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Analysis of the Impact of the Economic Crisis on Public Finances
Autor: Jílek, M., Štefko M. Fiscal Behaviour of Local Governments in EU Member Countries Face to Face Financial
Crisis ( pp. 158 - 178). In.: Vítek, L. (ed.), Analysis of the Impact of the Economic Crisis on Public Finances. 1 edition.
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, 316 pages, ISBN 978-80-7357-763-6
The book analyses impacts of the economic crisis on public finances in developer countries using a quantitative
approach. Most chapters include a quantitative analysis of impacts of the economic development from the international
perspective, while as a tool was most frequently used the regression analysis. The publication comprises two parts. The
first nine chapters are devoted to the fiscal policy and public expenditures, the final four chapters focus on the issue of
taxation.
The first chapter mainly focuses on possible solutions of fiscal imbalances and concludes that the states shall focus on
improving the efficiency and effectiveness of public expenditures. The second chapter examines whether the
redistribution policy is positive or negative with respect to the economic growth byz analysing government expenditures
on the welfare state in the old and new poscommunist EU countries and finds that welfare state expenditures have a
statistically significant negative coefficient confirming the postulated hypothesis of a negative impact on the GDP growth
rate. The following chapter tested five determinants of social expenditures that had been previously identified as robust.
The regressions confirmed the hypotheses of a positive effect of the unemployment rate and population ageing and a
negative effect of the GDP growth. The fourth chapter analyses the link between the volume of public spending and the development of the rate of
unemployment. The fifth chapter quantifies interactions between the selected macroeconomic indicators and the development of the government
debts in the Slovak and Czech Republic. The sixth chapter applies econometric methods in order to test the hypothesis of an impact of an economic
crisis on the public procurement market of construction contracts. The analyses confirmed existence of the competitive effect of a relatively strong
intensity. The seventh chapter analyses changes in the values of fiscal indicators related to the local government levels in the EU-27 member states
with the aim of finding the causal relationship to the economic crisis. The eighth chapter focuses on the effectiveness of public expenditures
provided to the export credit promotion in a post-transition country, in this case the Czech Republic. The ninth chapter compares the mental health
care financing in selected Eastern European countries. The tenth chapter opens the tax policy section of the book and focuses on the area of
businesses and corporate taxation in developer countries, their structure and impacts of the economic crisis on tax revenues. The eleventh chapter
represents a follow-up to the previous issue and discusses the pros and cons of the financial sector taxation/financial transaction tax. The twelfth
chapter analyses the shift in the tax burden on buyers of foodstuff within the change of the reduced value added tax rate in the Czech Republic. The
final chapter analyses excise duties from tobacco products, particularly during the period of the recent economic crisis.

Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future
Autor: Jílek, M., Lacina L. Deficit Bias of Public Finances, Public Debt and Fiscal Rules ( pp. 45 - 68). In.: Lacina, L.,
Rozmahel, P., Rusek, A., (eds.). Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future. Bučovice:
Martin Stříž Publishing, 2011, 278 pages, ISBN 978-80-87106-45-7
The crisis of European economic arrangements and the common currency will soon enter its third year. Long gone is
the hubris of European elites, triumphalism and celebratory speeches and publications. The crisis is centered in the
Eurozone, with its future – in the present incarnation – uncertain. The gloom regarding this future is increasingly setting
in, sometimes bordering on the outright panic.
The former French Foreign Minister Alain Juppe argues that „the dissolution of the Eurozone is not acceptable, because
it would also bet he dissolution of Europe. If that happens, then everything is possible. Peace is not guaranteed for all
time.“ The leader of Liberal MEP` s and the former Belgian Prime Minister Guy Verhofstadt says that, „with the abolition
of the single currency, the likelihood would be that monetary abstacles, foreign exchange rates and possibly even
border controls would be reintroduced, as nationalism once again took hold across the continent. Within a fairly short
time we would witness a dismantling of the internal market.“ And the respected economist Charles Wyplosz writes that
„the spectre of the 1930s, including the competitive devaluations and the Eurozone breakup, id getting dangerously
relevant“.
The situation is undoubtedly serious, But the answer is not a panic or politically unfeasible and dangerous concepts like the „transferunion“, known
as Eurobonds. The creative and innovative solutions will be required, including most likely the Eurozone`s restructuring, perhaps some dual
currency regimes and may be some elements of an increased fiscal and financial centralization.
Contributions in this volume seek to help the understanding of the current and future economic dynamics by looking at the recent past – and, when
appropriate, drawing „lessons“ for the future. Economist from eight countries took critical looks at the various aspects of the Eurozone and broader
European economies. To find the way forward, the understanding of current and past realities is necessary. This book is the step in this direction.

Správa daní pro ekonomy
Autor: Alena Vančurová, Václav Boněk
Rok vydání: 2011 Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 156 stran, ISBN 978-80-7357-701-8
Kniha je určena každému, kdo musí jednat se správcem daně anebo kdo chce mít základní přehled o tom, jak spravování
daní u nás probíhá.
Procesní daňové právo, jehož představitelem je zejména od roku 2011 účinný daňový řád, je předpis rozsáhlý a
samozřejmě psaný právním jazykem a dosud byl několikrát publikován s komentáři. Tento text je určen studentům
ekonomicky zaměřených oborů a všem, kteří se chtějí orientovat v pojmech a procesech, jež jsou součástí správy daní.

Základy účetnictví pro zemědělské obory
Autor: Jindra Kouřilová, Jarmila Rybová
Rok vydání: 2011 Nakladatelství: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 108 stran, ISBN 978-80-7394-297-7
Publikace k předmětu Účetnictví je určena studentům oborů zaměřených na zemědělství a další technické směry
studované na ZF JU. Pokud absolvujete tento předmět, nejen že zvládnete rámcově daňovou evidenci, ale porozumíte
podkladům, které pro řízení podniku nezbytně potřebujete.

Základy účetnictví, cvičení
Autor: Miroslava Vlčková, Jaroslav Svoboda
Rok vydání: 2010 Nakladatelství: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 141 stran, ISBN 978-80-7394-255-7
Skripta „Základy účetnictví“ obsahují příklady ke cvičení a samostudiu tohoto kurzu, který je zahrnut téměř ve všech
studijních programech a oborech bakalářského stupně studia Ekonomické fakulty. Zároveň jsou skripta využitelná i pro
ostatní fakulty a součásti JU v Českých Budějovicích.
Cílem kurzu je seznámit se s účetnictvím jako systémem informací o majetku, závazcích a hospodaření, dále se
základními postupy a metodami účetnictví, pochopit jeho podstatu a zvládnout základní účetní souvztažnosti
v podmínkách účetnictví dle legislativy ČR.
Skripta vycházejí z textů „Základy účetnictví“ autorek Ing. J. Strádalové a Ing. M. Bicanové, které svolily s renovací. Za
tuto vstřícnost bychom jim touto cestou rádi poděkovali.

Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize
Autor: Jílek, M. Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla (kap. 1, s. 5 až 35).
V: Kubátová, K. (ed.), Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné
krize. Praha : Wolters Kluwer, 164 stran, ISBN: 978-80-7357-609-7
Předkládaná monografie je reakcí vybraných členů akademické obce (někteří mají i
praxi ve veřejné správě) v Česku a v jednom případě na Slovensku, na příčiny a
projevy hospodářské krize, která zasáhla svět v roce 2008. Bezprostředně po
bankrotech prvních „obětí“, či možná „viníků“, krize začaly vlády a mezinárodní
organizace iniciovat tzv. „protikrizová opatření“, převážně rozpočtová. Některá z těchto
opatření jsou pouze výrazem urychlení již dříve probíhajících procesů ke zlepšení
kondice veřejných rozpočtů. Jiná jsou ad hoc opatřeními nesoucími rysy záchranných
opatření „za každou cenu“ bez ohledu na dlouhodobé požadavky a někdy zcela proti
poznatkům fiskální teorie.
Monografie se zabývá nejdůležitějšími oblastmi veřejných financí, na něž krize neblaze
dopadá, nebo oblastmi, kde se veřejné rozpočty mohou zapojit do řešení krize či do
zmírňování jejích dopadů na ekonomiku a společnost. Ať již se jedná o obecnější
rozpočtová témata, jako je deficit a dluh (kapitola 1), nebo o veřejné výdaje a daně
(kapitola 2, 3 a 4), nebo o specifické a sektorové problémy jako financování obcí (kapitola 5 a 6), státní dluhopisy a dluhová služba (kapitola 7),
penzijní a zdravotní systémy (kapitola 8 a 9), zelený růst (kapitola 10), a optimalizace konkrétních daní (kapitola 11).
Předpokládáme, že čtenáři ocení tuto jednu z prvních ucelenějších reakcí na aktuální krizi na našem trhu.

Multifunkční ekologické a konvenční zemědělství se zřetelem na podhorské a horské oblasti
Autor: Jindřiška Kouřilová
Rok vydání: 2010 Nakladatelství: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 162 stran, ISBN 978-80-7204-683-6
Problematika hospodaření ekologických, ale potažmo i konvenčních zemědělců v současných podmínkách
s přihlédnutím k hospodaření ve vyšších nadmořských výškách a to v širším kontextu.

Vliv dotací na ekonomickou situaci českých zemědělských podniků
Autor: František Střeleček, Jana Lososová, Radek Zdeněk
Rok vydání: 2009 Nakladatelství: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 85 stran, ISBN 978-80-7394-174-1
Vzhledem ke značnému objemu prostředků jdoucích do zemědělství je potřeba kvantifikovat dopady jednotlivých
prostředků SZP na hospodářské výsledky zemědělských podniků. Je potřebné mít přehled nejen o efektivnosti nástrojů
zemědělské politiky, ale také posoudit jejich dopady v rozdílných výrobně-klimatických podmínkách. Cílem publikace je
vyhodnocení dopadů Společné zemědělské politiky na ekonomickou situaci agrárního sektoru.
Součástí publikace je popis vývoje Společné zemědělské politiky se zaměřením na její reformy, popis vyjednaných
podmínek SZP pro ČR, vývoj podpor agrokomplexu v ČR, vývoj objemu a struktury dotací v jednotlivých státech EU,
podrobný popis vývoje přímých plateb v ČR včetně neaplikovaných variant a jejich modelové aplikace na výběrovém
souboru zemědělských podniků. Dále výstup obsahuje způsoby administrace přímých plateb v nových členských zemích
EU a přehled variant uplatňování přímých plateb v EU, srovnání konkurenceschopnosti zemědělských podniků v České
republice se státy s podobnou výrobní strukturou.

Dotace v zemědělství
Autor: Jindřiška Kouřilová, Jiří Pšenčík, Daniel Kopta
Rok vydání: 2009 Nakladatelství: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 182 stran, ISBN 978-807204-637-9
Publikace je věnována otázkám dotací s přihlédnutím k ekologickému zemědělství ve vyšší nadmořské výšce, a sice
v jejich kontextu na makroekonomickou sféru s vazbou na dotace a daně, agregátní poptávku a finanční toky; dotacím
na úrovni tzv. skrytých dotací. V dalším je prezentován přínos dotací, problematika jejich využívání, pohled zemědělce a
donátora. Dotace a jejich úskalí i v účetní a daňové oblasti promítající se do ukazatelů hodnocení finančního řízení
podniku tvoří závěrečnou pasáž.

Daňová evidence 2008
Autor: Jarmila Křížová,
část 2: díl 9, 13, 14
Jindřiška Kouřilová,
část 2: díl 10, 15
Hana Hlaváčková,
část 2: díl 11, 12
Rok vydání: 2008 Nakladatelství: Praha: ASPI, 580 stran, ISBN 978-80-7357-337-9
MERITUM je řada právních a ekonomických publikací, které v jednom svazku poskytují úplný a aktuální výklad dané
problematiky. Tyto publikace umožní čtenářům rychlé řešení problémů, které přináší praxe. Každý svazek je zpracován
tak, aby nabídl úplnou informaci o daném tématu, výklad je proto doprovázen příklady, souvisejícími předpisy, judikaturou
a literaturou.

Efektivnost intenzifikačních nákladů. Vědecká monografie
Autor: František Střeleček, Radek Zdeněk
Rok vydání: 2008 Nakladatelství: Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 145 stran, ISBN 978-807394-134-5
Cílem monografie je pomocí malého počtu základních ukazatelů (jednotkových nákladů, jednotkových diferenciálních
nákladů, ceny a objemu produkce v naturálních a peněžních jednotkách) posoudit vzájemné vztahy mezi těmito ukazateli z
hlediska hospodárnosti a účinnosti výrobního procesu. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou teoreticky
vysvětleny vztahy, které mezi danými ukazateli platí. Po definování jednotlivých ukazatelů jsou diskutovány vztahy mezi
ukazateli a jejich vliv na objem produkce a hospodářský výsledek. Navazující systém kvantitativního hodnocení ukazatelů
je založen na pyramidálním modelu. Na závěr první části je sestaven komplexní postup hodnocení vycházející ze
sledovaných vztahů. V druhé části je provedena aplikace těchto vztahů na všechny racionální varianty, které se mohou v
praxi vyskytnout.

Intensification costs efficiency. Monograph.
Autor: František Střeleček, Radek Zdeněk
Rok vydání: 2008 Nakladatelství: Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
The aim of monograph is to assess mutual relation of a few indicators (unit costs, differential unit costs, price and the
volume of production in in-kind and monetary units) in terms of economy and efficiency of production. The monograph is
divided into two parts. The first part will give a theoretic explanation of relations that apply among the above mentioned
indicators. After defining indicators, their relations and influence on the volume of production and the profit/loss are
discussed. Such relations refer to the development of the theory of production and cost functions. Connected system of
quantitative evaluation of indicators is based on the pyramid model. The system of quantitative evaluation is based on the
expression of absolute and relative saving and overrun of individual indicators and the expression of their future
development under set conditions. A complex process of evaluation based on monitored relations is connected to the
conclusion of the first part. The second part consists of the application of these relations to all rational types that may occur
in practice

Fiskální decentralizace, teorie a empirie
Autor: Milan Jílek
Rok vydání: 2008

Nakladatelství: Praha: ASPI, 426 stran, ISBN 978-80-7357-355-3

Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící
koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha podrobněji zaměřuje na výdajovou i příjmovou
decentralizaci. Pozornost je věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, dotačním i návratným příjmům
decentralizovaných úrovní veřejné vlády. Významný prostor je vyhrazen systémům rozpočtového určení daní a daňové
autonomii, neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím při fiskální decentralizaci a koncepcím dotačních systémů. V
neposlední řadě je vyložena problematika fiskální nerovnováhy na decentralizovaných úrovních vlády. Kniha obsahuje
velký počet grafických a tabulkových příloh a je zároveň empirickou studií stavu a vývoje fiskální decentralizace v
zemích EU a OECD, s důrazem na financování územních samospráv v ČR. Součástí je také česko-anglických slovník
důležitých pojmů.

Multifunkční ekologické a konvenční zemědělství se zřetelem na podhorské a horské oblasti
Autor: Jindra Kouřilová
Rok vydání: 2007 Nakladatelství: Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 108 stran, ISBN 978-807394-012-6
Je prvým dílem ze třídílného plánovaného příspěvku k problematice zemědělství se zaměřením na zemědělství
ekologické. Text vychází ze tří hlavních částí, které by měly být aplikovány či dále rozvíjeny v dílech dalších. A to odrazu
způsobů hospodaření zemědělství v ekonomické teorii při zohlednění krajinně ekologického faktoru, dále ekonomickým
aspektům marketingu bioproduktů, oblastem rizika v různých úrovních. Přílohy obsahují mimo jiné hodnocení způsobů
přímého prodeje, vč, rakouských zkušeností a předpisů, ukázku komplexního přístupu k průzkumu prodeje.

Proportioning Production Costs. Operating and Financial Leverage. Treatise . Monograph.
Autor: František Střeleček
Rok vydání: 2007 Nakladatelství: Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 56 stran, ISBN 978-807394-043-0
The monograph is divided in two parts – proportioning production costs and operating and financial leverage. The first
part deals with relations among revenues, volume of production, costs and profit and their development. Various types of
break-even point are noticed as well as the way of its calculation. The second part deals with operating leverage, its
degree and relation to the break-even point, financial leverage and its degree and use within the assessment of debt
financing. The monograph includes a number of figures and examples.

Degrees of cost efficiency. Monograph
Autor: František Střeleček
Rok vydání: 2007 Nakladatelství: Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 61 stran, ISBN 978-807394-044-7
The monograph deals with the change of costs and its effect upon the change of profit. The first part is devoted to the
theoretical framework of the area. The formulas needed for calculating used indicators are stated and described here and
economic effect of the degrees of effectiveness is explained by the means of graphs and formulas. The second part
gives the definition of the degrees of effectiveness. Each of them is characterised, and monitored indicators are
evaluated and described.

Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. Monografie
Autor: František Střeleček
Rok vydání: 2007 Nakladatelství: Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 58 stran, ISBN 978-807040-915-2
Monografie je rozdělena do dvou částí – proporcionování nákladů na výrobu; a provozní a finanční páka. První část se
věnuje vztahům mezi tržbami, objemem produkce, náklady a ziskem; a jejich vývoji. Je zde uvedeno několik typů bodu
zvratu a způsob jejich výpočtu. Druhá část se věnuje provozní páce, stupni provozní páky a jejich vztahu k bodu zvratu;
finanční páce a stupni finanční páky a jejich využití při hodnocení dluhového financování. Monografie je doplněna řadou
grafů a demonstrativních příkladů.

Stupně efektivnosti nákladů. Monografie
Autor: František Střeleček
Rok vydání: 2004 Nakladatelství: Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 64 stran, ISBN 80-7040722-0
Stupně efektivnosti nákladů poskytují základní znalosti o tom, zda zvyšování objemu produkce je ekonomicky efektivní.
Vyjadřují kvalitativně rozdílné vývojové tendence vycházející ze závislosti mezi objemem produkce a náklady. První část
monografie se věnuje ukazatelům, jejich vzájemným vztahům a efektům vyplývajícím z jejich změn. V druhé části jsou
jednotlivé stupně efektivnosti nákladů podrobně rozpracovány včetně indikací a důsledků.

Lexikon daňové pojmy
Autor: Václav Boněk, Pavel Běhounek, Václav Benda, Alena Holmes
Rok vydání: 2001 Nakladatelství: Ostrava: Sagit, 626 stran, ISBN 80-7208-265-5
Lexikon, by měl být praktickou příručkou. Najdete v ní vysvětlení pojmů z českého daňového práva – a to vždy s odkazem
na příslušné, nejen daňové, právní předpisy, samozřejmě jak práva hmotného (tedy jednotlivých daňových zákonů), tak i
práva procesního, tzn. předpisů upravujících daňové řízení. Najdete, jak a kdy podávat daňové přiznání, jak spočítat
základ té které daně, jaké výdaje jsou či nejsou daňově uznatelné, jaká práva a povinnosti máte při daňové kontrole, a
stovky dalších hesel.
Lexikon by tak měl být pomocníkem nejen daňovým subjektům, podnikovým pracovníkům, daňovým odborníkům
(poradcům, advokátům a dalším), ale měl by sloužit všem, kteří se o danou problematiku zajímají. Nesporně bude
vhodnou literaturou i pro studenty středních a vysokých škol. Hesla, týkající se jednotlivých daní, jsou zpracována k 30.
září 2001. Samozřejmě, daňová soustava každého státu, a tedy i České republiky, se vyvíjí a doznává změn. Proto je
Lexikon vedle knižní podoby vydáván i na CD, které bude pravidelně dvakrát ročně aktualizováno.

Zákon o správě daní a poplatků
Autor: Václav Boněk
Rok vydání: 1997 Nakladatelství: Praha: CODEX Bohemia, 357 stran, ISBN 80-85963-30-2
První a nadlouho jediný komentář k daňovému procesnímu předpisu - k zákonu správě daní a poplatků. Obsahuje
znění zákona s podrobným komentářem k jednotlivým paragrafům a odstavcům, dostupnou judikatura, jakož i texty
souvisejících právních předpisů a seznam smluv o zamezení dvojího zdanění.

Kdo, jak, kdy vyplňuje daňová přiznání
Autor: Václav Boněk, Pavel Prudil
Rok vydání: 1993 Nakladatelství: Č. Budějovice: ACTYS
Praktická příručka pro daňové subjekty vydaná v souvislosti s novou daňovou soustavou účinnou od roku 1993, která
vysvětluje problematiku daňových přiznání u nově zavedených daní. S úvodním slovem tehdejšího ministra financí
Ing. Kočárníka.

Daňová příručka 1992
Autor: Václav Boněk
Rok vydání: 1992 Nakladatelství: Č. Budějovice: DONA
Aktualizované a doplněné vydání Daňové příručky podle právního stavu platného v roce 1992.

Daňová příručka
Autor: Václav Boněk
Rok vydání: 1991 Nakladatelství: Č. Budějovice: DONA
Vůbec první příručka pro nově začínající podnikatele, samostatně hospodařící rolníky a obchodní společnosti, vydaná
počátkem roku 1991. V začátcích podnikání po sametové revoluci seznamovala nově začínající podnikatelské subjekty
stručnou, leč výstižnou a praktickou formou s jejich základními daňovými povinnostmi a právy.

