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Vážení čtenáři, 
 

dokumentační bulletin Finanční a ekonomické INFORMACE 
Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných 
odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních 
zdrojích,  vybraných  přímo  pro  potřeby  pracovníků MF  a  jeho 
resortu.     

Bulletin  je  pro  Vás  dostupný  především  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  čínský  zahraniční  obchod  a  přístup  
k jeho  liberalizaci  po  světové  finanční  krizi,  kritická  analýza 
dohledového uspořádání na finančním trhu EU, podstatné změny 
v novele zákona o finančních konglomerátech, progresivní nebo 
„rovná daň“ – ekonomické i politické dilema, trestní odpovědnost 
právnických  osob:  nová  rizika  ÚSC,  audit  hospodaření  obce, 
přehled  změn  legislativy  k činnosti  subjektů  hospodařících 
s veřejnými prostředky, příprava na daňovou kontrolu, účtování 
dotací,  interpretace  Národní  účetní  rady  1‐14  a  ochranná 
známka s dobrým jménem dle práva EU a ČR.  

 Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   
z německy psaného tisku, týkající se plánu prevence agresivního 
daňového plánování na úrovni EU a společného postupu zemí G20 
a OECD  v případě  škodlivých  daňových  praktik mezinárodně 
činných koncernů. V anglické a německé verzi je článek inovace 
v platebních systémech.  

Z anglicky  psaného  tisku  jsme  pro  Vás  např.  vybrali 
články, které  se věnují cenové bublině na  trhu  s nemovitostmi 
v souvislosti  s  problémy  hospodářské  politiky  ve  Španělsku, 
počítačovému  programu  Redditest  italské  správy  daní, 
umožňujícímu  spočítat  rodinám,  jaký  příjem  přiznat  FÚ,  dále 
fondům peněžního  trhu a nakonec pravidlům správy  internetu 
(setkání zástupců více než 150 zemí).   

Články,  vztahující  se  k ochraně  vkladů  a  legislativnímu 
vývoji v oblasti poskytování úlev při zdaňování příjmů právnických 
osob v SR, jsou ze slovenského tisku.  

Těší nás, že se v poslední době zvýšil počet požadavků na 
plné  texty  odborných  článků. Rádi Vám  zašleme  další  články, 
které se vyberete z tohoto i následujících čísel dokumentačního 
bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE. 

         
Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY        
 

Monitoring 
 
Další  speciální monitoring,  tentokrát  na  téma  
Boj s daňovým únikem, je pro Vás připraven na 
intranetových stránkách Odborné knihovny MF. 
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  Je  zde  rovněž 
archiv předchozích monitoringů.  
 

Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Odborná  knihovna  MF  zařadila  v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
26320/921 
Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná 
podpora,  významná  tržní  síla:  podle  stavu          
k 1.11.2012 
  
26320/920 
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. 
Policie  ČR,  vězeňská  služba,  BIS,  zpravodajské 
služby: podle stavu k 22.10.2012 
  
26320/922 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stavební zákon 2013: redakční uzávěrka 1.11.2012 
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Daně 
 
Blahoslav Hruška 
Ahoj daně, ahoj daně 
Euro, Sv. 2012, č. 50, s. 48-51 
Úvaha nad daňovou morálkou řeckých daňových poplatníků, zmiňovány jsou zahraniční studie na 
téma daňových úniků v současném Řecku. Daňové výjimky pro rejdaře; přesuny bohatých rodinných 
firem na Kypr; iniciativy podporující solidaritu s vlastní zadluženou ekonomikou; koeficient odhadu 
skutečného příjmu a celospolečenský fenomén, kdy jsou reálné příjmy vyšší než příjmy deklarované. 
 
Armando Lara Yaffar and Michael Lennard 
An introduction to the updated UN Model (2011) 
Úvod k aktualizovanému modelu OSN (2011) 
Bulletin for international taxation, Vol. 66, (2012) No. 11, p. 590-597 
Článek podává všeobecný přehled o pozadí vzorové smlouvy OSN o zamezení dvojího zdanění, o hlavních 
změnách provedených v poslední aktualizaci a také o jejich významu. - Pozn. -- K problematice viz     
i další články v tomto monotematickém čísle čas. 
 
Ruth Berschens 
Brüssel will legale Flucht vor dem Fiskus stoppen 
Brusel chce zarazit legální útěk před fiskálem 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 226 (21.11.2012), S. 7 
Prevence agresivního daňového plánování. Evropská komise pracuje na "klauzuli proti zneužití", která 
by zabránila podnikům a majetným občanům obcházet daňovou povinnost přestěhováním do jiné 
země EU. Klauzule by se měla stát součástí národních daňových zákonů a měla by umožnit přezkum 
pohnutek v případě plánované změny sídla (firmy, občana) a příp. zabezpečila splnění daňové 
povinnosti. 
 
Adrian Cloer, Peter Chrenko 
Daň z finančních transakcí v kostce 
Bankovnictví, Sv. 20, (2012) č. 11, s. 10-13 
FTT, financial transaction tax, (také již ve formě Stempelsteuer, stamp duty, burzovní daně). 
Komplexní pohled na problematiku daně z finančních transakcí, shrnutí klíčových aspektů, možný vliv 
daně na obchodování českých subjektů s finančními instrumenty. Důvody zavedení FTT; alternativy 
FTT a další možnosti odvodů. Struktura daně z finančních transakcí. Daňová sazba a nárok na FTT. 
Ekonomické důsledky FTT (eliminace škodlivých transakcí, skepse v ohledu přesnosti zaměření 
komunitární FTT), negativní vliv FTT na drobné střadatele a investory. Právní realizace a pochybnosti 
o právním základu z hlediska čl. 113 Smlouvy o fungování Evropské unie (nepřímé daně, "spádovost" 
daně). Předpoklad koordinovaného zavedení FTT v EU, posílení spolupráce dle čl. 20 Smlouvy o EU. 
Dopady FTT na ČR (alternativy fungování FTT v případě finančních transakcí mezi ČR a USA). 
 
Zdeněk Morávek 
Daňové povinnosti související s koncem roku u neziskových poplatníků 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 23, s. 6-12 
Povinnosti daňových subjektů - neziskových poplatníků v souvislosti s koncem roku z pohledu: 
zákona o dani z příjmů, silniční daně, daně z nemovitostí, daně darovací. Doplněno příklady. 
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Florentino Carreno 
Deadline is approaching: countdown for tax regularization 
Termín se blíží: odpočítávání pro daňové narovnání 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 11, p. 563-566 
S cílem zvýšit příjmy z daní a snížit tak rozpočtový deficit, Španělsko zavedlo zvláštní postup k daňové 
nápravě, známý též jako španělská daňová amnestie. Zvláštní daňové přiznání bylo možno podat do 
30. listopadu 2012 a týkalo se daně z příjmů fyzických a právnických osob a nerezidentů. - Pozn. 
 
Donata Riedel 
Die OECD will Steuerschlupflöcher aufdecken : die gängigsten Tricks 
OECD plánuje odhalování daňových únikových skulin : nejobvyklejší triky 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 223 (16.11.2012), S. 12-13 
Stručně k plánu společného postupu zemí G20 a OECD v případě škodlivých daňových praktik 
mezinárodně činných koncernů (převážně v oblasti IT a služeb), které mají dokonalý přehled                
o jednotlivých právních systémech i sazbách korporačních daní - a těch využívají k maximalizaci 
zisku do takové míry, že ze svých obchodů v zahraničí neplatí téměř žádné daně. Obtížná identifikace 
místa zdanění obratů vázaných na produkty nemateriální povahy (patenty, licence, ochranné známky), 
obcházení daní přesunem sídla do daňových oáz (zneužívání daňové optimalizace), efekt německého 
zákona o reformě podnikových daní (omezuje možnost přesunu zisků), americké daňové právo (check 
the box). Tři modely (nadměrné) daňové optimalizace prostřednictvím daňové oázy. V grafu přehled 
amerických koncernů s nejvyšší zahraniční daňovou kvótou. 
 
Digital dodgers : Italian taxes 
Digitální podvodníci : italské daně 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8813, p. 74, 76 
V listopadu zavedla italská správa daní program, který umožňuje rodinám spočítat si, jaký příjem by 
měly přiznat, aby nevyvolaly podezření finančního úřadu. Program pod názvem Redditest je možné si 
stáhnout ze stránek úřadu a poplatníci mohou žonglovat s čísly na svých počítačích. Redditest by měl 
patřit mezi nástroje boje s daňovými úniky, ale mnohými je zpochybňován. 
 
Heinz-Willi Schaffhausen, Jürgen Plenker 
Einführung der elektronischen LSt-Abzugsmerkmale (ELStAM) 
Zavedení elektronických ukazatelů srážky daně ze mzdy 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 44, S. 2476-2487 
Srážka daně ze mzdy v Německu, přechod od mzdové karty v papírové podobě k elektronické formě. 
Zavedení elektronické mzdové karty v Německu. Povinnosti zaměstnance/zaměstnavatele v případě 
papírové mzdové karty. Založení (u finančního úřadu na základě ohlášení údajů zaměstnance 
zaměstnavatelem) a obsah elektronické karty; autentizace zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance      
v souvislosti s ELStAM, práva zaměstnance. Ohlašování při ukončení pracovního poměru/změny 
zaměstnavatele. Aplikace ELStAM v případě souběhu více příjmů resp. mezd. Přípustnost náhradního 
postupu v případě neúčasti zaměstnavatele na ELStAM (a realizace srážky daně ze mzdy). Doplněno 
příklady. - Pozn. 
 
Mária Mikulecká 
Hledáte návod, jak přimět dodavatele k plnění povinností v DPH? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 24, s. 21-22 
Postup v případě, že dodavatel neplní povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, se opírá o komentovanou 
judikaturu NSS (a také citované rozhodnutí Evropského soudního dvora). Příklad. 
 
Vladimír Šretr 
Jak se připravit na daňovou kontrolu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 23, s. 1-6 
Daňová kontrola; sdělení úmyslu správce daně provést kontrolu, příprava podkladů pro daňovou 
kontrolu, povinnosti/práva daňového subjektu v rámci daňové kontroly. 
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Marie Benešová 
Jak správně stanovit daň z příjmů právnických osob u obcí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 24, s. 3-9 
Upřesnění k daňovému přiznání obcí; stanovení základu daně z příjmů právnických osob (příjmy 
podléhající/nepodléhající dani). Význam správného účtování hospodářské činnosti. Zdaňování výnosů 
z prodeje majetku, uplatňování nákladů. Příklad daňového přiznání obce za rok 2012. 
 
Jaroslav Kulhánek 
Jaké jsou hlavní změny správy a výběru daní pro rok 2013? 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 4, s. 16-17 
Stručné shrnutí změn týkajících se nového systému řízení správy daní upraveného zákonem o Finanční 
správě České republiky, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty z pohledu českého pojišťovnictví. 
 
Ivona Ďurinová 
Legislatívny vývoj v oblasti poskytovania úľav pri zdaňovaní príjmov právnických osôb v SR 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 9, s. 7-11 
Legislativní vývoj v oblasti poskytování úlev při zdaňování příjmů právnických osob v SR - s přihlédnutím 
k úlevám provedeným před/po zavedení rovné daně, pozitivní/negativní vliv daňových úlev. - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Lhůta pro vyměření daně versus lhůta pro stanovení daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 23, s. 15-19 
Vztah lhůty pro vyměření daně (v určitých případech je ještě nutno postupovat dle zákona o správě 
daní) a poplatků a lhůty pro stanovení daně dle daňového řádu. Vyměření daně, základní lhůta, 
přerušení daně, maximální lhůta. Stanovení daně, základní lhůta, prodloužené lhůty, přerušení lhůty, 
stavění lhůty, maximální lhůta, trestněprávní výjimky. Příklady. - Pozn. 
 
Beáta Blechová 
Progresivní nebo "rovná" daň - ekonomické i politické dilema 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 5, s. 649-667 
Stručná charakteristika pozitiv, negativ a hlavních rozdílů mezi progresivními a proporcionálními 
daňovými systémy (uplatňovanými především v oblasti daně z příjmů) a také mezi jednotlivými 
modely systému rovné daně vycházejícími z proporcionality daňového režimu. Příspěvek také shrnuje 
protichůdné názory na účelnost systému rovné daně a porovnává klady a zápory obou těchto přístupů. 
V závěru přináší shrnutí zjištění z několika odborných analýz systému rovné daně (Mirrlees, Ivanova, 
Brook, Leibfritz, Keen a Feust). Tabulka přináší přehled jurisdikcí se zavedenou rovnou daní za rok 
2010. - Pozn. 
 
Noah Gaoua 
Recent tax changes : France 
Novinky v daních : Francie 
European taxation, Vol. 52, (2012) No. 11, p. 556-559 
Po posledních prezidentských volbách se daňová politika ve Francii radikálně změnila. Příspěvek 
podává přehled o hlavních prvcích druhé novely finančního zákona na r. 2012 a charakterizuje 
výchozí principy daňové politiky. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Zdanění samostatných důchodů a důchodů souběžných s příjmy z výdělečné činnosti 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 24, s. 14-19 
Specifické otázky zdaňování důchodů a podmínky jejich osvobození od daně z příjmů; zdanění           
v případě, že 1) důchod/penze je jediným příjmem důchodce, 2) kromě důchodu má občan i jiné 
příjmy z výdělečné činnosti. Osvobození důchodů od daně z příjmů při souběhu s další výdělečnou 
činností, zdanění příjmů důchodce z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. 
Zdravotní/nemocenské pojištění podnikajícího důchodce, zdanění příjmů důchodce z pronájmu. 
Příklady. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)   
 
č. 1/2013  
Daňové přiznání k dani z nemovitostí. Optimalizace v daňovém přiznání prostřednictvím odpisů 
hmotného majetku. Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti za rok 2012. Daňové zvýhodnění na 
dítě. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 1/2013  
Spolupracující manžel (manželka) a ostatní spolupracující osoby podle § 13 zákona o daních z příjmů 
(vč. příkladů). Motivační příspěvek na vzdělávání budoucího zaměstnance (daňové řešení, příklady). 
Úprava odpočtu daně při změně účelu použití nemovitosti. Postoupení pohledávky. Obchodování mezi 
společnostmi. Zřízení stálé provozovny (k otázce povinného zřízení provozovny v případě, kdy 
zaměstnanec bude pracovat v Německu, ale vyplácen bude z ČR). DPH u zálohových faktur. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Michaela Staníčková, Lukáš Melecký 
Assessment of efficiency in Visegrad countries and regions using DEA models 
Posouzení efektivnosti zemí Visegrádské čtyřky a jejich regionů za použití modelů DEA 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 15, (2012) No. 3, p. 145-156 
Autoři měří a posuzují ekonomickou efektivnost ČR, SR, Polska a Maďarska a jejich regionů na 
úrovni NUTS 2 v letech 2000-2010 prostřednictvím variant metody DEA (data envelopment analysis). 
Tato analýza výkonnosti je použita k hodnocení kvality a potenciálu národního a regionálního rozvoje 
a efektivita měřená metodou DEA je chápána jako zdroj národní a regionální konkurenceschopnosti. 
Používají šest variant modelu DEA založených na CCR, BCC a SBM s konstantními nebo 
variabilními koeficienty z rozsahu. 
 
Ladislava Grochová, Tomáš Otáhal 
Corruption, rule of law, and economic efficiency : Virginia vs. Chicago Public Choice theory 
Korupce, právní stát a ekonomická efektivnost : z pohledu virginské a chicagské větve teorie 
veřejné volby 
Acta VŠFS, Vol. 6, (2012) No. 2, p. 136-154 
Teoretický pohled na problematiku vztahu korupce a ekonomické efektivnosti prostřednictvím teorie 
veřejné volby. Autoři předkládají stručný přehled argumentů v diskusi mezi chicagskou větví teorie 
veřejné volby a virginskou větví teorie veřejné volby vysvětlující, jak korupce a lobbing zájmových 
skupin ovlivňuje ekonomickou efektivnost. Tvrdí, že virginská větev veřejné volby nabízí realističtější 
pohled, protože vysvětluje vliv byrokratického dobývání renty. V závěru zmiňují některé případy 
byrokratické korupce z období transformace hospodářství v ČR a v SR. - Pozn. 
 
Jiří Chaloupka 
Ekonometrická analýza vzájemných vazeb akciových trhů nových členských zemí EU před 
vypuknutím a po vypuknutí finanční krize 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 15, (2012) č. 3, s. 157-175 
Studie vzájemného chování akciových trhů nových členských zemí EU včetně vnějších vlivů. Autor za 
využití statistických metod popisuje a kvantifikuje vzájemné závislosti a interakce indexů akciových 
trhů těchto států a analyzuje jejich reakce na vývoj akciových trhů eurozóny a USA s cílem zjistit, zda 
je vývoj na trzích nových členských států ovlivňován spíše regionálními nebo čistě domácími 
událostmi. Nejprve používá korelační analýzu, pak regresní model využívaný ČNB, dále jsou indexy 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

9 

testovány na existenci kointegrace. Následně je odhadnut VAR model a použit k prozkoumání 
kauzality v Grangerově smyslu, k analýze rozkladu rozptylu a ke konstrukci funkce odezvy na impulz. 
Výsledky ukazují, že akciové trhy jednotlivých nových členských států byly před finanční krizí méně 
ovlivňovány událostmi na ostatních trzích, zatímco v období následujícím po roku 2007 byl vývoj na 
trzích synchronizovanější. - Pozn. 
 
Tomáš Otáhal 
Teorie korupce : kterou použít? 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 112-127 
Autor vysvětluje základní teoretické koncepce, ze kterých vychází teorie vysvětlující problém korupce 
a její ekonomické dopady, a aplikační problémy těchto základních koncepcí. Nejprve rozebírá obecné 
souvislosti teorie korupce, teorie zastoupení a dobývání renty a ukazuje, že přístup vykonavatele a 
příkazce lze aplikovat v širším kontextu než jen v rámci organizace firmy. Dále se věnuje implikacím 
uvedených koncepcí pro teorii korupce a následně se zaměřuje na aplikační problémy. - Pozn. 
 
Vít Pošta 
Time-varying risk premium in the Czech capital market : did the market experience a structural 
shock in 2008-2009? 
Variabilní riziková prémie na českém kapitálovém trhu : prodělal trh v letech 2008-2009 
strukturální šok? 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 5, p. 450-470 
Odhady variabilní rizikové prémie u několika nejlikvidnějších emisí obchodovaných na českém 
kapitálovém trhu a také trhu jako celku prostřednictvím modelu oceňování kapitálových aktiv 
(CAPM) a modelu oceňování aktiv na základě spotřeby (consumption-based asset pricing model, 
CCAPM). Odhady jsou porovnány s teoretickými předpověďmi modelů a je posouzena relevantnost 
modelů pro daná data. Dále autor zachycuje rizikovost kapitálových aktiv a vývoj kapitálového trhu    
v období hospodářského poklesu české ekonomiky v letech 2008 a 2009 a ukazuje, zda tyto šoky měly 
dlouhodobý dopad na kapitálový trh. 
 
Michael Berlemann 
Who cares about inflation? : empirical evidence from the Czech Republic 
Koho zajímá inflace? : empirické údaje z České republiky 
AUCO Czech economic review, Vol. 6, (2012) No. 3, p. 225-243 
Empirická studie určujících faktorů individuální averze vůči inflaci mezi obyvatelstvem ČR. Vychází 
z jedenácti průzkumů Eurobarometru za období 2004-2009 a zkoumá a kvantifikuje možný vliv 
determinantů jako jsou sociodemografické faktory, vzdělání, politická orientace, výše příjmu a 
majetku a makroekonomická situace. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
By Tom Braithwaite, Michael Mackenzie and Kara Scannell 
A show of strength or a fiction? 
Ukázka síly nebo pouhá fikce? 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38103 (6.12.2012), p. 6 
Ve své stížnosti podané americkému regulačnímu úřadu obvinili tři bývalí zaměstnanci největší 
německou banku Deutsche Bank, že za krize zatajila účetní ztráty v hodnotě 12 mld. USD a tak se 
údajně vyhnula nutnosti požádat stát o záchranu. Článek přináší podrobnou analýzu případu. -- Viz      
i článek na s. 1. 
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By Ralph Atkins and Keith Fray 
A vital ally of the euro 
Významný spojenec eura 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38091 (22.11.2012), p. 8 
Z hodnocení ministrů financí EU podle Financial Times vyšel již podruhé vítězně německý ministr 
Wolfgang Schäuble. Český ministr financí Miroslav Kalousek zaujal 11. místo, přičemž z hlediska 
důvěryhodnosti byl hodnocen jako první. 
 
Arne Lawall, Peter Maier 
Änderungen im Wertpapierprospektgesetz : Wesentliche Neuregelungen und aktuelle 
Auslegungsfragen. (Teil 2) 
Změny v zákoně o prospektu cenných papírů : důležité nové předpisy a aktuální výkladové 
otázky. (část 2) 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 44, S. 2503-2507 
Dokončení přehledu hlavních změn německého zákona o prospektu cenných papírů, který se týká 
platnosti prospektu, přípustnosti třídílného základního prospektu, dodatků k prospektu, registračního 
formuláře. - Pozn. 
 
Florian Willershausen, Matthias Kamp 
Banken balkanisiert 
Balkanizované banky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 45, S. 30 
Na stagnaci ekonomiky Srbska a Chorvatska doplácejí nejen rakouské podniky, které se zde 
angažovaly miliardami eur. Problémy mají i rakouské banky - v mnoha z nich se nakupily špatné 
miliardové úvěry a tak musely být zestátněny (Kommunalkredit Austria, Hypo Alpe Adria), záchrana 
těchto úvěrových institucí stála rakouské daňové poplatníky téměř 2,5 mld. eur. 
 
Marek Hudema, Adam Černý 
Bezprostřední nebezpečí pominulo a nadšení pro bankovní unii se vytrácí 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 242 (12.12.2012), s. 16-17 
Budoucnost evropského bankovnictví v souvislosti s rozhodováním o podobě bankovní unie na šestém 
summitu EU v prosinci 2012. Charakteristika možného kompromisního řešení ve věci společného 
bankovního dohledu Evropskou centrální bankou, odklad jeho vzniku na rok 2014. Postoj zemí mimo 
eurozónu (Velká Británie, Česko). -- K vývoji českého postoje k bankovní unii a hodnocení dopadů 
společného bankovního dohledu na Česko viz HN č. 243, (13.12.2012), s. 13 a 19. 
 
By Chris Giles and Patrick Jenkins 
Carney takes helm at BoE 
Carney se ujímá vedení Anglické banky 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38095 (27.11.2012), p. 1 
Do čela Bank of England byl jmenován Kanaďan Mark Carney. První cizinec v čele britské centrální 
banky se ujímá kormidla v době, kdy "Stará dáma" přebírá nové pravomoci a ekonomika země je 
chronicky slabá. Jmenování se setkalo s pozitivním ohlasem finančních trhů. -- Viz i články na s. 6, 10 
a 11. 
 
Jan Filáček, Branislav Saxa 
Central bank forecasts as a coordination device : evidence from the Czech Republic 
Prognózy centrální banky jako prostředek koordinace : údaje z České republiky 
AUCO Czech economic review, Vol. 6, (2012) No. 3, p. 244-264 
Analýza možné vzájemné koordinace prognóz analytiků soukromých finančních institucí (týkajících 
se vývoje makroekonomických ukazatelů ekonomiky) s prognózami centrální banky, v tomto případě 
ČNB. Autoři testují hypotézy na datech o inflaci, úrokové sazbě, měnovém kurzu a růstu HDP            
z období června 2002 až března 2010. Zkoumají vývoj směrodatných odchylek soukromých prognóz a 
vývoj rozdílů mezi soukromými prognózami a prognózami centrální banky, dále analyzují vliv 
nejistoty a změn komunikace centrální banky na koordinaci prognóz. Ukazuje se, že analytici 
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soukromých bank koordinují své prognózy úrokových sazeb a inflace, zatímco v případě prognóz 
měnového kurzu a růstu HDP je koordinace zanedbatelná či nulová. - Pozn. 
 
František Mašek 
Česko láká fondy. Může vydělat miliardy 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 247 (19.12.2012), s. 19 
K vládnímu návrhu nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který 
implementuje předpisy EU a měl by vytvořit systém podmínek pro obhospodařování investičních 
fondů a provádění jejich administrace při zachovávání ochrany investorů. Snaha zvýšit podíl ČR na 
evropském trhu fondů, zejména se zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů, zavedení nových 
typů investičních fondů. Dále k činnosti obecně prospěšné společnosti Czech Republic for Finance. 
 
Holger Fleischer, Eckart Bueren 
Die Libor-Manipulation zwischen Kapitalmarkt- und Kartellrecht 
Manipulace se sazbou Libor mezi právem kapitálového trhu a kartelovým právem 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 45, S. 2561-2568 
Právní analýza manipulace se sazbou Libor se nejprve zabývá právní stránkou a dále pak tím, zda 
chybné jednání různých velkých bank naplňuje skutkovou podstatu tržní manipulace dle německého a 
britského práva kapitálového trhu. Následně pak také, zda manipulace Libor porušují evropské 
kartelové právo - čímž směruje pozornost na dosud vědecky takřka neprozkoumané překrývání práva 
kapitálového trhu a kartelového práva. K návrhům na reformu režimu zneužití trhu (Evropská komise, 
M. Wheatley). - Pozn. 
 
Václav Lavička 
ECB chce dohlížet na všechny banky eurozóny. Německo je proti : bankovní unie 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 237 (5.12.2012), s. 20 
K hledání kompromisu v dohodě o zřízení společného bankovního dohledu EU, která je jedním z pilířů 
připravované bankovní unie. Rozdílnost názorů na postavení, úkoly a pravomoci dohledu ECB nad 
peněžními ústavy v EU mezi EK, eurozónou, uvnitř eurozóny i zeměmi stojícími mimo ni. -- K výhradě 
ministra financí ČR ke směrnici o jednotném bankovním dohledu viz s. 1. 
 
Adam Geršl, Jakub Seidler 
Excessive credit growth and countercyclical capital buffers in Basel III : an empirical evidence 
from Central and East European countries 
Nadměrný růst úvěrů a proticyklický kapitálový polštář v Basel III : empirické údaje ze zemí 
střední a východní Evropy 
Acta VŠFS, Vol. 6, (2012) No. 2, p. 91-107 
K problematice nadměrného růstu úvěrů a rizik s ním spojených v prostředí konvergenční ekonomiky. 
Článek zkoumá, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního sektoru je již nadměrné           
v souvislosti s makroobezřetnostním nástrojem navrhovaným v novém regulačním rámci Basel III, 
tzv. proticyklickým kapitálovým polštářem. Empirická analýza dat u deseti zemí střední a východní 
Evropy (včetně ČR) ukazuje alternativní odhady indikátoru nadměrného zadlužení privátního sektoru 
a naznačuje, že výpočet pomocí Hodrickova-Prescottova filtru navrženého v Basel III nemusí být pro 
konvergující země vhodným ukazatelem nadměrného růstu úvěrů. Autoři pro výpočet doporučují 
metodu out-of-sample, která lépe odráží vývoj ekonomických fundamentů země. - Pozn. 
 
Simona Heseková Bojmírová 
Finančno-právne aspekty vyplácania náhrad za nedostupné vklady 
Biatec, Sv. 20, (2012) č. 9, s. 12-17 
Ochrana vkladů. Základní principy ochrany vkladů, míra ochrany vkladů, porovnání garancí a procesu 
výplaty náhrad v ČR, SR a Ruské federaci. Nedostupnost vkladu a zahájení procesu výplaty náhrad 
(za chráněné nedostupné vklady, vliv implementace směrnice č. 94/19/ES). Průběh výplaty náhrad za 
nedostupné vklady. - Pozn. 
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Deutsche Bundesbank 
Finanzkrise und Zahlungsbilanzentwicklungen in der Europäischen Währungsunion = The 
financial crisis and balance of payments developments within the euro area 
Finanční krize a vývoj platebních bilancí v EMU 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 10, S. 13-29 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 10, p. 13-27 
Finanční krize poukázala na nerovnováhy a rizika spojená s nárůstem deficitu běžného účtu v některých 
zemích eurozóny. Příspěvek charakterizuje nahromadění těchto nerovnováh v eurozóně, změny ve 
vnímání rizika investory na počátku finanční krize a po vypuknutí dluhové krize u periferních států 
eurozóny a vystřídání mezinárodních soukromých plateb finanční pomocí a dodatečným financováním 
evropských bank z Eurosystému. Dále analyzuje vliv společné měnové politiky na přizpůsobování a 
ozdravění platebních bilancí členských států a prostřednictvím závěrů empirické studie Bundesbanky 
dokládá, že přizpůsobovací mechanismy v EMU mají pomalejší dopad než v jiných měnových 
režimech a přizpůsobovací opatření jsou tlumená. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a 
anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Michael Stothard and Ralph Atkins 
Germany leads resurgence in European stocks 
V oživení evropských akcií vede Německo 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38104 (7.12.2012), p. 27 
Evropské akciové trhy v roce 2012 navzdory všem ekonomickým problémům nečekaně ožily. Hlavní 
německý akciový index DAX vyšplhal počátkem prosince na pětileté maximum a evropské trhy jako 
celek poprvé od ekonomické krize překonaly světové a americké burzy. Ukazuje se tak, že investoři 
přehodnotili své obavy z rozpadu eurozóny. -- Český překlad článku pod názvem Evropské akcie letos 
ožily, investoři se méně bojí kolapsu eurozóny viz Hospodářské noviny č. 240 ze dne 10. prosince 
2012, s. 19. 
 
Milan Šimáček 
Indexy finančního stresu pro Českou republiku a Maďarsko 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 5, s. 614-634 
Statistickým systémovým ukazatelem hodnotícím míru finančního stresu finančního systému jako 
celku jsou indexy finančního stresu. Autor představuje několik metod tvorby indexu finančního stresu 
pro ČR a Maďarsko na základě vývoje tržních cen aktiv, zaměřuje se na hlavní sektory finančního 
systému, jako jsou bankovní, peněžní, měnový, dluhopisový a akciový sektor. Pro následné 
vyhodnocení úspěšnosti indexů využívá způsob identifikace období zvýšeného finančního stresu na 
základě jedné směrodatné odchylky hodnoty indexu od hodnoty mediánu. Srovnáním takto 
identifikovaných období s historickými událostmi dospívá k závěru, že vytvořený index finančního 
stresu pro obě země věrohodně zachycuje vývoj a míru stresu finančního systému. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Innovationen im Zahlungsverkehr = Innovations in payment systems 
Inovace v platebních systémech 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 9, S. 49-62 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 9, p. 47-60 
Analýza dynamického vývoje v oblasti bezhotovostních plateb a inovací v oblasti platebních nástrojů 
v Německu a v dalších vyspělých zemích z pohledu centrální banky. Přehled inovativních platebních 
systémů a jejich uplatnění v Německu (inovativní platby kartami, bezkontaktní technologie, 
internetové platby, mobilní platby aj.), blíže k trendům ve vývoji platebních způsobů a systémů,           
k faktorům úspěšnosti inovativních platebních systémů a nástrojů. Shrnutí důsledků těchto trendů pro 
centrální banky a jejich dohledovou funkci a modernizaci služeb. - Pozn. - Příspěvek je dostupný        
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
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Soňa Machová 
Kritická analýza dohledového uspořádání na finančním trhu EU 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 20-43 
Autorka se v kritické analýze zaměřuje na pozitivní i negativní aspekty spojené se zavedením nového 
dohledového uspořádání na finančním trhu EU na počátku roku 2011. Došlo k zásadní přeměně celé 
institucionální struktury a vytvoření několika nových orgánů na evropské úrovni s cílem předcházet 
negativním událostem nebo je efektivně a rychle řešit. Analýza se soustředí na evropské dohledové 
agentury a krizové řízení, výkon dohledu nad přeshraničně působícími finančními skupinami a otázku 
oddělení kompetencí od odpovědnosti, dále na postavení evropských dohledových agentur, jejich 
kolegia a praktické fungování, rozdíly v národních systémech dohledového uspořádání, nejasnosti ve 
výkladu jednotlivých legislativních nástrojů a odlišné pozice členských států. Pozornost je věnována 
zejména vyhodnocení souladu aktuálních mechanismů fungování s potřebami, které jsou na dohledový 
rámec kladeny. - Pozn. 
 
Jakub Ryšánek ... [et al.] 
Monetary policy implications of financial frictions in the Czech Republic 
Důsledky finančních frikcí pro měnovou politiku v České republice 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 5, p. 413-429 
Modelové zhodnocení významnosti a rozsahu vazeb mezi finančním systémem a reálnou ekonomikou 
v případě České republiky. Autoři se zaměřují na rozpětí úrokových sazeb jako na klíčový faktor 
možné neúčinnosti měnové politiky v období nepříznivých podmínek. Používají upravený švédský 
neokeynesiánský model malé otevřené ekonomiky obsahující několik mechanismů s různými frikcemi 
na základě finančního akcelerátoru s cílem pochopit, jak se negativní finanční šoky mohou šířit 
reálnou ekonomikou a jak by měnová politika měla reagovat. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Oblíbený český daňový ráj vysílá SOS 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 48, s. 47-50 
K potenciálním dopadům nejistého hospodářského vývoje, situace v bankovnictví a žádosti o mezinárodní 
finanční pomoc ze strany Kypru na české společnosti vlastněné nadnárodními společnostmi 
registrovanými na Kypru, popřípadě na zakládání nových holdingů. Očekávaný tlak na omezení 
daňové konkurence a zvýšení sazby korporační daně ze strany EU, irská paralela. Tabulka přináší 
srovnání jurisdikcí Česka a Kypru v daňové oblasti. -- Viz také příspěvek Tajemství kyperského 
zázraku na s. 51. 
 
Michal Nádeníček 
Podstatné změny v novele zákona o finančních konglomerátech 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 4, s. 8-10 
Článek prezentuje některé legislativní novinky, které lze v roce 2013 očekávat na poli regulace 
finančních konglomerátů v ČR. Nejprve stručně k evropské směrnici 2011/89/EU, která se zabývá 
doplňkovým dozorem nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu, dále podrobněji k návrhu 
novely zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech. Novinky v oblasti obhospodařovatelů 
fondů, rozšíření výčtu regulovaných osob o další subjekty, rozšíření pravomoci dohledových orgánů 
ve fázi identifikace skupiny jako finančního konglomerátu, vyloučení nevýznamných osob v procesu 
identifikace aj. K transpozici směrnice do zákona o pojišťovnictví. - Pozn. 
 
Sharlene Goff ... [et al.] 
Private banking 
Privátní bankovnictví 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38089 (20.11.2012), sep. sect. (4 p.) 
Jednoduché rady bohatým lidem, kteří chtějí strukturovat své finance, stále neexistují. Trh privátního 
bankovnictví svírá nejistota spojená s krizí v eurozóně i politickým neklidem v různých částech světa. 
Klienti stále ostřeji vnímají měnová rizika i dopady amerického daňového zákona FATCA, který stále 
ještě nemá definitivní podobu. Mění se i přístup klientů - nespoléhají jen na jednu instituci, ale 
využívají služeb více než jedné banky. 
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Running from the shadows : money-market funds 
Ven ze stínu : fondy peněžního trhu 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8812, p. 70-71 
Fondy peněžního trhu jsou typickým příkladem "stínových bank" - slouží stejně jako banky jako 
zprostředkovatelé mezi střadateli a dlužníky, ale bez vládních záruk nebo bankovního dohledu. V r. 2008 
se americký Reserve Primary Fund stal nejvýznamnější součástí paniky, během které se investoři 
snažili dostat z fondů zpět miliardy dolarů, až bylo ministerstvo financí přinuceno poskytnout záruku. 
V článku se popisují snahy amerických regulačních úřadů omezit případná rizika, který tyto fondy 
představují pro finanční systém. 
 
Savers' lament 
Nářek střadatelů 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8813, p. 78 
V souvislosti s tím, že úrokové sazby v USA uvízly téměř na nule a mají se na této úrovni udržet až do 
r. 2015, se v článku rozebírá jejich dopad na spotřebu a investice. Podle kritiků současný stav vede     
k tomu, že podniky a domácnosti si nemohou nebo nechtějí půjčovat a důchodci musí omezovat 
výdaje, aby se vyrovnali se ztrátou příjmu na úrocích. 
 
Simone Radačičová 
Španělsko požádalo o pomoc pro své banky, aby se mohly změnit : dluhová krize 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 236 (4.12.2012), s. 18 
Informace o nové žádosti španělské vlády o poskytnutí finanční pomoci z evropských fondů pro 
španělský bankovní sektor. Částka 39,5 miliard eur by měla být rozdělena převážně mezi 4 zestátněné 
banky. V souvislosti s finanční pomocí se očekává restrukturalizace odvětví, zejména spořitelen 
"cajas", které zaznamenaly obrovské ztráty v důsledku prasknutí bubliny na trhu s nemovitostmi. 
 
By Simon Rabinovitch 
Uncertain foundations 
Nejisté základy 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38100 (3.12.2012), p. 5 
Čínská vláda se od r. 2010 snaží zchladit realitní trh tím, že znesnadnila bankovní půjčky 
developerům. Realitní společnosti si ale brzy našly nové zdroje financování. Developeři se obracejí na 
stínový peněžní trh, který tvoří složitá síť finančních kanálů mimo oficiální bankovní sektor. Stínové 
bankovnictví v Číně vzkvétá, ale odhady jeho velikosti se liší podle toho, jak je definováno. -- Český 
překlad článku pod názvem Čínské bankovnictví zahalil stín viz Hospodářské noviny ze dne 5. prosince 
2012, s. 14-15. -- K problematice viz i další článek ve FT na téže straně, přeložený v HN na s. 15. 
 
Tomáš Holub 
Úrokové náboje došly, ČNB ale nekapitulovala 
Euro, Sv. 2012, č. 49, s. 52-53 
Obhajoba měnové politiky ČNB zaměřené na uvolňování měnových podmínek snižováním úrokových 
sazeb na historické minimum a jejích výsledků. K růstu objemu podnikových úvěrů i za zpřísnění 
podmínek jejich poskytování, vývoj kurzu koruny a přínos plovoucího kurzu pro českou ekonomiku. 
Devizové intervence vedoucí k oslabení koruny jako další nástroj zvolený k uvolňování měnové 
politiky v budoucnu a shrnutí jeho výhod. -- Viz také úvaha viceguvernéra ČNB V. Tomšíka o devizových 
intervencích a dalších opatřeních měnové politiky v HN č. 3/2013 (4.1.2013), s. 10. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Neil Buckley ... [et al.] 
Bulgaria 
Bulharsko 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38102 (5.12.2012), sep. sect. (4 p.) 
Cesta Bulharska ke stabilitě je nesnadná, ale navzdory pomalému pokrizovému růstu a nutnosti zkrotit 
veřejné finance jsou vidět známky pokroku. Jednotlivé články jsou věnovány novým trendům v investicích, 
členství Bulharska v EU, automobilovému průmyslu, energetice, infrastruktuře, politice, vinařství aj. 
 
Hanna Freystätter 
Bursting of the housing price bubble and the economic policy challenges in Spain 
Prasknutí cenové bubliny na trhu s nemovitostmi a problémy hospodářské politiky ve Španělsku 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 4, p. 37-47 
Autorka shrnuje základní rysy hospodářského vývoje Španělska od prasknutí cenové bubliny na trhu    
s nemovitostmi na konci roku 2007 do současnosti, zaměřuje se na dlouhodobé následky této 
skutečnosti pro investiční a spotřební potenciál španělských firem a domácností. Modelovou simulací 
demonstruje procyklický dopad finančních faktorů (jako jsou pokles cen aktiv, slabá bilance podniků a 
domácností, rostoucí náklady financování v kombinaci s úvěrovými omezeními a vysoká míra 
zadluženosti domácností) na ekonomiku a prohlubování a prodlužování hospodářského poklesu.         
V závěru se stručně vyjadřuje k nutným ozdravným opatřením hospodářské politiky. - Pozn. 
 
Tom Wainwright 
Going up in the world : special report on Mexico 
Cesta vzhůru : zvláštní zpráva o Mexiku 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8812, centr. sect. (16 p.) 
V hospodářském přehledu o Mexiku se zdůrazňuje rostoucí potenciál této země. Jednotlivé články se 
zaměřují na demografický vývoj, zdravotnictví, migraci, korupci, kriminalitu aj. -- Viz i článek The 
rise of Mexico: Mexico and the United States na s. 14. 
 
Ruth Berschens 
Grenzenloser Strommarkt in Gefahr 
Neomezený trh s elektřinou je v nebezpečí 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 221 (14.11.2012), S. 8-9 
Evropská komise varuje státy EU před subvencováním elektráren a (související) úmyslnou izolací 
národních energetických trhů, což je rizikem pro soutěž. Uvedeny jsou příklady kapacitních výpomocí 
(Španělsko, Belgie) a také země, které počítají se státní podporou nových elektráren (Francie, Velká 
Británie). K plánu harmonizace státní podpory obnovitelných energií v zemích EU. Kritika německého 
zákona EEG (zákona o obnovitelných energiích), který přispívá k výraznému zvyšování cen v Německu. 
 
Daniel Dombey ... [et al.] 
Investing in Turkey 
Investování v Turecku 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38091 (22.11.2012), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu se zdůrazňuje posun tureckého hospodářství od závislosti na domácí poptávce k vývozu. 
Jednotlivé články se zaměřují na potřebu dalších strukturálních reforem, investice do infrastruktury, 
výstavbu plynovodu, bankovnictví, překážky vstupu země do EU aj. 
 
Táňa Králová 
Novoroční pohádka o regulaci : vodárenství 
Euro, Sv. 2012, č. 51-52, s. 30-31 
Problematika zvyšování vodného a nepřiměřených cen v českém vodárenství. K novému cenovému 
výměru MF účinnému od 1. ledna 2013 a k pravidlům pro regulaci přiměřeného zisku. Kauza 
Severomoravské vodovody a kanalizace, cenotvorba a ziskovost u tzv. smíšených vodáren. Grafy 
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přinášejí přehled o vývoji vodného v ČR od roku 1990 do roku 2011 a celkové částky vybrané na 
vodném za stejné období. 
 
European Central Bank 
Recent economic and financial developments in EU candidate countries 
Novinky v hospodářském a finančním vývoji v kandidátských zemích EU 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2012, No. 11, p. 87-104 
Článek přináší podrobnou analýzu hospodářského a finančního vývoje kandidátských zemí EU           
v poslední době a pojmenovává problémy, které je ještě třeba před vstupem do EU řešit. Před globální 
recesí roku 2009 byl růst kandidátských zemí celkově silný, ale byl spojen s rostoucími vnějšími a 
domácími nerovnováhami, které se tváří v tvář rozsahu globální finanční krize ukázaly jako 
neudržitelné. Nedostatek zahraničního financování po pádu Lehman Brothers rovněž odhalil 
dlouhodobou zranitelnost kandidátských zemí, která nebyla v době rychlé finanční expanze před krizí 
řešena. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Turecko má krizi za sebou, dnes už jen bohatne 
Ekonom, Sv. 56, (2012) č. 50, s. 41-45 
Článek se věnuje současnému ekonomickému rozvoji Turecka postavenému zejména na hospodářském 
růstu, příznivém demografickém vývoji, zdravém bankovním sektoru, poklesu nezaměstnanosti a na 
politice pobídek pro příliv přímých zahraničních investic do Turecka. Slabou stránkou se jeví nízká 
konkurenceschopnost exportérů, závislost na domácí poptávce a nadměrná závislost na zahraničním 
kapitálu. Krátce také k budoucnosti Turecka v rámci EU. 
 
Eva Vítková 
Zpráva o vodním hospodářství : jak jsou na tom veřejné vodovody a kanalizace 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 5, s. 50-51 
Zprávu o stavu ochrany vody, ochraně množství a jakosti povrchových/podzemních vod a povodňové 
ochraně (Modrá zpráva) doplňují údaje o spotřebě vody a cenách vodného a stočného (bez DPH) v ČR 
v roce 2011. 
 

Informatika. Počítače 
 
Heike Anger 
Die Angst vor der Wolke 
Obavy z oblaku 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 225 (20.11.2012), S. 12 
Cloud-computing. Podpora cloudů v Německu vychází z významu "informačního oblaku" především 
pro středně velké podniky, obrat servisních společností v oblasti cloud-computingu sice letos přesáhl 
hranici 5 mld. eur, ukládání informací do cloudů však zatím využívá pouze čtvrtina podniků - 
důvodem jsou obavy z případných problémů se zabezpečením dat. Jeden z odborníků na internetové 
právo varuje před neuváženým rozhodnutím o stěhování firemních údajů do cloudů: provozování 
cloudu je nutno zabezpečit kvalitní smlouvou, která zohlední otázky ručení nebo předávání/vracení dat 
a také stanoviště serverů s tím, že se jedná o velmi citlivé informace (zákazníků, zaměstnanců, 
fakturace atd.). Opatrnost je na místě zvláště v případech, kdy informace opouštějí hranice EU (např. 
USA jsou kvalifikovány jako "nejistá třetí země"). Safe-Harbor (smlouva), rizika pro cloudové údaje  
z titulu amerického antiteroristického zákona  Patriot Act. Avizo Evropské komise o zavedení 
jednotné právní úpravy. 
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System error : internet governance 
Systémová chyba : správa internetu 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8813, p. 61-62 
K setkání zástupců více než 150 zemí v Dubai, jehož cílem je dohodnout pravidla správy internetu a 
zejména toho, kdo by ji měl kontrolovat. Zatímco Amerika, Evropská unie a jiné západní země se 
snaží obhájit současný chaotický stav, Rusko, Čína a řada afrických a arabských zemí tvrdí, že internet 
porušuje národní právo a vede k obohacení amerických firem. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Štěpánka Zemanová, Radka Druláková 
Evropeizace po Lisabonu : kompetence, governance a domácí změny v kontextu nové úpravy 
primární legislativy EU 
Současná Evropa, Sv. 17, (2012) č. 2, s. 65-82 
Pohled na proces evropeizace (tj. změn, které vyvolává proces evropské integrace na úrovni států) a na 
přínos klasifikace kompetencí obsažené ve Smlouvě o fungování EU ve znění Lisabonské smlouvy     
k teoretickému studiu evropeizace. K adaptaci vnitrostátních politik na nové podmínky a požadavky 
vyplývající ze skutečnosti, že se příslušné politiky zcela nebo zčásti formulují na úrovni EU. 
Zkoumání vzájemných vazeb mezi domácími změnami, typy integrace a charakterem vládnutí 
(governance) na úrovni EU. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Zuzana Stuchlíková, Pavel Hnát 
Čínský zahraniční obchod a přístup k jeho liberalizaci po světové finanční krizi 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 3, s. 81-98 
Příspěvek se zabývá aktuálními trendy a strukturou čínského zahraničního obchodu a nástrojů jeho 
liberalizace s důrazem na vývoj po světové finanční krizi. V analýze obchodu je pozornost věnována 
teritoriální i komoditní struktuře, rozebrány jsou i hlavní trendy a specifika čínského zahraničního 
obchodu. Liberalizace vnějších vztahů je zkoumána na úrovni mnohostranné, regionální i unilaterální 
a autoři hodnotí relativní váhu těchto úrovní pro Čínu. V další části se věnují aktuálním změnám         
v čínském obchodě a obchodní politice v důsledku současné hospodářské krize a hodnotí nově přijatá 
restriktivní opatření i celkový dopad krize na běžný účet platební bilance. - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Mezi politikou a byznysem 
Euro, Sv. 2012, č. 49, s. 32-33 
Státní podpora exportu v ČR, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a stručný pohled na 
její dvacetiletou historii. Ke vzniku a počátkům této úvěrové pojišťovny; vyčlenění České exportní 
banky k financování vývozu se státní podporou; vývoj objemu pojištění od r. 1993 do současnosti; 
význam instituce pro rozvoj ekonomiky. Krátce k personálním změnám v čele EGAP v současnosti. 
 
Milan Palát, Matěj Čeleš 
The competitiveness of countries of the Visegrad Group and its FDI linkages 
Konkurenceschopnost zemí visegrádské skupiny a její souvislosti s přímými zahraničními 
investicemi 
Scientia et Societas, Vol. 8, (2012) No. 3, p. 56-67 
Článek se zaměřuje na porovnání a zhodnocení konkurenceschopnosti ČR, SR, Polska a Maďarska na 
základě indexu globální konkurenceschopnosti (GCI) a pomocí statistických metod kvantifikuje 
souvislosti mezi konkurenceschopností státu a přílivem zahraničních investic. Autoři nejprve 
seznamují se zvolenou metodologií a výpočty konkurenceschopnosti prostřednictvím vícekriteriálního 
indexu GCI (za období 2001-2011) pro jednotlivé země, následně prostřednictvím regresní analýzy 
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prověřují závislost mezi umístěním země na dané hodnotící škále a přílivem přímých zahraničních 
investic do dané ekonomiky. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Jaroslav Mesršmíd 
FATCA: jaký bude vliv na pojišťovny? 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 4, s. 6-7 
K souladu zákona USA o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů (FATCA) 
stávajících i nových klientů zahraničních finančních institucí s platným českým a evropským právem. 
Vzorová mezivládní (reciproční) dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů a provádění zákona 
FATCA mezi jednotlivými členskými státy EU a USA na bilaterální úrovni. Vymezení dopadu a 
rozsahu působnosti FATCA na tuzemské pojišťovny a výčet informací, které se mají získávat a 
vyměňovat o skutečnostech z roku 2013 a 2014. Možnost dalšího postupu ČR v souvislosti s FATCA. 
 
Blahoslav Hruška 
Hlavně se dožít : druhý pilíř v Německu příliš neuspěl. Většina lidí chce raději peníze dávat zase 
státu 
Euro, Sv. 2012, č. 47, s. 28-29 
Bilancování desetiletého fungování tzv. druhého pilíře německého penzijního systému - penzijního 
připojištění se státním příspěvkem Riester-Rente. Zhodnocení jeho rentability pro pojištěnce, 
postavení, úspěšnosti a kritický spotřebitelský pohled na penzijní smlouvy. Problematika dorovnávací 
penze a nutných změn v systému druhého pilíře. 
 
Tomáš Síkora, Ivana Menclová 
Srovnání: zprostředkovatelé a nový zákon 
Pojistný obzor, Sv. 89, (2012) č. 4, s. 32-34 
Analýza návrhu změn zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích v souvislosti s cílem, 
jehož má být novelou dosaženo (zjednodušení a zpřehlednění jednotlivých kategorií pojišťovacích 
zprostředkovatelů a zvýšení ochrany spotřebitele). Charakteristiky sedmi stávajících kategorií osob 
působících v oblasti zprostředkování pojištění, k novým čtyřem kategoriím pojišťovacích 
zprostředkovatelů (PZ), k inkasu pojistného, osvědčení o zápisu do registru PZ, odborné způsobilosti, 
povinnostem vůči klientům a produktové transparentnosti. V závěru krátké zhodnocení novely. 
 
Petr Schlesinger 
Veřejné opatrovnictví z pohledu měst a obcí České republiky 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 12, s. 45 
Avizo zákonné úpravy veřejného opatrovnictví, která má být účinná od 1.1.2014. Obsah pojmu 
veřejné opatrovnictví. Právní a ostatní úkony prováděné veřejnými opatrovníky. Finanční stránka 
výkonu funkce veřejného opatrovnictví obcí (v přenesené působnosti). -- K tématu viz též příspěvek 
na s. 47. 
 
Antonín Daněk 
Význam minimálního vyměřovacího základu zaměstnance 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 12-13, s. 52-53 
Smysl institutu minimálního vyměřovacího základu, stanovení minimálního vyměřovacího základu. 
Zvýhodnění určitých skupin zaměstnanců, poměrná část minima. Zohlednění příjmů pro účely placení 
pojistného; příjmy nižší než 8 000 Kč. Maximum ve zdravotním pojištění (maximální vyměřovací 
základ). Dodržování zákonné povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, promlčecí doba zdravotních 
pojišťoven. 
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Konrad Fischer 
Wohltäter in eigener Sache 
Dobrodinci ve vlastním zájmu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2012, Nr. 47, S. 22-27 
Aktivity a potřeby sociálního státu v Německu stále více zajišťují církevní organizace - hlavní roli 
hrají Caritas a Diakonie (patří mezi největší zaměstnavatele v zemi). Výstavba školek, celodenní péče 
o školáky či staré a nemocné občany jsou součástí expanzivní konstrukce v oblasti dobročinnosti, 
kterou si církevní organizace budují přibíráním stále nových úkolů a které financuje stát. Ten už by 
totiž bez církví nebyl schopen své sociální úkoly zvládnout. Přesto však roste podezření, že tyto 
sociální koncerny spíše pečují o své blaho a vliv, k čemuž jim napomáhají privilegia původně 
zamýšlená pouze pro interní organizaci církví (nemají povinnost zveřejňovat obchodní údaje, 
nepodléhají plné povinnosti vypisovat veřejné zakázky a jejich zaměstnanci např. nesmějí být 
organizováni v odborech), při výstavbě dětských školek využívají výhody vlastnictví pozemků v centrálních 
zónách. Financování aktivit (církevní daně, státní dotace, dary). Kritika snahy církví o opětovnou 
klerikalizaci Diakonie a Caritas. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jiří Klíma 
Analýza vývoje bytové výstavby v České republice v letech 1997 až 2011 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 5, s. 38-40 
Analýza bytové výstavby ČR v letech 1997-2011; absolutní počet dokončených a zahajovaných bytů 
ve správních obvodech, změny v rozmístění bytové výstavby, struktura dokončených bytů, změny 
velikosti bytů, technické vybavení, pořizovací ceny atd. 
 
Daniel Delhaes, Klaus Stratmann 
Energiewende verteuert das Wohnen 
Obrat v energetické politice prodražuje bydlení 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 220 (13.11.2012), S. 8-9 
Zdražování bydlení v Německu je způsobeno zvyšováním cen energií, což je kladeno za vinu státu (ze 
2/3 má vliv na cenu elektřiny, z 1/2 na cenu plynu). To razantně zvyšuje cenu "teplého" nájemného, na 
rozdíl od "studeného" nájemného, kde je nárůst spíše symbolický. Zmíněn je požadavek důkladné 
reformy podpory obnovitelných energií a přezkoumání úpravy živnostenské daně (příjem z titulu 
nájemného). Graf ukazuje celkové zvýšení cen nájemného (studeného), spotřebitelských cen, topení a 
elektřiny v letech 2001-2011. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Ladislav Jouza 
Příplatky k platu v roce 2013 ve veřejných službách 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 12-13, s. 31-35 
Plat a příplatky k platu zaměstnanců, jejichž zaměstnavatelé využívají na odměňování svých 
zaměstnanců prostředky z veřejných zdrojů. Příplatek za vedení, příplatek za vedení nebo zastupování, 
příplatek v případě pověření řízením (jmenování na místo vedoucího na dobu určitou), příplatek za 
noční práce/práce v sobotu nebo v neděli, plat za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém 
prostředí, zvláštní příplatek, osobní příplatek, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za přímou 
pedagogickou činnost, specializační příplatek. 
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The argument in the floor 
Diskuse k minimální mzdě 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8812, p. 74 
Ekonomové mívají tendenci protestovat proti zavádění minimální mzdy z toho důvodu, že snižuje 
zaměstnanost. V příspěvku jsou citovány závěry z různých studií, které dokazují, že umírněné 
minimální mzdy mohou být spíše prospěšné. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 1/2013  
Daňové přiznání k dani z příjmů zaměstnanců za r. 2012 (vč. praktických řešení). Závislá práce a její 
zastírání. Odpovědnost provozovatele za ztrátu odloženého vozidla (vč. judikatury). Agenturní 
zaměstnávání. Nadbytečnost zaměstnance nebo zdravotní nezpůsobilost? OSVČ a přeplatek ve 
zdravotním pojištění. Příplatky ke mzdě v roce 2013. Zvýhodněné návratné půjčky poskytnuté 
zaměstnancům. OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění. Automobil v majetku jiné právnické 
osoby, použitý zaměstnancem. Referentská vozidla. Praktická řešení k pracovní cestě. Práce z domova - 
benefit nejen pro zaměstnance. 
 

Právo 
 
Jindřich Neubauer 
K náhradě škody způsobené mocí zákonodárnou 
Jurisprudence, Sv. 21, (2012) č. 7-8, s. 62-68 
Článek se zabývá otázkou, zda je možné dle současné právní úpravy v České republice přiznat 
jednotlivci náhradu za škodu, kterou mu svou činností či nečinností způsobil zákonodárce. Na základě 
analýzy přijatých rozhodnutí lze dojít k závěru, že ačkoliv se i orgán moci zákonodárné může svou 
činností či zejména dlouhodobou legislativní pasivitou dopustit protiprávního chování, není možno dle 
současné právní úpravy přiznat jednotlivci náhradu za škodu, kterou v důsledku takového porušení 
práva utrpěl. - Pozn. 
 
Hana Boulová 
K některým otázkám novelizace insolvenčního zákona 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 20, (2012) č. 23, s. 23-26 
Komentář k novelizaci insolvenčního zákona, která je zaměřena na otázku předběžných opatření (a 
měla by i bránit nedůvodným návrhům na zahájení insolvenčního řízení). Povinnost složení jistoty, 
možnost odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou nedůvodnost, zamítnutí insolvenčního návrhu 
pro nedostatek majetku nejen v případě obchodní společnosti (ale i družstva) atd. 
 
Radim Kostík 
Několik poznámek k institutu národní správy 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 22, s. 777-781 
Institut národní správy se několik desetiletí reálně neuplatňuje, neboť předpoklady pro jeho 
"prohlášení" na majetek s ohledem na společensko-politický vývoj již dávno pominuly. V právní praxi 
se ale i nadále vyskytují vlastnické spory týkající se majetku (zejména nemovitostí), ke kterému byla 
do nedávna národní správa v katastru nemovitostí zapsána. Článek podrobněji seznamuje s tímto 
institutem a okolnostmi jeho vzniku, což je nezbytné pro úspěšné bránění vlastnického práva k takovému 
majetku. - Pozn. 
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Radim Charvát 
Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky 
Právní rozhledy, Sv. 20, (2012) č. 22, s. 781-788 
Starší ochranné známky s atributem dobrého jména jsou v EU předmětem silnější ochrany, což 
znamená, že jsou rovněž chráněny proti identickým nebo podobným ochranným známkám, resp. 
označením zahrnujícím odlišné výrobky či služby. Právní předpisy EU však blíže nespecifikují, co se 
rozumí mimo jiné pod pojmem dobré jméno, a proto se obsahová náplň tohoto a souvisejících pojmů 
postupně dotváří judikaturou Soudního dvora. - Pozn. 
 
Luboš Tichý, Ivan Chalupa 
Opomenutí spotřebitelé : antikartelová novela přináší vítané úpravy soutěžního práva 
Euro, Sv. 2012, č. 49, s. 55 
Stručné seznámení s novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, která přináší výslovnou úpravu 
dvou institutů soutěžního práva - leniency programu a narovnání. Úvaha nad možným legislativním 
zavedením tzv. kolektivní žaloby, jejímž prostřednictvím by spotřebitelé mohli vymáhat svoje nároky 
na kartelistech. 
 
Marcela Žárová, Jana Skálová 
Překážky při realizaci přeshraničních fúzí v Evropské unii 
Současná Evropa, Sv. 17, (2012) č. 2, s. 83-104 
Autorky zkoumají, zda Desátá směrnice EP a Rady 2005/56/ES o přeshraničních fúzích přinesla 
harmonizaci obchodního práva všech členských států EU tak, aby přeshraniční fúze byly 
realizovatelné po právní stránce. Na empirických datech získaných z ČR dokazují, že mnohaletá snaha 
EU má v členských státech odraz pouze v malém počtu realizovaných transakcí. Komparativní analýza 
podmínek realizace přeshraničních fúzí ve vybraných deseti zemích EU identifikuje důvody pro jejich 
omezené používání, autorky rozebírají překážky a jejich možné příčiny v oblasti účetních a daňových 
souvislostí fúzí. Možná východiska prostřednictvím novelizací právních úprav členských států EU 
dokumentují novelou českého zákona o přeměnách č. 355/2011 Sb. - Pozn. 
 
Ivana Otřísalová, Jiří Bárta 
Přichází revoluce ve stavebním právu 
Stavitel, Sv. 20, (2012) č. 12, s. 61-62 
Přehled zásadních změn, které od 1.1.2013 přináší novela stavebního zákona do procesu územního a 
stavebního řízení; náprava dosavadní nekompatibility se správním právem, rozšíření výčtu staveb a 
stavebních úprav (bez povinnosti územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení). Veřejnoprávní 
smlouva, správní rozhodnutí, povinné zveřejnění návrhu veřejnoprávní smlouvy (nahrazující územní 
rozhodnutí), oznámení o uzavření smlouvy na úřední desce stavebního úřadu, změna ve lhůtě 
účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Certifikát autorizovaného inspektora (plní funkci stavebního 
povolení), výčet zpřísnění týkajících se autorizovaného inspektora. -- Viz také příspěvek v DHK        
č. 1/2013, s. 23-27. 
 
Diana Niedernhöfer 
Quo vadis, Krankenkassen? 
Kam kráčíte, nemocenské pokladny? 
Handelsblatt, Jg. 2012, Nr. 230 (27.11.2012), S. 13 
V Německu byla pozastavena novela zákona o omezování soutěže - na zákonné nemocenské pokladny 
nebude tedy zatím aplikováno kartelové právo, protože "tato novelizace by mohla vést německé 
nemocenské pokladny do područí soutěžního práva EU a k bezdůvodné ztrátě národní suverenity        
v této oblasti". Příspěvek komentuje i další možná právní rizika (z titulu rozsudků Evropského 
soudního dvora, funkční pojem podniku), což by např. mohlo vést k eliminaci stanovení pevných cen 
léků, omezení možnosti spolufinancování pokladen ze strany státu či nastolení daňové povinnosti. 
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Ondřej Richter 
Rozhodčí řízení po novele 
Euro, Sv. 2012, č. 51-52, s. 87 
Stručné zhodnocení novely zákona o rozhodčím řízení, která přinesla změny zejména v právní úpravě 
takzvaných stálých rozhodčích soudů a v oblasti spotřebitelských sporů. K nejednoznačnému 
vymezení hranice mezi stálým rozhodčím soudem a rozhodčím centrem; ke změnám v oblasti 
rozhodčích smluv; k speciálnímu seznamu rozhodců ve spotřebitelských sporech. 
 
Jan Vidrna 
Trestní odpovědnost právnických osob: nová rizika ÚSC 
Moderní obec, Sv. 18, (2012) č. 12, s. 48-49 
Trestní odpovědnost ÚSC v případě majetkové účasti na právnických osobách (tj. příspěvkových, 
obchodních a dalších společnostech a institucích), postihy za správní delikty týkající se porušení 
rozpočtových pravidel. Přehled trestních postihů. Trestné činy korupčního charakteru, úmyslné trestní 
činy. Problematické zadávání veřejných zakázek po novele zákona o veřejných zakázkách. 
 
Ladislav Jouza 
Veřejná správa a nový občanský zákoník 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 12-13, s. 5-8 
(Nový) občanský zákoník, úprava právního prostředí pro zaměstnavatele/právnické osoby, které 
působí v oblasti veřejné správy: sousedská práva, omezení vlastnického práva, právní jednání (namísto 
dosavadních právních úkonů), dobré mravy, zastupování manželů (smlouvy o rozsahu společného 
jmění, ohrožení druhého manžela bankrotem), údaje o příjmech manžela, manžel jako nadřízený své 
manželky, manželé na jednom pracovišti, manžel jako spolupracující osoba, rodinný závod, podíl na 
zisku. 
 
Zuzana Trávníčková 
Volný pohyb veřejných listin v Evropské unii 
Současná Evropa, Sv. 17, (2012) č. 2, s. 43-64 
Příspěvek vyhodnocuje současný stav právní úpravy týkající se přeshraničního pohybu veřejných listin 
v rámci EU, shrnuje reakce na Zelenou knihu EU z roku 2010, která má pohyb veřejných listin více 
zjednodušit, a nastiňuje možné varianty dalšího vývoje. Autorka se zabývá také veřejnými listinami a 
jejich ověřováním pro použití v zahraničí podle českého práva. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2012, roč. 9, č. 6 

Ochrana spotřebitele – spotřebitelské smlouvy – nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských 
smlouvách : předběžná otázka, kterou podal Okresní soud v Prešově (Slovensko) (čl. 267 SFEU). Jana 
Pereničová a Vladislav Perenič v. SOS financ spol. s r.o. 
Rozsudek ESD ze dne 15. března 2012       C-453/10 
 
Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 1 

Žalovatelnost škody vzniklé EU v důsledku kartelové dohody : předběžné otázky, které podal 
Rechtbank van koophandel Brussel (Belgie). EU v. Otis NV, General Technic-Otis Sarl (GTO), Kone 
Belgium NV, Kone Luxembourg Sarl, Schindler NV, Schindler Sarl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs 
NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sarl. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 6. listopadu 2012     C-199/11 
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Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 1 

Spotřebitelské výhry – nekalé obchodní praktiky : předběžné otázky, které podal Court of Appeal 
(Spojené království). Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & 
Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, 
Peter Henry v. Office of Fair Trading. 
Rozsudek ESD (šestý senát) ze dne 18. října 2012     C-428/11 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                          
 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Andrea Tkáčová 
Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu českej ekonomiky 
Politická ekonomie, Sv. 60, (2012) č. 5, s. 590-613 
Autorka navrhuje měřitelný kompozitní předstihový indikátor (composite leading indicator) určený    
k monitorování a krátkodobé predikci vývoje hospodářského cyklu České republiky. Jejím cílem je 
vytvořit indikátor schopný krátkodobé predikce možného budoucího průběhu hospodářského cyklu, 
který by byl kvalitativně srovnatelný s kompozitními indikátory OECD a Eurostatu. Nejdříve 
teoreticky vymezuje pojem kompozitního indikátoru a seznamuje s metodikou OECD, Eurostatu, 
Conference Board, slovenského Infostatu a ČSÚ. Dále porovnává přístupy v jejich tvorbě a konstruuje 
kompozitní předstihový indikátor pro českou ekonomiku. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Ben Levenstein and Robert Talbut 
End the pernicious influence of US accounting rules 
Skoncujte se zhoubným vlivem amerických účetních pravidel 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38092 (23.11.2012), p. 9 
Autoři kritizují zavedení mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) v Evropě v r. 2005, 
zejména prosazování principu "neutrality" na úkor "obezřetnosti". Dokazují, jak jsou IFRS škodlivé 
zejména v bankovnictví. 
 
Libuše Müllerová, Jiří Nesrovnal 
Následné získání a následné vracení dotace na dlouhodobý majetek 
Daňový expert, Sv. 8, (2012) č. 5, s. 41-52 
Účtování dotací, interpretace Národní účetní rady 1-14, okamžik vykázání nároku na dotaci. Následné 
přijetí dotace na dlouhodobý majetek, příklady účetních řešení, daňové odpisy. Následné vracení 
dotace na dlouhodobý majetek, daňové odpisy, příklady účetních řešení. Dodatečná daň. - Pozn. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 1/2013  
Účetnictví od 1. ledna 2013. Odpisy automobilu. Dohadné položky v judikátech NSS (časové rozlišení 
nákladů a výnosů). 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 25-26/2012  
Od jakého okamžiku jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku náklady s jeho pořízením 
související. Daňové dopady při předčasném ukončení smlouvy o finančním pronájmu z hlediska 
nájemce (vč. příkladů). ČÚS č. 11 - operace s podnikem, postup účtování při nájmu podniku nebo jeho 
části. Peněžní toky - úvod do problematiky (metoda peněžních toků, struktura přehledu o peněžních 
tocích, povinné nebo nepovinné sestavování přehledu o peněžních tocích). Zkušenosti z kontrol - 
neuvedení drobného nehmotného a hmotného majetku v příloze v účetní závěrce. Náklady za 
zvyšování kvalifikace zaměstnance (daňové posouzení). 
 
č. 1/2013  
Změny v zahraničním stravném pro rok 2013. Dokladové inventury. Účtování jednorázově čerpaných 
úvěrů v cizí měně. Zkušenosti z kontrol - Rozdílný předmět podnikání účetní jednotky v účetní 
závěrce. Dotazy (DPH a zálohy za služby na Slovensko, DPH při prodeji vozu, pojistné z výher 
sportovce, stanovení ceny bytu při plánovaném pronájmu). Fakturace prací společníků jiným 
společnostem. 
 

Veřejná správa 
 
Jan Břeň 
Obce a výkon finanční kontroly. (2) 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 5, s. 55-57 
Finanční kontrola ve veřejné správě; hlavní cíle finanční kontroly, organizační zajištění, kontrolní 
metody a kontrolní postupy. Kolizní ustanovení zákona o finanční kontrole (právní postavení starosty). 
Kompetence výkonu veřejnosprávní kontroly; veřejnosprávní kontrola u obcí, finanční kontrola podle 
mezinárodních smluv, vnitřní kontrolní systém. Řídící kontrola; předběžná kontrola, průběžná a 
následná kontrola. Postavení útvaru interního auditu. 
 
Ladislav Jouza 
Zvláštní požadavky na úředníky veřejné správy. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 12-13, s. 45-47 
Předpoklady a zvláštní požadavky kladené na úředníky veřejné správy; neplnění povinností, nevhodné 
chování. Odvolání vedoucího úředníka, snížení osobního příplatku, přiznání osobního příplatku, 
osobní příplatek v platovém výměru, osobní příplatek a ekonomické důvody, výpověď pro nevhodné 
jednání a neschopnost, špatné pracovní výsledky. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
By Robin Wigglesworth and Jude Webber 
An unforgiven debt 
Neodpuštěný dluh 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38096 (28.11.2012), p. 7 
Verdikt amerického oblastního soudu nařídil Argentině vyrovnat závazky vůči zbývajícím věřitelům, 
kteří odmítli přistoupit na restrukturalizaci dluhu vydaného před rokem 2002. Podle rozhodnutí soudce 
Griesy musí Argentina vyplatit do 15. prosince 1,3 mld. USD a hrozí jí tak platební neschopnost. 
Rozsudek znamená vítězství pro hedgeový fond Elliot Associates, řízený miliardářem Paulem 
Singerem, a další fondy. 
 
Karel Janda 
Audit hospodaření obce. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 12-13, s. 77-80 
Povinnost obce zajistit externí přezkoumání hospodaření za ukončený kalendářní rok; legislativní 
úprava hospodaření obce, předmět zkoumání hospodaření obce. Subjekty oprávněné provádět 
přezkoumání hospodaření obce. Kvalifikační předpoklady kontrolorů, práva kontrolorů, práva a 
povinnosti kontrolované obce. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce, povinné náležitosti závěru 
zprávy o výsledku přezkoumání, projednání zprávy o přezkoumání hospodaření. 
 
By Joshua Chaffin 
EU budget: the trillion-euro split 
Rozpočet EU: rozkol kvůli bilionům eur 
Financial Times, Vol. 2012, No. 38090 (21.11.2012), p. 7 
Vyjednávání o rozpočtu EU, opakující se každých sedm let, nejsou nikdy snadná, ale letošní kolo 
odhalilo hluboký ideologický rozkol. Článek shrnuje rozdílné názory na sestavení evropského 
rozpočtu a na směr dalšího vývoje EU. 
 
Eduard Komárek 
Financování veřejných rozpočtů - aktuální aplikace nové legislativy. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 5, (2012) č. 12-13, s. 106-110 
Přehled (změn) legislativy k činnosti subjektů hospodařících s veřejnými prostředky. Zabezpečování 
racionání dluhové služby, jednoznačné odlišení finančních operací souvisejících s obsluhou a 
umořováním státního dluhu. Účel podseskupení položek 137 - Správní poplatky. Vysvětlivky ke 
změnám u příjmů, o něž se ČR dělí s EU (příjmy ze cla, dávky z cukru), přeřazení na nové položky     
v rozpočtové skladbě. Územní rozpočty, úprava náplně položky Investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím; odvody z loterií a jiných podobných her. IISSP, Integrovaný informační 
systém státní pokladny. Druhy třídění příjmů a výdajů, hlediska třídění. 
 
Juha Kilponen 
Fiscal policy cyclicality and sovereign risk premia 
Cykličnost fiskální politiky a riziková prémie státních dluhopisů 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 4, p. 49-58 
Studie analyzuje prostřednictvím stochastického modelu všeobecné rovnováhy spojitosti mezi fiskální 
politikou, měnovou politikou a výnosy státních dluhopisů. Hlavním závěrem autora je, že procyklická 
fiskální politika může významně zvýšit náklady na obsluhu veřejného dluhu, protože investoři 
požadují vyšší výnosy státních dluhopisů. - Pozn. 
 
Alice M. Rivlinová, [rozhovor vedl] Daniel Anýž 
Rozpočtový útes tlačí jak Obamu, tak i Kongres 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 246 (18.12.2012), s. 14-15 
Rozhovor s expertkou na problematiku státních financí a federálního rozpočtu USA se týká především 
hledání aktuálního kompromisu ve věci fiskálního útesu a nabízených řešení. Vyjadřuje se k potenciálnímu 
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zpomalení dopadu rozpočtového útesu, negativním ekonomickým dopadům blížícího se útesu, k možnému 
zvýšení daní pro nejvyšší příjmovou skupinu poplatníků od ledna 2013 a k novému strukturnímu 
rozpočtovému rámci i zpomalení růstu nákladů amerického zdravotnictví. -- K dalšímu vývoji dohody 
o daních a rozpočtových výdajích na rok 2013 viz HN č. 251/2012 (28.12.2012), s. 20. 
 
Věra Kameníčková 
Územní rozpočty v prvním pololetí 2012 
Obec & finance, Sv. 2012, č. 5, s. 20-22 
Rozpočtové hospodaření územních samospráv v prvním pololetí 2012; příjmy a výdaje územních 
samospráv, struktura příjmů územních samospráv, příjmy a výdaje krajských samospráv, struktura 
příjmů krajských samospráv, příjmy a výdaje obcí, struktura příjmů obcí - stav k 30.6.2012 vč. 
porovnání s obdobím let 2008-2011. 
 
Josef Tuček 
Ve víru miliard : financování vědy 
Euro, Sv. 2012, č. 51-52, s. 44-45 
Financování české vědy, zdroje z evropského rozpočtu (granty Evropské výzkumné rady, fondy pro 
rozvoj ekonomicky méně vyspělých regionů), ze státního rozpočtu ČR a prostřednictvím grantů. 
Dopad úsporných opatření na vědeckou činnost. Investice do vědy a výzkumu dle Lisabonské 
strategie. V grafu jsou zachyceny celkové investice do vědy jako procento HDP u jednotlivých států 
EU a porovnány s USA a Japonskem. 
 
Deutsche Bundesbank 
Zur Entwicklung der Länderfinanzen in Deutschland seit dem Jahr 2005 = The development of 
state government finances in Germany since 2005 
K vývoji veřejných financí na úrovni spolkových zemí v Německu od roku 2005 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 10, S. 31-51 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 10, p. 29-49 
Charakteristika vývoje příjmové a výdajové stránky veřejných rozpočtů, jejich schodků a odlišností 
fiskální situace jednotlivých spolkových zemí Německa po roce 2005 a jejich porovnání s rokem 
2011. Opatření fiskální konsolidace a reformy veřejných financí jednotlivých spolkových zemí s cílem 
zredukovat rozpočtový deficit; implementace dluhové brzdy a přechodné realizační období do roku 
2020; uskutečňování evropského fiskálního kompaktu. Legislativní realizace dluhové brzdy                 
v Šlesvicku-Holštýnsku a Porýní-Falci. V závěru stručně k dalšímu výhledu do roku 2020. - Pozn. - 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 

Zemědělství 
 
Maja Kožar ... [et al.] 
Flattening and redistribution of the CAP direct payments for the EU27 regions 
Vyrovnávání a nové rozdělení přímých plateb ze společné zemědělské politiky pro regiony 
členských států EU 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 58, (2012) No. 10, p. 397-407 
Ke změnám společné zemědělské politiky EU v oblasti přímých plateb na období 2014-2020. 
Příspěvek načrtává a vyhodnocuje vybraný scénář změn cílený na snižování rozpočtových výdajů na 
přímé platby a zmenšování jejich odlišností mezi jednotlivými členskými státy. Zaměřuje se na příjmy 
zemědělských podniků a tržní působení evropského zemědělství. Autoři za využití modelu CAPRI 
(Common Agricultural Policy Regionalized Impact) provádějí komplexní regionální analýzu dopadu 
scénáře zavedení snížených paušálních plateb (upravených o rozdíly v kupní síle mezi členskými státy 
EU) ve spojení s padesátiprocentním snížením evropských rozpočtových prostředků na jednotné 
platby na farmu (single-farm payment) a porovnávají ho s pokračováním střednědobé reformy SZP     
z roku 2008. Na závěr diskutují výsledky. - Pozn. 
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Životní úroveň 
 
Adam Černý 
Komunistická velmoc hledá, jak zbrzdit rozevírání nůžek 
Hospodářské noviny, Sv. 56, (2012) č. 252 (31.12.2012), s. 9 
Pohled na sociální nerovnost a vysoké platové rozdíly v Číně. Giniho index (hodnota 0,61 z roku 
2010) ukazuje na závažnost rozdílů v příjmech a řadí Čínu mezi země s největšími sociálními rozdíly a 
vysokým společenským rizikem z toho plynoucím. 
 

Ostatní 
 
Not what it used to be : higher education 
Jiné než dřív : vysoké školy 
The Economist, Vol. 405, (2012) No. 8813, p. 49-50 
Na první pohled se americké vysoké školství stále těší pevnému zdraví. Ze stovky nejlepších univerzit 
světa se ve Spojených státech nachází více než polovina. Růst nákladů na vysokoškolské studium však 
od roku 1983 v průměru na jednoho studenta téměř pětinásobně překonal inflaci. Vzdělání je tak méně 
dostupné a u studentů vede ke stále většímu zadlužování. Vyšším výdajům však neodpovídá kvalita 
škol. -- Český překlad článku pod názvem Studium v USA se přestává vyplácet viz čas. Ekonom        
č. 49/2012, s. 34. 
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Daně 
 
26953I 
Alena Vančurová, Barbora Slintáková 
Daňový systém ČR : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, daň     
z příjmu právnických osob 
V Praze : 1. VOX, 2012, 84 s. +1 CD-ROM + daňové tabulky (1 l.) 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (signatura 26677). Je řešena jako pracovní 
sešit a obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. Sešit je zaměřen na daň a její konstrukci, daňový 
systém, správu daní a daň z příjmů právnických osob. - ISBN: 978-80-87480-08-3 (brož.) 
 
26953II 
Alena Vančurová, Stanislav Klazar 
Daňový systém ČR : cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění 
V Praze : 1. VOX, 2012, 95 s. 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (signatura 26677). Je řešena jako pracovní 
sešit a obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. Sešit je zaměřen na daň z příjmů fyzických osob a 
pojistné sociálního pojištění. - ISBN: 978-80-87480-09-0 (brož.) 
 
26953III 
Alena Vančurová, Slavomíra Svátková, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR : cvičebnice. 3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, 
majetkové daně 
V Praze : 1. VOX, 2012, 67 s. 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2006 (sign. 22798). Je řešena jako pracovní sešit 
a umožňuje procvičit základní dovednosti na modelových příkladech. Obsahuje několik typů příkladů 
od základních, přes procvičující po komplexní k zopakování látky. V této části se procvičují selektivní 
daně ze spotřeby, DPH a majetkové daně. - ISBN: 978-80-87480-10-6 (brož.) 
 
26839 
editor Andrei Cracea ; OECD, IBFD 
OECD model tax convention on income and on capital (condensed version - 2010); Key tax 
features of member countries 2012 
Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu (zkrácená verze - 2010) ; 
Hlavní daňové charakteristiky členských států z roku 2012 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, 874 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do dvou částí, část A obsahuje znění Vzorové smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu aktualizované ke dni 22.7.2010 s detailním komentářem. Část B přináší 
přehled systému přímých daní (daně z příjmů právnických a fyzických osob a zdanění kapitálových 
příjmů) v jednotlivých členských státech OECD s přihlédnutím k mezinárodním aspektům 
problematiky. Údaje v části B jsou aktualizovány ke dni 1. dubna 2012. - [2012] - Pozn., příl. - ISBN: 
978-90-8722-149-2 (brož.) 
 
26838 
editors Kamesh Susarla and Antoine Glaize ; OECD, IBFD, Taxand 
OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations; 
Transfer pricing features of selected countries 2012 
Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy; 
Charakteristiky převodních cen vybraných států v roce 2012 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2012, iv, 756 s. : tab., schémata 
Referenční příručka obsahuje v první části oficiální text Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy platný k 22. červenci 2010, ve druhé části detailně analyzuje 
problematiku převodních cen u nadnárodních společností ve vybraných 36 státech (nově v Egyptě)     
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v kontextu domácího a mezinárodního práva i praxe pro rok 2012 (údaje jsou aktualizovány k 1. květnu 
2012). - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-151-5 (brož.) 
 
26844 
OECD 
Taxing wages 2011 : special feature: trends in personal income tax and employee social security 
contributon schedules 
Zdanění mezd v roce 2011 : zvláštní část: trendy v dani z příjmu fyzických osob a v systémech 
zaměstnaneckých příspěvků na sociální zabezpečení 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 575 s. : tab., grafy 
Každoroční publikace přináší srovnávací analýzu statistických dat o daních placených z mezd a 
daňového zatížení zaměstnanců ve všech 34 členských zemích OECD. Zpráva pokrývá daň z příjmu 
fyzických osob, příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnanci i jejich zaměstnavateli, daň ze 
mzdy a peněžité dávky, které pobírají rodiny s dětmi. Výsledky zahrnují daňové břemeno pro rodinu    
s jednou a dvěma výdělečně činnými osobami a mzdové náklady zaměstnavatelů. Poskytují 
kvantitativní mezinárodní srovnání úrovně zdanění práce a celkové daňové a dávkové situace 
jednotlivců a rodin. Mezinárodní srovnání daňového zatížení v roce 2010 a odhady pro rok 2011, 
trendy daňového zatížení v letech 2000-2011. V části sdružující údaje za jednotlivé země je popsán 
daňově-dávkový systém každé země a prostřednictvím osmi typů domácností je ilustrována mzdová 
úroveň a jejich daňové zatížení. Speciálním tématem vydání jsou trendy v systému zdanění příjmů 
fyzických osob, také ve vazbě na mezní a průměrnou daňovou sazbu, v letech 2000-2010 a                  
v zaměstnaneckých příspěvcích na sociální zabezpečení. - 2012 ed. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
17327-9 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26948 
Robert Holman 
Ekonomie, 5. vydání : sbírka řešených otázek a příkladů 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xi, 155 s. : il. 
Sbírka řešených otázek a příkladů k 5. vydání učebnice Ekonomie (signatura 26296). - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7179-333-5 (brož.) 
 
26945 
Vojtěch Spěváček ... [et al.] 
Makroekonomická analýza 
Praha : Linde Praha, 2012, 608 s. : il. 
Učebnice umožňuje ucelený pohled na ekonomický vývoj země. Jejím obsahem je metodologie 
makroekonomických analýz, práce s empirickými údaji a jejich hodnocení. První oddíl seznamuje se 
systémem národních účtů, vymezuje hlavní kategorie a základní účty podle Evropského systému účtů 
(ESA 1995). Druhý oddíl je zaměřen na stranu nabídky, poptávky a na makroekonomickou 
rovnováhu. Třetí je věnován vybraným aspektům veřejných financí (veřejné rozpočty, vládní deficit a 
dluh, dluhová dynamika, dlouhodobá udržitelnost veřejných financí). Následující kapitola je zaměřena 
na vnitřní ekonomickou rovnováhu a oblasti, které ji mohou ovlivnit (cenový vývoj, měnový vývoj). 
Vnější ekonomické vztahy se zaměřením na zahraniční obchod a platební bilanci zkoumá následující 
pátý oddíl. Poslední část se věnuje analýze trhu práce (vlivy ekonomických proměnných a základní 
ukazatele), problematice produktivity práce a mzdovému vývoji. Výklad je doplněn klíčovými slovy, 
závěrečným shrnutím a kontrolními otázkami. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86131-92-4 (brož.) 
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26938 
Alexandr Soukup 
Mezinárodní ekonomie 
Plzeň : Čeněk, 2012, 301 s. 
Publikace podává ucelený přehled mezinárodních ekonomických jevů. Z obsahu: charakteristika 
vnějších ekonomických vztahů a základní kategorie otevřené ekonomiky, historický aspekt vývoje 
teorií mezinárodního obchodu, základní teoretické modely mezinárodní směny (ricardiánský model, 
model specifických faktorů, Heckscher-Ohlinův model, standardní model mezinárodní směny a další), 
místo a úloha obchodní politiky v systému hospodářských politik zemí - její hlavní cíle a principy její 
tvorby, rozbor jednotlivých nástrojů obchodní politiky, měnové kurzy a jejich fungování, globální trh 
aktiv a teorie efektivních trhů a pojetí technického pokroku v koncepcích mezinárodní ekonomie. - 2., upr. 
vyd. - ISBN: 978-80-7380-392-6 (brož.) 
 
26928 
Charles Wheelan ; [přeložila Eleonóra Vallová] 
Odhalená ekonómia : o suchopárnej vede trocha inak 
Bratislava : Kalligram, 2012, 375 s. 
Autor představuje ekonomii jako srozumitelnou vědu a v jednotlivých kapitolách podává 
koncentrovaný výklad základních ekonomických poznatků. Názvy kapitol: Moc trhů; Otázka stimulů; 
Vláda a ekonomika; Ekonomie informací; Produktivita a lidský kapitál; Finanční trhy; Moc 
organizovaných zájmů; Federální rezervní systém; Mezinárodní obchod a globalizace; Ekonomie 
hospodářského rozvoje. - 1. vyd. - Poznámky. - ISBN: 978-80-8101-523-6 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26912 
Helena Kociánová 
Finanční gramotnost v kostce, aneb, co Vás neměl kdo naučit 
Olomouc : ANAG, 2012, 151 s. 
Přehled a charakteristiky základních finančních produktů, upozornění na jejich klady a zápory. 
Produkty denní spotřeby, spořící produkty, investice, úvěrové produkty a zabezpečení. Jak poznat 
kvalitního finančního poradce a nejčastější nešvary finančních poradců. Nejdůležitější parametry 
dobře nastaveného finančního plánu. - Kapesní formát. - ISBN: 978-80-7263-767-6 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26932 
Stanislav Benada ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Břidlicový plyn : energetická revoluce? : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, 171 s. : il., mapky, grafická znázornění 
Znamená těžba břidlicového plynu energetickou revoluci, nebo spekulativní bublinu? Téma, kterým se 
zabýval seminář v červnu 2012. Sborník obsahuje znění příspěvků: Mýty o plynu z břidlic (S. Benada, 
P. Dvořáková); Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením (L. Eisner); Břidlicové plyny - 
energetická revoluce nedozírného dosahu (M. Zajíček). Doplňkové texty přinášejí další názory na toto 
téma (průzkum, analýza technologie těžby, průzkum těžby v Polsku, ekonomický přínos těžby, situace 
v USA a na americkém trhu apod.). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-12-2 (brož.) 
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E-9480 
Česká republika se řítí do smrtící spirály : národní zpráva české koalice Social Watch za rok 
2011 : průběžná zpráva o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlaví / [redakce Tomáš 
Tožička] 
Praha : Ekumenická akademie Praha, [2012], 22 s. 
První příspěvek zprávy hodnotí ekonomický vývoj ČR v roce 2011, dále hodnotí legislativní regulace 
občanských sdružení a institucionální zabezpečení a podporu politických rovných příležitostí, reformy 
a postavení žen v ČR, migrační politiku, životní prostředí a morálku společnosti. Rozsah a náklady 
daňových úniků v ČR a ve světě jsou obsahem druhého příspěvku. Závěrečná zpráva srovnává stav 
genderové spravedlnosti v ČR s jinými státy. - ISBN: 978-80-87661-01-7 (brož.) 
 
26949 
Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol. 
Dopady krize v euroatlantickém prostoru 
Praha : Dokořán, 2012, 295 s. 
Kniha analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Její jednotlivé případové 
studie zkoumají problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních: dopady krize na 
zahraniční politiku USA a jihovýchodní Asii, na Francii a francouzské předsednictví v G20, na vnější 
vztahy v eurozóně, dopady krize na formování vnější reprezentace EU, dopady na volby ve Velké 
Británii, dopady na evropský vysokoškolský prostor, americká energetická politika před krizí a po ní, 
dopady na zemědělský sektor EU. Do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace                     
v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize 
pouze zhoršila a prohloubila existující problémy? - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7363-444-5 (brož.) 
 
26768 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Hungary 
Makroekonomické nerovnováhy : Maďarsko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 25 s. : grafy 
Detailní pohled na maďarské hospodářství s cílem identifikovat aktuální nebo potenciální 
nerovnováhy a možná makroekonomická rizika s nimi spojená. Vychází ze Zprávy o varovném 
mechanismu (Alert Mechanism Report, AMR) z února 2012, v níž je kvantifikována sada ukazatelů 
pro oblast vnitřní a vnější nerovnováhy ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících 
makroekonomických nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Zvláštní pozornost je 
věnována tématům vývoje a výhledu běžného účtu, úloze necenových faktorů v exportní výkonnosti, 
deficitu platební bilance a udržitelnosti dluhové pozice země. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22893-3 
(brož.) 
 
26770 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Italy 
Makroekonomické nerovnováhy : Itálie 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 27 s. : grafy, 
rámečky 
Detailní pohled na italské hospodářství s cílem identifikovat aktuální nebo potenciální nerovnováhy a 
možná makroekonomická rizika s nimi spojená. Vychází ze Zprávy o varovném mechanismu (Alert 
Mechanism Report, AMR) z února 2012, v níž je kvantifikována sada ukazatelů pro oblast vnitřní a 
vnější nerovnováhy ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících makroekonomických 
nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Jako potenciální zdroj nerovnováh je 
identifikován vývoj podílu na exportním trzích, zhoršování konkurenceschopnosti od konce 
devadesátých let 20. století a oblast veřejného zadlužení. Zvláštní pozornost je věnována analýze 
vnější konkurenceschopnosti italské ekonomiky. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22895-7 (brož.) 
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26771 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Macroeconomic imbalances : Sweden 
Makroekonomické nerovnováhy : Švédsko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 31 s. : grafy 
Detailní pohled na švédské hospodářství s cílem identifikovat aktuální nebo potenciální nerovnováhy a 
možná makroekonomická rizika s nimi spojená. Vychází ze Zprávy o varovném mechanismu (Alert 
Mechanism Report, AMR) z února 2012, v níž je kvantifikována sada ukazatelů pro oblast vnitřní a 
vnější nerovnováhy ekonomiky, zkoumána je rychlost zhoršování stávajících makroekonomických 
nerovnováh i jejich kumulace v dlouhodobém horizontu. Na straně vnějších nerovnováh je poukázáno 
na dlouhou řadu výrazných přebytků běžného účtu, která se ale shodovala s obdobím ztrát tržních 
podílů švédské ekonomiky v posledních letech. Z pohledu vnitřních nerovnováh je zdůrazněna vysoká 
míra zadluženosti soukromého sektoru zejména v souvislosti se zadlužováním domácností v důsledku 
nárůstu cen bydlení. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22897-1 (brož.) 
 
26935 
Paul Krugman ; [přeložila Eva Křístková] 
Skoncovat s krizí 
Praha : Vyšehrad, 2012, 193 s. : il. 
Respektovaný ekonom  se vrací k tématu současné světové ekonomické krize. Připomíná vědomosti, 
které jsou k dispozici a na které z různých důvodů současné vládnoucí politicko-ekonomické kruhy 
neberou zřetel. Jedná se o výzkumy a analýzy světové krize z 30. letech 20. století (především Keynes 
a jiní). Krugman předkládá argumenty ve prospěch aktivní politiky zaměstnanosti a obrací se k aktuálním 
praktickým úkolům, jež by mohly vést k pozitivnímu vyřešení stávající komplikované situace. Názvy 
jednotlivých kapitol: Jaká je situace? Ekonomická deprese; Minského moment; Bankéři, kteří se 
vymkli kontrole; Druhý Zlatý věk; Ekonomická doba temna; Anatomie nedostatečné reakce; Ale co 
deficit? Inflace: hrozivý přízrak; Eurodämmerung; Zastánci úsporných opatření; Co bude třeba udělat; 
Skoncujme s krizí! Co doopravdy víme o dopadech vládních výdajů? - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7429-
294-1 (váz.) 
 
26774 
European Commission. Directorate-General Economic and Financial Affairs ; [Jürgen Kröger] 
The economic adjustment programme for Portugal : fourth review - spring 2012 
Program hospodářského přizpůsobování Portugalska : čtvrté hodnocení - jaro 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, July 2012, 119 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva informuje o postupu konsolidačního programu portugalské ekonomiky na základě čtvrtého 
hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového 
fondu z přelomu května a června 2012 s cílem obnovit dobrý stav veřejných financí, zlepšit 
konkurenceschopnost, udržitelný růst a vytváření pracovních míst v ekonomice. Shrnutí 
makroekonomického vývoje a výhledu na období 2012-2013, zhodnocení fiskálního vývoje, vývoje 
finančních trhů a finančního odvětví do ledna 2012. Realizace programu v jednotlivých oblastech a 
jeho financování. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-22903-9 (brož.) 
 
26837 
International Monetary Fund 
World economic outlook. October 2012. Coping with high debt and sluggish growth 
Světový hospodářský výhled. Říjen 2012. Jak se vypořádat s vysokým zadlužením a stagnujícím 
růstem 
Washington : International Monetary Fund, 2012, xix, 228 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF a globální 
ekonomiky v roce 2012 a 2013. Růstový výhled vyspělých ekonomik je ovlivněn fiskální konsolidací, 
stále slabým a neefektivním finančním systémem a silnými fiskálními multiplikátory, pozitivně jej 
ovlivňuje vstřícná měnová politika. Hospodářskou výkonnost ovlivňuje nejistota. K úkolům 
hospodářských politik v EU a USA (zamezení dosažení fiskálního útesu). Dále analýzy hospodářských 
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vyhlídek jednotlivých významných regionů. Detailní historický pohled na převis veřejného dluhu 
ekonomik v posledních 100 letech a vyvození poučení ke snižování dluhu a na ekonomickou odolnost 
rozvojových a rozvíjejících se ekonomik. Doplněno rozsáhlou statistickou přílohou s historickými daty 
a odhady na roky 2012-2013 a střednědobými scénáři na období 2014-2017. - Pozn., příl. - ISBN: 978-
1-61635-389-6 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
26918 
Jiří Zounek, Petr Sudický 
E-learning : učení (se) s online technologiemi 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xix, 226 s. 
Dovednosti pro 21. století a celoživotní učení. Učení v éře digitálních technologií. Teorie učení 
(vzdělávání) a e-learning.  Využití online technologií ve vzdělávání, včetně jejich výhod a nevýhod. 
Didaktické otázky přípravy kurzu s podporou online technologií. Reálná výuka v prostředí Moodle, 
technická řešení wiki, systém Wikipedie a systém Mahara. Google jako nástroj ve výuce. - Vyd. 1. - 
Obálkový podnázev: kniha s online podporou. - ISBN: 978-80-7357-903-6 (brož.) 
 
26915 
Steven Levy ; [přeložil Jan Auský] 
Jak myslí Google : a jaké je tajemství jeho úspěchu 
Praha : Grada, 2012, 261 s. 
Vznik a úspěch jedné z nejúspěšnějších internetových společností. Rychlá expanze a klíčové inovace 
společnosti. Budování firemní kultury, vývoj služeb, růst firmy. Nové perspektivy (čínské dilema). -   
1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-247-4223-6 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
26936 
Šárka Zapletalová a kolektiv 
Krizový management podniku pro 21. století 
Praha : Ekopress, 2012, 166 s. : il. 
Krizový management, jeho historický vývoj. Vymezení pojmů. Vznik a průběh krizových situací. 
Ekonomická diagnostika krize. Manažerská stránka řízení krizové situace. Krizové plánování. Krizová 
komunikace. Krizové situace řešené veřejnou správou. Jednotlivé kapitoly obsahují popis problematiky, 
postupy a metody, příklady a případové studie, v závěru rekapitulaci poznatků a konkrétní příklad        
z podnikové praxe. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-85-9 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9477 
[zpracoval odbor analýz a statistik Ministerstva práce a sociálních věcí] 
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice : ve vývojových 
řadách a grafech 2011 
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2012, 49 s. : tab., grafy 
Základní demografické a socio-ekonomické ukazatele. Tabulky a grafy zachycují ukazatele 
důchodového a nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory, nepojistných dávkových 
systémů, ukazatele z oblasti sociálních služeb, příjmů domácnosti, základních informací o trhu práce. 
Metodika Evropského systému jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS). Časové řady jsou 
uvedeny od roku 1993 nebo 2005. - Vyd. 1. - Účelová neperiodická publikace. - ISBN: 978-80-7421-
050-1 (brož.) 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
26840 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Labour market developments in Europe 2012 
Vývoj evropského pracovního trhu 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, vii, 161 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva analyzuje vývoj oblasti trhu práce a zaměstnanosti v roce 2011 v EU jako celku, v eurozóně i na 
úrovni jednotlivých zemí. Zaměstnanost a vývoj míry nezaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost; 
trendy mzdového vývoje a vývoje jednotkových nákladů práce; cenová konkurenceschopnost. Výhled 
pracovního trhu na období 2012-2013, přehled současných změn trendů v EU a opatření na trhu práce 
v období 2011 - pol. 2012. Následné dvě tematické kapitoly se věnují reformám na trhu práce zemí 
EU za desetiletí 2000-2010, posouzení jejich charakteristik, znaků, určujících činitelů a důsledků (za 
využití databáze LABREF) a problematice legislativní ochrany zaměstnanosti (EPL) a jejím změnám   
s cílem zvýšit flexibilitu trhu práce. Jsou popsány a porovnány hlavní charakteristiky systémů EPL      
v zemích EU a diskutovány důsledky EPL pro trh práce a pro hospodářství. Doplněno rozsáhlou 
statistickou přílohou. - [2012] - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-22853-7 (brož.) 
 
26914 
Luděk Kolman ... [et al.] 
Motivace, produktivita a způsob života 
Praha : Linde Praha, 2012, 191 s. 
Motivace pracovní činnosti je obvykle považována za součást psychologie práce a organizace. Zabývá 
se otázkami a problémy, které souvisí s pracovním výkonem a  pracovní aktivitou lidí, a tedy s jejich 
výkonem při práci, úsilím při tom vynakládaném a v konečném důsledku s výsledky dosahovaných 
organizací jako celku. Publikace popisuje využití poznatků z oboru teorie motivace pracovní činnosti, 
přibližuje jednotlivé teoretické koncepce a jako klíčovou určuje kvalitu managementu pro motivaci 
zaměstnanců. - ISBN: 978-80-7201-892-5 (brož.) 
 
26922 
Isabel Nitzscheová ; překlad Marie Voslářová 
Odhalte nepsaná pravidla hry v zaměstnání : ženy, nebojte se systému vytvořeného muži 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 151 s. 
Pracovní kariéry žen v managementech firem a budování jejich postavení v organizacích, kde většinou 
pravidla určují muži. - Vyd. 1. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-7357-860-2 (brož.) 
 
26927 
Tomáš Novák 
Práce jako droga 
Brno : BizBooks, 2012, 166 s. 
Problémy vznikající ze závislosti na práci. Řešení pro workoholiky a jejich rodiny. Výklad je doplněn 
příklady z praxe a testy. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: příručka pro workoholiky a jejich blízké. - 
ISBN: 978-80-265-0016-2 (brož.) 
 
26913 
R. Meredith Belbin ; překlad Pavel Procházka 
Týmové role v práci 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xi, 159 s. : il. 
Publikace se zabývá otázkami spojenými s chováním lidí v týmech a nabízí praktické návody, co 
udělat pro jejich efektivní spolupráci. Z obsahu: vznik pracovních rolí, kvalifikace, zavedení 
týmových rolí, způsobilost versus vhodnost uchazeče, profily pracovních týmů, mezilidské vztahy na 
pracovišti, strategie sebeřízení, budování týmu, vedení v moderní době a budoucí podoba organizace. - 
Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7357-892-3 (brož.) 
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26941 
Jaroslav Stránský a kol. 
Zákoník práce : s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost : nové úplné znění 
Praha : Sondy, 2012, 584 s. 
Znění zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších zákonů, doplněný výkladem a 
judikaturou. Právní stav publikace je k 1.4.2012. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86846-45-3 (váz.) 
 

Právo 
 
26925 
Václav Stehlík 
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie 
Praha : Leges, 2012, 258 s. 
Základní zásady pro aplikaci unijního práva v právu členských zemí. Rozbor právní úpravy ve třech 
oblastech: pravomoc národních soudů a podmínky pro vydávání předběžných opatření při aplikaci 
práva EU, konformita národních časových lhůt s požadavky unijního práva a povinnost národních 
soudů aplikovat unijní právo ex offo s ohledem na limity stanovené národním procesním právem. Dále 
publikace přináší rozbor judikatury Soudního dvora u nejvýznamnějších případů a jejich vlivu na 
jednotlivé procesní instituty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-26-7 (brož.) 
 
26921 
Jiří Straus, František Vavera a kolektiv 
Dějiny kriminalistiky 
Plzeň : Čeněk, 2012, 441 s. : il., portréty, faksim. 
Historický vývoj československé kriminalistiky v celkovém přehledu. Osobnosti kriminalistiky. 
Důležité metody, jejich vývoj a významné instituce. Vztah kriminalistiky a četnictva. - ISBN: 978-80-
7380-370-4 (brož.) 
 
26923 
Jana Girmanová 
Deutsche Rechtssprache 
Právnická němčina 
Praha : Leges, 2012, 269 s. : il. 
Učebnice právnické němčiny je rozdělena na dvě části. První obsahuje obecnější témata o právu a 
základech německého ústavního práva, druhá část prochází základy systému německého občanského 
práva a jeho právní úpravy a připojuje exkurz do civilního práva. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-20-
5 (brož.) 
 
26940 
Milan Bakeš ... [et al.] 
Finanční právo 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxx, 519 s. 
Vysokoškolská učebnice přináší ucelený pohled na obecnou i zvláštní část finančního práva v jejich 
komplexnosti a vzájemné provázanosti. Obsahuje tyto části: Základní otázky finančního práva; Právní 
úprava rozpočtu; Právní úprava rozpočtových příjmů; Právní úprava úvěru, měny a devizového 
hospodářství; Právní úprava finančního trhu. Učebnice přináší poznatky z např. daňového práva 
hmotného a procesního, nové soustavy orgánů finanční správy a celní správy, nové úpravy peněžního 
oběhu a platebního styku a z práva finančního trhu. Zachycuje právní stav k 31.5.2012 a nastiňuje       
v některých oblastech i možnosti dalšího vývoje. - 6., upr. vyd. - ISBN: 978-80-7400-440-7 (váz.) 
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26952 
Karol Rebro ; [přeložil Emil Charous] 
Latinské právnické výrazy a výroky 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 279 s. 
Překladový slovník právnické terminologie. Kromě odborných výrazů, definic a výroků z právnického 
prostředí přináší kniha i překlady aforismů, přísloví a výroků z neprávnických latinských pramenů, 
používaných do dnešních dnů. - 1. vyd. ve Wolters Kluwer ČR - Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-80-
7357-915-9 (váz.) 
 
26939 
Aleš Gerloch, Jan Tryzna, Jan Wintr (eds) 
Metodologie interpretace práva a právní jistota 
Plzeň : Čeněk, 2012, 497 s. 
V pěti kapitolách sborníku autoři analyzují metodologii interpretace práva jako prostředku, který by 
mohl pomoci při uplatňování požadavku předvídatelnosti soudních rozhodnutí a efektů právní 
regulace, právní jistoty. Kolektivní monografie je stěžejním výstupem projektu "Metodologie 
interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě". Autory 
jednotlivých příspěvků jsou přední české i zahraniční osobnosti oboru právní teorie, právní filozofie a 
sociologie. - ISBN: 978-80-7380-388-9 (váz.) 
 
26943 
Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al. 
Odpovědnost státu za legislativní újmu = Staatshaftung für legislatives Unrecht 
Praha : Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2012, 192 s. 
Studie se zabývají relevantními aspekty této problematiky. Přibližují základní pojmy, význam a řešení. 
V druhé části se zabývají odpovědností státu za nerespektování práva EU a dále poskytují pohled tří 
členských států EU - ČR, Rakouska a Německa. - Vydala Univerzita Karlova, Právnická fakulta         
v nakl. Eva Rozkotová, Beroun. - ISBN: 978-80-87488-08-9 (Eva Rozkotová : brož.) 
 
26924 
Klára Hamuľáková, Jana Křiváčková, Renáta Šínová 
Praktikum civilního procesu 
Praha : Leges, 2012, 248 s. 
Praktikum je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. 
Kapitoly se zaměřují na jednotlivé instituty, druhy a stadia civilního procesu (např. příslušnost, právní 
moc, opravné prostředky, vykonávací řízení). Na modelově vyřešený příklad vždy navazují další 
příklady, kontrolní otázky a testy. Dále kniha obsahuje vzorové zadání pro sepsání žalob a odvolání, 
vzorové klauzurní práce, vzorová podání k soudu a vzory soudních rozhodnutí. - 2., aktualiz. a rozš. 
vyd. - ISBN: 978-80-87576-23-6 (brož.) 
 
26910 
Michaela Zuklínová 
Právní úkony : §34-§51 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením 
včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v tzv. novém 
občanském zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) 
Praha : Linde Praha, 2012, 134 s. 
Komentované znění Hlavy čtvrté - právních úkonů: pojem, vznik, změna, zánik, související 
povinnosti, odporovatelnost, smlouvy, návrh na uzavření smlouvy, přijetí návrhu (§34-§51). U každého 
ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky účinné od 1.1.2014. - ISBN: 978-
80-86131-89-4 (brož.) 
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26946 
sestavili Jan Dědič, Jan Lasák 
Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 191 s. 
Výběr judikatury věnované povaze a charakteru akcií je rozdělen do částí: akcie jako cenný papír, 
smlouva o převodu akcií a jiné důvody nabytí akcií. Každé rozhodnutí je zpracováno do podoby 
standardního judikátu doplněného právní větou a podstatnou částí odůvodnění. Právní stav citované 
judikatury byl uzavřen k 15.7.2012. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7357-963-0 (brož.) 
 
26934 
Správní řízení v zemích EU : Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko / Monika Horáková, 
Veronika Tomoszková a kol. 
 Linde Praha, 2011, 294 s. 
Analýze národních právních úprav správního řízení v Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku 
předchází historický exkurs o správním řízení v rakouské monarchii. Následuje popis historického 
vývoje po roce 1918 v jednotlivých státech a výklad o jejich současné právní úpravě, o správních 
úřadech, zásadách správního řízení, o účastnících, řízení v prvním stupni, správním rozhodnutí, 
výkonu rozhodnutí apod. - ISBN: 978-80-7201-845-1 (brož.) 
 
26920 
Alexander J. Bělohlávek 
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, c, 1672 s. 
Komentované znění zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 
Komentář k zákonu reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 
2012. Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. Publikace 
přináší nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR účinný od      
1. 7. 2012. - 2. vyd. - Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži. - ISBN: 978-80-
7179-342-7 (váz.) 
 
26937 
Radek Jurčík 
Zákon o veřejných zakázkách : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xviii, 832 s. 
Komentované znění zák. č. 137/2007 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších zákonů. 
Obsahuje části:  obecná ustanovení, zadávací řízení, zvláštní postupy v zadávacím řízení, zvláštní 
postupy, ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém 
certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek a společná, přechodná a závěrečná ustanovení. - 3. vyd. - Přehled souvisejících předpisů. - 
ISBN: 978-80-7179-222-2 (váz.) 
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Účetnictví 
 
26951I 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards : as issued at 1 July 2012. Part A. 
The consolidated text of the Conceptual Framework, IFRSs including IASs and interpretations, 
and the Preface to IFRSs as issued at 1 July 2012, with extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2012. Část A. 
Konsolidovaný text Koncepčního rámce, IFRS včetně IAS a výkladů a úvodu do IFRS 
uveřejněnému 1. července 2012 s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2012, vii, 1426 s. : rámečky 
Texty aktualizovaného úvodu k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS), Koncepčního 
rámce pro sestavování a předkládání účetní závěrky (IASB Framework), úplné znění Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS 1-13) a Mezinárodních účetních standardů (IAS 1-41); výkladů 
IFRIC a SIC; stav aktualizován k červenci 2012. Na začátku publikace jsou shrnuty změny, jež přináší 
toto vydání oproti vydání loňskému. - [2012 ed.] - V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-
907877-64-3 (brož.) 
 
26951II 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards : as issued at 1 July 2012. Part B. 
The consolidated text of documents accompanying IFRSs including IASs and Interpretations, as 
published at 1 July 2012, and other relevant material, with extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2012. Část B. 
Konsolidovaný text doprovodných dokumentů k IFRS, IAS a výkladů uveřejněný 1. července 
2012 a další příslušné materiály s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2012, vii, 2142 s. : rámečky, tab., schémata 
Druhý díl Příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví obsahuje doprovodné dokumenty 
vydané IASB k IFRS (1 - 13), IAS, výkladům IFRIC a SIC, dále doprovodný dokument vydaný IASB 
v prosinci 2010 - Komentář vedení podniku (poskytuje návod, jak má vypadat komentář vedení 
podniku stojící mimo účetní závěrku ve výroční zprávě) a výkladový slovníček vybraných termínů 
účetního výkaznictví. - [2012 ed.] - V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-907877-65-0 
(brož.) 
 
26942 
Jindřiška Plesníková, Marie Krbečková, Jitka Čálková 
Hospodaření odborových organizací a občanských sdružení 
Praha : Sondy, 2012, 161 s. : formuláře 
Metodický výklad obsahuje tyto části: vymezení základních pojmů, výklad hospodaření občanského 
sdružení, přehled účetních předpisů, přehled mzdových a osobních nákladů, používání finančních 
prostředků a jejich zdaňování, prodej drobného a odepisovaného majetku, daně, vzory smluv a dohod, 
technika provádění kontroly, vzory protokolů. Příklady účtování v jednoduchém a v podvojném 
účetnictví. Vnitřní předpisy pro účetní jednotky účtující v podvojném účetnictví včetně příloh. Právní 
stav publikace je k 1.9.2012. - Obálkový podnázev "Metodický výklad pro praxi k právnímu stavu       
k 1.9.2012". - ISBN: 978-80-86846-46-0 (brož.) 
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26305X 
kolektiv autorů 
Účetní závěrka podnikatelů 2012 
Praha : Svaz účetních, 2012, 72 s. 
Právní rámec účetní závěrky podnikatelů pro rok 2012, inventarizace, uzávěrkové operace, 
sestavování účetní závěrky. V přílohové části jsou uvedeny vzory rozvahy, výkazu zisku a ztráty         
v plném rozsahu a použitý účtový rozvrh 2012. - ISBN: 978-80-87367-32-2 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
26950 
Ivan Malý - vedoucí řešitelského kolektivu za ESF MU, Viera Cibáková - vedoucí řešitelského 
kolektivu za VŠEMVS 
Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice: 
vědecký sborník 
Brno : Masarykova univerzita, 2012, 251 s. : barev. il., mapy 
Příspěvky ve sborníku se orientují na veřejný a neziskový sektor a sektor finanční. Názvy příspěvků:  
Vývoj ekonomických indikátorů ČR a SR v letech 2005-2010 (P. Valouch); Analýza nabídky 
bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech (J. Krajíček); Úvěrové financování 
podniků ve vybraných regionech SR (V. Sysáková, M. Sobeková Majkalová); Dopady vybraných 
veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice (D. Pánek); O pojišťování v regioně 
(V. Čejková); Vývoj pojišťovnictví v ČR a SR v letech 2005-2010 (T. Lyčková); Úloha komerčních 
pojišťoven při řešení dopadů živelných událostí v regionech ČR (F. Řezáč); Přímé zahraniční investice 
v SR a regionální disparity (J. Táncošová); Vliv samosprávných krajů na rozvoj regionů (M. Hamalová, 
I. Gecíková); Vliv krajských samospráv na rozvoj regionů (J. Selešovský, M. Pavlík); Zdravotnické 
ukazatele evropských regionů - hodnota produktů zdraví obyvatelstva v SR (M. Kohut'ár); Aktuální 
problémy tvorby a implementace zdravotní politiky z pohledu regionů (I. Malý, M. Pavlík, V. Krůtilová); 
Vzdělávání zaměstnanců v kontextu jednotlivých regionů na Slovensku (A. Kachaňáková, K. Stachová); 
Flexibilita vzdělávacího systému v Jihomoravském kraji (M. Páleníková); Způsobilost a kapacity krajů 
SR na řešení krizových situací (S. Filip, M. Kováč); Role krajské samosprávy v procesech krizového 
řízení v ČR (J. Šelešovský, E. Bakoš); Vliv občanského sektoru na regionální rozvoj (V. Hyánek,      
Z. Prouzová). - 1. vyd. - Nad názvem: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Vysoká 
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. - ISBN: 978-80-210-5805-7 (váz.) 
 
26933 
Vladimíra Dvořáková 
Rozkládání státu 
Praha : Universum, 2012, 175 s. : il. 
Autorka se zaměřuje na nešvary ve společnosti, hledá jejich kořeny a uvádí konkrétní příklady             
z politické scény. Týkají se politické kultury, fungování státu a jeho složek, rolí médií atd. Jako 
příklad formování klientelistických vazeb, propojování politiky, ekonomiky a práva objasňuje případ 
nestandardních studií na plzeňské právnické fakultě. V závěrečné části autorka nastiňuje možnosti 
změn. - Vyd. 1. - Písmeno l v názvu přeškrtnuto a nahrazeno písmenem r. - ISBN: 978-80-242-3488-5 
(váz.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
26951 
Ministerstvo financí ; předkládá Petr Nečas 
Dokumentace k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 : pro 
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2012 (listopad), 12 částí : tab. 
Materiál obsahuje tyto části: Nový návrh: střednědobé výdajové rámce na léta 2014 a 2015; Vládní 
návrh nového zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013; Nový střednědobý výhled státního rozpočtu 
ČR na léta 2014 a 2015; Část A: Makroekonomický rámec na rok 2013; Část B: Zpráva k novému 
návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013; Část C: Tabulková část; Část D: Struktura příjmů a 
výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví; Část E: Struktura výdajů vedených v informačním 
systému programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního rozpočtu část 1 a část 2; Část 
F: Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv; Část G: Rozpočty územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti; Část H: 
Hospodaření veřejných rozpočtů. - Čj. MF-112219/2012/11-111. - (brož.) 
 
26841 
[Herausgeber und Redaktion Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2013 : Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang : abgeschlossen am 10. August 2012 
Finanční zpráva na rok 2013 : stav a pravděpodobný vývoj finančního hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu : uzávěrka k 10. srpnu 2012 
Berlin : Bundesministerium der Finanzen (Deutschland), August 2012, 409 s. : tab., grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření Spolkové republiky Německo pro rok 2013 v celkovém 
národohospodářském kontextu vypracovaná na základě schváleného návrhu státního rozpočtu pro rok 
2013 a finančního plánu pro období 2012-2016. Obsahuje finanční plán spolkového státu pro období 
2012-2016, spolkový rozpočet, celkový stav finančních a národohospodářských ukazatelů v období 
sestavování státního rozpočtu pro rok 2013, přehled daňových změn v období 07/2011-06/2012, 
finančních vztahů mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, přehled financí ve vztahu k EU a 
mezinárodních finančních vztahů. Součástí zprávy je obsáhlá statistická část (tabulky, přehledy). - 
Pozn. - (brož.) 
 

Zemědělství 
 
E-9476 
Marie Štolbová a kol. 
Hospodaření zemědělců v oblastech s přírodními omezeními po vstupu ČR do EU = Farming in 
areas with natural constraints after the Czech Republic accession into the EU : (výzkumná 
studie) 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2012, 118 s. : barev. il., mapy 
Analýza podpor, poskytovaných zemědělcům hospodařícím v méně příznivých podmínkách (less-
favoured areas, tj. LFA). Historický vývoj těchto podpor v EU - zavedení podpor, vývoj v 90. letech, 
programová období 2000-2006 a 2007-2013. Vývoj v ČR. Srovnání opatření LFA v ČR a v ostatních 
zemích EU. Využití půdy a stavy zvířat v LFA po vstupu ČR do EU. Ekonomické výsledky farem      
v ČR podle přírodních památek. Náměty na programové období 2014-2020 a jejich ověření: návrh na 
prohloubení diferenciace sazeb podle závažnosti přírodních omezení, modelování dopadu změn od 
roku 2014 na rozdíly v hospodářských výsledcích a stanovení dopadu degresivity sazeb plateb LFA. - 
ISBN: 978-80-86671-93-2 (brož.) 
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E-9479 
Ivan Foltýn, Ida Zedníčková 
Modelování dopadů zemědělské politiky ČR po roce 2013 = Modelling of impacts of Czech 
agricultural policy after 2013 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2012, 56 s. + [19] s. tab. : il. 
Výsledky výzkumu v oblasti matematického modelování dopadů společné zemědělské politiky EU po 
roce 2013 na zemědělství ČR. Studie obsahuje věcný a matematický popis použitých modelů (modely 
FARMA-4, RENT-4 a AENVI-2), modelové scénáře budoucí zemědělské politiky a jejich informační 
zabezpečení (databáze BASELINE) a dále charakteristiky typových 100ha farem v různých výrobních 
oblastech ČR, na nichž se dopady simulují. - Příloha: Porovnání modelů RENT-4 a AENVI-2 pro 
jednotlivé komodity v roce 2012 při různých úrovních vstupů. - ISBN: 978-80-86671-94-9 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
26929 
James Lovelock ; [přeložila Petra Královcová] 
Mizející tvář Gaii : poslední varování 
Praha : Academia, 2012, 210 s. : il. 
Známý britský vědec se ve své knize zamýšlí nad tím, jak se lidstvo dokáže vypořádat se změnami, 
které  ho v blízké budoucnosti ohrožují. Kritizuje vědce i politiky, že jejich prognózy klimatických 
změn i reakcí živých organismů na měnící se prostředí nezohledňují reálný svět. Naše planeta živí víc 
lidí a živočichů, než může unést. Přitom není jasné, jakým směrem se budou globální změny ubírat, a 
tedy na co se má lidstvo připravit. Z tohoto pohledu vyznívá kniha dost pesimisticky. - Vyd. 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-200-2118-2 (váz.) 
 

Ostatní 
 
26919 
František Bělohlávek 
20 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat 
Praha : Grada, 2012, 158 s. : il. 
Úspěšné zvládnutí komunikace a jednání s různými typy lidí (intrikán, detailista, plachý, 
nepostradatelný, byrokrat, fantasta, negativista, váhavý člověk atd.). Stanovení problémového typu 
člověka. Vybrané postupy a techniky, které mají pomoci zvládnout slabé stránky u těchto lidí a zvýšit 
efektivitu jejich práce. - 2., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-4323-3 (váz.) 
 
26917 
Petra Klvačová 
Biografie a identity cizinců usilujících o integraci do české společnosti : od "samozřejmé 
nerovnosti" k "nesamozřejmé rovnosti" 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 85 s. 
Výsledky analýzy biografických rozhovorů z let 2005 až 2007 s cizincí žijícími dlouhodobě v ČR. 
Autorka se snaží popsat to, jak si cizinci utvářejí svou identitu někoho, kdo se do nové společnosti 
více či méně úspěšně integruje. Za tři důležité součásti integrace jsou považovány zvládnutí jazyka, 
navazování kontaktů s příslušníky majority a získání pocitu domova v nové zemi. Následuje také 
analýza situací, které naopak integraci komplikují, ve smyslu různých nerovností a z nich vznikajících 
pocitů nespravedlnosti. - ISBN: 978-80-86729-79-4 (brož.) 
 
 
 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

44 

26926 
Theodore W. Moody, Francis X. Martin a kolektiv ; [přeložili Milena Pellarová a Miroslav Korbelík] 
Dějiny Irska 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 499 s. : il., portréty, mapky 
Výklad dějin od nejstarších dob prehistorického Irska až po začátek 21. století. Poslední kapitola se 
věnuje období let 2002-2011 a např. ekonomické krizi v Irsku na konci tohoto období. - 3. vyd. - 
Chronologie. - ISBN: 978-80-7422-179-8 (váz.) 
 
26930 
Vojtěch Černý 
Jak jednat s různými typy lidí : příručka pro manažery i běžný život 
Brno : BizBooks, 2012, 260 s. : il. +1 DVD 
Osvojení si praktických dovedností, jak rozpoznat lidské povahy a charakteristické chování 
jednotlivých typů v různých situacích. Způsoby jednání s nimi. Z obsahu kapitol: popis osobností, 
temperament, lidé svérázní, strategie chování v konfliktních situacích, týmové role, strukturovaný 
rozhovor, sebepoznání, asertivita, styly řešení konfliktů, styly přesvědčování atd. V každé kapitole 
jsou uvedeny příklady, testy a fotografické ukázky (též na DVD). - 2. vyd. - Videokurz na DVD. - 
ISBN: 978-80-265-0031-5 (váz.) 
 
26916 
Josef Bernard, Věra Patočková 
Mezinárodní mobilita českých vědců a výzkumníků a jejich pobyty v zahraničí 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 139 s. : il. 
Studie o mobilitě českých vědců zpracovaná na základě vybraných sekundárních statistických dat, 
pomocí nichž lze odhadnout rozsah zahraničních pobytů českých výzkumníků od roku 1998. Ve studii 
jsou popsány výsledky dotazníkového šetření výzkumníků (sestavený dotazník je též k dispozici), 
kteří mají zkušenost se studijním nebo pracovním pobytem v cizině a analýza provedených 
kvalitativních rozhovorů s několika výzkumníky působícími ve Velké Británii. Zmíněny jsou instituce, 
které spoluvytvářejí výzkumné prostředí v ČR a přispívají k formování migračních motivů. Součástí 
jsou i zveřejněné rozhovory s vedoucími představiteli těchto institucí. Studie v závěru nabízí 
případovou studii z Jihomoravského kraje "Role institucí veřejného sektoru na regionální úrovni". - 
ISBN: 978-80-86729-78-7 (brož.) 
 
26931 
Klara G. Romanová ; [překlad Milena Jeřábková] 
Rukopis, klíč k osobnosti 
Praha : Argo, 2012, 366 s. : il. 
Kniha se věnuje problematice vztahu mezi charakterem rukopisu a osobností jeho pisatele. Autorka     
v úvodu stručně nastiňuje dějiny grafologie, poté se zabývá jednotlivými vývojovými stupni rukopisu 
(čmárání, výuka psaní, rukopis v období dospívání, rozvoj osobního stylu). Nejrozsáhlejší oddíl 
publikace je věnován zkoumání jednotlivých rysů rukopisu (např. sklon, vázání, plynulost, psací tlak, 
členění) a interpretaci rukopisného písma. Závěrečná kapitola obsahuje ukázky analýzy čtyř 
vybraných rukopisů. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-257-0513-1 (brož.) 
 
26944 
Marie Čechová 
Řeč o řeči 
Praha : Academia, 2012, 311 s. 
Soubor studií zaměřených na aktuální jevy komunikace a na jejich osvojování. Praktické problémy 
řečové kultury, aplikující znalost a chápání systémových jazykových jevů na konkrétní řečovou situaci 
(jevy lexikální a gramatické). Frazeologie (mládeže ve školním a mimoškolním prostředí, v kultuře 
apod.). Medailonky vybraných bohemistů 20. století. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-2069-7 (brož.) 
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26911 
Roger Dawson ; [přeložila Bronislava Grygová] 
Tajemství efektivního vyjednávání : tajemství mistra vyjednávání 
Olomouc : ANAG, c2012, 375 s. 
Autor se zabývá všemi aspekty vyjednávacího procesu a poskytuje praxí prověřené rady. Z obsahu: 
jak rozpoznat neetické otázky, klíčové principy strategie efektivního vyjednávání, stresující etapy 
vyjednávání, jak porozumět druhé straně a jak ji dostat pod kontrolu, analýzy různých vyjednávacích 
stylů atd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7263-764-5 (brož.) 
 
26947 
Václav Rambousek 
Všežravý stát 
Praha : Plot, 2012, 143 s. 
Fungování veřejné ekonomiky a politiky. Kniha analyzuje charakter volebního chování v souvislosti 
se zdaněním a rozpočtovými výdaji, paradox většinového hlasování a jeho důsledky, politické 
obchodování, chování byrokracie, vlivy zájmových skupin a další jevy.  Smyslem knihy je prosazení 
politicko-ekonomických znalostí jako součásti základního vzdělání, které by mohlo změnit volební 
chování části voličů tak, aby dávali přednost nabídce politik a politiků omezujících destruktivní roli 
přebujelého státního aparátu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7428-124-2 (váz.) 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2013 
stav ke dni 25.1.2013 D = dar 

100 +1 Zahraniční zajímavost  

1000 řešení  

21. století  

Acta Oeconomica Pragensia D 

Acta VŠFS D 

Ad notam  

Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika  (v angl. jazyce)  

Akademický bulletin D 

Antitrust  

AUCO Czech Economic Review D 

Auditor  

Bankovnictví  

Bulletin advokacie  

Business Spotlight  

Cenový věstník  

City Magazín Dnes  

Clo-Douane  

CNB - Economic Research Bulletin D 

Computer  

Convergence Programme of the Czech Republic D 

Časopis pro právní vědu a praxi  

Český export - magazín týdeníku Profit  

Čtenář  

Daně a finance (dříve Daně)  

Daně a právo v praxi D 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Daně a účetnictví v otázkách a odpovědích  

Daně, účetnictví - vzory a případy  

Daňová a Hospodářská Kartotéka  

Daňový expert  

Daňový tip  

Demografie  

Dokumentační zpravodaj VÚPSV  

Doma - Magazín MFD  

Dům a bydlení  -  příloha středečního Práva  

E + M Ekonomie a management  

EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 

Ekonom  
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Ekonomická revue D 

Esprit  

Euro   

Excerpta Iuridica D 

Exportér - příloha týdeníku Ekonom  

Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  

Finanční aktuality D 

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Finanční management  

Finanční zpravodaj D 

Fiscal Outlook of the Czech Republic ( v angl. jazyce) D 

Fiskální výhled České republiky D 

Forbes Česko  

Fórum sociální politiky  

FP - finanční poradce  

GeoBusiness  

Gorinfo D 

Hospodářské noviny  

HR Forum  

Chip  

IN magazín Hospodářských novin  

Informace odborné knihovny MF  

Informační bulletin - Úřad pro ochranu osobních údajů D 

Interní auditor D 

Judikatura Evropského soudního dvora  

Jurisprudence - specialista na komentování judikatury  

Knihovna  

Knižní novinky  

Konkurs a vyrovnání D 

Konkursní noviny D 

Konvergenční program České republiky D 

Lidové noviny  

Listy   

Macroeconomic Forecast of the Czech Republic  - angl. Verze D 

Magazín MF DNES  

Magazín Práva  

Makroekonomická predikce České republiky D 

Mezinárodní vztahy  

Mladá fronta Dnes  

Moderní obec  

Moderní řízení  
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Mzdová účetní  

Národní pojištění  

Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku D 

Obec a finance                    

Obchodněprávní revue  

Obchodní právo  

Odhadce a oceňování majetku  

Ona Dnes - magazín MFD  

Parlament, vláda, samospráva - PVS  

Parlamentní listy D 

Pátek Lidových novin  

Pohledy D 

Pojistné rozpravy  

Pojistný obzor D 

Politická ekonomie  

Poradce  

Poradce veřejné správy  

PPP - bulletin D 

Práce a mzda   

Práce a sociální politika  

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  /PaM/  

Prague Post  (v angl. jazyce)  

Praktický poradce v daňových otázkách  

Právní rádce  

Právní rozhledy  

Právník  

Právo  

Pro-Energy magazín D 

Proč ne ? !  (sam příl. HN)  

Průvodce pracovněprávními předpisy  

Přehled kulturních pořadů  

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva  

Psychologie pro praxi  

Revue Prostor  

Rovné příležitosti do firem D 

Sbírka mezinárodních smluv  

Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy D 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva  
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Sbírka zákonů  

Scientia et Societas D 

Scientific American  

Senát D 

Sondy revue  

Současná Evropa D 

Soudní inženýrství  

Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  

Soudní rozhledy  

Správní právo  

Statistika  

Stavební právo - bulletin D 

Stavitel  

Střecha D 

Styl pro ženy  

Test  

Trestněprávní revue  

Týden  

Účetní a daně  

Účetní tip  

Účetnictví D 

Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob  

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí D 

Účetnictví v praxi D 

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Urbanismus a územní rozvoj  

Ústřední věstník ČR  

Veřejná správa   

Veřejná správa online  -  příloha časopisu Obec a finance  

Veřejné zakázky  

Věstník Ministerstva zemědělství ČR  

Věstník Ministerstva životního prostředí ČR  

Věstník Národního bezpečnostního úřadu D 

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí D 

Víkend - magazín HN  

Zemědělec  

Zeměměřič  

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí D 

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2013 
stav ke dni 25.1.2013 

 

American Economic Journal. Applied Economics USA čtvrtletník 

American Economic Journal. Economic Policy USA čtvrtletník 

American Economic Journal. Macroeconomics USA čtvrtletník 

American Economic Journal. Microeconomics USA čtvrtletník 

American Economic Review USA čtvrtletník 

Auszüge aus Presseartikeln Německo týdeník 

Bank of Finland Bulletin Finsko čtvrtletník 

Der Betrieb Německo týdeník 

Biatec Slovensko měsíčník 

BIS Quarterly Review Švýcarsko čtvrtletník 

Bulletin for International Taxation Nizozemsko měsíčník 

Bundesgesetzblatt Teil I a II Německo nepravidelně 

CESifo Economic Studies Německo čtvrtletník 

Conjoncture Francie měsíčník 

Deutsche Bundesbank Financial Stability Review Německo 1x ročně 

Deutsche Bundesbank Geschäftsbericht Německo 1x ročně 

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht Německo měsíčník 

Deutsche Bundesbank - Monthly Report Německo měsíčník 

The Economist Vel.Brit. týdeník 

Ekonomické rozhľady Slovensko čtvrtletník 

Energy Prices and Taxes Francie čtvrtletník 

Environmental Finance Vel.Brit. měsíčník 

European Taxation Nizozemsko měsíčník 

Financial Times Vel.Brit. deník 

Finančný spravodajca Slovensko nepravidelně 

Finansy Rusko měsíčník 

Finanzarchiv Německo čtvrtletník 

Finanzmarktstabilitätsbericht Rakousko 2 x ročně 

Finanz-Rundschau Německo čtrnáctideník 

Fiscal Studies Vel.Brit. čtvrtletník 

Focus on European Economic Integration Rakousko 2x ročně 

Geldpolitik & Wirtschaft Rakousko čtvrtletně 

Green Budget News Německo 3x ročně 

Handelsblatt Německo deník 

IMF Economic Review USA čtrnáctideník 

International Financial Statistics USA měsíčník 

International VAT Monitor Nizozemsko 6x ročně 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo 6x ročně 
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Journal of Economic Literature USA čtvrtletník 

Journal of Economic Perspectives USA čtvrtletník 

Journal of Financial Crime Vel.Brit. čtvrtletník  

Monatsbericht des BMF Německo měsíčník 

Monthly Bulletin (European Central Bank) Německo měsíčník 

OECD Energy Prices and Taxes Francie 4x ročně 

Problemes économiques Francie čtrnáctideník 

Statistiken: Daten und Analysen Rakousko čtvrtletník 

Trend Slovensko týdeník 

Trend Top Slovensko 6x ročně 

Trésor – Economics Francie   

Umsatzsteuer – Rundschau Německo měsíčník 

Voprosy ekonomiki Rusko měsíčník 

Wirtschaft und Statistik Německo měsíčník 

Wirtschaftswoche Německo týdeník 

Zbierka zákonov SR Slovensko podle potřeby 

Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik Německo 3x ročně 
 
ROČENKY 
 
 
Balance of Payments Statistics Yearbook   USA 

International Financial Statistics Yearbook   USA  dar 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky   Slovensko  
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