznání, příjmy nezapočítávané do finančního 
limitu (6 000 Kč). Příklady. 
 
Jeffrey Owens 
Taxation and employment: current trends and policy options 
Zdanění a zaměstnanost: současné trendy a možnosti dalšího postupu 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 2, p. 121-123 
Příspěvek se zaměřuje na otázky, nakolik mohou daně ovlivnit úroveň zaměstnanosti a jaké reformy 
by mohly snížit nezaměstnanost a zvýšit zapojení pracovních sil. Vychází přitom z nové publikace 
OECD "Taxation and Employment", která je k dispozici ve fondu pod sign. 26332. 
 
Lawrence Summers 
The US tax system needs rebuilding 
Americký daňový systém potřebuje přestavět 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37861 (27.2.2012), p. 9 
V rámci diskuse o snižování amerického rozpočtového deficitu se méně rozebírá otázka daňové 
reformy. Přitom rok 2013 by měl být rokem, v němž dojde k zásadní změně daňového systému. Je 
třeba dosáhnout větších příjmů z výběru daní, stávající systém je v době rostoucí nerovnosti zjevně 
nespravedlivý a i při nízkém výtěžku silně zatěžuje hospodářskou činnost. -- Viz i článek The tax 
debate America needs na s. 8. 
 
Vladimír Šretr 
Úroky z hypoték a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 1-5 
Systematika zařazení úroku z hypoték v zákoně o daních z příjmů, úroky z hypoték a snížení základu 
daně, zákonné podmínky pro uplatnění úroků z hypotečního úvěru jako položky snižující základ daně 
(limit odpočtu z titulu úroků z hypotečního úvěru, uplatňování nároku zaměstnance na snížení základu 
daně u zaměstnavatele atd.), úroky z hypoték použitých na jiné účely (např. k podnikatelské činnosti). 
Výhledové snížení limitu pro snížení základu daně od roku 2015, resp. již v letech 2012-2014. 
Příklady výpočtu úroků snižujících daň z příjmů fyzických osob. 
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Ernst W. Jungblut 
Verifikation umsatzsteuerbedingter Wettbewerbsprivilegien : ein kursorischer Untersuchungsbericht 
Verifikace konkurenčních výhod podmíněných aplikací DPH : stručná zpráva o zkoumání 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 61, (2012) Nr. 4, S. 143-146 
Příspěvek se zabývá předpisy k DPH z pohledu soutěžního práva v Německu: popsaný verifikační 
postup by mohl být využit především při soudních sporech týkajících se oblasti soutěže. Nabízí se 
hlavně pro cca 12 000 obcí, které poskytují služby a musí přitom řešit otázku, zda je z pohledu soutěže 
výhodnější tato plnění poskytovat v podobě osvobozené od DPH či s povinností DPH (a možností 
odpočtu) - a ve které formě je to pro ně hospodárnější a konkurenceschopnější. Rovněž příslušné 
soudy u procesů v soutěžních věcech mohou tento spolehlivý postup využít při prokazování tzv. 
privilegia osvobození od DPH. - Pozn. 
 
Helena Machová 
Výhry, soutěže a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 16-19 
Zdanění příjmů z výher a soutěží, příjmy od daně osvobozené, spotřebitelská loterie, zdanění ostatních 
příjmů (vymezených § 10 ZDP), výhry sportovců. Příklady. 
 
Zdeňka Tesařová 
Zdaňování vozidel v České republice a některých zemích Evropské unie 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 3, s. 34-41 
Daň silniční v ČR a její obdoby v zemích EU (z pohledu české právní úpravy); právní úprava 
Evropské unie, zdanění vozidel v některých členských zemích EU (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, 
Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko) vč. údajů o: názvu a předmětu daně, 
poplatníkovi, základu daně, sazbě daně. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 4-5/2012  
Pronájem nemovitostí a daň z příjmů. Rozdělení příjmů a výdajů mezi účastníky sdružení (2.). Přehled 
o příjmech a výdajích OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění. Výdaje spojené s pořízením zásob. 
Dlouhodobý majetek a jeho technické zhodnocení v zákoně o DPH. Odpočet daně při změně režimu  
(dle § 79 zákona o DPH). DPH u skont a bonusů. Uplatňování nároku na odpočet DPH. Lhůty ve 
správě daní. Nemovitosti ve vlastnictví více spoluvlastníků. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 7/2012  
Uplatňování DPH u zdravotních služeb po 1.4.2012. Dary v daňovém přiznání fyzických a 
právnických osob za rok 2011. Dotazy k praxi (dodatečné daňové přiznání k DPPO,  výpočet 
cestovních náhrad, účtování cestovních náhrad u OSVČ,  smlouva o dílo v režimu přenesení daňové 
povinnosti). 
 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

13 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
A. Sen 
Adam Smit i sovremennost' 
Adam Smith a současnost 
Voprosy ekonomiki, Sv.. 2011, No. 11, s. 25-37 
Tento příspěvek je přepisem přednášky k 250. výročí vydání Teorie mravních citů od Adama Smithe. 
Autor, který je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, připomíná význam ekonoma a filozofa, jenž 
navrhl historickou metodu institucionální transformace oproti autorům prosazujícím systém ideálních 
institucí. Zdůrazněn je i význam Smithových názorů na nestrannost v etickém hodnocení sociálních 
podmínek a ve vytváření spravedlivé společnosti. - Pozn. 
 
Helvi Kinnunen, Jukka Railavo 
Analysis of the macroeconomic effects of population ageing using a general equilibrium model 
Analýza makroekonomických dopadů stárnutí obyvatelstva za použití modelu všeobecné 
rovnováhy 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 85, (2011) No. 5, p. 85-93 
Příspěvek zkoumá růst veřejných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva a jeho 
makroekonomické dopady prostřednictvím modelu všeobecné rovnováhy Aino finské centrální banky. 
Shrnutí dopadů stárnutí populace na veřejnou spotřebu - nárůst podílu veřejných výdajů v ekonomice -
a dlouhodobých makroekonomických dopadů. - Pozn. 
 
Norbert Häring 
Der Erfinder des rostenden Geldes 
Vynálezce korodujících peněz 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 54 (15.3.2012), S. 16 
Silvio Gesell (1862-1930); k myšlence prvku "ztráty hodnoty" zabudovaného v hotovostních penězích 
(které, když se nepoužívají, automaticky ztrácejí na kupní síle). Zmíněny jsou dvě funkce peněz dle 
Gesellovy teorie či navrhovaná ochrana proti skladování peněz  formou expirace na bankovkách. Pro 
Gesella byl úrok opravdovým zlem, protože odměňuje lidi za to, že odnímají ekonomice poptávku a 
odmítal ho i proto, že vede ke koncentraci majetku. Gesell byl přesvědčen, že "naše peníze podmiňují 
kapitalismus, úrok, masovou chudobu i občanskou válku". 
 
S.M. Ali Abbas ... [et al.] 
Fiscal policy and the current account 
Fiskální politika a běžný účet 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 4, p. 603-629 
Příspěvek zkoumá různými druhy statistických metod souvislosti mezi fiskální politikou a běžným 
účtem u obsáhlého vzorku ekonomik (empirická analýza dat za období 1970-2007 u 30 rozvinutých 
ekonomik a dalších 58 rozvíjejících se a nízkopříjmových zemí). Výsledky mimo jiné ukazují, že 
posílení fiskální bilance je spojeno se zlepšením stavu běžného účtu. - Pozn. -- K tématu také 
příspěvek na s. 582-603. 
 
Pavel Sirůček 
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2011 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 1, s. 138-144 
Stručně k profesnímu životopisu a vědeckému dílu nositelů Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2011 - 
Thomase Johna Sagrenta a Christophera Alberta Simse. Ocenění získali za empirický výzkum příčin a 
důsledků v makroekonomii, především v kontextu teorie racionálních očekávání. Jejich metody patří 
dnes k základním nástrojům makroanalýzy a napomáhají vysvětlit, jak rozhodnutí vlád a centrálních 
bank ovlivňují růst, nezaměstnanost, inflaci, investice a přispívají k chápání dopadů hospodářských 
změn a šoků. 
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A. Beljanin, I. Jegorov 
O tvorčeskom nasledii vydajuščegosja ekonomista : k 100-letiju so dnja roždenija Morisa Alle 
O tvůrčím odkazu vynikajícího ekonoma : ke stému výročí narození Maurice Allaise 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 10, s. 4-15 
Příspěvek je věnován Maurici Allaisovi, nositeli Nobelovy ceny a jednomu z nejoriginálnějších 
ekonomů, jehož sté výročí narození se připomínalo v r. 2011. Autoři popisují jeho přínos k ekonomii a 
jeho místo v současné vědě - ekonomii a fyzice. Vědecké práce Allaise stále zůstávají v Rusku málo 
známé, článek se proto snaží zaplnit tuto mezeru a je vyjádřením pocty tomuto přednímu 
francouzskému intelektuálovi a učenci. - Pozn. 
 
Tommaso Monacelli and Roberto Perotti 
Redistribution and the multiplier 
Redistribuce a multiplikátor 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 4, p. 630-651 
Teoretický pohled na redistribuci jako kanál, který může zásadně ovlivnit výši multiplikátoru státních 
výdajů. Analýza zdůrazňuje spuštění efektů daňové redistribuce v systému s heterogenními agenty a 
úvěrovými omezeními při úhrnném zvýšení daní. Autoři dále zjišťují reálné efekty fiskální expanze     
s využitím čisté (příjmově neutrální) daňové redistribuce. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
By FT reporters 
A benchmark to fix 
Měřítko, které je třeba opravit 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37873 (12.3.2012), p. 7 
Sazba Libor, Londýnská mezibankovní nabídková sazba, která ovlivňuje obchodování s finančními 
produkty v hodnotě 350 bilionů USD, se ocitla v podezření. Regulátorům se nelíbí, že se sazba 
stanovuje podle informací jen od několika málo bank - vzniká tak prostor pro kartelové dohody a 
podvody. Rozsáhlé vyšetřování zahájila Britská bankovní asociace, zapojilo se i nejméně 10 agentur    
z USA, Evropy, Kanady a Japonska. 
 
Dominika Veselá 
Aktuální změny v organizaci dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 1, s. 17-26 
Reformovaný evropský finanční dohled, klíčové charakterizující prvky; původní systém finančního 
dohledu v EU a jeho nedostatky, nová struktura finančního dohledu v EU. Makroobezřetnostní a 
mikroobezřetnostní dohled v EU, orgány ESA, problematika soft law (a hard law). Slabiny 
integrovaného evropského systému regulace a dohledu. - Pozn. 
 
Dominika Veselá 
Anatomie evropského finančního dohledu 
Daně a finance, Sv. 2012, č. 1, s. 26-33 
ESFS, Evropský systém orgánů finančního dohledu; struktura, vedení, práva/povinnosti orgánů ESFS. 
Posouzení vhodnosti reformního modelu vnitřní organizace dohledových institucí ESFS. 
Makroobezřetnostní dohled EU, zřízení ESRB (Evropská rada pro systémová rizika). 
Mikroobezřetnostní dohled v EU, jednotlivě ke třem orgánům dohledu ESAs (Evropské orgány 
dohledu), EBA, EIOPA, ESMA. Rozpočtové a personální otázky ESFS. - Pozn. 
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by Michael Frenkel and Isabell Koske 
Are the real exchange rates of the new EU member countries in line with fundamentals? : 
implications of the NATREX approach 
Jsou reálné směnné kurzy nových členských států EU v souladu s ekonomickými 
fundamentálními veličinami? : vyvození metodou přirozeného reálného kurzu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 2, p. 129-145 
Autoři prostřednictvím metody přirozeného reálného směnného kurzu (NATREX) a dat z let 1980-
2007 odvozují rovnovážný reálný směnný kurz deseti nových členských států EU, které přistoupily     
v roce 2004 a 2007. Používají dvoustupňovou strategii - nejdříve je odhadován dlouhodobý vztah mezi 
reálnými směnnými kurzy a ekonomickými fundamentálními veličinami u skupiny 17 zemí OECD, 
která nezahrnuje žádný z nových členských států EU, a v dalším kroku jsou odhadované koeficienty 
použity k odvození rovnovážného reálného směnného kurzu nových členských států EU. Na závěr 
jsou interpretovány výsledky pro jednotlivé země. - Pozn. 
 
Jan Štětka 
Blíží se konec finanční tuposti 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 9, s. 41-45 
Problematika povinného finančního vzdělávání na základních školách v ČR; stav finanční gramotnosti 
občanů; k úloze a ambicím bank a dalších finančních institucí ve finančním vzdělávání. V grafu jsou 
prezentovány výsledky průzkumu finanční vzdělanosti v Česku a ve vybraných zemích světa z roku 
2011. 
 
Eva Indruchová 
Czech Republic on its (slow) way to the euro 
Česká republika na své (pomalé) cestě k euru 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 3, příloha The Lawyer Quarterly 1/2012, s. 31-42 
Přístup České republiky k přijetí eura - závazek vstupu do měnové unie, kurzový mechanismus, 
přípravné kroky, postoj české vlády. - Pozn. 
 
Petr Kain 
České banky přežijí i finanční Armageddon : zátěžové testy 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 48 (7.3.2012), s. 17 
Shrnutí výsledků dalšího kola zátěžových testů, kterými ČNB zjišťuje odolnost českého bankovního 
sektoru vůči zhoršení problémů české i světové ekonomiky. Scénáře ČNB jsou konstruovány tak, že 
kladou na testované banky vysokou až extrémní zátěž (scénář dluhová krize, scénář dluhová krize a 
ztráta aktiv u mateřských bank). -- Viz také komentář k výsledkům zátěžových testů od Pavla Řežábka 
na s. 9. 
 
Richard Milne ... [et al.] 
Debt capital markets 
Dluhové kapitálové trhy 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37874 (13.3.2012), sep. sect. (7 p.) 
Dopad radikálních finančních transfúzí od předních centrálních bank (LTRO) na bankovní sektor, 
kvantitativní uvolňování v USA, situace v eurozóně, Číně a Japonsku. 
 
Paul De Grauwe 
Direct ECB intervention is still the only way to end the crisis 
Přímá intervence ECB je stále jedinou cestou, jak ukončit krizi 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37874 (13.3.2012), p. 9 
Od prosince 2011 nalila Evropská centrální banka do bankovního systému eurozóny značné množství 
peněz. Tyto finanční injekce byly zapotřebí k záchraně evropského bankovnictví a pomohly 
stabilizovat trhy se státními dluhopisy. Podle autora však znovu vypukne krize státního zadlužení a 
ECB bude stát před těžkou volbou - buď nepřímé zásahy v podobě LTRO, nebo přímá intervence na 
státních dluhopisových trzích, se kterou dosud nesouhlasilo Německo. 
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Heike Anger 
Geldwäsche vereiteln 
Zmařit praní peněz 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 52 (13.3.2012), S. 18 
Mezinárodní instituce FATF, která se zabývá bojem proti praní špinavých peněz a financování 
terorizmu, předkládá doporučení k důslednějšímu postupu proti těmto deliktům, kde by úlohu mohlo 
sehrát i akciové právo: k praní peněz jsou náchylné akciové společnosti nekótované na burze s akciemi 
na doručitele - a proto by mělo být jasné a jednoznačné, kdo je za společnostmi a jejich transakcemi. 
Již v minulosti byly kárány netransparentní účastnické struktury v Německu, protože není zaručeno, že 
příslušné úřady včas získají dostatečné a aktuální informace o akcionářích těchto společností. 
Dosavadní akciové právo umožňovalo zachování anonymity majitelů akcií, od poloviny roku 2012 
však pro akcie na doručitele platí nová evidenční povinnost (která v případě potřeby umožní zjistit 
identitu vlastníka). Stručně jsou představeny dvě změny německého akciového práva reagující na 
finanční krizi: 1) zavedení obrácených proměnitelných obligací, 2) zvýšení ochrany (závěrů valných 
hromad) před žalobci "z povolání" a zneužívajícími žalobami akcionářů. 
 
S.A. Belozërov, A.A. Lupyr' 
Ipotečnyje cennyje bumagi v Rossii i za rubežom 
Hypoteční cenné papíry v Rusku a v zahraničí 
Finansy, Sv. 2011, No. 10, s. 65-68 
Hypoteční cenné papíry v Rusku a příslušná legislativa, klasifikace zahraničních hypotečních cenných 
papírů. 
 
Christian Ramthun 
Monita behoben 
Napravit výtky zákonem 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 8, S. 24 
V rámci zpřísnění boje proti praní špinavých peněz v Německu budou do preventivních kroků 
zapojeni i klenotníci, prodejci aut, lodí, letadel či uměleckých děl, kteří budou povinni zjišťovat, zda 
jejich klient nepatří mezi politicky exponované osoby (tzv. pep - zahraniční ministři, státní tajemníci, 
vyslanci; princip "Know your customer" ). Spolková vláda se rovněž snaží podchytit elektronickou 
kriminalitu v rámci bezhotovostního platebního styku (např. v rámci propojení bank a benzínových 
čerpacích stanic). 
 
Jan Klesla 
Nový loterijní zákon odporuje EU : on-line loterie 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 43 (29.2.2012), s. 13 
K návrhu nového loterijního zákona, který vládě předkládá MF. Problematika on-line sázkových 
kanceláří a zahraničních loterijních společností. 
 
Andrew Palmer 
Playing with fire : special report on financial innovation 
Hra s ohněm : zvláštní zpráva o finanční inovaci 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8773, centr. sect. (18 p.) 
Nepříznivé názory předních světových ekonomů na finanční inovace posledních 25 let, jak k inovacím 
dochází, co více potřebují malí investoři, darwinovský vývoj fondů obchodovaných na burze, 
vysokofrekvenční obchodování, finanční infrastruktura, nové způsoby půjčování malým podnikům aj. -- 
Viz i článek Such seething brains, such shaping fantasies: financial innovation na s. 10. -- Překlad 
úvodního článku k přehledu vyšel v čas. Ekonom č. 15/2012 na s. 50-53 pod názvem Hra s finančním 
ohněm. 
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Jiří Böhm ...[et al.] 
Price-level targeting - a real alternative to inflation targeting? 
Cílování cenové hladiny - skutečná alternativa k inflačnímu cílování? 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 1, p. 2-26 
Teoretický i empirický pohled na alternativní nástroj měnové politiky - cílování cenové hladiny. 
Autoři nejprve shrnují a hodnotí akademický výzkum a hlavní argumenty v diskusích o problematice 
cílování cenové hladiny. Dále se zabývají praktickými zkušenostmi a porovnávají cílování cenové 
hladiny ve Švédsku - praxe švédské centrální banky (Riksbank) v období 1931-1937 - a deflační 
politiku v Československu v letech 1919-1923. Následně zkoumají podobnosti vývoje cenové hladiny 
a vývoje inflace ve vybraných zemích praktikujících inflační cílování. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Reportáž z okupované banky 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 11, s. 50-53 
Ke kritice činnosti Evropské centrální banky ve formě mimořádných dlouhodobých půjček likvidity 
evropským bankám a nákupu dluhopisů předlužených evropských států na sekundárních trzích ze 
strany šéfa Bundesbanky Jense Weidmanna a německých ekonomů doplněné o protesty aktivistů 
hlásících se k hnutí Occupy. -- Viz také příspěvek v HN, č. 64/2012 (29.3.2012), s. 14-15 o mocenských 
konfliktech a o změně tradiční rovnováhy v ECB. 
 
Radek Urban, [rozhovor vedl] František Mašek 
Stavební spoření: stát už přispěje jen na bydlení, penzi a později studium 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 47 (6.3.2012), s. 22 
Náměstek ministra financí hovoří o změnách, které má přinést chystaná novela zákona o stavebním 
spoření (účelová vázanost podpory stavebního spoření, produkt budou moci nabízet i banky, možnost 
použití úspor při zabezpečení na stáří a na financování studia). -- Viz také příspěvky na s. 13 a 21 a v čas. 
Euro č. 9/2012, s. 30-31. 
 
Frank M. Drost 
Streit über die Aufsicht 
Spor o dozor 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 45 (2.3.2012), S. 34-35 
Plánovaná reforma Spolkového úřadu dozoru nad finančními službami (Bafin) by měla omezit vliv 
zástupců finančního "průmyslu" ve správní radě Bafin, což by mělo posílit nezávislost této dohledové 
instituce. Současně počítá spolkové ministerstvo financí se zřízením poradního spotřebitelského sboru, 
který by měl např. poskytovat poradenství vedení Bafin a analyzovat spotřebitelské trendy v oblasti 
finančních služeb. Z hlediska Bafin, který je zaměřen na kolektivní ochranu spotřebitele, je vysvětleno, 
proč je nové pojetí ochrany směrované i na jedince vnímáno jako potencionálně konfliktní. 
 
Hans-Werner Sinn 
Tvůrčí pauza od eura 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 10, s. 38 
Úvaha profesora H.-W. Sinna o způsobu, jak obnovit konkurenceschopnost zemí eurozóny na hranici 
bankrotu (reálná devalvace dosažená snížením cen oproti konkurentům v eurozóně a snížení 
jednotkových nákladů práce; krizové země, které nechtějí na snižování cen přistoupit, by měly dostat 
příležitost k dočasnému odchodu z eurozóny, aby mohly devalvovat ceny a dluhy). 
 
Xénia Makarová 
Zbaviť sa bezcenných akcií bude lacnejšie : previesť cenné papiere na FNM umožní legislatíva 
až do konca roka 2013 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 9, s. 51 
Bezplatný převod starých bezcenných akcií z doby kuponové privatizace na slovenský FNM (pro 
majitele a příp. dědice). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Philippe d'Arvisenet 
2011 in review; outlook for 2012 
Ohlédnutí za rokem 2011 a výhled na rok 2012 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 1, p. 3-7 
Autor nejprve shrnuje stresy formující světové hospodářské prostředí v roce 2011 (tsunami v Japonsku, 
politické nepokoje na Středním východě a v severní Africe, evropská dluhová krize aj.) a následně 
analyzuje makroekonomickou situaci různých regionů (rozvíjející se ekonomiky, USA, eurozóna, 
Japonsko). V další části se věnuje stručným predikcím hospodářského vývoje těchto regionů v roce 
2012. 
 
Václav Lavička 
Česko letos uteče recesi a díky vývozu nabere zvolna slušné tempo : prognózy 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 55 (16.3.2012), s. 15 
K optimistické předpovědi hospodářského vývoje zemí střední a východní Evropy do r. 2014 
Vídeňským ústavem pro mezinárodní hospodářská srovnávání (WIIW). Klíčovým pilířem 
hospodářského růstu v ČR je vývoz; následuje charakteristika nejnovějších prognóz Slovenska a 
Polska. V grafech je znázorněn letošní index hospodářské mizérie (jako součet míry nezaměstnanosti a 
inflace), odhad veřejného dluhu z konce roku 2011 a průměrná mzda v deseti středo- a 
východoevropských zemích i dynamika hospodářského růstu ve střední Evropě v období 2007-2014. 
 
Mure Dickie ... [et al.] 
Investing in Japan : rebuilding the economy 
Investování v Japonsku : obnova hospodářství 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37871 (9.3.2012), sep. sect. (4 p.) 
Stav japonské ekonomiky po silném hospodářském poklesu v letech 2008-2009 a přírodní katastrofě   
v březnu 2011; zahraniční investice; energetika; prodej státních dluhopisů; inovace; burzy; turistika. 
 
Zuzana Stuchlíková 
Japonská bublina na trzích aktiv a důsledky jejího prasknutí počátkem 90. let 20. století 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 91-107 
Analýza faktorů vzniku a dopadů rozpadu bubliny na trzích aktiv na počátku 90. let 20. století na 
japonskou ekonomiku. Autorka také zkoumá opatření hospodářské politiky proti recesi po splasknutí 
bubliny a jejich výsledky a charakterizuje dynamiku hospodářského vývoje až do současnosti. - Pozn. 
 
Marek Legéň 
Kosa na kameň 
Trend, Sv. 22, (2012) č. 9, s. 22-23 
Úpravy cen plynu pro domácnosti v SR; zásahy ÚRSO (Úřad pro regulaci síťových odvětví) do 
kalkulací prodejců plynu, spotové ceny. 
 
Dáša Hyklová, Miroslav Zámečník 
Pacient číslo dvě 
Euro, Sv. 2012, č. 9, s. 44-47 
Rozbor současného hospodářského vývoje Portugalska (meziroční pokles ekonomiky, nízká 
konkurenceschopnost, nárůst státního dluhu) ústí v obavy ohledně budoucnosti ekonomiky. Ačkoliv 
vláda prosazuje a naplňuje úsporná opatření a podmínky záchranného plánu z května 2011 od EU, 
MMF a ECB, ekonomika klesá, roste riziko chudoby, mladé absolventy trápí nezaměstnanost a 
uplatnění hledají v zahraničí. Jedním z receptů pro ekonomiku by se mohla stát fiskální devalvace. 
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Deutsche Bundesbank 
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen 2012 und 
2013 
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2012 a 2013 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 12, S. 15-29 
Příspěvek nejprve charakterizuje současný stav německého hospodářství a srovnává ho s předpovědí    
z června 2011. Dále analyzuje hlavní předpoklady o vývoji globálního hospodářství v roce 2012 a 
2013 následované cyklickým výhledem hospodářského růstu v Německu a makroekonomickou 
prognózou na stejné období. Je zdůrazněna velká nejistota ohledně budoucího hospodářského vývoje 
spojená s poptávkovými impulsy ze zahraničí a dluhovou krizí, zvláštní pozornost je věnována analýze 
dynamiky nákladů práce, inflace spotřebitelských cen, veřejných financí a veřejného zadlužení. - 
Pozn. 
 
Clemente De Lucia 
Sustainable or unsustainable? : the case of Italy 
Udržitelné nebo neudržitelné? : případ Itálie 
Conjoncture, Vol. 2012, No. 1, p. 9-20 
Masivní veřejné zadlužení (poměr veřejného dluhu k HDP je jeden z největších na světě) a 
hospodářská recese jsou důvodem ke snižování důvěryhodnosti Itálie na mezinárodních finančních 
trzích. Příspěvek zvažuje stav italské ekonomiky a ukazuje její větší vyváženost a lepší situaci ve 
srovnání s dalšími ekonomikami postiženými dluhovou krizí. Dále zkoumá dynamiku zadlužení a 
zastává názor, že fiskální opatření k znovunabytí důvěry jsou bolestivá, ale proveditelná. V závěru 
stručně analyzuje opatření ke konsolidaci veřejných financí a strukturální reformy k oživení 
dlouhodobého růstu, které jsou lékem na cestu Itálie z krize. - Pozn. 
 
The new grease? : oil and the world economy 
Nové mazivo? : ropa a světová ekonomika 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8775, p. 69-70 
K ropnému šoku r. 2012 a rizikům s ním spojeným. Co tlačí cenu ropy vzhůru, jak vysoko až může 
cena jít, jaký je pravděpodobný hospodářský dopad dosavadních cenových nárůstů, jakou škodu by 
mohlo způsobit případné zvýšení v budoucnu. Nízké ropné rezervy, problémy s Íránem a dalšími 
zeměmi, větší zranitelnost Evropy než USA. -- Český překlad článku viz čas. Ekonom č. 11/2012,      
s. 36-37 pod názvem Proč je vlastně ropa tak drahá. -- K problematice viz i článek Another oil shock?: 
the world economy na s. 16 a 18. 
 
The Proust index : lost economic time 
Proustův index : ztracený hospodářský čas 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8773, p. 61-62, 64 
Vzhledem k pokračující již několikaleté krizi časopis The Economist spočítal, kolik času z hlediska 
hospodářského vývoje ztratily nejvíce postižené země. Nejvíce bylo zasaženo Řecko, jehož 
ekonomické hodiny se podle tohoto indexu vrátily o 12 let zpět, dále Irsko a Spojené státy. Poměrně 
nejlépe vychází z tohoto srovnání Německo. 
 
Sylvain Baillehache, Pierre Lissot 
The state of the world economy in autumn 2011 : a fragile recovery 
Situace ve světovém hospodářství na podzim 2011 : křehké oživení 
Trésor-economics, Vol. 6, (2011) No. 96, p. 1-8 
Analýza vývoje světové ekonomiky v průběhu roku 2011 a stručný výhled na rok 2012. Zpomalení 
hospodářské aktivity; akumulace negativních šoků ovlivňujících světovou ekonomiku; finanční 
turbulence; identifikace rizik globálního oživení. - Pozn. 
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Michael J. Artis, Jarko Fidrmuc and Johann Scharler 
The transmission of business cycles : implications for EMU enlargement 
Přenos hospodářských cyklů : důsledky pro rozšíření EMU 
The Economics of transition, Vol. 16, (2008) No. 3, p. 559-582 
Analýza potenciálních zdrojů synchronizace hospodářských cyklů. Autoři zkoumají souvislosti 
vzájemného zahraničního obchodu, kapitálových toků, míry regulace trhu práce a národních fiskálních 
politik se sladěností hospodářského cyklu jednotlivých zemí na základě teorie optimální měnové 
oblasti (OCA). Výsledky aplikují na šest nových východoevropských členských států EU (ČR, 
Estonsko, Maďarsko, Polsko, SR a Slovinsko) a částečně tím narušují optimistický pohled na 
měnovou integraci těchto zemí do eurozóny - dle jejich zjištění mohou odlišnosti fiskálního salda a 
nárůst regulace trhu práce působit protiintegračně. - Pozn. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Václav Šmejkal 
Americký nebo domácí původ soutěžního práva integrované Evropy? 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 3, s. 294-320 
Za více než šedesát let evropské integrace formulovali badatelé řadu hypotéz o tom, jaké vlivy 
utvářely vůbec první evropská antitrustová ustanovení, kterými byly články 65 a 66 Smlouvy              
o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO). Jejich názory lze zjednodušeně shrnout do dvou 
táborů: první nepochybuje o americkém vlivu na první moderní antitrustová ustanovení na evropském 
kontinentě, druhý hledá vysvětlení v domácí meziválečné tradici evropského kartelového práva a 
především pak v německém ordoliberalismu. Z textové analýzy a z analýzy procesu jednání však 
vyplývá, že články 65 a 66 jsou mnohem více výsledkem národních zájmů účastnických států. - Pozn. 
 
Viera Mráziková 
Reálna konvergencia SR v období krízy v porovnaní s vybranými krajinami 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 15-19 
Analýza vývoje konvergence SR. Vývoj ekonomiky SR během krize, konvergence SR k zemím EU 
(EU 27), porovnání reálné konvergence se zeměmi V4. Vývoj HDP, dopad krize na trh práce. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Jan Hřích 
Německo jako světová hospodářská velmoc a jeho systém podpory vnějších ekonomických 
vztahů 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 108-124 
Autor seznamuje s německým systémem podpory vnějších ekonomických vztahů z hlediska 
institucionálního i historického vývoje. Třípilířový systém (diplomatická zastoupení, Spolková 
agentura pro podporu exportu a investic, hospodářské komory), finanční podpora vývozu, nástroje 
prioritně určené pro podporu zahraničně obchodních aktivit malých a středních podniků, řízení a 
koordinace ze strany státní správy. Charakterizuje také reflexi německých ekonomických zájmů ze 
strany politické sféry a preference Německa v rámci vytváření světového ekonomického uspořádání. - 
Pozn. 
 
Martina Jiránková 
Obchodní vztahy USA a Číny a otázka ekonomické hegemonie 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 49-64 
Autorka diskutuje otázku dominance USA v mezinárodním obchodě, resp. ve světových dovozech, a 
vývoj tohoto postavení v čase, dále se zabývá čínským postavením v mezinárodním obchodě a jeho 
souvislostmi a rozebírá jejich vzájemné vazby. Kromě statistických údajů prezentuje širší souvislosti 
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amerického a čínského postavení v mezinárodním obchodě se zdůrazněním otázky hegemonické 
pozice v současném světě. - Pozn. 
 
Oldřich Krpec, Vladan Hodulák 
Politická ekonomie zahraniční obchodní politiky : instituce, regulace, sociální a politický kontext 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 1, s. 20-39 
Článek se zabývá zahraniční obchodní politikou a její reflexí politickou ekonomií. Autoři zahrnují do 
analýzy obchodní politiky další sociální proměnné a představují její alternativní interpretaci. Stát 
samotný je vnímán jako instituce a obchodní politika jako jeden z výstupů jejího regulativního 
působení. V textu je dále interpretována tzv. liberální obchodní politika vyspělých zemí jako nástroj    
k dosažení obdobných cílů, o které usilují země s obchodními politikami mnohem více ochranářskými, 
naznačena je také dynamika změny obchodní politiky a její zdroje. Dále je zvažována pozice obchodní 
politiky v kontextu dalších ekonomických politik země. - Pozn. 
 
Barbara Bublíková 
Skvělý byznys? S "cibetkami"! 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 10, s. 50-53 
Stoupající obliba obchodních a investičních aktivit na rozvíjejících se trzích druhé generace, které mají 
potenciál stát se důležitým pilířem světové ekonomiky a konkurovat zemím BRIC. Země CIVETS 
(Kolumbie, Indonésie, Vietnam, Egypt, Turecko, JAR), VISTA, MINIT, MIKT, NEXT 11. Shrnutí 
situace, rizik a výhod pro investování v zemích CIVETS a Mexiku. 
 

Podnik a podnikání 
 
Christoph Schlautmann 
Der Staat, dein neuer Konkurrent 
Stát, tvůj nový konkurent 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 34 (16.2.2012), S. 20-21 
Příklady a důvody trendu zestátňování v Německu. 
 
Blahoslav Hruška 
Druhá šance : Irsko 
Euro, Sv. 2012, č. 11, s. 44-45 
Návrat zájmu o podnikání a investování v Irsku, zejména ze strany amerických firem a investorů. 
Atraktivita Irska jako tradiční základny pro vstup na evropské trhy i pro čínské investice. 
 
Deutsche Bundesbank 
Ertragslage und Finanzierungsverhältnisse deutscher Unternehmen im Jahr 2010 
Stav výnosů a finanční poměry německých podniků v roce 2010 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 12, S. 31-57 
Příspěvek informuje o hospodářských a odvětvových trendech a detailně analyzuje stav výnosů a 
finanční hospodaření německých podniků v sektorech průmyslu, obchodu a dopravních služeb v roce 
2010. Jde o pravidelné analýzy statistik podnikových bilancí v Německu v roce 2010                         
z makroekonomického hlediska. Výsledky ukazují, že silné hospodářské oživení umožnilo posílení 
podnikové základny a vedlo k její odolnosti a ziskovosti. V závěru je připojen i krátký výhled pro rok 
2011. - Pozn. 
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By Anousha Sakoui 
Harder to slot together : mergers and acquisitions 
Dát se dohromady je obtížnější : fúze a akvizice 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37863 (29.2.2012), p. 11 
Nízké objemy fúzí a akvizicí a krach řady zamýšlených spojení podniků vyvolává otázku, zda se 
nejedná o strukturální ústup, i když mnoho firem má hodně finančních prostředků a hledá nové cesty 
růstu. Bankéři doufají, že se situace změní, až pomine krize státního zadlužení. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Maple revolutionaries : Canada's pension funds 
Revolucionáři ze země javorového listu : kanadské penzijní fondy 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8774, p. 67-68 
Veřejné kanadské penzijní fondy přitahují pozornost svou velikostí i způsobem investování. Do jisté 
míry připomínají depolitizované suverénní fondy. Pro mnohé penzijní fondy ve světě, které zápasí       
s nízkými výnosy, tak slouží jako vzor. 
 
Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Nový občanský zákoník: zásadní změny v právní úpravě pojistné smlouvy. Část 1. 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 1, s. 4-7 
Seznámení s hlavními a podstatnými změnami, které přináší návrh nového občanského zákoníku           
v úpravě pojistné smlouvy (§ 2758 - § 2872). Stávající zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, se 
nabytím účinnosti nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014 zruší připravovaným doprovodným 
zákonem. V článku je zmíněn také historický vývoj tuzemské právní úpravy pojistné smlouvy. 
 
Zuzana Hlaváčková 
Opět nepovedená novela! 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 1, s. 8-9 
Kritický rozbor přepracovaného návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, z pohledu pojišťovacího sektoru. Shrnutí 
problémových oblastí návrhu - novela nekoresponduje s legislativním vývojem na úrovni EU, chybí 
hodnocení dopadů regulace RIA, rozpory s platnou směrnicí IMD, odpovědnost pojišťoven, vysoké 
množství nových informačních povinností, rozšíření působnosti finančního arbitra i na oblast 
pojišťovnictví aj. 
 
Ondřej Karel 
Priority evropského pojišťovnictví pro rok 2012 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 1, s. 28-30 
Komentář k vybraným nejvýznamnějším tématům, která jsou součástí Akčního plánu Pojišťovací a 
zajišťovací federace CEA pro rok 2012. Příprava a implementace nového obezřetnostního režimu 
Solvency II, vývoj legislativy EU zakazující diskriminaci v oblasti poskytování finančních služeb, 
revize směrnice o zprostředkování pojištění (2002/92/ES, IMD), harmonizace systémů pro alternativní 
řešení sporů na úrovni EU a umožnění podávání kolektivních žalob na poskytovatele finančních 
služeb, zřízení garančních systémů v pojišťovnictví (IGS) a pokračující diskuze o systémových 
rizicích na národní i mezinárodní úrovni. 
 
Karel Veselý 
Retail distribution review: britská regulace distribuce zruší systém provizí 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 1, s. 32-35 
Článek představuje hlavní rysy a očekávané dopady britské reformy v oblasti regulace distribuce 
všech retailových investičních produktů s účinností od 1. ledna 2013. V českém kontextu nelze 
vyloučit budoucí zavedení některých prvků této reformy i v ČR. Autor nejprve shrnuje historický 
vývoj distribuce retailových investičních produktů ve Velké Británii, dále osvětluje čtyři okruhy 
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opatření v rámci RDR (Retail Distribution Review) a nová pravidla odměňování a kvalifikace 
zprostředkovatelů. V závěrečné části analyzuje dopady reformy na distributory, zákazníky, na 
provozní procesy a IT systémy v pojišťovnách i daňové, účetní a kapitálové dopady na pojišťovny. - 
Pozn. 
 
Růžena Klímová 
Změny v nemocenském pojištění v roce 2012 : novela č. 470/2011 Sb., novela č. 365/2011 Sb. 
(zákoník práce) 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 3, s. 42-49 
Změny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění: rozšíření okruhu nemocensky (a 
důchodově) pojištěných zaměstnanců; změny v podmínkách účasti zaměstnanců na nemocenském 
pojištění; zrušení institutu přerušení nemocenského pojištění; změny ve výpočtu dávek nemocenského 
pojištění; změny v podmínkách nároku na dávky nemocenského pojištění a v podmínkách pro výplatu 
dávek aj. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Hana Boříková 
 (Ne)zájem o nájem : podíl nájemního bydlení se v Česku od 90. let výrazně snížil. Trend by se 
ale měl začít obracet 
Euro, Sv. 2012, č. 12, s. 27-29 
K budoucnosti českého rezidenčního trhu a renesanci nájemního bydlení. Pohled na současnou situaci 
a očekávání institucionálních investorů v této oblasti. Reality a jejich ceny ve světě. V grafu intenzita 
bytové výstavby v ČR v období 1997-2011, v tabulkách srovnání vývoje cen nemovitostí v posledních 
letech v Česku a pěti vyspělých zemích a bytového fondu dle vlastnictví. -- Viz také příspěvek na        
s. 24-26 o situaci pražského trhu s byty. 
 
Mikuláš Cár 
Pozitívny posun v zostavovaní indexu cien nehnuteľností na bývanie 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 8-14 
Sledování a statistika cen bydlení a cen pronájmů v SR, vývoj problematiky z hlediska aktivit 
Eurostatu; význam HPI (House Price Index) a možnosti jeho využití (makroekonomický ukazatel 
ekonomického růstu, nástroje měnové politiky a inflačního cílování, prostředek k odhadu bohatství, 
ukazatel finanční stability, deflátor národních účtů, složka indexu spotřebitelských cen). Zdroje údajů 
o cenách nemovitostí. Koncepční a technické otázky konstrukce indexu cen nemovitostí na bydlení. 
Vývoj zjišťování cen nemovitostí na bydlení v SR. PEELs, ESRB, OOH PI. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bernd Schiefer, Michael Worzalla 
Familienpflegezeitgesetz 
Zákon o dočasné rodinné péči 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 9, S. 516-523 
Nový německý zákon o rodinné péči poskytuje zaměstnancům možnost zkrátit si během maximálně 
dvou let pracovní dobu kvůli domácí péči o blízkého rodinného příslušníka. Vzhledem k demografickému 
vývoji získává domácí péče stále větší význam, ze společenského hlediska je v podnicích nutná 
podpora zaměstnanců při individuálních řešeních, personální politika orientovaná na rodinu 
představuje významný konkurenční faktor při získávání zaměstnanců. Popsány jsou hlavní podmínky 
jak poskytování úlev z pracovní doby, tak i finanční v jednotlivých fázích procesu poskytované péče 
(dorovnání sníženého platu ze strany zaměstnavatele). Zmíněn je rovněž již dřívější zákon o krátkodobé 
resp. akutní péči a stručné hodnocení koncepcí obou zákonů. - Pozn. 
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Barbara Gillmann 
Karlsruhe stoppt Billig-Professur 
Karlsruhe zastavuje lacinou profesuru 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 33 (15.2.2012), S. 12-13 
Podle rozhodnutí Spolkového ústavního soudu budou muset spolkové země navýšit platy 
vysokoškolským profesorům, kteří jsou na rozdíl od ostatních vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ve 
veřejných službách podhodnoceni. Odpovídající ohodnocení by mělo mj. odrážet i trend zvyšování 
počtu studentů a tedy vyšší potřebu profesorů, zvýšené finanční náklady na platy by měly být hrazeny 
pouze z rozpočtů jednotlivých spolkových zemí. Nastíněna je platová praxe u profesorů, zmíněny jsou 
platové stupnice a např. alimentační princip dle čl. 33 Ústavy. V grafu je přehled měsíčních platů 
vybraných povolání úředníků a zaměstnanců veřejných služeb (lékař, zdravotní sestra, poddůstojník, 
policistka, učitel atd.). 
 
Simone Radačičová, Václav Lavička 
Mladé Evropany kosí nezaměstnanost, bez práce jich je 5,5 milionu : trh práce 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 45 (2.3.2012), s. 15 
Alarmující čísla o nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let v zemích eurozóny, v uvedené věkové 
skupině postihuje nezaměstnanost více než 25% lidí již v 11 zemích EU. Podrobněji k situaci na 
Slovensku (36%) a v ČR (19,8%). 
 
Michal Vrajík 
Nové postihy za neoprávněné zaměstnávání cizinců 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 35-39 
Neoprávněné zaměstnávání cizinců, skutková podstata trestného činu a definice neoprávněného 
zaměstnávání cizinců podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Sankcionování nelegální 
práce dle zákona o zaměstnanosti, nové sankce za neoprávněné zaměstnávání cizinců (v oblasti 
čerpání veřejných výhod). Zavedení evidence pokutovaných subjektů (právnických i fyzických osob). 
Odpovědnost a ručení zaměstnavatele a dalších osob; související povinnosti zaměstnavatele. 
 
Kamil Galuščák, Jan Pavel 
Taxes and benefits: work incentive effects of policies 
Daně a sociální dávky: dopady politik na motivaci k práci 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 1, p. 27-43 
Autoři zkoumají dopad sociálních dávek na dynamiku trhu práce v ČR. Prostřednictvím čistého 
nahrazovacího poměru mezi čistým příjmem domácnosti zaměstnané a nezaměstnané osoby zjišťují, 
do jaké míry mohou daně a sociální dávky ovlivnit motivaci pracovat. Vycházejí ze stavu daňového 
systému a systému sociálních dávek v roce 2006 a jejich hlavních změn zavedených v roce 2007, 
provádějí mikrosimulaci přispění daní a dávek k výši čistého nahrazovacího poměru u jednotlivých 
typů domácností a následně analyzují výsledky a zvažují důsledky uvedených změn. - Pozn. 
 
by Barbara Hanel and Regina T. Riphahn 
The employment of mothers - recent developments and their determinants in East and West 
Germany 
Zaměstnávání matek - současná situace a její určující faktory ve východních a západních 
spolkových zemích Německa 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 2, p. 146-176 
Empirické zjišťování situace zaměstnanosti matek v Německu v letech 1996-2004 se zaměřením na 
vývoj a odlišnosti ve vzorech chování na trhu práce mezi matkami ve východních a západních 
spolkových zemích. - Pozn. 
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Martin Prokeš 
Velká novela zákoníku práce a pracovní poměry na dobu určitou 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 132-137 
Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti tzv. "velká" novela zákoníku práce, která přináší zásadní změnu 
úpravy pracovních poměrů na dobu určitou. Jejímu rozboru se příspěvek podrobně věnuje. - Pozn. 
 
Cornelia Schmergal ... [et al.] 
Wie viel darf's denn sein? 
Kolikpak to může být? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 9, S. 16-21 
Pohled na možnosti zvyšování mezd v Německu z hlediska zachování konkurenceschopnosti mezi 
zeměmi EU. -- K tématu i další příspěvky na s. 20-22. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 4-5/2012  
Rodičovská dovolená a zdravotní pojištění - změna od 1.4.2012 (vč. praktických řešení). Novela 
zákona o zaměstnanosti (2.). Práce přesčas. Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2012 (dopad na 
průměrnou mzdu). Dočasné přidělení zaměstnance. Desatero o skončení pracovního poměru. 
Termínovaný pracovní poměr - od 1.1.2012. Hrubé porušení léčebného režimu. Přestupky a správní 
delikty. Dohody o provedení práce a sociální pojištění. Kolektivní spory a jejich řešení. Sankce 
v souvislosti s daní z příjmů. Příplatky za přesčasy a mzda za svátek. Skončení pracovního poměru ze 
zdravotních důvodů. Dohody a dodatečně zúčtovaný příjem. Kdy je zaměstnanec povinen platit zálohy 
na daň? Stravné a kapesné. 
 

Právo 
 
Jan Vidrna 
Bankovnictví a trestní odpovědnost právnických osob 
Bankovnictví, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 27-28 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, sankcionování "nehmotného pachatele", specifika 
postihu bankovních a finančních institucí (banky, pojišťovny, penzijní fondy, banky s licencí atd.), 
hrozba druhotného postihu korporátní klientely. Subjekty vyloučené z trestního postihu (ČR, ÚSC). -- 
Kontext pojišťovnictví je rozebrán v příspěvku v čas. Pojistný obzor č. 1/2012, s. 10-11. 
 
Lukáš Potěšil 
Náležitosti správního rozhodnutí 
Veřejná správa, Sv. 2012, č. 5, s. 21-23 
Správní rozhodnutí; obsahové a formální náležitosti, výroková část (obsah výrokové části, opravné 
prostředky, specifikum správního trestání), odůvodnění, poučení. - Pozn. 
 
Novela zákona o rozhodčím řízení od 1. dubna 2012 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 31-32 
Podmínky sjednávání rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, náležitosti 
rozhodčí doložky; nové a doplněné paragrafy z titulu zákona o rozhodčím řízení, požadavky vázané na 
zápis fyzické osoby do seznamu rozhodců. -- K tématu viz též DHK, 2012, č. 7, s. 20-26. 
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Hana Romanová 
Spolupráce mezi veřejnými zadavateli - nová výjimka pro zadávání veřejných zakázek 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 4, s. 127-129 
Evropská komise v říjnu 2011 vydala pracovní dokument obsahující výklad podmínek pro možnou 
aplikaci výjimek pro veřejné zadavatele, které vycházejí především z rozhodovací praxe Soudního 
dvora EU. Jedná se zejména o reakci na jeho zásadní rozhodnutí ve věci Komise ES v. Spolková 
republika Německo, které se týkalo nové možnosti spolupráce mezi veřejnými zadavateli, s absencí 
povinnosti aplikace právních předpisů o veřejném zadávání. Taková spolupráce může mít formu 
vertikální, a to, kdy veřejný zadavatel kontroluje sám tzv. interní subjekt, popř. více veřejných 
zadavatelů společně kontroluje takový interní subjekt, nebo formu horizontální, a to v případech 
vzájemné spolupráce mezi zadavateli bez využití interního subjektu. - Pozn. 
 
Vladimír Šefl 
Trestní odpovědnost daňového poradce 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 33-41 
Rozbor věnovaný trestní odpovědnosti daňového poradce v souvislosti s výkonem daňového 
poradenství. Základní pojmy a prvky trestní odpovědnosti (podmínky trestní odpovědnosti, formální 
stránka trestného činu, materiální/objektivní/subjektivní stránka trestného činu, spolupachatel, 
organizátor, návodce). (Vymezení trestného činu) zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. 
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby. Nesplnění 
oznamovací povinnosti. Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech označení zboží, 
zkreslování údajů o stavu hospodaření, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu, 
legalizace výnosů z trestné činnosti. Trestní odpovědnost právnických osob (v případě poskytování 
daňového poradenství právnickou osobou). Mlčenlivost daňového poradce a podmínky jejího 
prolomení. - Pozn. 
 
Pavla Hladká 
Víte, do čeho jdete? : nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob s sebou přináší 
mnoho otázek, na které byste si měli s jistotou odpovědět 
Euro, Sv. 2012, č. 11, s. 55 
Upozornění na rizika spojená s trestní odpovědností právnické osoby z pohledu budoucích investorů     
i manažerů. Prověrka rizik podvodů nebo nestandardního jednání ve firmě, způsoby ochrany, ošetření 
rizika spojeného s možnou trestní odpovědností právnické osoby, forenzní due dilligence. 
 
Ondřej Huml 
Započtení a některé jeho aspekty 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 26-31 
Započtení resp. kompenzace jako způsob zániku závazku; započtení podle občanského zákoníku 
(vzájemnost pohledávek, pohledávky bez možnosti jednostranného započtení atd.), započtení podle 
obchodního zákoníku (možnosti započtení pohledávky, předpoklady započtení promlčené 
pohledávky), námitka započtení v soudním řízení, započtení v insolvenčním řízení (přípustnost 
započtení vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka, omezení pro zápočet po rozhodnutí o úpadku; 
protichůdné názory na interpretaci termínu "zákonné podmínky"). - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Zpronevěra ze strany účetního - jak se účinně bránit? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 5, s. 30-32 
Postup firmy v případě zpronevěry účetního; délka promlčecí doby, posouzení trestného činu podle 
předchozího/současného trestního zákoníku, sankce podle rozsahu škody, pokračování/opakování 
trestného činu, běh promlčecí doby. 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Luboš Smrčka, Markéta Arltová 
Ekonomické aspekty stárnutí populace ve vyspělých zemích 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 1, s. 113-132 
K hospodářským důsledkům současných demografických vývojových trendů pro budoucnost a příští 
životní úroveň obyvatelstva. Autoři objasňují ekonomické konsekvence "stárnutí společnosti", 
postupnou globalizaci tohoto problému a popisují možná rizika budoucího vývoje i složitosti 
prognózování dopadů změněné demografické situace na vyspělý svět a jeho ekonomickou stabilitu. 
Analyzují také situaci populační krize v České republice a strukturu populace ve vybraných věkových 
skupinách do roku 2050. Shrnují potřebu změny v národních postojích k migraci a příchodu cizinců do 
země. - Pozn. 
 
S. Ivanov 
Meždunarodnaja migracija v Rossii : dinamika, politika, prognoz 
Mezinárodní migrace v Rusku : dynamika, politika, prognóza 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 10, s. 35-52 
Měření a prognózování mezinárodní migrace, mezinárodní migrace v reprodukci obyvatelstva Ruska, 
hypotézy demografické prognózy pro Rusko, výsledky demografické prognózy. - Pozn. 
 
Dorothee Blang ... [et al.] 
Preise im Jahr 2011 
Ceny v roce 2011 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2012, Nr. 1, S. 63-75 
Oblast dovozu, výroby a velkoobchodu v Německu zaznamenala v roce 2011 podstatně vyšší ceny než 
v předchozím roce, důvodem byl především vývoj v cenách energií. Zvýšily se rovněž spotřebitelské 
ceny a to hlavně u pohonných hmot a energií pro domácnosti, mírnější cenový vývoj se týká zboží pro 
další zpracování a služeb. Komentáře k cenovému vývoji v jednotlivých odvětvích a sekcích doplňuje 
porovnání harmonizovaného spotřebitelského indexu v rámci Evropy. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
By Adam Jones 
How to treat treasures : public sector accounting 
Jak se chovat k pokladům : účetnictví veřejného sektoru 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37871 (9.3.2012), p. 9 
Britský stát se pokouší vést své účetnictví stejným způsobem, jako soukromá firma. Účty zveřejněné 
"za celou vládu" shromažďují data za 1 500 veřejnoprávních organizací a mají ukázat, co stát vlastní    
i dluží. I když z bližšího pohledu vyplývá, že čísla nejsou tak komplexní, jak se tvrdilo, potřeba 
dosáhnout stejné vykazovací disciplíny ze strany státu jako v soukromém sektoru zůstává nesporná. 
 
Stephan Meyering 
Kapitalflussrechnung: Direkte Ermittlung der Zahlungsströme 
Výkaz o zdrojích a užití kapitálu: přímé zjišťování platebních toků 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 8, S. 419-420 
Výkaz peněžních toků je významnou složkou roční závěrky (informací o peněžních tocích doplňuje 
rozvahu), nedostatkem výkazu peněžních toků je, že obvykle nepřináší informace o důvodech těchto 
toků. Příspěvek ukazuje, jak by v podnicích mohl být využit tříkomponentní systém komunálního 
podvojného účetnictví, s jehož pomocí a bez velkých nákladů se dají informace o důvodech veškerých 
příchozích a odchozích plateb včlenit do účetnictví. - Pozn. 
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Zdeněk Burda 
Nad judikaturou k opravám chyb v účetnictví a jejich zaviněním účetní firmou 
Daně a právo v praxi, Sv. 17, (2012) č. 3, s. 51-59 
Opravy a rekonstrukce účetnictví, pohled legislativy na dodatečné úpravy účetnictví. Účtování oprav 
minulých účetních období. Zjištění chyby až po uplynutí prekluzivní lhůty pro vyměření daně. 
Komentované judikáty: oprava výnosů minulých období po prekluzi, opravy účetnictví minulých 
období při změně právní formy společnosti - délka účetního období, rekonstrukce účetnictví, účetní a 
její odpovědnost za chyby způsobené klientovi. 
 
Jiří Koch 
Novela zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky pro podnikatele 
Účetnictví, Sv. 2012, č. 2, s. 2-7 
V souvislosti s novelou zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 355/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012, byla mezi 
souvisejícími zákony zahrnuta i změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Byly provedeny i další 
úpravy týkající se účetního období včetně možnosti uplatnit u účetních jednotek hospodářský rok. 
Zároveň byla novelizována prováděcí vyhláška pro podnikatele vyhláškou č. 413/2011 Sb., která se 
týká zejména: přeměny společností a družstev; oprav významných chyb nákladů a výnosů minulých 
účetních období a rozdílů ze změn použitých účetních metod; vykazování rezervy na daň z příjmů       
v rozvaze; legislativně-technických úprav. 
 
Libuše Müllerová 
Novinky v účetnictví od 1. ledna 2012 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 1, s. 49-52 
Přehled a zdůvodnění úprav účetních předpisů od 1.1.2012; důsledky novely zákona o přeměnách 
obchodních společností a družstev a právní úpravy přeshraničních fúzí a také důsledněji 
prosazovaných požadavků zákona o účetnictví v ohledu správnosti a průkaznosti finanční situace a 
hospodaření účetní jednotky (v účetní závěrce). 
 
Alena Vyštejnová 
Účtování dotace společenství vlastníků jednotek a Integrovaný operační program 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 33 
K problematice účtování dotací, které SVJ získávají z EU (operační program 5.2 IOP) na revitalizaci 
bytového fondu; příklad postupu. 
 
Ivona Ďurinová 
Vývoj odpisovej politiky v kontexte zdaňovania príjmov v SR 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 2, s. 20-23 
Vývoj odpisové politiky (v rámci zdaňování příjmů) v SR; odpisy z účetního a daňového hlediska, 
úprava daňových odpisů před/po zavedení rovné daně, změny v odpisech vyvolané krizí, změny          
v odpisech po 1.1.2012. Odpisy ne/hmotného majetku, odpisové skupiny, doby odpisování, odpisové 
sazby a koeficienty, rovnoměrné odpisování, zrychlené odpisování. 
 
Karlheinz Küting 
Zur Komplexität der Rechnungslegungssysteme nach HGB und IFRS 
Komplexnost účetních systémů dle německého obchodního zákoníku a dle IFRS 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 6, S. 297-304 
Posouzení (konkurenčních) účetních systémů dle obchodního zákoníku a IFRS z hlediska 
komplexnosti; komponenty komplexnosti, dimenze komplexnosti (formální, materiální, dynamická), 
stupeň komplexnosti z hlediska účelu. - Pozn. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 4-5/2012  
Účetní úprava přeměn po novele. Dlouhodobý majetek v rozvaze. Dohadné položky. Vnitřní předpisy 
upravující vedení účetnictví. Rezervy v daňové evidenci. Pohledávky a závazky v daňové evidenci. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 6/2012  
Aplikace přenesené daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty 
v praxi. Výpověď pro nadbytečnost a následné těhotenství. Výroba obytných kontejnerů v režimu 
přenesení daňové povinnosti. Sazba DPH u komodit v cukrovarech. Lhůta pro úpravu odpočtu DPH 
při pořízení DHM. Ztráta z prodeje  cenných papírů ve vazbě na příjmy z pronájmu v daňovém 
přiznání fyzických osob. Odpočet na spolupracující manželku. Daňové aspekty nákladů na rozhodčí 
řízení. 
 
č. 7/2012  
Změna zákona o dani dědické, dani darovací  a o dani z převodu nemovitostí. Problematika firemních 
předpisů. Pokyn D-300 vs. GFŘ D-6. [Pokr. z č. 3/2012]. Cena dlouhodobého majetku. Odvod DPH a 
vazba na přepočet cizí měny. Krátící koeficient při pronájmu nemovitosti. 
 
č. 8/2012  
Novela vyhlášky pro podnikatele (změna vyhlášky č. 500/2002 Sb. vyhláškou 413/2011 Sb.). Pokyn 
D-300 vs. GFŘ D-6 [Pokr. z č. 7/2012]. Služební vozidlo pro pracovní i soukromé využití. DPH a 
krátící koeficient u režijních nákladů. 
 

Veřejná správa 
 
by Philippe Burger and Ian Hawkesworth 
How to attain value for money: comparing PPP and traditional infrastructure public 
procurement 
Jak dosáhnout hodnoty za peníze: srovnání PPP a tradičních veřejných zakázek týkajících se 
infrastruktury 
OECD journal on budgeting, Vol. 11, (2011) No. 1, p. 91-146 
Definice partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a tradičních veřejných zakázek, případové 
studie čtyř zemí, srovnání obou postupů z hlediska "hodnota za peníze". - Pozn. 
 
Miloslava Hálová 
Využití veřejnoprávních smluv při výkonu veřejné správy 
Právník, Sv. 151, (2012) č. 3, s. 255-293 
Autorka se zamýšlí nad tím, v jakých případech nebo při řešení jakých otázek při výkonu veřejné 
správy by bylo možné a také vhodné využít institutu veřejnoprávní smlouvy. Tyto úvahy vycházejí     
z doktrinálního vymezení veřejnoprávních smluv, jejich obecné úpravy ve správním řádu a některých 
úprav obsažených ve zvláštních zákonech. Poslední pasáž článku je věnována dopadu přijetí obecné 
právní úpravy veřejnoprávních smluv ve správním řádu na možnosti jejich využití při výkonu veřejné 
správy. - Pozn. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Herbst 2011 : öffentliche Finanzen 
Hospodářská situace Německa na podzim 2011 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 11, S. 65-78 
Analýza rozpočtového vývoje spolkového státu a spolkových zemí a obcí v Německu ve 3. čtvrtletí 
2011. Ukazuje výrazné zlepšení stavu veřejných financí oproti předchozímu období; dynamika 
daňových příjmů a výdajů, rozpočtového deficitu spolkového státu a snižování deficitů rozpočtu 
spolkových zemí. Hospodaření systému zákonného penzijního pojištění a Spolkové agentury práce. 
Analýza opatření EU k výraznému posílení nástroje ESFS a k dalšímu postupu vůči Řecku. Informace 
o postupu cyklického přizpůsobení dle nových dluhových pravidel pro spolkový rozpočet. - Pozn. -- 
Další informace o rozpočtech místní správy viz č. 10/2011, s. 8-10. 
 
by Zsolt Darvas and Valentina Kostyleva 
Fiscal and monetary institutions in central, eastern and south-eastern European countries 
Fiskální a měnové instituce v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy 
OECD journal on budgeting, Vol. 11, (2011) No. 1, p. 147-185 
Článek se zaměřuje na úlohu fiskálních a měnových institucí v makroekonomické stabilitě a 
rozpočtové kontrole v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy ve srovnání s ostatními 
zeměmi OECD. Pro tyto účely byl vyvinut nový index rozpočtové disciplíny. V závěrečné části článku 
byly ke studiu problematiky využity ekonometrické modely. - Pozn. 
 
S.M. Ali Abbas ... [et al.] 
Historical patterns and dynamic of public debt : evidence from a new database 
Historické modely a dynamika veřejného dluhu : údaje z nové databáze 
IMF Economic Review, Vol. 59, (2011) No. 4, p. 717-742 
Příspěvek představuje novou komplexní databázi s údaji o poměrech hrubého státního dluhu k HDP, 
která zahrnuje téměř všechny členy MMF (178 zemí) a výjimečně dlouhé období (retrospektivně od 
roku 1880 pro většinu rozvinutých a některé rozvíjející se ekonomiky). Následně je databáze využita   
k dokumentování vývoje procenta veřejného zadlužení v těchto ekonomikách vztaženého k soudobé 
dynamice růstu, cen komodit a dluhové úlevě. Autoři dále identifikují a analyzují 129 výrazných změn 
v procentech zadluženosti zaznamenaných v 19 rozvinutých ekonomikách v období 1880-2007 a 
provádějí dekompozici zdrojů změn veřejného dluhu. - Pozn. 
 
Miroslav Zámečník 
Kde není sláva a už vůbec žádný vděk : snižovat strukturální deficit a dodržet stanovené fiskální 
cíle je zvláštní druh osamění 
Euro, Sv. 2012, č. 10, s. 52-53 
Příspěvek do diskuze o nastavení české rozpočtové politiky odpovídající současné fázi ekonomického 
cyklu. Autor komentuje pravidelnou Zprávu o inflaci ČNB, která mimo jiné poukazuje na převažující 
a déletrvající procyklická období české fiskální politiky od roku 2001 do současnosti, a uvádí 
ambivalentní doporučení mise MMF v ČR ve vztahu k plánovaným vládním opatřením k rozpočtové 
odpovědnosti. 
 
Vojtěch Roženský 
Mandatorní výdaje a flexibilita fiskální politiky v ČR 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 1, s. 40-57 
Jedním z negativních dopadů rostoucího podílu mandatorních výdajů na celkových výdajích státního 
rozpočtu je snižování flexibility fiskální politiky, tj. využitelnosti rozpočtových výdajů jako 
stabilizačního hospodářsko-politického nástroje. Jako měřítko této flexibility lze použít Steuerleův-
Roeperův index fiskální demokracie, který poměřuje podíl rozpočtových příjmů, které zbydou po 
realizaci mandatorních výdajů, k celkovým rozpočtovým příjmům. Autor sestavuje časovou řadu 
indexu fiskální demokracie pro ČR za období 1995-2009, porovnává flexibilitu české fiskální politiky 
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s Německem a USA a pomocí vícenásobné i panelové regrese pro ČR, Německo a USA identifikuje 
hlavní determinanty indexu fiskální demokracie těchto zemí. - Pozn. 
 
by Florian Berger 
Measuring the knowledge economy - intangible spending and investment in Germany 
Měření znalostní ekonomiky - výdaje a investice do nehmotného majetku v Německu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 232, (2012) 
No. 1, p. 12-30 
Problematika kvantifikace investic do nehmotného kapitálu v Německu. Autor zdůrazňuje vzrůstající 
důležitost nehmotného majetku v rámci znalostní ekonomiky, tato kategorie je však opomíjena 
Systémem národního účetnictví. Nejprve se zabývá metodologií odhadu hodnoty nehmotného 
kapitálu, kategorizací nehmotného majetku a kvantifikuje jeho jednotlivé složky v německé 
ekonomice. Výsledky odhadu pro německou ekonomiku za referenční rok 2004 následně porovnává    
s údaji z VB a USA a v závěru diskutuje důsledky svých zjištění. - Pozn. 
 
by Ian Hawkesworth, Lisa von Trapp and David Fjord Nielsen 
Performance budgeting in Poland : an OECD review 
Výkonové rozpočtování v Polsku : přehled OECD 
OECD journal on budgeting, Vol. 11, (2011) No. 1, p. 7-57 
Polsko má nyní tradiční rozpočtový systém, založený převážně na organizačních jednotkách a kontrole 
vstupů. Současně však připravuje zavedení nového systému, výkonového rozpočtování, s cílem zlepšit 
řízení veřejných financí a posílit alokativní a provozní efektivnost, víceleté rozpočtování a 
transparentnost a zodpovědnost. Zároveň usiluje o minimalizaci nákladů spojených se zaváděním 
nového systému. Článek hodnotí dosavadní reformní proces, zkoumá institucionální, technické a 
strategické otázky a nabízí řadu doporučení pro každé stádium rozpočtového procesu. - Pozn. 
 
Tomáš Plhoň 
S eurem na věčné časy : soukromí investoři odpustili Řecku 100 miliard dluhu. Země se ale už 
nikdy nebude moct vzdát eura 
Euro, Sv. 2012, č. 12, s. 44 
Úvaha o dluhovém swapu Řecka a o budoucí možnosti země opustit eurozónu. 
 
Miloš Filip 
Spočítejte si "městskou" inflaci 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 3, střed. příl. s. 3 
Místní finance, k problematice reálné ztráty kupní síly municipálních prostředků (specifická 
municipální inflace), ochrana dočasně volných finančních prostředků před inflací. 
 
Miroslav Zámečník 
Stále ještě na odpis 
Euro, Sv. 2012, č. 9, s. 50-51 
Autor polemizuje se strategií eurozóny na záchranu řecké ekonomiky poskytnutím další finanční 
injekce ve výši 130 miliard eur v situaci insolvence Řecka. Na příkladu porovnání vývoje běžného 
účtu platební bilance Řecka a Estonska v letech 2007-2011 ukazuje, že směs fiskální restrikce a vnitřní 
devalvace řeckou ekonomiku z potíží nedostane. Zastává názor, že smyslem finanční pomoci Řecku je 
především snížit náklady na rekapitalizaci věřitelských bank a snížit riziko dominového efektu pro 
další periferní země eurozóny. 
 
By George Parker and Chris Giles 
The chancellor's choice : UK public finances 
Ministrova volba : britské veřejné finance 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37874 (13.3.2012), p. 7 
Vzhledem k tomu, že britský ministr financí má příští týden předložit svůj návrh rozpočtu, se analýza 
zaměřuje na otázku, jak se bude ministr ve svých krocích rozhodovat: zda je pro něj důležitější 
podpora od bohaté vrstvy nebo od střední třídy, která již pociťuje tlak úsporných opatření. 
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Martin Wolf 
The pain in Spain will test the euro 
Španělské problémy prověří euro 
Financial Times, Vol. 2012, No. 37869 (7.3.2012), p. 11 
Snaha Německa vnutit svým partnerům v eurozóně fiskální "žíněnou košili" nevyšla v Paktu stability a 
růstu a podle autora nevyjde ani ve fiskálním kompaktu. Smlouva nastoluje hluboké právní, politické a 
ekonomické otázky. Právě nyní hrozí spor mezi evropskými institucemi a novou španělskou vládou, 
jejíž fiskální deficit bude větší, než bylo dohodnuto s Komisí. 
 
Veronika Vlková 
Vliv politicko rozpočtového cyklu na hospodářskou politiku České republiky 
Scientia et Societas, Sv. 7, (2011) č. 4, s. 125-135 
Autorka analyzuje výskyt politicko rozpočtového cyklu v ČR v rozmezí let 1995-2006. Zjišťuje, zda 
docházelo k záměrnému cílenému zneužívání fiskální politiky vládou za účelem znovuzvolení,            
v předvolebním období k účelové fiskální expanzi a k záměrné povolební fiskální restrikci. Nejdříve    
k pojmu politicko ekonomický cyklus a k jeho modelování, dále k modelu politicko rozpočtového 
cyklu a k rozboru politického vývoje a politicko rozpočtového cyklu v souvislosti s parlamentními 
volbami v roce 1996, 1998, 2002 a 2006. - Pozn. 
 

Zemědělství 
 
Štefan Bojnec, Imre Fertö 
Agro-food exports variety from the Central and Eastern European countries 
Rozmanitost zemědělsko-potravinářského exportu zemí střední a východní Evropy 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 1, p. 1-10 
Empirická analýza zemědělsko-potravinářského exportu ze dvanácti zemí střední a východní Evropy 
do "starých" zemí EU v průběhu let 1995-2007. Autoři se zaměřují na úlohu možného nárůstu 
rozmanitosti exportovaných zemědělsko-potravinářských výrobků jako pravděpodobného 
determinantu i hnací síly procesu dohánění úrovně evropského trhu v oblasti potravinářského 
zemědělství. - Pozn. 
 

Životní úroveň 
 
A fall to cheer : global poverty 
Pád, který potěší : světová chudoba 
The Economist, Vol. 402, (2012) No. 8774, p. 64-65 
Vůbec poprvé klesá v celém světě počet chudých lidí. A to navzdory nejhorší ekonomické krizi od 30. 
let minulého století a největšímu nárůstu cen potravin od sedmdesátých let. Vyplývá to z dat Světové 
banky, která sbírá údaje o chudobě od r. 1981. Velkou zásluhu na tom má Čína, na niž připadá 
polovina dlouhodobého poklesu. 
 

Ostatní 
 
Aleš Rozehnal 
Církev, stát a majetek 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 11, s. 6-7 
Analýza historického vývoje právních vztahů mezi státem a církvemi od r. 1781 (redakčně zkrácená). -
- Viz i další články k majetkovému vypořádání s církvemi v tomto čísle na s. 5-6, 8-10. 
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Táňa Králová 
Prostě to tak bylo stanoveno : církevní restituce 
Euro, Sv. 2012, č. 8, s. 30-31 
Nejasnosti projednávaného zákona o vypořádání státu s církvemi, diskuse o nepřesnostech kolem 
plochy zemědělských pozemků a jejich ocenění. K problematice soupisu vydávaných pozemků a         
k administrativní náročnosti procesu. -- K tématu církevních restitucí a pohledu jednotlivých 
politických subjektů na ně v čas. Ekonom č. 15/2012, s. 28-29. 
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Daně 
 
26467 
Bedřich Křemen 
100 legálních daňových triků 2012 
Praha : ESAP : Grada, 2012, 236 s. 
Příručka nabízí postupy, jak využít platnou legislativu k optimalizaci daňového zatížení. Vysvětluje 
podání daňového přiznání k dani z příjmů, způsob stanovení daňové povinnosti, zdanitelné příjmy 
fyzické osoby, podnikání obchodní společnosti s.r.o., uplatňování daňových nákladů, příjmy 
osvobozené od daně, pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů, daňové 
kontroly v ČR a komunikaci se správcem daně. - 2., rozš. vyd. - Obálkový podnázev: více se dovědět a 
získat. - ISBN: 978-80-260-0294-9 (brož.) 
 
26427 
Danuše Nerudová 
Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 319 s. : 76 tab. 
Výklad problematiky daňové harmonizace - základní vymezení pojmů, prameny evropského daňového 
práva. Vývoj harmonizačního procesu a jeho jednotlivé fáze včetně analýzy harmonizačních opatření 
(směrnic), jak v oblasti přímého, tak i nepřímého zdanění (historický vývoj, legislativa, nové formy 
podnikání v EU, možnosti jednotného zdaňování finančního sektoru v EU, návrh textu směrnice         
o společném konsolidovaném základu daně CCCTB). Problematika smluv o zamezení dvojího zdanění 
- konvence k zamezení dvojího zdanění v EU. Přehledně strukturovaný rozbor daňových soustav 
všech členských států EU seznamuje se zdaňováním příjmů právnických i fyzických osob, se systémy 
sociálního zabezpečení a se systémem DPH. - 3., přeprac. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-695-0 
(brož.) 
 
26464 
Jana Ledvinková 
Průvodce novelou zákona o DPH s účinností od 1.1.2012 s komentářem a příklady : výklad DPH 
ve stavebnictví od 1.1.2012, příklady a vzory daňových dokladů 
Praha : 1. VOX, 2012, 52 s. 
Vymezení základních pojmů, změny zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
sestavené podle jednotlivých paragrafů zákona s účinností od 1.1.2012. DPH ve stavebnictví od 
1.1.2012. Klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, sekce F - stavby a stavební práce. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-87480-04-5 (brož.) 
 
26469 
Stanislav Klazar 
Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem 
Praha : Wolters Kluwer 2011, 130 s. : tab., grafy 
Analýza přesunu a dopadu povinných plateb. Měření přesunu a dopadu se zaměřením na daně ze 
spotřeby. Sociální pojištění jako součást veřejných financí. Celoživotní dopad veřejného důchodového 
pojištění v ČR. Autor pracuje s poznatky z několika výzkumných projektů, týkajících se incidence 
veřejných rozpočtů v ČR, a zabývá se analýzou zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby a 
veřejnými výdaji. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-702-5 (brož.) 
 
26468 
Alena Vančurová, Václav Boněk 
Správa daní pro ekonomy 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 154 s. : schéma 
Správa daní v ČR a její pravidla. Správci daní a osoby zúčastněné na správě daní. Procesní náležitosti 
správy daní. Postupy při správě daní. Registrační řízení. Daňové řízení a jeho průběh. Řízení nalézací. 
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Placení daní. Zvláštní případy řízení. Sankce. - Vyd. 1. - Obsahuje slovníček vybraných výrazů. - 
ISBN: 978-80-7357-701-8 (brož.) 
 
26461 
Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 455 s. 
Hlavní změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok  2012, podrobný výklad. Vzory daňových 
tiskopisů. Příklady zdaňování mezd v roce 2012, příklady výpočtu měsíčních daňových záloh. 
Vybrané vzory tiskopisů. Aktualizované dotazy a odpovědi z praxe. Úplné znění zákona o daních        
z příjmů, pokyny řady D. Znění zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Tabulky daně z příjmů pro 
výpočet měsíčních záloh a pro výpočet celoroční daňové povinnosti. - 20. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-717-1 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26392 
Hengqing Tong, T. Krishna Kumar, Yangxin Huang 
Developing econometrics 
Rozvíjející se ekonometrie 
Chichester : Wiley & Sons, c2011, xviii, 467 s. : tab., grafy, vzorce 
Vysokoškolská učebnice, která se snaží integrovat ekonomickou problematiku s matematickým a 
statistickým modelováním a rozvíjejícími se počítačovými programy. Uceleně představuje statistickou 
teorii, metody, výpočetní algoritmy a ekonometrické modely jako nástroje rozhodování na základě 
znalostních systémů. Kapitoly se zabývají podstatou a rámcem ekonometrie; nezávislými proměnnými 
v modelech lineární regrese; strukturami zbytkových chyb v modelech lineární regrese; diskrétními 
proměnnými a nelineárními regresními modely; neparametrickými a semiparametrickými regresními 
modely; modely simultánních rovnic a DL modely; modely stacionárních časových řad; 
multivariačními modely a modely nestacionárních časových řad; multivariační statistickou analýzou a 
datovou analýzou. Statistické teorie a metody probírané v knize jsou ilustrovány autorovými výpočty  
v softwaru DASC (Data Analysis and Statistical Computing). - Pozn. - ISBN: 978-0-470-68177-0 (váz.) 
 
26393 
David A. Besanko, Ronald R. Braeutigam, with contribution from Michael J. Gibbs 
Microeconomics : international student version 
Mikroekonomie : vydání pro mezinárodní studenty 
Hoboken : Wiley & Sons, c2011, xxiii, 792 s. : grafy, vzorce, tab. 
Učebnice mikroekonomie pro vysokoškoláky. Jednotlivé kapitoly se zabývají úvodem do předmětu, 
analýzou nabídky a poptávky, teorií spotřebitele, teoriemi produkce a nákladů, trhy a tržními 
mechanismy (dokonalá konkurence, monopol a monopson, trhy s nedokonalou konkurencí), 
strategickým chovánín a teorií her, teorií všeobecné rovnováhy, externalitami a veřejnými statky. 
Mikroekonomická teorie je doplněna klasickými i současnými příklady z mnoha odvětví s cílem 
demonstrovat její použití v praxi. - 4th edition - Pozn., slovníček pojmů. - ISBN: 978-0470-64606-9 
(brož.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26486 
Jim Rogers ; [překlad Radomír Čížek] 
Býkem v Číně : investujte ziskově na největším trhu světa 
Praha : Grada, 2011, 197 s. 
Autor, světově uznávaný investor J. Rogers, jako jeden z prvních západních investorů profitoval na 
čínském trhu. Ve své knize přibližuje možnost investování v Číně a poskytuje vodítko, na která 
odvětví se zaměřit. Vidí velký potenciál v čínském průmyslu, včetně energetiky, turismu a médií, 
zemědělství, infrastruktury i high technologií. Ve své knize vysvětluje mechanismus nakupování akcií, 
analyzuje čínskou ekonomiku a vládní politiku a nabízí několik konkrétních tipů na zajímavé 
společnosti. Součástí knihy jsou i odkazy na internetové stránky významných společností. - 1. vyd. - 
Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-247-4086-7 (brož.) 
 
26465 
Zbyněk Revenda ... [et al.] 
Peněžní ekonomie a bankovnictví 
Praha : Management Press, 2012, 423 s. : obr., tab. 
Publikace obsahuje výklad problematiky fungování peněžního oběhu, finančních institucí a peněžních 
a kapitálových trhů. Její obsah je rozdělen do šesti základních částí: Peníze a úrok (podstata fungování 
peněz, emise, oběh a funkce, problematika měnových unií, teorie úrokové míry); Finanční systém 
(členění a fungování finančních trhů, úloha finančních zprostředkovatelů, příčiny a projevy globální 
finanční krize, instituce kapitálových trhů); Trhy cenných papírů (jednotlivé typy investičních 
instrumentů a metody jejich ohodnocování, institucionální uspořádání trhů cenných papírů); Centrální 
bankovnictví (postavení a činnost centrální banky, nástroje měnové politiky, systém regulace a 
dohledu bank, ČNB, Evropská centrální banka); Měnová teorie a politika (teorie poptávky po 
penězích, nabídka peněz, inflace a deflace s využitím modelu AS-AD, transmisní mechanismy 
měnové politiky, postupy spojené s regulací peněžní zásoby a cílováním inflace); Mezinárodní finance 
(výklad měnového kurzu a kursové politiky, devizové operace). - 5., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7261-240-6 (váz.) 
 
26442 
Josef Janda 
Spořit nebo investovat? 
Praha : Grada, 2011, 167 s. 
Informace o běžně dostupných spořicích a investičních produktech včetně ilustrativních příkladů. Po 
úvodní kapitole s výkladem základních pojmů následují kapitoly věnované spoření, investování, 
pojištění, úvěrům a půjčkám. Nechybí názorné ukázky a popis silných a slabých stránek jednotlivých 
finančních produktů. - 1. vyd. - Obsahuje Adresář finančních institucí. - ISBN: 978-80-247-3670-9 
(brož.) 
 
26482 
Jan Ander, Petr Teplý 
Suverénní fondy 
Praha : Karolinum, 2011, xi, 91 s. : 51 obr., 16 tab. 
Suverénní fondy (sovereign wealth funds "SWF") jsou vládou vlastněné investiční fondy, zřízené pro 
různé makroekonomické účely. Autoři analyzují vznik, vývoj a současnou i budoucí úlohu SWF. 
Zaměřují se na jejich kvalitativní stránku, vysvětlují základní pojmy, analyzují vývoj fondů v posledních 
letech, a to včetně jejich vlivů na ekonomiku. Zabývají se teoretickou možností vzniku SWF v ČR a 
jejich vlivem na domácí ekonomiku. - 1. vyd. - 7 tab. příloh. - ISBN: 978-80-246-2023-7 (brož.) 
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26391 
Massimo Amato and Luca Fantacci 
The end of finance 
Konec financí 
Cambridge : Polity Press, c2012, xiv, 313 s. : grafy 
Kniha objasňuje původ a důsledky pokračující finanční krize, která dle autorů pramení v dlouhodobé 
zásadní proměně samotné podstaty financí. Autoři tuto změnu sledují zpět v čase, nejen k neoliberálním 
reformám z 80. a 90. let dvacátého století, ale popisují i historický vývoj západního měnového a 
finančního systému až k jeho počátkům v 16. a 17. století. Tato dlouhá historická perspektiva a 
detailní analýza podstaty financí umožňují autorům zodpovědět otázku, jak se vypořádat s příležitostí 
navrhnout lepší finanční systém, kde by finance a finanční trhy plnily svoje základní funkce. - Pozn. - 
ISBN: 978-0-7456-5111-8 (brož.) 
 
26395 
Paul Nathan 
The new gold standard : rediscovering the power of gold to protect and grow wealth 
Nový zlatý standard : znovuobjevení moci zlata k ochraně a růstu bohatství 
Hoboken : Wiley & Sons, 2011, xix, 204 s. 
Autor hledá odpověď na otázku, zda znovuzavedení zlatého standardu může opravdu přinést 
udržitelnou stabilitu světovému hospodářství, jak tvrdí jeho zastánci. Zároveň však připouští, že           
v situaci nové mezinárodní zlaté horečky vyvolané trhy je tato otázka téměř bezvýznamná. Kniha je 
vodítkem pro nastolení zlatého standardu uzpůsobeného realitě 21. století, s ohledem na technologicky 
integrovaný mezinárodní finanční systém. Autor osvětluje podstatu důvěryhodné měny, příčiny a 
nápravu inflace a deflace, původy recesí a depresí a význam fiskální odpovědnosti v rámci stabilního 
měnového systému. Dále popisuje kroky, kterými by vlády postupně znovuzaváděly zlatý standard, 
který by posílil dolar, snížil zadlužení a pomohl ke stabilizaci ekonomiky USA. V závěru seznamuje 
investory se spolehlivými strategiemi pro investování do zlata v současnosti i v budoucnu. - ISBN: 
978-1-118-04322-6 (váz.) 
 
26388 
Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová 
Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti 
Praha : Grada, 2011, 224 s. 
Ekonomové V. Pikora a M. Šichtařová komentují politicko-ekonomická témata současnosti a 
srozumitelným způsobem nabízejí své názory a argumenty veřejnosti. Vyvracejí celospolečenská 
dogmata týkající se penzijní reformy, zdravotní reformy, státní regulace, finanční krize a rozpadu 
eurozóny. Nabízejí svůj pohled na tyto problémy a v případě penzijní reformy i řešení, jak se o sebe a 
svůj důchod postarat a jak investovat bezpečně. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4207-6 (brož.) 
 
26487 
David Štýbr 
Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích 
Praha : Grada, 2011, 156 s. : 39 obr., tab. 
Základy obchodování a investování na kapitálových trzích, vysvětlení základních pojmů, popis vlastní 
činnosti na trzích, pokročilých technik obchodování, včetně automatizovaných obchodních systémů.   
Z obsahu: kapitálový trh, burzy, základní aktiva, činnost brokera, práce na trzích, obchodní systém, 
money management, grafy, technická analýza, fundamentální analýza, psychologická analýza, 
obchodování opcí aj. - 1. vyd. - Na rubu tit. s. uvedeno: David Štýbr a kolektiv (Petr Klepetko, Pavlína 
Ondráčková). - ISBN: 978-80-247-3648-8 (brož.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26342 
OECD 
Czech Republic : OECD economic surveys November 2011 - Overview 
Česká republika : hospodářské přehledy OECD listopad 2011 - zkrácený přehled 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2011, 30 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Shrnutí hodnocení a doporučení OECD z října 2011 ke stavu českého hospodářství, zabývá se zejména 
posílením rámce fiskální politiky, nutností dalších reforem k posílení růstu, efektivitou veřejných 
výdajů, penzijní reformou, financováním zdravotnictví a energetickým sektorem. - Pozn. 
 
26485 
Vladimír Tomšík ; s předmluvou Václava Klause 
Ekonomie a zdravý rozum 
Praha : Fragment, 2011, 160 s. : obr., tab. 
Autor zdůrazňuje potřebu návratu k tržním principům a zamýšlí se nad současnou ekonomickou krizí, 
která naplno vypukla v závěru roku 2008. Jeho kniha obsahuje pět ekonomických studií, ve kterých 
upozorňuje na základní ekonomické problémy Evropské (měnové) unie, věnuje se současné finanční a 
ekonomické krizi, přináší analýzu ekonomie a veřejných financí. Dále se zabývá podrobnostmi mezi 
alokačními efekty investičních a spotřebních pobídek a aktuální hospodářskou krizí, tématem 
globálního oteplování a způsoby vyčíslení skutečných nákladů na snižování emisí. Analýzou české 
energetiky a přírodních zdrojů demonstruje fungování tržního mechanismu v oblasti energetiky a 
přírodních zdrojů.  Autor je přesvědčen o tom, že boj za svobodu jednotlivce a tržní hospodářství by 
měl být jedním z klíčových témat současnosti. Názvy kapitol: Fikce homogenity eurozóny; 
Ekonomika a veřejné finance - potřeba návratu k tržním principům; Fatální omyly pobídek; Cena 
opatření "oteplovacího" alarmismu; Ekonomická fakta české energetiky a přírodních zdrojů. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-253-1393-0 (váz.) 
 
26338 
edited by Xiaolan Fu 
China's role in global economic recovery 
Úloha Číny v celosvětovém hospodářském oživení 
London : Routledge, 2012, xxv, 303 s. : tab., grafy, vzorce 
Publikace přináší zhodnocení současné situace čínského hospodářství ve vztahu ke globální 
ekonomice. Věnuje se odezvám a adaptaci Číny na celosvětovou hospodářskou krizi, analyzuje 
prohlubující se integraci do světové ekonomiky a otázku silného růstového potenciálu i udržitelného 
růstu exportu. Zvláštní pozornost se soustředí na problematiku čínských rezerv v cizích měnách a 
globálního hospodářského oživení, mezinárodní expanze čínských nadnárodních společností a 
soukromého podnikatelského sektoru a úlohy technologických inovací v podpoře hospodářského 
růstu. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-67034-0 (váz.) 
 
26440 
Jiří Novotný a kolektiv 
Sport v ekonomice 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 512 s. : grafy, tab. 
Ekonomika sportu jako aplikovaná vědní disciplína, objasňující okolnosti financování amatérského      
i profesionálního sportu. První část publikace uvádí základní terminologii, stručnou historii sportu      
v českých zemích, legislativní a ekonomický rámec v ČR, makroekonomický model sportu, podíl 
vlády ČR na financování sportu, finanční zdroje sportovních klubů, daňové zákony působící na 
občanská sdružení, sponzorství, pojištění sportovců a sportovních akcí, doping a úlohu státu v boji 
proti němu, financování olympijského hnutí, postavení sportu v EU. Druhá část přibližuje fungování 
založené na ligových soutěžích, ekonomická specifika fungování profesionálních soutěží a klubů, 
měření výkonnosti, regulační nástroje severoamerických lig, kolektivní vyjednávání, ekonomické 
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ocenění kvality hráčů, situaci českých profesionálních sportovních klubů. Třetí část je věnována 
ekonomice sportovních zařízení a sportovních akcí. Vysvětluje historii a normy, financování 
sportovních a tělovýchovných zařízení (typologie a projekty v ČR po roce 2000), marketing a strategii 
sportovních organizací v ziskovém sektoru, definice a členění sportovních akcí, jejich financování, 
ekonomické a sociální dopady, marketing a přípravu sportovních akcí na klíč. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7357-666-0 (brož.) 
 
26472 
Paul Krugman ; [přeložila Eva Křístková] 
Svědomí liberála : Amerika mezi bohatstvím a chudobou 
Praha : Vyšehrad, 2011, 259 s. 
Krugman se zabývá posledními osmdesáti léty amerických dějin v kontextu ekonomicko-sociální 
nerovnosti ve společnosti. Ústředním tématem je její postupné narůstání od 70. let až do současnosti, 
která je v tomto ohledu podle autora návratem k létům dvacátým. U jejích kořenů jsou, jak v jednotlivých 
bodech ukazuje, postoje a akce konzervativních politiků, ale i určité myšlenkové posuny v táboře 
liberálů. Zvláštní kritice jsou podrobeny kroky Bushovy administrativy, které podle autora tragicky 
rozevřely propast mezi bohatými a chudými. Krugman analyzuje příčiny neblahého vývoje a navrhuje 
možná východiska („nový New Deal“) ze stávající krize, jež zahrnují větší důraz na sociální a 
zdravotní programy namísto národní obrany. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7429-068-8 (váz.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26448 
David Procházka 
CSS a XHTML : tvorba dokonalých WWW stránek krok za krokem 
Praha : Grada, 2011, 175 s. : obr. 
Zpracování internetových stránek a funkce webových technologií. Kombinace XHTML kódu s CCS 
styly a technologií JavaScript. Vytváření jednoduchých i složitějších webů. Základy PHP skriptů pro 
využití na dynamických webech. Vyladění webových stránek pro účelnou propagaci. Rady, tipy a 
triky pro vývoj kvalitních webových stránek. - 2., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3897-0 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26328 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Progress towards meeting the economic criteria for accession : the assessments of the 2011 
Progress reports and opinion (Serbia) 
Pokrok v plnění hospodářských kritérií pro přistoupení : zhodnocení Zpráv o pokroku a 
posudků z roku 2011 (Srbsko) 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2011, 89 s. : 
tab. 
Publikace sdružuje části Zpráv o pokroku Srbska a dalších kandidátských a potenciálních 
kandidátských zemí na členství v EU z října 2011. Hodnotí pokroky jednotlivých zemí jihovýchodní 
Evropy (Chorvatska, Makedonie, Černé Hory, Turecka, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska a 
Kosova) a Islandu v rámci plnění požadavků na členství v Evropské unii. Analyzuje 
makroekonomickou stabilitu, vývoj finančního sektoru, právního systému a tržního prostředí a zjišťuje 
schopnost ekonomiky vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci EU i míru jejich 
evropské hospodářské integrace. - Předplatné edice European Economy. - ISBN: 978-92-79-19343-9 
(brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26379 
Lucie Josková, Pavel Pravda 
Obchodní zákoník 2012 - úplné znění s úvodním komentářem : právní stav k 1.1.2012 
Praha : Grada, 2012, 112 s. 
Úvodní komentář ke změnám obchodního zákoníku. Úplné znění zák. č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších zákonů. Text s účinností od 1.1.2012 je zvýrazněn tučným písmem. - 8. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-4030-0 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26480 
Jan Dědič ... [et al.] 
Akciové společnosti 
v Praze : C.H. Beck, 2012, xxv, 672 s. 
Charakteristika akciové společnosti, vznik, obchodní rejstřík, cenné papíry vydané a.s., koncernové 
právo, práva a povinnosti akcionářů, orgány a.s., změny výše základního kapitálu a rezervní fond, 
přeměny a.s., zrušení a zánik. Text publikace vychází z právního stavu platného k 1.1.2012. -             
7. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7400-404-9 (brož.) 
 
26426 
Alena Svozilová 
Zlepšování podnikových procesů 
Praha : Grada, 2011, 223 s. : obr., tab. 
Kromě praktických doporučení, jak postupovat při zlepšovatelských aktivitách, poskytuje publikace 
návod, jak aplikovat metodické přístupy a nástroje Lean Six Sigma. Věnuje se roli procesů                  
v organizacích všech typů a velikostí, přístupům procesního řízení, podnikové kultuře a významu 
soustavného poznávání a zlepšování procesů. Představuje základní principy přístupů Lean Six Sigma. 
Ukazuje, jak postupovat při výběru konkrétního projektu, jak plánovat vlastní postup a vhodné 
varianty procesních map. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3938-0 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
26386 
Jan Přib 
Kdy do důchodu a za kolik [2012] 
Praha : Grada, 2012, 139 s. 
Obecné otázky a základní prvky pro výpočet důchodů. Důchodový věk. Starobní důchod. Volba 
vhodného data odchodu do starobního důchodu. Souběh nároků na důchody. Zvyšování důchodů. 
Žádost o důchod a řízení o přiznání důchodu. Povinnosti důchodců a zaměstnavatelů. Penzijní 
připojištění. Přehled právních předpisů. Tabulky pro výpočet důchodů. Právní stav publikace je             
k 1.1.2012. - ISBN: 978-80-247-4090-4 (brož.) 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
26424 
Jan Bumba, Milan Kocáb 
Geometrický plán : příručka pro vyhotovitele i uživatele 
Praha : Leges, 2011, 432 s. : 5 obr., 6 tab., 9 ukázek 
Informace potřebné pro provádění geodetických prací a při vyhotovování geometrických plánů. 
Úvodní výklad pojmů, stručná historie rozvoje zeměměřické praxe u nás za posledních 60 let. 
Geometrický plán a jeho historie. Mapové podklady (struktura mapového fondu, formy katastrálních 
map, souřadnicové systémy, přesnost map). Zeměměřické a katastrální právní předpisy, technické 
předpisy. Systémové zařazení (vyhotovitel plánu a vytyčovatel hranic, platnost geometrického plánu, 
věcná břemena). Přípravné práce, zeměměřické činnosti v terénu. Zpracování geometrického plánu a 
dokumentace o vytyčení hranice. Součinnost vyhotovitelů, ověřovatelů a orgánů zeměměřictví a 
katastru. - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Na rubu tit. s.: Vyd. 2., V nakl. Leges vyd. 1. - ISBN: 978-80-
87212-82-0 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26454 
Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich 
133 her pro motivaci a rozvoj týmů 
Praha : Grada, 2011, 176 s. : il. 
Účelem her je posílení týmu, rozvoj tvořivosti, sebepoznání, zlepšení komunikace a zpětná vazba 
vedoucímu týmu. Po úvodní teoretické části následuje část metodická, ve které jsou popsány 
jednotlivé motivační hry, jejich účel a vyhodnocení. - 2., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-3927-4 
(brož.) 
 
26463 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 572 s. : tab. 
Podrobné a praktické informace v částech: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové 
minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné 
vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění, 
pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada škody 
a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Publikace obsahuje 
přehled důležitých údajů platných k 1.1.2012 a je doplněna příklady. - 22. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-716-4 (kroužková vazba) 
 
26460 
Eva Hofmannová 
Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady : od 1.1.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 231 s. 
Výklad sedmé části zákoníku práce č. 262/2006 Sb., náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci         
v souvislosti s výkonem práce, ve znění pozdějších zákonů. Příklady. Prováděcí předpisy. Vybraná 
související ustanovení. - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-712-6 (brož.) 
 
26447 
Sergej Vojtovič 
Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů 
Praha : Grada, 2011, 186 s. : 4 obr., 6 tab. 
Analýza a komparace historických podmínek vzniku a rozvoje koncepcí personálního řízení a řízení 
lidských zdrojů v struktuře podnikového managementu. Definování příčinné souvislosti rozvoje těchto 
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koncepcí s konkrétními teoretickými faktory hospodářského a sociálního rozvoje. Rozdíly v zákonitostech 
vzniku, rozvoje a v odborné interpretaci podstaty personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Výklad 
v kapitolách: Technokratické koncepce personálního řízení; Formování sociálního přístupu                   
v personálním řízení; Personální řízení v podmínkách vědecko-technického pokroku; Fáze dospělosti 
koncepce personálního řízení; Koncepce lidského kapitálu v podmínkách znalostní ekonomiky; Vznik 
a formování koncepce řízení lidských zdrojů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3948-9 (brož.) 
 
26378 
Zdeněk Schmied, Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2012 - s výkladem : právní stav k 1.1.2012 
Praha : Grada, 2012, 104 s. 
Stav pracovněprávní legislativy k 1.1.2012. Vybrané výkladové problémy zákoníku ve znění k 1.1.2012. 
Přehled mezinárodních dokumentů vztahujících se k zákoníku práce - směrnice EU a úmluvy 
Mezinárodní organizace práce. Úplné znění zákoníku práce 26/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů. 
Příloha. Převodový můstek k novele zákoníku práce č. 365/2011 Sb. - 13. vyd. - ISBN: 978-80-247-
4031-7 (brož.) 
 
26490 
Margerita Vysokajová ... [et al.] 
Zákoník práce : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xxvi, 741 s. 
Podrobný komentář k zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších zákonů, po jeho 
novelizaci k 1.1.2012. Text je doplněn o odkazy na související ustanovení, předpisy a judikaturu. - 
Vyd. 1. - V příloze charakteristika platových tříd. - ISBN: 978-80-7357-723-0 (váz.) 
 
26305III 
M. Vysokajová a kolektiv autorů 
Změny v pracovním právu 2012 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
Změny v pracovním právu od 1.1.2012 z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance - komentář                
k legislativním změnám. V další části pravidelné odpovědi a stanoviska k dotazům z daňové a účetní 
praxe např. výpočet odstupného, účtování smlouvy o dílo, odpočet úroků z hypotečního úvěru, režim 
přenesení daňové povinnosti, DPH a stavební práce od 1.1.2012, odměny a zaměstnávání členů 
představenstva a.s., oceňování v účetnictví, základní sleva na dani na poplatníka aj. - ISBN: 978-80-
87367-25-4 (brož.) 
 

Právo 
 
26374 
Civil code 
Občanský zákoník 
Prague : Wolters Kluwer, 2011, viii, 163 s. 
Anglický překlad zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších zákonů, účinném 
od 1. listopadu 2011. - 1st ed. - Přeloženo z češtiny. - ISBN: 978-80-7357-624-0 (brož.) 
 
26375 
Civil procedure code 
Občanský soudní řád 
Prague : Wolters Kluwer, 2011, vi, 255 s. 
Anglický překlad  zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. září 
2011. - 1st ed. - Přeloženo z češtiny. - ISBN: 978-80-7357-689-9 (brož.) 
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26376 
Commercial code 
Obchodní zákoník 
Prague : Wolters Kluwer, 2011, ix, 313 s. 
Anglický překlad zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011. 
- 1st ed. - Přeloženo z češtiny. - ISBN: 978-80-7357-694-3 (brož.) 
 
26479 
Jan Kuklík, Radim Seltenreich 
Dějiny angloamerického práva 
Praha : Leges, 2011, 871 s. 
Anglické právní dějiny od počátků do vývoje v druhé polovině 20. století. Americké právní dějiny od 
dob anglických kolonií v Severní Americe do konce 20. století. Dějiny angloamerické právní filozofie 
od raného novověku do konce 20. století. Výklad je doplněn množstvím doprovodných pramenů a 
ukázek právních textů. - Vyd. 2., V nakl. Leges vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-87-5 (váz.) 
 
26478 
kolektiv autorů Právnické fakulty UK 
Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice 
Praha : Leges, 2010, 808 s. 
Výklad evropského právního vývoje ve starověku, středověku a novověku. Právní dějiny jednotlivých 
oblastí evropského kontinentálního práva. Vývoj právního a politického myšlení a učení - srovnávací 
část. - 3., upr. vyd. - ISBN: 978-80-87212-54-7 (váz.) 
 
26377 
Insolvency act 
Insolvenční zákon 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, vii, 205 s. 
Anglický překlad zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), 
ve znění účinném od 31. srpna 2011. - 1st ed. - Přeloženo z češtiny. - ISBN: 978-80-7357-681-3 
(brož.) 
 
26458 
Roman Horáček, Karel Čada, Petr Hajn 
Práva k průmyslovému vlastnictví 
V Praze : C.H. Beck, 2011, xxvii, 480 s. 
Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a 
průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků) a k právům na označení (ochranné známky, 
označení původu a zeměpisná označení) včetně rozboru uvedené problematiky z pohledu práva EU 
(patent, průmyslový vzor, ochranná známka Společenství) i z pohledu mezinárodních smluv. Obsahuje 
rovněž problematiku práva ES a mezinárodních smluv a změn, řeší problematiku obchodního 
tajemství, licenčních smluv a objasnění vztahu soutěžního práva a práv průmyslového vlastnictví. -    
2., dopl. a přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7400-417-9 (váz.) 
 
26443 
sestavili Jiří Spáčil, Michal Spáčil 
Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 762 s. 
Judikatura je rozdělena do těchto oddílů: Právní úkony týkající se pozemků: pozemek a parcela; 
Žaloby na ochranu práv k pozemkům; Pozemky a sousedská práva; Držba a vydržení práv k pozemkům; 
Pozemky a katastr nemovitostí; Pozemky a stavby na nich umístěné; Pozemky a věcná břemena; 
Pozemky, náhrada škody a bezdůvodné obohacení. Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 
31.1.2011. - ISBN: 978-80-7357-688-2 (váz.) 
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26474 
Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová 
Přestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších 
správních orgánů 
Praha : Linde Praha, 2011, 758 s. 
Výklad, jak postupovat v průběhu celého přestupkového řízení. Zásady řízení o přestupcích, 
příslušnost k řízení o přestupcích, přípravné a nalézací řízení, rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné 
prostředky, vykonávací řízení, vymáhání peněžitých plnění, exekuce na nepeněžitá plnění, 
administrativa přestupkové agendy a další související problematika. Součástí je 194 vzorů a vzorů 
formulářů, aktuální znění přestupkového zákona a dalších předpisů a kontaktní údaje.  Právní stav 
publikace je k 1.9.2011. - 12. vyd. - ISBN: 978-80-7201-859-8 (brož.) 
 
15392/58 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 58, ročník 2010 - III. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2012, xxvii, 896 s. +1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou 
orientaci. V tomto díle nálezy č. 132 až 206 a usnesení č. 8 z roku 2010. - Vyd. 1. - Na CD obsah a 
věcný rejstřík všech dosud vyšlých svazků č. 1-58. - ISBN: 978-80-7400-419-3 (váz.) 
 
26484 
Josef Vedral 
Správní řád : komentář 
Praha : POLYGON, 2012, 1446 s. 
Komentované znění zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších zákonů. Skládá se z částí: 
Úvodní ustanovení; Obecná ustanovení o správním řízení; Zvláštní ustanovení o správním řízení; 
Vyjádření, osvědčení a sdělení; Veřejnoprávní smlouvy; Opatření obecné povahy; Společná, 
přechodná a závěrečná ustanovení. - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7273-166-4 (váz.) 
 
26449 
Jan Filip, Jan Svatoň 
Státověda 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 400 s. 
Výklad v kapitolách: Stát a společnost; Stát a jeho pojmové znaky; Organizace státu a státní orgány; 
Ústava a moderní stát; Forma státu, forma vládnutí a dělba moci; Demokratizace a její formy; Moderní 
stát a postavení jednotlivce; Parlament, parlamentarismus a tvorba práva; Hlava státu; Vládní a 
výkonné orgány; Orgány soudní moci a jiné prostředky ochrany práva; Samospráva; Formy územní 
organizace státní moci. - 5. vyd. - ISBN: 978-80-7357-685-1 (váz.) 
 
26475     Pouze prezenčně 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou 
Praha : Leges, 2011, 1280 s. 
Znění zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších zákonů, s poznámkami a 
judikaturou. Znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších zákonů,            
s poznámkami a judikaturou. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zák. č. 218/2003 Sb.). Zákon o výkonu 
vazby (zák. č. 293/1993 Sb.). Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (zák. č. 169/1999 Sb.). Advokátní 
tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb.). - Popsáno podle stavu k 1.12.2011. - ISBN: 978-80-87212-99-8 
(váz.) 
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26372     Pouze prezenčně 
Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů 
Vzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, 
finančního a evropského, v řízení: občanském soudním, trestním, správním, notářském, 
insolvenčním, katastrálním a ve správním soudnictví a dále: podání adresovaná Evropskému 
soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně : novinka: vzory směnek a žalob z odpovědnosti státu 
Praha : Linde Praha, 2012, 1327 s. +1 CD 
Vzory smluv a podání s vysvětlujícími poznámkami. Vydání je rozšířeno o vzory směnek, vzory žalob 
proti státu a vzory z katastrálního řízení. Právní stav použité legislativy je k 1.9.2011. - Na CD 
elektronická verze knihy. - ISBN: 978-80-7201-865-9 (váz.) 
 
26425 
Karel Schelle a kolektiv 
Základy občanského práva 
Ostrava : KEY Publishing, 2011, 228 s. 
Výklad základních občanskoprávních pojmů a institutů. Historický vývoj občanského práva. Občanské 
právo v kontextu práva EU. Věcná práva. Dědické právo. Právní odpovědnost. Závazkové právo. 
Rodinné právo. Autorské právo. - 3. uprav. vyd. - ISBN: 978-80-7418-116-0 (brož.) 
 
26476 
Milan Holub ... et al. 
Zákon o rodině : s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími 
Praha : Leges, 2011, 456 s. 
Komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
doplněný judikaturou a výběrem dostupné literatury. Předpisy souvisící: Nařízení Rady (ES)                
č. 2201/2003 a Instrukce Min. spravedlnosti z června 2010. V tomto vydání je zapracováno i aktuální 
znění návrhu rekodifikovaného občanského zákoníku, konkrétně partií, které upravují rodinněprávní 
problematiku. - ISBN: 978-80-87212-96-7 (váz.) 
 
26457 
Jiří Varhaník, Stanislav Malý 
Zákon o státní památkové péči : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, xxxii, 1161 s. 
Komentované znění zák. ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů. 
Skládá se z těchto částí: Základní ustanovení; Péče o kulturní památky; Archeologické výzkumy a 
nálezy; Orgány a organizace státní památkové péče; Opatření při porušení povinností; Ustanovení 
společná a závěrečná. Komentář je doplněn judikaturou, odkazy na související ustanovení a citacemi   
z důvodové zprávy. V přílohách je kromě znění souvisejících předpisů zveřejněn třídník specializací 
restaurátorských prací, evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování, přehled teoretických a 
praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v ČR pro výkon činnosti 
restaurování a pro provádění archeologických výzkumů. Právní stav publikace je ke dni 14.7.2011. - 
Vyd. 1. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7357-659-2 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
26451 
Lukáš Urban 
Sociologie trochu jinak 
Praha : Grada, 2011, 271 s. : tab., obr. 
Publikace je přehlednou a čtivě napsanou učebnicí sociologie. Autor čtenářům nabízí příběh o společnosti, 
který tematizuje základní sociologické otázky a vrcholí pojednáními o rozporuplné emancipaci 
člověka, jeho přáních, snech, strachu a nejistotách. To vše v kontextech každodenního života na 
počátku 21. století. Z obsahu: věda a vědecké myšlení, pluralita interpretací světa, sociologická teorie, 
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vývoj sociologie a sociologického myšlení, vědecké poznání a interpretace sociální reality 
(sociologický výzkum) aj. - 2., rozš. vyd. - Na rubu tit. s. chybně uvedeno též: vyd. 1. - ISBN: 978-80-
247-3562-7 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
E-9439 
International Accounting Standards Board 
IAS 19 Employee benefits 
IAS 19 Zaměstnanecké požitky 
London : IFRS Foundation, June 2011, 174 s. : tab. 
Novelizovaný text mezinárodního účetního standardu IAS 19 - Zaměstnanecké požitky z června 2011. 
Zabývá se účetními pravidly upravujícími zachycení různých druhů zaměstnaneckých požitků a 
způsob jejich vykázání v účetních závěrkách podniků. Identifikuje čtyři základní kategorie 
zaměstnaneckých požitků (ZP): krátkodobé ZP, požitky po ukončení zaměstnání, ostatní dlouhodobé 
ZP a požitky při předčasném ukončení zaměstnání. - Předplatné IASB. - ISBN: 978-1-907877-30-8 
(brož.) 
 
E-9437 
International Accounting Standards Board 
IAS 27 Separate financial statements 
IAS 27 Individuální účetní závěrka 
London : IFRS Foundation, May 2011, 23 s. : tab. 
Nový mezinárodní účetní standard IAS 27 - Individuální účetní závěrka z května 2011. Společně         
s IFRS 10 nahrazuje znění IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka s účinností pro účetní 
období po 1.1.2013. - Předplatné IASB. - ISBN: 978-1-907877-09-4 (brož.) 
 
E-9438 
International Accounting Standards Board 
IAS 28 Investments in associates and joint ventures 
IAS 28 Investice do přidružených společností a do podniků se společnou majetkovou účastí 
London : IFRS Foundation, May 2011, 36 s. : tab. 
Aktualizované znění mezinárodního účetního standardu IAS 28 - Investice do přidružených 
společností a do podniků se společnou majetkovou účastí z května 2011. - Předplatné IASB. - ISBN: 
978-1-907877-10-0 (brož.) 
 
26394 
International Accounting Standards Board 
IFRS 9 Financial instruments : International Financial Reporting Standard 
IFRS 9 - Finanční nástroje : mezinárodní standard účetního výkaznictví 
London : IFRS Foundation, October 2010, 140 s. 
Text standardu IFRS 9 - Finanční nástroje doplněný o požadavky na účtování finančních závazků, 
které vydala v říjnu 2010 Rada pro mezinárodní účetní standardy. Tyto požadavky uzavírají fázi 
klasifikace a oceňování v rámci projektu IASB zaměřeného na nahrazení standardu IAS 39 Finanční 
nástroje: účtování a oceňování. Navazují na znění standardu IFRS 9, který předepisuje klasifikaci a 
oceňování finančních aktiv a byl vydán Radou IASB v listopadu 2009. - Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 
978-1-907026-52-2 (brož.) 
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26462 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 1095 s. 
Ucelený přehled podvojného účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy 
a obchodní právo. Informace o aktuálním vývoji v oblasti účetnictví, výklad některých 
problematických oblastí a návod k sestavení a prezentaci účetní závěrky za účetní období roku 2011. - 
12. aktualiz. vyd. - Obsahuje 2 přílohy: znění účetních a daňových předpisů a přehled platných smluv 
ČR o zamezení dvojího zdanění. - ISBN: 978-80-7263-714-0 (brož.) 
 
26459 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy s opravami pro rok 2012 : příručka pro 
účetní a jiné ekonomické pracovníky 
Praha : Závěrka, 2012, 311 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, 
kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Přílohu k vyhlášce tvoří směrná účtová 
osnova, která obsahuje účtové třídy 0-7a účtové skupiny. Publikace obsahuje výběr účetních případů. - 
ISBN: 978-80-904256-3-7(brož.) 
 
26387 
Viola Šebestíková 
Účetní operace kapitálových společností : daňové a právní souvislosti 
Praha : Grada, 2011, 250 s. : 55 schémat 
Výklad účetních operací kapitálových společností a společností s ručením omezeným, jež přímo či 
nepřímo souvisejí se změnami vlastního kapitálu. Operace při vzniku kapitálové společnosti, s vlastním 
kapitálem, s cennými papíry a při zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření. Komplexně 
zpracovaná látka je doplněna praktickými účetními příklady v kontextu obchodního zákoníku a zákona 
o daních z příjmů. - 3. aktualiz. a přeprac. vyd. - Obsahuje 2 přílohy. - ISBN: 978-80-247-4018-8 
(brož.) 
 
26466 
Miroslav Máče 
Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu : 
aplikace v příkladech 
Praha : Grada, 2012, 632 s. : obr., tab., příklady, vzorce 
Výklad českých účetních standardů, postupů účtování a účetních souvztažností v částech: účetnictví 
pro evidenci, účtování příspěvkových organizací, účtování obcí, měst a krajů, účetní výkazy 
(reporting), konsolidace ve veřejné správě, controlling - manažerské řízení veřejné správy, řízení 
likvidity a hodnoty, účetnictví pro řízení (účetnictví a oblast kybernetiky), účetnictví pro statistiku. 
Výklad obsahuje příklady účtování příspěvkových organizací a územně správních celků zpracované 
metodikou firmy Gordic a řadu dodatků. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3637-2 (váz.) 
 

Veřejná správa 
 
26428 
David Stejskal, Jaroslav Šejvl a kolektiv 
Pohřbívání a hřbitovy 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 461 s. : 91 obr. 
Podrobně zpracované otázky související s pohřebnictvím a záležitostmi správy veřejného pohřebiště v ČR. 
Publikace obsahuje kapitoly: Hřbitovy a hřbitovnictví (provozování, povinnosti); Povinnosti obce        
v pohřebnictví; Správa pohřebišť (praktická realizace správy hřbitova); Bezpečnostní práce a pracovní 
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pomůcky; Specifika pracovních činností (způsoby pohřbívání z technického hlediska); Úpravy 
hřbitovů a hrobů; Ochrana zdraví (bezpečnost při práci, ekologie, imunologické faktory, posmrtné 
rozkladné procesy); Osteologie (popis lidských kostí); Antropologické hodnocení kosterních 
pozůstatků; Religionistika (pohřební obřady podle typů náboženství); Psychologické a etické aspekty 
komunikace s pozůstalými; Válečné hroby (historie, péče, pohřební obřady); Cenová regulace             
v pohřebnictví (výměry); Dílčí standardy (administrátor pohřebiště, hrobník, stavitel podzemní hrobky 
atd.). Přehled legislativy, znění zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a další předpisy. - Vyd. 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7357-680-6 (váz.) 
 
26453 
Šárka Tittelbachová 
Turismus a veřejná správa : průniky, dysfunkce, problémy, šance : státní politika turismu České 
republiky : systémový přístup k řešení problémů 
Praha : Grada, 2011, 196 s. : obr. 
Teoretické vymezení, role státu, koncepce a cíle politiky turismu. Přehled vývoje politiky turismu a 
institucionálního zajištění v EU (zásadní strategické dokumenty). Organizace a činnosti veřejné správy 
v této oblasti. Politika turismu ČR v kontextu transformace po roce 1989. Koncepce státní politiky 
turismu - definování a strukturování problémů, variantních řešení a příprava podkladů pro 
rozhodování. Jednotlivé vývojové etapy politiky turismu, systém financování, další zásadní problémy. 
Turismus a kultura, státní kulturní politika. Organizování a řízení turismu ve veřejném sektoru ČR. -   
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3842-0 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
26488 
Vratislav Izák 
Fiscal policy : intermediate course 
Fiskální politika : středně pokročilý kurs  
Praha : Oeconomica, 2011, 164 s. : tab., obr. 
Kompletní výklad teorie fiskální politiky s praktickými aplikacemi ve vyspělých tržních ekonomikách, 
zejména v zemích Evropské měnové unie. Kapitoly: Fiskální politika v IS-LM modelu; Vliv 
očekávání na fiskální politiku; Fiskální politika v otevřené ekonomice; Úspory, dluh, deficit a 
akumulace kapitálu; Fiskální deficity, finanční krize a vysoká míra inflace; Důsledky rozpočtového 
omezení vlády; Teorie ricardiánské ekvivalence; Fiskální politika a strana nabídky; Strukturální 
cyklický deficit. Určeno pro inženýrské studium na VŠE v Praze - Vyd. 3., přeprac. - Pod názvem: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. - ISBN: 978-80-245-1786-5 (brož.) 
 
26341 
Matthew Lynn, aus dem Englischen vor Carsten Roth 
Pleite : Griechenland, der Euro und die Staatsschuldenkrise 
Na mizině : Řecko, euro a dluhová krize států 
Weinheim : Bloomberg Press/Wiley, 2011, 347 s. 
Příběh Řecka, pro nějž přijetí do eurozóny znamenalo vstup do země blahobytu a zahálky, popisuje 
důvody řecké krize i její dopady na ekonomiku evropských států. Poukazuje na pohnutky i podvody 
politiků a jejich zodpovědnost za výdajové orgie i laviny laciných úvěrů. Rekonstrukce fází vzestupu a 
pádu Řecka objasňuje, jak se krize rozšiřovala po Evropě a čeho je předzvěstí, a také vysvětluje, proč 
dojde k zániku eura a nenaplní se mnohaleté úsilí o jednotnou Evropu. - Pozn. - ISBN: 978-3-527-
50604-0 (váz.) 
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Životní prostředí 
 
26390 
editors Ralf Antes ... [et al.] 
Emissions trading : institutional design, decision making and corporate strategies 
Obchodování s emisemi : institucionální uspořádání, rozhodovací proces a korporátní strategie 
Berlin : Springer, c2011, ix, 284 s. : tab., grafy, vzorce 
Jednotlivé příspěvky obsažené v publikaci přinášejí teoretický pohled na obchodování s uhlíkovými 
emisemi a jeho důsledky pro management skleníkových plynů a obchodní strategie podniků. Diskutují 
různá institucionální uspořádání systémů obchodování s emisemi, zkoumají systémy obchodování       
s emisemi realizované v USA a v Evropě a hodnotí škálu investičních rozhodnutí a korporátních 
strategií, které vyplývají z tohoto rámce. V závěru se věnují novým technologiím a nástrojům boje za 
snižování emisí skleníkových plynů. - 2nd edition - Pozn. - ISBN: 978-3-642-20591-0 (váz.) 
 
26470 
Tomáš Chalupa ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Kůrovcová kalamita : více než spor přírodovědců : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, 150 s. 
Texty ze semináře "Kůrovcová kalamita - argumenty zastánců zdravého rozumu", který se uskutečnil 
12.10. 2011: Ochraňujme naše přírodní bohatství (T. Chalupa); Národní park Šumava dnes (J. Stráský); 
Na Šumavě je hřbitov mrtvých stromů (I. Brezina); Genofond smrku ztepilého na Šumavě a 
kůrovcová kalamita (M. Lstibůrek). Doplňkové texty obsahují další příspěvky k tématu. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-87460-07-8 (brož.) 
 

Ostatní 
 
26483    Pouze prezenčně 
vydala a zpracovala Kartografie Praha 
Česká republika autoatlas 
Praha : Kartografie Praha, 2012, 1 atlas (176 s.) : ca 122 barev. map 
Vzdálenostní diagram, doplňkové mapy, průjezdní plány měst, turistické zajímavosti. Měřítko 1 : 200 
000. - 5. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7393-203-9 (kroužková vazba) 
 
26450 
Jiří Trávníček 
Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010) 
Brno : Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011, 191 s. : grafy, tab. 1 mapa 
Výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v ČR z roku 2010. Statistická data 
(2007-2010) zachycují rozdělení a typologii čtenářů, jaký žánr čtou a v jakém množství, počet 
kupovaných knih, návštěvnost knihoven, kde si obstarávají informace o knihách, co má vliv na jejich 
vztah ke čtení, jaké čtou časopisy, užití Internetu atd. Rozbírají se motivace ke čtení, postoje a 
preference čtenáře. Specifickým tématem tohoto výzkumu je čtení beletrie a čtení v digitálním 
prostředí. Nechybí ani srovnání se čtenářskou kulturou v jiných zemích. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7294-515-3 (Host : brož.) 
 
26373 
Jan Rychlík ... [et al.] 
Dějiny Slovinska 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 441 s. : il., mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky 
Dějiny Slovinska od pravěku až do současnosti. Kulturní vývoj. Politický a hospodářský vývoj na 
počátku 21. století. Česko-slovinské vztahy. - Vyd. 1. - Chronologický přehled významných událostí, 
panovníků a hlav státu. - ISBN: 978-80-7422-131-6 (váz.) 
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26456 
Lothar J. Seiwert, Brian Tracy ; [překlad Daniel Helekal] 
Jak sladit práci a osobní život : ... a udržet si tělesnou i duševní pohodu 
Praha : Grada, 2011, 162 s. : il. 
Vyvážené pojímání života - life leadership. Významní autoři v oblasti sebeřízení a osobního rozvoje 
rozebírají to nejdůležitější pro dosažení osobní spokojenosti a úspěchu. Ukazují, jak každý člověk 
může svůj život vědomě a vyváženě řídit a najít zdravější životní rovnováhu, která v práci a soukromí 
přinese více radosti a spokojenosti. - 1. české vyd. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-247-4021-8 
(brož.) 
 
26455 
Alena Vondrušková 
Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění 
Praha : Grada, 2011, 199 s. : barev. fot. 
Abecedně uspořádaný slovník obsahující historické pojmy z oblasti architektury, nábytku nebo 
dobového oblečení. Jednotlivá hesla vysvětlují funkci i způsob používání předmětů, zařazují je do 
historického kontextu a všímají si etymologie názvů. Výklad je doplněn množstvím fotografií. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-3946-5 (váz.) 
 
26445 
Michal Křížek, Lawrence Somer, Alena Šolcová 
Kouzlo čísel : od velkých objevů k aplikacím 
Praha : Academia, 2011, 365 s., [8] s. obr. příl. : obr. 
Kniha určená nejširší matematické veřejnosti představuje, jakými zákonitostmi se řídí celá čísla a jaké 
mají vlastnosti. Z obsahu: dělitelnost a kongruence, prvočísla a čísla složená, vlastnosti prvočísel, 
speciální typy prvočísel, jejich aplikace, pseudoprvočísla, speciální typy přirozených čísel, aplikace 
teorie čísel. Autoři popisují např.  trojúhelníková čísla a jejich souvislost s bicím strojem pražského 
orloje, matematiku tradičního čínského kalendáře, zkounstruování pravidelného sedmnáctiúhelníku 
pomocí kružítka a pravítka, souvislost teorie čísel s chaosem atd. - Vyd. 2., upr. - ISBN: 978-80-200-
1996-7 (váz.) 
 
26452 
Kosmas ; [přeložili Karel Hrdina, Marie Bláhová, Magdalena Moravová ; poznámky Martin Wihoda a 
Magdalena Moravová] 
Kronika Čechů 
Praha : Argo, 2011, 285 s. : 1 mapa, genealogické tabulky 
Pražský kanovník Kosmas ve svém latinsky psaném díle Kronika Čechů shromáždil dostupné údaje    
z ústní a literární tradice, historických pramenů i vlastní zkušenosti a vytvořil poutavý, i když ne vždy 
pravdě odpovídající obraz prvopočátků a rané historie etnika, jež vybudovalo český stát. Klasický, do 
jisté míry modernizovaný překlad doplňuje předmluva a poznámkový aparát. - Vyd. 8., (V této úpravě 
a v Argu 1.) - Přeloženo z latiny. - ISBN: 978-80-257-0465-3 (váz.) 
 
26444 
Vlastimil Růžička 
Politika a média v konzumní společnosti 
Praha : Grada, 2011, 181 s. 
Autro se pokouší ve své studii mapovat, analyzovat a popisovat provázanost mediální komunikace       
s veřejnou politikou. Sleduje různé výklady pojmu veřejný zájem, občanská společnost a percepce 
demokratického a právního státu a dostává se k úskalím teorie modernizace v posttotalitních zemích a 
k proměnám jazyka v globalizovaném světě tzv. nových médií. Z obsahu: veřejná politika a její 
metody zkoumání, politická kultura, média jakožto sporní aktéři ve veřejné politice, filozofie médií 
versus globální komunikační sítě, veřejný prostor v konzumní společnosti aj. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-247-3667-9 (brož.) 
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26441 
Milan Pokorný, Dana Pokorná 
Redakční práce : jak připravit text k publikování 
Praha : Grada, 2011, 217 s. : 3 obr. 
Přehledný popis činnosti redaktora v knižním nakladatelství i ve vydavatelství periodického tisku. 
Přípravné práce spojené s přijetím rukopisu, jeho redigování. Příprava rukopisu ke zlomu. Grafická 
úprava knihy a zlom. Korektury a náhledy. Dokončovací práce. Redakční administrativa. Redaktor      
v periodickém tisku. Tiskárna. Přílohy obsahují popis práce redaktora, typografická pravidla, 
korektorské značky, užitečné klávesové zkratky, popisy vazeb a formátů, ukázky tiráže, copyrightovou 
doložku, ISBN a CIP aj. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-3773-7 (brož.) 
 
26473 
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 
Slovník církevního práva 
Praha : Grada, 2011, 147 s. 
Slovník podává základní informace o výrazech, které používají církve ve svých právních systémech. 
Obsahuje hesla týkající se vlastního církevního práva, termínů užívaných v různých církvích a 
náboženských společnostech a základní pojmy státního církevního práva (konfesního). Slovník je 
určen širokému okruhu uživatelů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-3614-3 (váz.) 
 
26385     Pouze prezenčně 
Školní atlas světa 
Praha : Kartografie Praha, 2011, 176 s. : cca 140 barev. map 
Astronomické poznatky v oddíle Vesmír. Aktuální politické uspořádání světa. Přehled všech států a 
závislých území světa. Ukázky map a mapových zobrazení. Mapy jednotlivých světadílů: fyzické, 
politické, obecně zeměpisné, historické a tematické. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7393-074-5 (váz.) 
 
26383 
Jana Peterková 
Tvorba diplomové práce 
Praha : Oeconomica, 2011, 81 s. 
Nároky na tvorbu diplomové práce. Výběr tématu. Předmět zkoumání a cíl diplomové práce. Fáze 
přípravy, pracovní plán. Struktura diplomové práce. Metody. Zdroje informací. Citace, odkazy. 
Stylistická úprava, formální náležitosti. Hodnocení a obhajoba diplomové práce. - Vyd. 2., přeprac. - 
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. - ISBN: 978-80-245-
1791-9 (brož.) 
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Přehled aktuálně zpracovávaných monitoringů 

Název - Téma dotazu Poddotaz/databáze Periodicita Rešeršér 

Akruální účetnictví AN;FACTIVA;Proquest měsíčně Böhmová 

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru AN;FACTIVA;Proquest měsíčně Böhmová 

Bankovní odvod, zdanění finančních institucí AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Banky EU a jejich regulace, Basilejské dohody AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Cenové dohody Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně Beránková 

Cenové regulace Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně Beránková 

Ceny Handelsblatt měsíčně Beránková 

Ceny energetických surovin (denně) AN;ČTK měsíčně Musilová 

Ceny energií Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně Beránková 

Ceny PHM Handelsblatt měsíčně Beránková 

Ceny potravin a potravin. surovin (denně) AN;ČTK měsíčně Musilová 

Ceny průmyslových kovů (denně) AN;ČTK měsíčně Musilová 

Ceny ropy (denně), OPEC AN;ČTK měsíčně Musilová 

Ceny vody/stočného Handelsblatt, něm. zdroje měsíčně Beránková 

ceny zemědělských produktů, vývoj cen AN týdně Böhmová 

Ceny zlata a ostatních drahých kovů (denně) AN;ČTK měsíčně Musilová 
Consolidated Governmental Financial Sector 
(Staatsabschluss) Proquest;Factiva měsíčně Böhmová 

Daň z finančních transakcí AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Dluh, rozpočet, deficit AN týdně Beránková 

Dohled nad finančním trhem EU a jeho regulace  AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

dotace zemědělství - EU i stát, granty AN týdně Böhmová 

Ecofin AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Böhmová 

Ekologické daně, ekologická daňová reforma AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Elektronické aukce AN týdně Beránková 

Emise dluhopisů AN týdně Beránková 

Evropská unie – rotující předsednictví, financování 
předsednictví, práce v komisích (rotating EU 
presidency) AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Böhmová 

Financování zdravotnictví, reformy zdravotnických 
systémů, nemocenské pojištění…(z našich zdrojů) INFORMACE;KP čtvrtletně Musilová 

Financování zemědělství AN týdně Böhmová 

Finanční mechanismy EHP - Norské fondy AN týdně Braunová 

Finanční mechanismy EHP - Program švýcarsko-
české spolupráce AN týdně Braunová 

Finanční mechanismy určené na podporu boje s 
klimatickou změnou AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 
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Finanční pomoc rozvojovým zemím v boji s 
důsledky klimatických změn AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Finanční trhy (všechna témata) - zpravodajství 
zahraničních zdrojů 

Proquest (Economist, FT, WS 
Journal) 1x za 14 dní Tichá 

Finanční vzdělávání, finanční gramotnost AN;Proquest měsíčně Tichá 

Fiskální koordinace AN týdně Beránková 

Fiskální svoboda AN týdně Beránková 

Fondy EU 
FACTIVA; Proquest (angl. 
zdroje) týdně Musilová 

HDP, hospodářský růst, (EU, eurozóna, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Slovensko, USA)  AN;ČTK měsíčně Musilová 

Hrubý veřejný dluh AN týdně Beránková 

Implementace a použití standardů IPSAS AN;ČTK;FACTIVA;Proquest měsíčně Böhmová 

Inflace (EU, eurozóna, Maďarsko, Německo, 
Polsko, Slovensko, USA) AN;ČTK měsíčně Musilová 

Inflační cílování AN týdně Beránková 

Kohezní fond, politika soudržnosti AN týdně Beránková 

Komunitární programy  AN týdně Beránková 

Komunitární programy EU, operační programy EU, 
politika soudržnosti EU, strukturální politika EU 

FACTIVA; Proquest (angl. 
zdroje) týdně Musilová 

Krizové řízení EU (Crisis management, CBSG) AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Böhmová 

Kurz dolaru a eura AN;ČTK měsíčně Musilová 

Loterie, hazardní hry, kasina, internetové sázky AN denně Machonský 

Maastrichtská Kritéria AN týdně Beránková 

Nájemné Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně Beránková 

náklay v zemědělství AN týdně Böhmová 

Nominální konvergence AN týdně Beránková 

Notifikace vládního dluhu AN týdně Beránková 

Nové částky Sbírky zákonů ČR Sbírka zákonů ČR Průběžně Jelínková 

Odkup pohledávek AN týdně Beránková 

Operační programy AN týdně Beránková 

Pakt stability a růstu AN;ČTK;Proquest 1x za 14 dní Machonský 

Platební bilance (EU, eurozóna, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Slovensko, USA) AN;ČTK měsíčně Musilová 

Procedura při nadměrném schodku st. rozpočtu  AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Program rozvoje venkova AN týdně Beránková 

Program rozvoje venkova (EU), vinice, vinařství EU
FACTIVA; Proquest (angl. 
zdroje) týdně Musilová 

Přijetí eura v nových členských státech - česká 
média AN týdně Machonský 

Přijetí eura v nových členských státech - zahraniční 
média Proquest 1x za 14 dní Machonský 
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Public Private Partnership - spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru Proquest měsíčně Braunová 

Public private Partnership - spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru AN týdně Braunová 

Rada Ecofin / Informal Ecofin AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Böhmová 

Rizika veřejných financí: AN týdně Beránková 

Riziková prémie AN týdně Beránková 

Rohstoffe, Ne- und Edelmetalle   Handelsblatt denně Beránková 

Rovnost mužů a žen, gender budgeting AN;internet Průběžně Beránková 

Rozpočet EU, víceletý finanční rámec EU, finanční 
perspektiva EU AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Rozpočtový deficit, deficit zahraničního účtu (EU, 
eurozóna, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, 
USA AN;ČTK měsíčně Musilová 

Řízení o porušení Smlouvy dle čl. 226, 228, 258, 
260 AN;ČTK;FACTIVA;Proquest měsíčně Böhmová 

Soutěž/kartelové právo Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně Beránková 

Spotřebitelská důvěra (EU, eurozóna, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Slovensko, USA)  AN;ČTK měsíčně Musilová 

Spotřebitelské ceny, výrobní ceny (EU, 
eurozóna,Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, 
USA) AN;ČTK měsíčně Musilová 

Státní fondy (SFDI atd.) AN týdně Beránková 

Státní záruka/arbitráž AN týdně Beránková 

Strategie EU 2020, post Lisabon (EU 2020 Strategy) AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Böhmová 

Strukturální fondy AN týdně Beránková 

Strukturální fondy EU (čerpání peněz EU, Auditní 
orgán, operační programy, regionální operační 
programy, OP Praha - Adaptabilita, OP Praha - 
Konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost, OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, OP Rybářství) AN 1x za 14 dní Braunová 

Strukturální politika AN týdně Beránková 

Účetnictví státu, účetnictví veřejného sektoru, účetní 
výkaznictví, oceňování aktiv AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Územní rozpočty AN týdně Beránková 

ÚZSVM AN;ČTK týdně Böhmová 

Vinice, vinařství EU AN týdně Beránková 

Zadlužení obcí AN týdně Beránková 

Zátěžové testy bank EU AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní Musilová 

Zdravotní pojišťovny AN týdně Beránková 

Zisky v zemědělství AN týdně Böhmová 

Změny v legislativě účetnictví AN;ČTK;Internet;EPIS;ASPI měsíčně Böhmová 
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