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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 vývoj sazeb DPH v EU v období 
ekonomické krize, osobní bankroty v ČR od r. 2008 do r. 2012, 
dopad krize na změny vnímání systémového rizika, pracovní 
právo v roce 2013 (přehled změn), retroaktivita daňových zákonů 
v judikatuře, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi pohledem práva EU, legislativa ČR v roce 2011  
(kvantitativní přehled), směnka a spotřebitelský úvěr, federalizace 
eurozóny,  vliv uplatnění daňových úlev a slev na dani na 
zdanění práce a celkovou daňovou povinnost zaměstnance 
v ČR, studie porovnávající jednotlivé komponenty hospodářského 
růstu za použití koncepce růstového účetnictví a návrh na 
vytvoření bankovní unie v EU a problémy její realizovatelnosti.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   
z německy psaného tisku, a to na téma  dědická daň v Německu, 
nová koncepce indikátorů blahobytu a nárůst daňového břemene 
domácností v Německu v roce 2013.  

Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali 
články zaměřené na centrální banky, americký daňový systém, 
empirickou analýzu krátkodobých makroekonomických dopadů 
fiskálního vyrovnávání na základě panelu dat dvaceti zemí 
OECD za období 1970-2008, novou německou dluhovou brzdu, 
obchodní ceny a celosvětové zhroucení mezinárodního obchodu 
v letech 2008-2009 a zvláštní zprávu o severských zemích.  

Články o systémech měnových kurzů v zemích střední 
Evropy a otevřených otázkách jednotného mechanismu dohledu 
v EU jsou vybrány ze slovenského tisku. 

Stále trvá naše nabídka ohledně možnosti zasílání upozornění 
na novinky (např. nová čísla Finančních a ekonomických 
informací, Knižní novinky) a plných textů odborných článků  
z Finančních a ekonomických informací.  

    
  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 303 
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AKTUALITY     
 
Monitoring 
 
Další speciální monitoring, tentokrát na téma Korupce, 
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  
 
27022/933 
Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy: podle 
stavu k 14.1.2013 
 
27022/927 
Daň z přidané hodnoty 2013: zákon o dani z přidané 
hodnoty 2013, směrnice Rady EU o společném 
systému DPH, pokyny a sdělení MF a GFŘ: podle 
stavu k 1.1.2013 
 
27022/928 
Daně z příjmů 2013: podle stavu k 7.1.2013: zákon    
o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, 
pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení 
dvojího zdanění 
 
27022/926 
Občanský soudní řád. Rozhodčí řízení. Exekuční řád. 
Soudní poplatky, mediace a další předpisy: podle 
stavu k 1.1.2013 
 
27022/925 
Obchodní zákoník 2013 a další zákony a prováděcí 
předpisy: podle stavu k 1.1.2013 
 
27022/931 
Oceňování: zákon a vyhláška o oceňování majetku, 
další předpisy: podle stavu k 7.1.2013 
  
27022/932 
Spotřební daně, líh, uhlíková paliva a maziva, 
ekologické daně: daň z plynů, daň z pevných paliv, 
daň z elektřiny: podle stavu k 14.1.2013 
  
27022/930 
Trestní předpisy: podle stavu k 1.1.2013 
  
 

27022/935 
Účetnictví podnikatelů. Audit: podle stavu         
k 14.1.2013: zákon, prováděcí vyhláška, standardy 
 
27022/934 
Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2013  
 
 
Zasílání informací o novinkách  
 
Vzhledem k projevenému zájmu o tuto službu 
bychom ji ještě jednou rádi nabídli.  
 
Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné 
knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x 
měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a 
ekonomických informací, upozornění na případné 
změny výpůjční doby nebo na pořádané akce), 
pošlete, prosím, email, na adresu knihovna@mfcr.cz. 
Pokud si přejete dostávat pouze některá z těchto 
upozornění, uveďte je, prosím, do textu zprávy.  
Službu je možné kdykoli odhlásit, nebo změnit 
její parametry. 
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Daně 
 
Axel Schrinner 
BFH für mehr Erbschaftsteuer 
Spolkový finanční dvůr je pro obsáhlejší daň dědickou 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 15 (22.1.2013), S. 11 
Krátce k návrhu na zavedení jednotné sazby daně dědické v Německu ve výši 10 procent, snížení 
nezdanitelných částek a posuzování všech forem majetku cenou obvyklou; reforma práva dědického je 
žádoucí, neboť současný zákon vykazuje nedostatky (únikové cesty před zdaněním např. 
prostřednictvím podnikového majetku), a také by citelně zvýšila příjmy fiskálu. 
 
Bin it : Europe's financial-transactions tax 
Hoďte to do popelnice : evropská daň z finančních transakcí 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8824, p. 13-14 
Část zemí Evropské unie prosazuje zavedení daně z transakcí s akciemi a dluhopisy ve výši 0,1 % a 
poplatek z derivátových transakcí ve výši 0,01 %, část zemí je proti. V článku se vysvětluje, proč by 
zavedení daně nebylo přínosem. Pokud zastánci daně chtějí získat z finančního sektoru více peněz, 
nechť zavedou odvod, který by se přímo promítal do bilancí jejich vlastních bank. 
 
By James Politi 
Certain as death, complicated as hell 
Jisté jako smrt, složité jako peklo 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38143 (25.1.2013), p. 7 
Nespokojenost s americkým daňovým systémem sílí. Je označován za složitý a nespravedlivý, navíc 
negeneruje dostatečné příjmy do federálního rozpočtu. Stejně jako v r. 1986 (kdy prezident Reagan 
provedl rozsáhlou daňovou reformu) spočívá reformní recept ve snížení sazeb daně z příjmu, rozšíření 
daňové základny a omezení některých daňových úlev. Vyšší příjmy by mohlo zajistit i zavedení daně  
z uhlíku, ale to se nezdá politicky proveditelné. 
 
Miroslav Petr 
Černý trh s lihovinami mají omezit kauce pět milionů: daňové podvody 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 37 (21.2.2013), s. 14 
K připravované novele zákona o povinném značení lihu, která by jako opatření proti nelegálnímu trhu 
měla zavést pětimilionové kauce pro registraci k podnikání u všech výrobců a distributorů, kteří 
označují lihoviny kolkem. Výčet dalších kontrolních opatření navrhovaného zákona a k zavedení 
koncesí pro prodejce lihovin. -- K tématu také viz HN č. 47/2013 (7.3.3013), s. 18. 
 
Ivan Macháček 
Daňové řešení penzijního pojištění v letech 2012 a 2013 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 13-17 
Daňové řešení doplňkového penzijního spoření v roce 2013 (vč. rozdílů proti roku 2012). Daňové 
řešení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, penzijní pojištění a na doplňkové penzijní 
spoření (daňové řešení u zaměstnance a zaměstnavatele), uplatnění odpočtu od základu daně z příjmů. 
Příklady výpočtu, řešení. 
 
Ivan Macháček 
Daňové řešení pracovnělékařských služeb 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 2-5 
Poskytování pracovnělékařských služeb (tj. preventivních zdravotních služeb), úhrada 
pracovnělékařských služeb. Daňové řešení pracovnělékařských služeb, daňové řešení na straně 
zaměstnance/zaměstnavatele. 
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Ivona Ďurinová 
Daňové systémy krajín Škandinávie. 1. časť,  Dánsko a Švédsko  
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 21-25 
Daňový systém Dánska a Švédska. Dánsko: ministerstvo daní, municipální servisní centrum, SKAT 
(daňový a celní úřad), daňové zatížení, přímé a nepřímé daně. Daně fyzických osob (z jednotlivých 
typů příjmů), absence manželského splittingu, církevní daň, minimální daň z příjmu, odvody. 
(Jednotná) daň z příjmů právnických osob, základ daně. Jednotná DPH (a výjimky resp. nulová daň). 
Spotřební daně, zelená daň, tučná daň (platila v letech 2011-2012, důvody zrušení), jednorázová 
registrační daň při koupi automobilu/motocyklu. Švédsko: daňové břemeno, tržní reformy. Cíle 
švédského státu blahobytu. Správa daní, daňová agentura Skatteverket, daňové kompetence 
parlamentu a místní správy, úhrada daní na daňový účet daňového subjektu. Daň z příjmu fyzických 
osob (místní daň = lineární, státní daň = progresivní), základ daně, povinný pohřební poplatek, 
církevní daň, aplikace slevy na dani. (Jednotná) daň z příjmu právnických osob, základ daně, sazba 
daně z kapitálu. Místní poplatek (nahradil původní daň z nemovitostí a v případě domu činí 6 362 SEK 
resp. 0,75 % daňové hodnoty). Tři sazby DPH. Sazby spotřebních selektivních daní (z alkoholu,          
z tabákových výrobků, z energie a uhlíku, ze síry, z elektřiny). Silniční daň. - Pozn. 
 
Niklas Hoyer 
Das letzte Abenteuer 
Poslední dobrodružství 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 3, S. 78-82 
Dědění v Německu; daň dědická, daňové úlevy (nezdanitelné částky) a daňové sazby dle stupně 
spřízněnosti, vliv darů na dědickou podstatu, povinný podíl, zákonný podíl, význam závěti, Berlínský 
testament (a jeho záludnosti). 
 
Ana María Delgado García and Rafael Oliver Cuello 
Direct taxation of electronic commerce in Spain 
Přímé zdanění elektronických obchodů ve Španělsku 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 1, p. 17-29 
Nejvýznamnější daňové otázky týkající se elektronických obchodů se vztahují k mezinárodnímu 
zdanění. V oblasti přímých daní jde o určení sídla daňového poplatníka, kontroverzní uplatňování 
konceptu stálé provozovny a klasifikaci získaného příjmu. Článek pojednává o těchto otázkách           
v návaznosti na článek o nepřímých daních a elektronickém obchodu, který vyšel v tomto časopise      
v dubnu 2011. - Pozn.  
 
Zdeňka Hušáková, Martina Matějková 
DPH u prohlídek v oblasti zaměstnávání 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 27-28 
DPH v případě zdravotních prohlídek prováděných v souvislosti s pracovním poměrem či obecně       
v oblasti zaměstnanosti, judikát Soudního dvora EU C-307/01 (d'Ambrumenil), prohlídky osvobozené 
od daně a podléhající DPH (rozlišení účelu a cíle poskytnuté služby). 
 
Luděk Pelcl 
DPH u zdravotnických prostředků 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 2-3, s. 48-52 
Uplatňování sazeb DPH u zdravotnických prostředků od 1.1.2013; definice zdravotnického 
prostředku, skupiny zdravotnických prostředků pro účely DPH (A, B, C), přesun lékařských přístrojů, 
nástrojů a techniky do základní sazby DPH. Osvobození zdravotnických služeb a dodání zdravotního 
zboží. Doplněno příklady. 
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Tereza Köppelová, Lucie Rytířová 
Jak na daně za rok 2012: daňové přiznání 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 7, s. 37-64 (mimořádná příloha) 
Podrobný návod, jak postupovat při vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012. 
V první části jsou shrnuty změny, které se odrazí v letošním přiznání, a obecné informace o termínech 
pro podání přiznání, na koho se tato povinnost vztahuje, o papírové a elektronické formě daňového 
přiznání, kam a kdy platit daň, výčet příjmů, které se do přiznání nemusejí uvádět a informace             
o zdravotním pojištění a pojistném na sociální zabezpečení. V druhé části je detailní průvodce 
daňovým formulářem a jeho přílohami. -- Viz také příspěvek Změny v přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za zdaňovací období 2012 ve Finančním, daňovém a účetním bulletinu č. 1/2013, s. 25-34. 
 
Marek Hudema 
Jedenáct zemí unie se snaží trikem zavést daň také u dalších států: daň z finančních transakcí 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 22 (31.1.2013), s. 19 
K novému návrhu Evropské komise na zavedení daně z finančních transakcí v jedenácti zemích EU     
v režimu posílené spolupráce a jeho dopadům i na ostatní státy EU. -- Viz také příspěvek Brusel 
oficiálně navrhl daň pro 11 zemí unie v HN č. 33/2013 (15.2.2013), s. 20. 
 
Ivan Černý 
Metylalkoholová aféra: noční můra ministra financí 
Sondy, Sv. 2013, č. 2, s. 24-25 
Krátce k příčinám metylalkoholové aféry (daňové nastavení, absence inventur u legálních výrobců, 
absence minimální ceny, nedokonalý zákon o spotřebních daních, prodej metanolu v ČR bez evidence) 
a možnostem nápravy (snížení spotřební daně, prvky automatické identifikace EAN, GS1-GTS, 
nulová spotřební daň u metanolu). 
 
Jan Břeň 
Místní poplatek ze psů 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 64-65 
Historie místního poplatku ze psů, předmět poplatku, poplatník místního poplatku. Zákonná definice 
poplatníka místního poplatku ze psů, sazba poplatku, osvobození od poplatku. 
 
Dáša Hyklová 
Ničivá zbraň berňáků 
Euro, Sv. 2013, č. 6, s. 42-43 
Snaha o omezování daňových úniků v Itálii je podpořena počítačovým systémem redditometro a 
sledováním výdajů občanů ze strany daňové správy. Příspěvek seznamuje s novým programem italské 
daňové správy redditometro, jenž porovnává konkrétní daňové přiznání se skutečnými výdaji, s jeho 
použitím a charakterizuje postoje občanů a politiků k této novince. 
 
Pavel Kyselák 
Nová smlouva s Polskem 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 40-43 
(Nová) smlouva o dvojím zdanění mezi ČR a Polskem a zabránění daňovému úniku v oboru daní        
z příjmu - vybrané poznámky a rozdíly oproti původní smlouvě. Stálá provozovna, instalační projekt, 
stálé provozovny služeb, převod cen, zajištění daně, příjmy z dividend, příjmy z úroků, licenční 
poplatky, nezávislá povolání, umělci a sportovci, ostatní příjmy. Zamezení dvojího zdanění, výměna 
informací, zásada rovného nakládání. -- K tématu viz též DHK, 2013, č. 3, s. 37-40. 
 
Veronika Sobotková 
Opatření proti zneužívání v systému CCCTB 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 26-34 
CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base, výpočet skupinového základu daně dle 
jednotných pravidel. Jednotlivě k ustanovením proti zneužívání systému CCCTB (opatření proti erozi 
společného konsolidovaného základu daně); princip daňového plánování mezi členy skupiny, ochrana 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

8 

společného konsolidovaného základu daně u transakcí mezi členy skupiny (článek 61, článek 70, 
článek 90), ochrana společného konsolidovaného základu daně u transakcí mezi členy a nečleny 
skupiny, princip daňového plánování mezi členy a nečleny skupiny (článek 80-83, 67, 73, 75). Switch-
over-close, pravidla nízké kapitalizace (vyloučení odpočtu úroků), CFC pravidla (ovládané zahraniční 
společnosti). - Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů v roce 2012 a návrh změny od roku 2013. [2.] 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 1, s. 51-58 
Úprava základu daně při přechodu z uplatňování výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální (PV) a 
naopak, PV při ukončení činnosti poplatníka, PV na dopravu, PV na straně zaměstnavatele. Doplněno 
řadou příkladů. -- Dokončení článku z čísla 12/2012. 
 
Christian Ramthun 
Pi mal Daumen : Steuerpolitik 
Přibližně : daňová politika 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 5, S. 18, 20-22 
Komentář k předvolebním daňovým plánům P. Steinbrücka (kandidát na kancléře za SPD), které 
znamenají výrazné zvýšení daní jak pro podniky, tak pro občany např. zvýšením maximální sazby, 
zvýšením daňového zatížení dosud "chráněných" velkých rodinných podniků, opětovným zavedením 
daně z majetku pro bohaté. Daňové alternativy ostatních politických stran ve stručném přehledu. 
 
Martin Děrgel 
Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 18-25 
Plnění osvobozená od DPH: základní poštovní služby a dodání poštovních známek, rozhlasové a 
televizní vysílání, finanční činnosti (poskytování úvěrů a peněžních půjček), penzijní činnosti, 
pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků/staveb/bytů/nebytových prostor, nájem dalších zařízení, 
výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování 
loterií a jiných her, ostatní osvobozená plnění. Příklady. 
 
Miloslav Kopřiva 
Povinnost podat daňová tvrzení při zániku právnické osoby bez likvidace 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 2, s. 42-46 
Zánik právnické osoby, přechod daňové povinnosti, povinnost podat daňové tvrzení (daň z příjmu 
právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitosti). 
 
Barbora Strnadová 
Převod nemovitosti má být jednodušší a lidé ušetří 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 24 (4.2.2013), s. 5 
Informace o návrhu zákona o dani z nabytí nemovitosti, který by měl od roku 2014 nahradit zákon       
o dani z převodu nemovitostí. Shrnutí navrhovaných změn (přesun povinnosti platit daň z převodu 
nemovitostí na kupujícího, u běžných převodů nebude nutné dokládat cenu znaleckým posudkem, 
osvobození koupě nových bytů od daně z převodu nemovitostí, zjednodušení administrativní 
náročnosti). Očekávané zlepšení výběru daní. -- Viz také příspěvek na s. 1. -- K tématu také příspěvek 
v HN č. 26/2013 (6. února 2013), s. 23 a v čas. Euro č. 8/2013, s. 53. 
 
Zdeněk Burda 
Retroaktivita daňových zákonů v judikatuře 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 57-66 
Retroaktivita daňových zákonů, pravá/nepravá retroaktivita. Komentované judikáty: 1) retroaktivita    
u ceny obvyklé, 2) retroaktivní ustanovení zákona o daních z příjmů měnící zákon v průběhu roku 
formou přílepku k jinému zákonu, 3) retroaktivita u fotovoltaických elektráren, 4) retroaktivita u rezerv 
na opravy, 5) retroaktivita při odečtu ztráty, 6) osvobození od daně z nemovitostí a retroaktivita. 
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S. Sajfijeva 
Rossijskaja sistema nalogoobloženija: vzgljad iznutri 
Ruský daňový systém: pohled zevnitř 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 12, s. 116-132 
V článku se rozebírá daňový potenciál prvků struktury HDP RF podle druhů primárních příjmů           
v letech 2000-2010 a porovnává se daňová zátěž s odvětvovou strukturou HDP. Z analýzy vyplývá, že 
základ systému zdanění představují ty složky HDP, jejichž podíl se snižuje (čistý zisk), kdežto podíl 
složek, které prakticky nepodléhají zdanění (skryté mzdy), nebo těch, jejichž zdanění se těžko 
kontroluje (čistý smíšený příjem), roste. Autorka dochází k závěru, že podíly odvětvové daňové zátěže 
a hrubé přidané hodnoty na HDP musí být vyvážené, jinak není daňový systém efektivní. Analýza 
struktury odvětvových daňových příjmů ukazuje na vysokou diferenciaci daní podle druhu 
ekonomické činnosti a průmyslových odvětví. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Ručení za nezaplacenou DPH v roce 2013 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 2-3, s. 26-29 
Pravidla pro ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z přidané hodnoty od 1.1.2013 
(vč. zvláštního způsobu zajištění daně). Ručení oprávněného příjemce, ručení příjemce zdanitelného 
plnění (realizace ručitelského závazku, výzva správce daně), ručení při úplatě odchylné od ceny 
obvyklé, ručení při úplatě mimo tuzemsko, ručení při úhradě na účet neuvedený v registru plátců, 
ručení za zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, ručení příjemce při dodání pohonných hmot. 
Zvláštní způsob zajištění daně. 
 
Žaneta Olejarová 
Sazby spotřební daně v roce 2013 - stručný přehled 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 40 
Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků od 1.1.2013 a 1.1.2014. Vracení daně z minerálních 
olejů použitých v zemědělské prvovýrobě (úlevy v roce 2013 a jejich zrušení od roku 2014). 
 
Eva Sedláková 
Schválené novely zákona o daních z příjmů v roce 2012. [1.] 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 1, s. 48-50 
V roce 2012 bylo schváleno 7 novel zákona o daních z příjmů. Článek přináší informaci o pěti z nich. 
Jedná se o zákon č. 192/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., 401/2012 Sb., 403/2012 Sb. a 428/2012 Sb. -- 
Dokončení v č. 2/2013. 
 
Eva Sedláková 
Schválené novely zákona o daních z příjmů v roce 2012. [2.] 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 2, s. 47-50 
V roce 2012 bylo schváleno 7 novel zákona o daních z příjmů. Informaci o pěti novelách již časopis 
přinesl v č. 1/2013, následují dvě novely, zákon č. 500/2012 Sb. a zákon č. 503/2012 Sb. 
 
Heike Anger 
SPD startet Kampf gegen Steuersünder 
SPD zahájí boj proti daňovým hříšníkům 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 10 (15.1.2013), S. 10-11 
Boj s daňovým únikem je dlouhodobě tématem německých sociálních demokratů, daňová 
spravedlnost se v pětibodovém programu dostala do centra jejich volebního boje: 1) odnětí bankovní 
licence za napomáhání daňovému úniku, 2) založení skupiny pátračů po daňovém úniku s celoněmeckou 
působností, 3) změny v promlčecí lhůtě v případě porušení daňového práva (jako v USA by lhůta měla 
začít běžet až po odevzdání správného daňového prohlášení), 4) zabezpečení rovnoměrnosti daňových 
kontrol ve všech zemích, 5) zavedení celoevropské automatické výměny informací pro oblast DPH. 
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Matthew Valencia 
Storm survivors: special report on offshore finance 
Kdo přežil bouři: zvláštní zpráva o daňových oázách 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8823, centr. sect. (16 p.) 
V přehledu zabývajícím se daňovými ráji se zdůrazňuje jejich překvapivá odolnost navzdory tlaku, 
kterému jsou zvláště v posledních letech vystaveny. Jednotlivé články podrobně popisují historii, 
hospodářskou úlohu a perspektivy offshore finančních center. -- Překlad jednoho z článků přehledu 
pod názvem Daně platí jen malí viz čas. Ekonom č. 8/2013, s. 50-53. 
 
Laura Pakarinen 
Tax Plan for 2013-2016 and Budget 2013 
Daňový plán pro roky 2013-2016 a Rozpočet 2013 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 1, p. 36-42 
Příspěvek se zaměřuje na daňová opatření, která Finsko hodlá přijmout v nadcházejících letech. Vláda 
zveřejnila svůj Daňový plán na léta 2013-2016 a většina opatření již byla zahrnuta do Rozpočtu 2013. 
Změny se týkají podnikového i individuálního zdanění, DPH i dalších daní. - Pozn. 
 
Rainer Zielke 
The use of the Norwegian petroleum tax regime in international tax planning 
Využití norského daňového režimu pro ropu v mezinárodním daňovém plánování 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 1, p. 30-35 
Článek podává přehled o norském systému zdanění ropy a zejména o strategickém využívání 
dluhového financování akciové společnosti. Tento postup běžně využívají nadnárodní společnosti       
v Norsku k alokaci zisků do země, která má nejnižší daňové břemeno. - Pozn. 
 
Ivana Pilařová 
Úroky z úvěrů a půjček v podmínkách roku 2012 a 2013 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 2-9 
Daňová uznatelnost úroků z úvěrů a půjček (z pohledu dlužníka a daňového dopadu na něj); test 
zahrnutí úroků do nákladů či ceny aktiva, test na časové rozlišení, test na zaplacení úroků věřiteli do 
rozvahového dne, test nízké kapitalizace, test na úroky vázané na zisk poplatníka, test na obvyklou 
úrokovou míru, test na náklady mateřské společnosti související s držbou dceřiné společnosti atd. 
Příklad posouzení daňové účinnosti úroků z úvěrů a půjček, postup. 
 
Marcela Prausová 
Vliv uplatnění daňových úlev a slev na dani na zdanění práce a celkovou daňovou povinnost 
zaměstnance v České republice 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 146-154 
Příspěvek objasňuje konstrukci daně z příjmů fyzických osob v ČR, na příkladech demonstruje 
metodiku zdanění práce dle současného právního stavu a prezentuje dopady uplatnění daňových úlev a 
slev na dani na výslednou daňovou povinnost zaměstnance bez ohledu na aplikované tzv. rovné 
zdanění. Věnuje se také zdanění osob s vysokými příjmy a porovnává maximální roční stropy pro 
platbu pojistného v ČR a ve vybraných zemích EU v roce 2011. - Pozn. 
 
Jan Široký, Kateřina Randová, Regína Střílková 
Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v EU v období ekonomické krize 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 2-4 
Daň z přidané hodnoty je jedinou všeobecnou daní v EU, naléhavostí potřeby přehodnotit systém DPH 
se zabývá "Zelená kniha o budoucnosti DPH. Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH". 
Zmíněny jsou možnosti zjednodušení systému DPH a modely daňových sazeb. Změny sazeb DPH      
v členských zemích (vč. Kypru) v období od 1.1.2008 do 1.1.2013 zachycuje tabulka. 
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Zdeněk Kuneš 
Zákon o DPH od 1. 1. 2013 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 2, s. 51-60 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl od 1. ledna 2013 změněn dvěma zákony. Jedná 
se o zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se 
snižováním schodků veřejných rozpočtů a zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. V článku jsou uvedeny nejdůležitější změny. 
 
Václav Benda 
Změny v registraci k DPH pro rok 2013 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 2-3, s. 15-18 
Změny v registraci osob povinných k dani - plátců daně i identifikovaných osob pro rok 2013. 
Základní vymezení osob povinných k dani (které uskutečňují samostatné ekonomické činnosti). 
Vymezení plátců daně, registrace plátce při překročení limitu obratu, registrace osoby povinné k dani 
jako plátce ve sdružení bez právní subjektivity, registrace osoby povinné k dani jako plátce v ostatních 
případech, registrace osoby povinné k dani jako identifikované osoby. 
 
Bert Losse 
Zur Kasse, bitte 
Platit, prosím 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 1-2, S. 22-23 
Nárůst daňového břemene domácností v Německu v roce 2013 (rodiny s dětmi s jedním/dvěma 
příjmy, single domácnosti); daňová povinnost k jednotlivým daním, odvodům a poplatkům. 
 
Peter Bareis 
Zur möglichen Verfassungswidrigkeit der Erbschaft- und Schenkungsteuer: Anmerkungen zum 
BFH-Beschluss v. 27.9.2012 - II R 9/11, FR 2012, 1044 
K možné neústavnosti daně dědické a darovací: poznámky k rozhodnutí Spolkového finančního 
dvora z 27.9. 2012 - II R 9/11, FinanzRundschau, s. 1044 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 1, S. 13-20 
Komentář k rozhodnutí Spolkového finančního dvora, jímž je odůvodněna neústavnost současného 
zákona o dani dědické a darovací. Jedná se především o zvýhodnění podnikového majetku, které 
nesplňuje zásadu rovného a správného zdanění a děje se k tíži nezvýhodněných poplatníků. Popsána a 
analyzována jsou hlavní zvýhodnění; zkoumán je vztah daně z příjmů a daně dědické a také 
přípustnost rozlišování "dobrých" a "špatných" a tím pádem daňově zvýhodněných či nezvýhodněných 
skupin majetku. Dopady rozdílu tržní a účetní hodnoty. - Pozn. 
 
 
Daně  a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 4/2013  
Rezerva na opravy automobilu. Výdaje na pracovní cesty (2.). Zvýšení základu daně o solidární daň 
(pro roky 2013-2015). Zrušení slevy na dani na poplatníka u seniora s příjmy z výdělečné činnosti (vč. 
příkladů). Registrace k dani z přidané hodnoty (vč. příkladů). Přenesení daňové povinnosti na příjemce 
zdanitelného plnění. Dotazy z praxe k DPH.  
 
Daňový TIP  

č. 5-6/2013  
Změny při uplatnění paušálních výdajů v r. 2013 a důsledky z toho vyplývající. Zdanění soukromého 
životního pojištění.Výnosy příštích období. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 
období roku 2012. Přehled novel ZDP účinných pro zdaňovací období roku 2012. Daňové přiznání 
(příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012). 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Hana Zídková 
Diskuse k metodám odhadů stínové ekonomiky 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 3-17 
Autorka vysvětluje a porovnává metody odhadů stínové ekonomiky používané v tuzemské i zahraniční 
literatuře a posuzuje, které z metod jsou vhodné pro použití v České republice. Nejdříve popisuje 
přímé metody průzkumů (výběrová šetření mezi podniky a domácnostmi, daňové audity), dále se 
věnuje metodám nepřímým (metody rozporů, používané pro odhad produkce a daňových úniků, 
monetární metody, metody trhu práce, metody fyzických vstupů, vícefaktorové metody). Následně 
provádí komparaci metod, analyzuje jejich uplatnitelnost v podmínkách ČR a doporučuje vhodné 
metodologické řešení odhadů české stínové ekonomiky. - Pozn. 
 
Marek Loužek 
John Stuart Mill - 140 let od jeho smrti 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 122-130 
Shrnutí díla klasického politického ekonoma Johna Stuarta Milla na poli ekonomie, filozofie a 
politické teorie. Autor krátce seznamuje s Millovým životem a filozofickým pohledem. Dále rozebírá 
jeho práce "Principy politické ekonomie", "O svobodě" a "Úvahy o vládě ústavní", jeho myšlenky      
o socialismu a vyzdvihuje Millovu obhajobu svobodného jedince. 
 
Middle-income claptrap 
Řeči kolem pasti středních důchodů 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8823, p. 64 
Chudým zemím se někdy zpočátku daří dohánět ty bohaté, ale pak se jejich vývoj zastaví a ony 
uvíznou ve "středně-důchodové pasti", kdy prosperita je v nedohlednu. Navzdory oblíbenosti tohoto 
termínu se problematikou zabývá jen málo teoretických prací, jejichž autoři jsou v článku zmíněni. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : I. Adelmanová a B. M. Wardová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 20, (2012) č. 6, s. 89-97 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dvě ekonomky, které spojuje zájem o rozpory 
procesů ekonomického rozvoje a problémy rozvojových zemí: Irmu Adelmanovou a Barbaru Mary 
Wardovou. Příspěvek shrnuje profesní orientaci, studovaná témata a přínosy těchto odbornic na poli 
ekonomické vědy a výzkumu. Je doplněn stručnými životopisnými údaji a přehledy jejich hlavních 
knižních publikací a klíčových statí. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
By Alex Barker and James Fontanella-Khan 
Banks face EU call to reveal tax breakdown 
Banky čelí výzvě EU, aby podávaly přehled o daních za jednotlivé země 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38165 (20.2.2013), p. 1 
V rámci jednání EU o větší bezpečnosti bank se navrhuje, aby banky přiznávaly své zisky a odvedené 
daně jednotlivě za každou zemi, ve které působí. Evropský parlament i Evropská komise podporují 
transparentnější režim, jednotlivé členské státy unie se však většinou staví proti. Návrhy se týkají         
i omezení bonusů bankéřů. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny č. 39 ze dne 25. 2. 2013, 
s. 19. -- K problematice viz i článek ve FT ze dne 21. 2. 2013, s. 10. 
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Brave new words : central banks 
Báječná nová slova : centrální banky 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8824, p. 59-60 
Po čtyři roky se centrální banky vyspělých zemí snažily ze všech sil oživit ekonomiku pomocí 
konvenční i nekonvenční měnové politiky. Teď, kdy krátkodobé úrokové sazby jsou téměř na nule a 
bilance bank jsou napěchované vládními dluhopisy, začínají centrální banky USA, Británie a Japonska 
zkoušet jiný, "holubičí" přístup. Ten by znamenal tolerování vyšší inflace, alespoň dočasně, ve snaze 
dosáhnout většího hospodářského výkonu. Jde o značný posun vzhledem k tomu, jaký důraz dosud 
centrální banky na udržení nízké inflace kladly. 
 
Tim Oliver Brandi, Patrick Richters 
Das Dritte Finanzmarktstabilisierungsgesetz 
Třetí zákon o stabilizaci finančního trhu 
Der Betrieb, Jg. 65, (2012) Nr. 51-52, S. 2917-2920 
Ze Třetího (německého) zákona o stabilizaci finančního trhu (FMStG) vyplývají především změny 
zákona o stabilizačním fondu finančního trhu (FMStFG) a restrukturalizačního zákona, což znamená 
prodloužení lhůty pro stabilizační opatření dle FMStFG do konce roku 2014 a také vyrovnání ztrát 
stabilizačního fondu FMS (který je financován bankovní daní). Příspěvek mj. vymezuje podniky resp. 
finanční instituce, které jsou nadále oprávněny žádat prostředky z FMS, a rovněž specifikuje zásady 
přístupu ke stabilizačním opatřením dle FMStFG. - Pozn. 
 
von Stephan Lorz 
Der Deutschen Angst vor der Rundungsregel: Bundesbank: kein Inflationsschub durch Aufgabe 
der 1- und 2-Cent-Stücke 
Strach Němců z pravidla zaokrouhlování: Bundesbanka: zrušení jedno- a dvoucentových mincí 
nepřivodí inflační posun 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2013, Nr. 4, S. 13-14 
K důvodům požadavku Evropského parlamentu prověřit možnost zaokrouhlování na pět centů 
(nahoru/dolů) v Německu; postoj Němců k drobným mincím, možné inflační dopady zaokrouhlování, 
druhotné informace z "migrace" zahraničních mincí. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M.,    
z 22. ledna 2013. 
 
Michael Maisch 
Der Libor ist ein Auslaufmodell 
Libor je výběhový model 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 10 (15.1.2013), S. 26 
Libor, původní úloha referenčního úroku (coby barometr trhu byl poprvé propočítán v roce 1986), 
konstrukční slabiny, rizika úplného odstranění, možnosti náhradního instrumentu (reposazby, náhrada 
aktivního úroku pasivním úrokem). 
 
By Arash Massoudi and Michael MacKenzie 
In search of a fast buck 
Jak rychle vydělat 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38165 (20.2.2013), p. 7 
Poté, co vysokofrekvenční obchodování narušilo akciové trhy, se nyní rychle přesouvá do oblasti 
dluhopisů, měn a derivátů. Tento vývoj by mohl ohrozit dlouhodobou nadvládu globálních bank v oblasti 
obchodování s dluhopisy a devizami a znamená vznik nových problémů pro tradiční investory, 
společnosti a regulátory. 
 
Petr Jakubík 
Jak krize změnila vnímání systémového rizika? 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 1, s. 26-27 
Rozšiřování a doplňování měnové politiky o aspekty finanční stability, větší zohledňování 
makroprudenčních indikátorů (tj. ukazatelů měřících finanční stabilitu) i dalších dosud opomíjených 
indikátorů. Měření finanční stability, klíčové determinanty finanční stability. Finanční stabilita            
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v zemích SVE (v grafu vývoj indikátoru finanční stability ČR, Polska, Maďarska a Rumunska v letech 
1995-2012). Základní metoda primární identifikace rizik, determinanty finanční nestability, index 
EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global), nárůst externího zadlužení ekonomiky. 
 
Vladimír Dvořáček, Júlia Čillíková, Peter Pénzeš 
K niektorým otvoreným otázkam jednotného mechanizmu dohľadu v EÚ 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 12-13 
Aktuálně k návrhu na vytvoření jednotného mechanismu dohledu v EU; odložení implementace 
jednotného mechanismu dohledu (na 1.3.2014), rozsah bank pod dohledem ECB, úprava 
makroprudenční  působnosti ECB, možnost zásahů ECB v případě nedostatečných národních opatření 
k řešení rizik ohrožujících finanční stabilitu. Přesnější vymezení kompetencí mezi ECB a národními 
orgány dohledu. Význam úpravy vztahu mezi ECB a EBA (Evropský orgán pro bankovnictví), záběr 
bankovní regulace EBA. Vymezení úloh Rady dohledu a Rady guvernérů. Jazykový režim v rámci 
jednotného mechanismu dohledu. Návaznost jednotného mechanismu dohledu na 2. a 3. pilíř bankovní 
unie. - Pozn. 
 
Karel Mráček 
Návrh na vytvoření bankovní unie v EU a problémy její realizovatelnosti 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 42-50 
Součástí navrhovaných kroků k užší integraci eurozóny je zavedení bankovní unie. Příspěvek 
seznamuje se čtyřmi pilíři, na nichž je bankovní unie postavena (společný evropský bankovní dohled, 
společná pravidla fungování bank, evropský systém pojištění vkladů a evropský systém pro řešení 
krizí) a se změnami, které zavedení přináší. Dále autor shrnuje kritické připomínky ke konceptu 
bankovní unie, zaměřuje se zejména na otázku solidarity a morálního hazardu. Následně pak 
specifikuje obavy české vlády a centrální banky spojené se zavedením bankovní unie a rizika pro 
bankovní odvětví ČR. 
 
Jan Frait, Jakub Seidler 
Nová regulace bank se zaměřuje i na systémová rizika 
Euro, Sv. 2013, č. 6, s. 48-49 
Stručné objasnění makroobezřetnostní roviny regulace, která je součástí evropských pravidel pro 
regulaci bankovního sektoru označovaných zkratkou CRD IV/CRR. Autoři charakterizují cíle 
makroobezřetnostní politiky (zejména ve vztahu k systémovému riziku), nástroje a jejich účinnost. 
Zaměřují se na proticyklický kapitálový polštář a potenciální nutnost jeho budování v ČR. 
 
S. Narkevič, P. Trunin 
Perspektivy rublja kak regional'noj rezervnoj valjuty: teoretičeskij aspekt 
Perspektivy rublu jako regionální rezervní měny: teoretický pohled 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 12, s. 84-97 
Hodnocení úlohy rezervních měn ve světové ekonomice se v poslední době dostalo na novou úroveň. 
Problémy, vznikající v souvislosti s nadvládou jediné rezervní měny se dosud nepodařilo vyřešit a 
není jasné, zda a kdy se to podaří v budoucnu. Analýzy často probíhají bez dostatečného teoretického 
zdůvodnění různých variant. Článek přináší přesnější argumenty ve prospěch koncepce regionálních 
rezervních měn a hodnotí potenciál ruského rublu jako regionální rezervní měny. - Pozn. 
 
Lukáš Sadecký 
Směnka a spotřebitelský úvěr 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 51-54 
Regulace směnek v současném znění, a to v rámci spotřebitelského úvěru, přináší některé zásadní 
výkladové otázky. Podle autora by explicitní nárok na náhradu škody spotřebiteli v navrženém znění 
novelizačního zákona neměl působit absolutně (automaticky). - Pozn. 
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Století naší měny 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 7, s. 82-83 
Schematická prezentace klíčových měnových událostí a grafické podoby bankovek od vzniku vlastní 
národní měny před 94 lety do současnosti. Graf znázorňuje vývoj kurzu koruny k dolaru od r. 1919 do 
r. 2013. 
 
Rajmund Mirdala 
Systémy menových kurzov v krajinách strednej Európy: (teoretické aspekty verzus praktické 
skúsenosti). 1. časť 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 26-30 
Měnové kurzy zemí střední Evropy, formy uspořádání systémů měnových kurzů. Teoretické aspekty 
formování systému měnového kurzu; odolnost a transparentnost: systému bez měnové autonomie, 
systému s nedostatečnou měnovou kotvou, systému s monetární kotvou (nominální kotvou je 
monetární agregát), systému s pevným měnovým kurzem (nominální kotvou je hodnota měnového 
kurzu národní měny ve vztahu k jiné měně), ne/plnohodnotného inflačního cílování, cílování cenové 
hladiny. Vztah měnových systémů a režimů měnového kurzu. Vybrané aspekty formování systému 
měnového kurzu v zemích střední Evropy, základní aspekty politiky měnových kurzů po roce 1990. - 
Pozn. 
 
By Robin Wigglesworth 
The road to redemption 
Cesta ke spáse 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38149 (1.2.2013), p. 7 
Před více než deseti lety označili ekonomové Barry Eichengreen a Ricardo Hausmann neschopnost 
rozvíjejících se trhů půjčit si v zahraničí ve své národní měně za "prvotní hřích". Od té doby však 
přední rozvojové země prošly pozoruhodným vývojem a jejich domácí dluhopisové trhy dosáhly 
pětinásobného zvětšení. I přes možná rizika experti očekávají další rozmach těchto trhů. 
 
Tomáš Adam, Soňa Benecká, Ivo Jánský 
Time-varying betas of banking sectors 
V čase proměnlivé bety bankovních sektorů 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 6, p. 485-504 
Problematika systémového rizika v bankovním sektoru. Autoři analyzují vývoj systémového rizika     
u bankovních odvětví osmi vyspělých ekonomik na základě dat z období 1990-2012 prostřednictvím 
odhadů časově proměnlivých koeficientů beta. Prezentují výsledky odhadů získaných pomocí tří 
různých metod (rolovaná regrese, GARCH model a stavový model se stochastickou volatilitou) a na 
příkladě bet pro bankovnictví USA z předkrizového období demonstrují uplatnitelnost použitých 
metod. Porovnáním v čase proměnlivých bet mezi různými vyspělými státy autoři odhadují 
potenciální globální trendy v chápání rizik bankovních odvětví. - Pozn. 
 
Victim support : rating agencies 
Záštita obětí : ratingové agentury 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8822, p. 63 
Americké ministerstvo spravedlnosti žaluje agenturu Standard & Poor's za chybné ratingy hypotečních 
papírů. Podhodnocení rizik u hypotečních cenných papírů stálo v zárodku krize, která otřásla 
finančními trhy. Zpráva o žalobě znepokojila investory a cena akcií McGraw-Hill, mateřské 
společnosti S&P, okamžitě klesla. Samotná agentura označuje žalobu za nepodloženou. 
 
Avinash Persaud 
Vive la différence 
Ať žije rozdíl 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8820, p. 65 
V souvislosti s návrhy na vytvoření evropské bankovní unie polemizuje autor s myšlenkou pověřit 
Evropskou centrální banku dozorem nad největšími bankami. Evropě podle něj při jednotně 
nastavených pravidlech hrozí neustálé střídání konjunktury a krachu. K dosažení systémové odolnosti 
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je zapotřebí funkční rozmanitosti - k regulaci úvěrů v Evropě je tedy nutná vysoká úroveň 
regulatorních standardů, ne společná pravidla úvěrování. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
By Adam Thomson 
Aztec tiger 
Aztécký tygr 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38148 (31.1.2013), p. 5 
Mexiko se vynořilo ze stínu Brazílie, která ztrácí svůj lesk, a stalo se magnetem pro investory. Během 
prvních devíti měsíců r. 2012 vynaložili zahraniční investoři 57 mld. USD na mexické akcie a 
dluhopisy, přičemž hospodářský růst dosáhl v tomto roce 4 %. V článku se rozebírají reformní plány 
nového mexického prezidenta, kterými chce kultivovat podnikatelské prostředí, změnit daňový a 
školský systém a zavést více soutěže do telekomunikací a energetiky. 
 
Donata Riedel, Daniel Delhaes 
Die Vermessung des Wohlstands: Bundestagskommission: Das BIP allein sagt nicht aus, wie gut 
es uns geht 
Měření blahobytu: komise Spolkového sněmu: HDP sám o sobě nevypovídá, jak dobře se nám 
daří 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 19 (28.1.2013), S. 9 
K návrhu nově koncipovaného souboru deseti indikátorů blahobytu v Německu, který je rozložen do 
tří pilířů: 1) materiální blahobyt (kromě HDP je přiřazeno rozdělení příjmů a státní zadlužení), 2) 
sociální (k zaměstnanosti, vzdělanosti a zdraví je připojena oblast projevů osobní svobody), 3) 
ekologie (emise, druhová rozmanitost atd.). 
 
Long after the party: Italy's election 
Dlouho po večírku: italské volby 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8823, p. 18-20 
V souvislosti s únorovými všeobecnými volbami se v článku rozebírá neradostná hospodářská situace 
v Itálii - po čtrnácti letech téměř nulového růstu, hluboké dvojí recesi od r. 2007 a více než 12 
měsících úsporných opatření je hněv voličů pochopitelný. Hospodářské problémy země se liší od 
potíží dalších zaostávajících zemí eurozóny - i přes vysoký veřejný dluh je rozpočtový deficit relativně 
malý, země nezažila bublinu cen nemovitostí a její banky jsou většinou dobře regulované. Problémem 
Itálie je ztráta konkurenceschopnosti. -- Viz i článek na s. 9 Who can save Italy?. 
 
M. Jeršov 
Mirovaja ekonomika: perspektivy i prepjatstvija dlja vosstanovlenija 
Světová ekonomika: perspektivy a překážky oživení 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2012, No. 12, s. 61-83 
Podle posledních prognóz bude světové ekonomice trvat deset let, než se zase "dostane do formy". 
Jsou i tvrdší odhady, podle kterých za 5-10 let "zachvátí celý západní svět obrovský chaos". To svědčí 
o nejasnosti a neurčitosti perspektiv dalšího rozvoje. Intenzivní protikrizová opatření zmírnila ostrost 
předchozích problémů, ale samy problémy nevymizely. Navíc se objevily nové: krize v eurozóně, 
dluhové zatížení, nadměrná globální likvidita při jejím současném nedostatku v řadě segmentů trhu. 
Opět rostou objemy obchodů s deriváty, zostřují se rozpočtové problémy, jako fiskální útes v USA, aj. 
Všechno to tlačí regulátory k přijetí opatření, která jsou svým rozsahem a charakterem bezprecedentní. 
Otázkou je, zda postačí k řešení problémů. - Pozn. 
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Tomáš Holub 
Nízká spotřeba podrží ekonomiku pod vodou: prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 7, s. 28-29 
Shrnutí nové prognózy České národní banky k vývoji ekonomiky ČR v letošním roce a v roce 2014. 
Nejprve krátce k situaci v eurozóně, dále k utlumenému vývoji domácí ekonomické aktivity a 
očekávanému mírnému poklesu hospodářského růstu v roce 2013. Charakteristika vývoje příjmů 
domácností a růstu mezd, mírného nárůstu míry nezaměstnanosti a inflačního vývoje. Momentálně 
zůstává jedinou prorůstovou složkou poptávky čistý vývoz, růst ekonomiky se očekává v roce 2014 
(okolo 2%). 
 
Adrian Wooldridge 
Northern lights: special report on the Nordic countries 
Severní záře: zvláštní zprava o severských zemích 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8821, centr. sect. (16 p.) 
Skandinávské země modernizují svou verzi kapitalismu, která bude lépe odpovídat složitému světu. 
Švédsku se např. podařilo snížit své veřejné výdaje v poměru k HDP, veřejný dluh i některé daně. 
Ostatní severské země jdou stejným směrem, i když pomaleji. Současně si zachovávají štědrý systém 
sociálního zabezpečení. Region se pyšní příznivým podnikatelským prostředím a dobrou veřejnou 
správou. -- Překlad jednoho z článků přehledu pod názvem Štědrý sociální stát může být levný viz čas. 
Ekonom č. 6/2013, s. 35-36. -- Viz i článek The next supermodel na s. 9. 
 
Deutsche Bundesbank 
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen für die 
Jahre 2013 und 2014 = Outlook for the German economy – macroeconomic projections for 2013 
and 2014 
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2013 a 2014 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 64, (2012) Nr. 12, S. 13-25 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 64, (2012) No. 12, p. 13-24 
Příspěvek nejprve charakterizuje současný stav německého hospodářství a srovnává ho s předpovědí   
z června 2012. Dále seznamuje s hlavními předpoklady o vývoji globálního hospodářství v období 
2013-2014 v oblastech celosvětového obchodu, směnných kurzů, cen komodit a úrokových měr. Dále 
přináší předpověď hospodářského růstu Německa ve zvoleném období - vzestup hospodářské činnosti 
je pomalejší, než se očekávalo, zejména vzhledem k faktorům všeobecné nejistoty a obtížné 
hospodářské situace v některých částech eurozóny (průměrný reálný HDP v roce 2013 poklesne k 0,4%, 
v roce 2014 posílí na 1,9%). Další odhady se týkají budoucího vývoje trhu práce a mírného zvýšení 
nezaměstnanosti, nákladů práce, růstu mezd, inflace, oblasti veřejných financí a nejistoty ovlivňující 
chování podniků a domácností. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
Pavel Širmer 
Růst cen zatěžuje české domácnosti 
Statistika & my, Sv. 2, (2012) č. 11-12, s. 22-23 
Shrnutí výsledků šetření statistiky rodinných účtů za energie v ČR, charakteristika cenového vývoje za 
posledních deset let, porovnání výdajů domácností bydlících v rodinných domech a v bytech. Grafy 
znázorňují vydání za elektřinu a plyn u domácností v letech 1990-2011, strukturu vydání za energie     
u domácností v rodinných domech a bytech v letech 2000-2011 aj. 
 
Petra Vacková 
Růstové účetnictví 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 74-105 
Studie za použití konceptu růstového účetnictví porovnává a hodnotí jednotlivé komponenty 
hospodářského růstu (na základě rozkladu HDP na obyvatele) u vybraných dohánějících ekonomik EU 
a zvláštní pozornost věnuje vývoji v ČR. Empirické výsledky sledovaných ekonomik za období 2000-
2011 jsou následně porovnány s průměrem dvanácti zemí eurozóny. Přestože se zdroje hospodářského 
růstu v jednotlivých zemích liší, lze nalézt několik souvislostí. V ČR byl ekonomický růst tažen 
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především produktivitou práce, průměrná výše příspěvků ostatních komponent k růstu byla výrazně 
nižší. - Pozn. 
 
By Richard Milne 
Under the volcano 
Pod sopkou 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38152 (5.2.2012), p. 7 
Ekonomika Islandu se dostává z krize r. 2008 a země je považována za vzorného žáka Mezinárodního 
měnového fondu. Sociálnímu dopadu krize však byla věnována menší pozornost. Ukazuje se, že řada 
obyvatel stále ještě pociťuje její důsledky. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Jiří Malý 
Federalizace eurozóny: reálný cíl, nebo nedostižná vize? 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 6-29 
K dopadu dluhové krize některých států eurozóny na její budoucí institucionální uspořádání. Autor 
analyzuje makroekonomické důsledky záchranných programů Řecka, Irska a Portugalska, jejich 
úspěšnost a vliv na ochotu členských států EU harmonizovat nebo integrovat svoje fiskální politiky. 
Věnuje se postupným krokům k užší integraci eurozóny, která by vedla k její federalizaci, a diskutuje 
možnosti, předpoklady a limity řešení současné krize eurozóny, jak v podobě zachování členství všech 
dosavadních sedmnácti členů, tak odchodem některých členů. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Better out than in: the export drought 
Raději vyvážet než dovážet: slabý export 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8822, p. 28-29 
Ještě v 90. letech minulého století zaujímala Británie páté místo v tabulce největších vývozců zboží, 
což odpovídalo velikosti její ekonomiky. Nyní je na jedenáctém místě. Schodek obchodní bilance se 
zbožím roste, vyrovnává jej přebytek bilance služeb a bilance výnosů. Vývoj zahraničního obchodu je 
vysvětlován strukturou britských podniků a nízkou mírou vývozu u britských malých a středních 
podniků. 
 
Robert Břešťan 
Pravda o českém exportu 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 6, s. 23-25 
Článek shrnuje nový pohled na obchodní výměnu ČR na základě zjištění statistik mezinárodního 
obchodu měřeného podle podílu přidané hodnoty (statistika OECD a WTO). Český export obsahuje 
vysoký podíl přidané hodnoty vytvořené v zahraničí. Grafy znázorňují podíl přidané hodnoty na 
hrubém exportu ve vybraných státech a dle odvětví. 
 
Robert Zymek 
Sovereign default, international lending, and trade 
Platební neschopnost státu, mezinárodní úvěrování a obchod 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 3, p. 365-394 
Empirická analýza vlivu snížené platební schopnosti státu na exportní chování různých odvětví daného 
státu. Autor využívá panelová data mnoha rozvinutých a rozvojových zemí za období 1980-2007 a 
zjišťuje, že platební neschopnost vede ke zmenšování exportu u odvětví, která jsou závislejší na 
vnějším financování, což odpovídá poklesu úvěrové nabídky zahraničního kapitálu pro domácí 
vývozce. - Pozn. 
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Ran Jing 
The collapse speed of China's exports in the 2008-2009 financial crisis 
Rychlost propadu čínského exportu v době finanční krize z let 2008-2009 
CESifo Economic studies, Vol. 58, (2012) No. 4, p. 650-670 
Příspěvek empiricky zkoumá exportní výkonnost Číny v době nedávné finanční krize a zaměřuje se na 
rychlost, s jakou byl čínský export postižen poklesem. Tempo propadu vývozu je kvantifikováno a 
následně jsou testovány faktory, které mohly působit na rychlost propadu. Zjištění pomohou k chápání 
obecného vývoje recesí a jejich kvalitnějšímu předpovídání v budoucnu. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky z tematicky zaměřeného čísla (Symposium on China's trade performance). 
 
Gita Gopinath, Oleg Itskhoki, and Brent Neiman 
Trade prices and the global trade collapse of 2008-09 
Obchodní ceny a celosvětové zhroucení mezinárodního obchodu v letech 2008-09 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 3, p. 303-328 
Od léta roku 2008 se dolarová hodnota mezinárodního obchodu výrazně propadla ve srovnání               
s rozsahem ekonomické aktivity a byl to pravděpodobně nejvyšší pokles od Velké hospodářské krize. 
Tato studie přináší nové informace o chování dovozních a vývozních cen u zahraničního obchodu 
USA stanovených na úrovni jednotlivého druhu zboží. Zkoumaná mikrodata umožňují zaměřit se na 
cenové odlišnosti mezi diferencovanými a nediferencovanými výrobky a ukazuje se, že tyto rozdíly 
jsou klíčové pro chápání míry, kterou pokles cen přispěl k poklesu hodnoty obchodu. Autoři také 
zkoumají význačné znaky dynamiky cenotvorby a zjišťují, jak se na počátku krize mezinárodního 
obchodu změnily. - Pozn. 
 
Martin Tlapa 
Zóna volného obchodu s USA pomůže Evropě 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 8, s. 34-35 
Informace o zahájení jednání o transatlantické zóně volného obchodu mezi EU a USA. Grafy 
znázorňují význam USA jako nejdůležitějšího obchodního partnera EU. Zmíněn je také postoj ČR a 
další obchodní dohody EU s jinými státy a jejich pozitivní přínos pro růst ekonomik. -- Detailněji       
k českému vývozu do USA v HN č. 43/2013 (1.3.2013), s. 19. 
 

Podnik a podnikání 
 
Věra Kameníčková 
Bankroty podle krajů 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 36-38 
Osobní bankroty v ČR od r. 2008 do r. 2012; rozložení bankrotů podle krajů, bankroty fyzických osob 
podnikatelů atd. 
 
Tomáš Balco, Karolina Szulc 
Polsko: náročný i atraktivní trh 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 35-36 
Podnikatelská činnost (zahraničních subjektů) v Polsku, podmínky, evidence, formy podnikání. 
Podnikání zahraničních právnických osob, předmět činnosti vykonávaný pobočkou, registr 
podnikatelů. - Pozn. 
 
Tomáš Balco, Karolina Szulc 
Polsko: náročný i atraktivní trh. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 35-36 
Podnikání v Polsku; podmínky zřízení zastoupení, sazba daně z příjmů právnických osob, možnosti 
přenosu ztráty, zrychlené odpisování, daňová konsolidace, zdanění zdroje, opatření proti agresivnímu 
daňovému plánování, převodní ceny, DPH. - Pozn. 
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Tomáš Balco 
Právní a daňové aspekty podnikání v Kazachstánu - zajímavé příležitosti. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 37-39 
Podnikání v Kazachstánu; výhody podnikání formou dceřiné společnosti. Speciální ekonomické zóny 
s možností úplného osvobození příjmu právnických osob; omezení při uplatňování úroků jako 
daňových výdajů, specifika převodních cen. Podnikání a zdaňování fyzických osob. Strukturování 
investic do Kazachstánu. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Blahoslav Hruška 
Důchodci, konečná, vystupovat! 
Euro, Sv. 2013, č. 6, s. 38-41 
K úpravám penzijní reformy odstartované v roce 2005 na Slovensku a jejím dopadům na závazky 
slovenského důchodového systému. Umožnění a vyzývání ke změně účasti na druhém pilíři 
důchodového spoření, faktická konkurence prvního a druhého pilíře, plány na zatraktivnění třetího 
pilíře (dobrovolné penzijní připojištění). Parametrické změny systému schválené v roce 2012 s odloženou 
platností od r. 2018. 
 
The autopilot solution 
Autopilot jako řešení 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8821, p. 62 
V souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem ve vyspělých zemích se státní systémy 
důchodového zabezpečení, založené na průběžném financování, dostávají do potíží. V článku se 
vysvětlují přednosti systému založeného na předem určených příspěvcích (NDC), který již některé 
země zavedly. 
 
Mercedes Alda, Luis Ferruz 
The role of fees in pension fund performance: evidence from Spain 
Role poplatků v hospodaření penzijních fondů: údaje ze Španělska 
Finance a úvěr, Vol. 62, (2012) No. 6, p. 518-535 
Analýza souvislostí mezi poplatky a efektivním hospodařením španělských penzijních fondů 
zaměřených na evropské akcie a obligace. Autoři různými způsoby měří výkonnost 240 fondů v období 
1999-2010 a prostřednictvím modelů nacházejí spojitosti mezi výkonností a poplatky a zjišťují, zda se 
tento vztah mění v závislosti na typu zkoumaného penzijního fondu. Výsledky naznačují výrazný 
negativní poměr mezi poplatky, které si fondy účtují, a jejich hospodařením u obou typů fondů, tzn. 
vyšší poplatky mají penzijní fondy s horší výkonností. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Max Haerder, Konrad Fischer, Cornelia Schmergal 
3 Zimmer, Küche, teuer 
3 pokoje, kuchyně, draho 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 4, S. 18-23 
Trh bydlení v Německu; růst cen nájemního bydlení, zvýšená poptávka po sociálním a únosném 
bydlení, požadované kvóty sociálního bydlení v nově postavených bytech, faktory zvyšující ceny 
novostaveb, nárůst nájemného ve vybraných velkoměstech mezi rokem 2007 a 2012. 
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By Shahien Nasiripour and Robin Harding 
The long climb back 
Dlouhý výstup na předchozí úroveň 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38164 (19.2.2012), p. 7 
Po pěti letech volného pádu začínají ceny domů v USA růst. V současnosti dosahují zhruba "poctivé 
hodnoty" a díky novým regulačním předpisům by hypotéky neměly vést ke vzniku bubliny. 
Nejvýraznější známky oživení lze pozorovat v "písčitých" státech, které byly krachem nejvíce 
postiženy, jako Florida, Arizona, Nevada a severní Kalifornie. Pomalu začíná růst i výstavba nových 
domů. 
 
Reiner Reichel 
Viel Lärm um nichts 
Mnoho povyku pro nic 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 18 (25.1.2013), S. 38 
K návrhům opatření německé SPD na omezení růstu nájemného; průměrný růst nájemného za 
posledních padesát let a za roky 2011-2012, současné možnosti zvyšování najemného, pohled na 
zastropování nájemného. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Jozef Andacký 
Itečkári v balíku: najlepšie džoby: IT biznis 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 6, s. 12-16 
Mzdy a platy v SR v roce 2011/2012; průměrné platy v jednotlivých odvětvích. Platová politika v IT 
firmách, platotvorné faktory (platová turistika). 
 
Jana Sereghyová 
Nezaměstnanost ve světě a expektace jejího vývoje v EU 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 64-73 
Autorka charakterizuje trendy a proměny situace na světovém trhu práce od r. 2008, nepříznivé vlivy 
působící na světový trh práce a predikuje vývoj dynamiky růstu zaměstnanosti i nezaměstnanost         
v Evropské unii do r. 2013. - Pozn. 
 
Michal Vrajík 
Pracovní právo v roce 2013 - přehled změn 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 25-29 
Změny v pracovním právu v roce 2013; úrazové pojištění zaměstnanců, změny v souvislosti s penzijní 
reformou, zvýhodnění zdravotnických pracovníků záchranné služby, pracovnělékařské služby a 
posudky. Připravovaná novela zákona o specifických zdravotních službách řeší problémovou 
povinnost zaměstnavatele (zdravotnického zařízení) uzavřít smlouvu s externím poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb a povinnou vstupní lékařskou prohlídku pro naprosto všechny uchazeče     
o zaměstnání. Avizo dalších možných změn v roce 2013 (rozhodčí doložky v pracovněprávních 
sporech, pracovní poměry na dobu určitou). - Pozn. 
 
Thomas Körner, Holger Meinken, Katharina Puch 
Wer sind die ausschließlich geringfügig Beschäftigten?: eine Analyse nach sozialer Lebenslage 
Kdo jsou ti, co pracují pouze v zaměstnáních velmi malého rozsahu?: analýza podle sociální a 
životní situace 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2013, Nr. 1, S. 42-61 
Zaměstnání velmi malého rozsahu mají na německém trhu práce významné místo, analýza hodnotí 
socio-ekonomické důvody zkráceného úvazku. Charakteristika zaměstnanců pracujících na (velmi) 
krátký úvazek, činnosti vykonávané v rámci zaměstnání velmi malého rozsahu, časový rozsah, výkon 
zaměstnání malého rozsahu dle sociálních skupin, statutu, věku a motivace. - Pozn. 
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Marie Salačová 
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2013 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 2, s. 10-12 
Jako každý rok, tak i s účinností od 1. ledna 2013 dochází ke změně sazeb náhrad cestovních výdajů. 
Mění se sazby stravného, sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot při používání 
soukromých silničních vozidel při pracovních cestách zaměstnanců. Sazby jsou upraveny vyhláškami 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, a to vyhláškou ze dne 19. prosince 2012    
č. 472/2012 Sb. a vyhláškou ze dne 14. listopadu 2012 č. 392/2012 Sb. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 4/2013 
Dopady „daňového balíčku“ na zdanění zaměstnanců. Auto společníka využívané pro s.r.o. (vč. 
praktických řešení). Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz. Slevy na dani fyzických osob 
v roce 2013. Minimální mzda - změny v úpravě. Minimální a maximální vyměřovací základ OSVČ ve 
zdravotním pojištění. Přehled OSVČ zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. 
Funkcionáři (uvolnění a neuvolnění) a zdravotní pojištění. Placení záloh a vybírání daně srážkou 
z příjmů ze závislé činnosti. Cestovní výdaje a náhrady. Prokazování práva na cestovní náhrady (1.). 
 

Právo 
 
Michal Pohl 
Církev jako podnik? Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi pohledem 
práva EU 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 115-123 
Církevní restituce se staly předmětem nejen politického boje, ale také celé řady odborných, právních    
i ekonomických analýz. Hlubší právní pohled na problematiku majetkového vyrovnání s církvemi       
z hlediska práva EU však zcela chybí. V oblasti práva státních podpor EU je tak zajímavé zabývat se 
otázkou, zda církev či náboženská společnost může být považována za podnik a zda některé prvky 
majetkového vyrovnání s církvemi lze považovat za státní podporu ve smyslu čl. 107 SFEU. - Pozn. 
 
Jan Malíř 
Francouzská Ústavní rada a rozpočtová disciplína v Evropské unii 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 2, s. 138-150 
Smlouva o rozpočtové disciplíně vyvolává řadu právních otázek. Předkládaný článek rozebírá 
rozhodnutí ze dne 9. srpna 2012, jímž Ústavní rada Francouzské republiky konstatovala, že k ratifikaci 
Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v Hospodářské a měnové unii (SSKS, též fiskální kompakt) 
může dojít bez předchozí změny Ústavy Francouzské republiky za podmínky, že Francie nepřikročí ke 
konstitucionalizaci ustanovení této smlouvy a provede smlouvu organickými zákony. - Pozn. 
 
František Novák 
Legislativa ČR v roce 2011 - kvantitativní přehled 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 2, s. 151-169 
Článek přináší základní kvantitativní popis české legislativy, jak se vyvíjela v roce 2011. Je produktem 
pravidelného monitoringu legislativy ČR, jenž je v Ústavu státu a práva dlouhodobě prováděn a již od 
r. 2007 jsou jeho výsledky pravidelně publikovány na stránkách časopisu Právník. Přehled se vztahuje 
k oficiálním legislativním dokumentům publikovaným ve Sbírce zákonů ČR a ve Sbírce 
mezinárodních smluv ČR v r. 2011 a reflektuje i ostatní dokumenty ve zmíněných sbírkách rovněž 
publikované, oznámené či jinak zachycené. - Pozn. 
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Jakub Kříž 
Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 46-51 
Majetkové vyrovnání státu s církvemi kombinuje naturálně restituční metodu s paušální finanční 
náhradou, jejíž účel není výlučně restituční. Věci se nebudou vydávat podle předem připraveného 
seznamu, ale pouze na výzvu oprávněné osoby a po splnění všech zákonem stanovených podmínek. 
Příspěvek se věnuje způsobu zmírnění majetkových křivd formou naturální restituce, tj. formou vydání 
některých věcí oprávněným osobám. - Pozn. 
 
Pavla Cibulková 
Novelizace exekučního práva od 1.1.2013 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 25-28 
Novelizace exekučního práva; změna při postupu zahajování exekuce (vyrozumění o zahájení 
exekuce, ochrana práv povinného tj. dlužníka spojováním exekucí, limit nákladů za cestovné a 
ztracený čas exekutora), generální inhibitorium, provádění exekuce (správa nemovitostí, závazky 
patřící do společného jmění manželů, věci vyloučené, označení soudní exekutor, zvláštní účet 
peněžitého plnění atd.). Institut předžalobní výzvy. 
 
Oldřich Řeháček, Milan Vrba 
Pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 77-85 
V insolvenčním řízení nejsou uspokojovány pohledávky, které jejich věřitelé v tomto řízení 
nepřihlásili, a především ty, o kterých to stanoví přímo nebo nepřímo zákon. Jedná se o: příslušenství 
pohledávek, jímž se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jeho 
uplatněním; pohledávky věřitelů z darovacích smluv; mimosmluvní sankce postihující majetek 
dlužníka; náklady účastníků řízení. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 2 

Pomazánkové máslo : žaloba na určení porušení povinnosti členského státu vyplývající z práva EU. 
Evropská komise v. Česká republika. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 18. října 2012        C-37/11 
 
Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 2 

Nabývání hlasovacích práv v akciových společnostech strategického významu : žaloba na určení 
porušení povinnosti členského státu vyplývající z práva EU. Evropská komise v. Řecká republika. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 8. listopadu 2012     C-244/11 
 
Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 2 

Formální náležitosti návrhu na vydání evropského platebního rozkazu : žádost o rozhodnutí o 
předběžné otázce, podaná Sąd Okregowy we Wrocławiu (Polsko). Iwona Szyrocka v. Siger 
Technologie GmbH. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 13. prosince 2012     C-215/11 
 
Jurisprudence, 2013, roč. 22, č. 1 

Agresivní praktiky obchodníků – vytváření klamného dojmu, že spotřebitel získal výhru : žádost o 
rozhodnutí o předběžné otázce, podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). Purely 
Creative a další v. Office of Fair Trading. 
Rozsudek ESD (šestý senát) ze dne 18. října 2012       C-428/11 
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Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)        
 

Účetnictví 
 
Norbert Herzig, Jens Schäperclaus 
Einheitstaxonomie für E-Bilanz und Offenlegung: eine begrüßenswerte Ausbaustufe der E-
Governance für Unternehmen 
Jednotná systematika pro elektronicky zprostředkované účetnictví a zveřejnění závěrky: vítané 
vylepšení e-governance pro podniky 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 1-2, S. 1-10 
Standardizace digitalizovaného finančního výkaznictví německých podniků (aktualizovaná taxonomie 
5.2); institucionální rámec e-účetnictví, KONSENS, XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language), k otázce synergických efektů XBRL a jednotné systematiky (technické sjednocení, 
požadavky na úroveň a vlastnosti softwaru ke zprostředkování elektronického účetnictví pro daňovou 
správu), víceúčelové využití XBRL, výhled existence jednotné systematiky z pohledu strukturální 
divergence mezi obchodním a daňovým právem. - Pozn. 
 
Karel Janda 
Jak sestavit účtový rozvrh 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 2-3, s. 83-86 
Vedení účetnictví a účetní postupy účetních jednotek; povinné a doporučené vnitřní předpisy              
(s přihlédnutím k potřebám účetních jednotek, které nejsou právnickými osobami a podnikání není 
jejich hlavní činností). Účtový rozvrh a směrná účtová osnova, účtový rozvrh jako podmínka 
správnosti účetnictví, postup při tvorbě účtového rozvrhu (účetnictví v plném rozsahu, účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu). Zřizování analytických účtů, kritéria analytického členění účtů. Uplatnění 
účtového rozvrhu při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, účtový rozvrh a účetní období, 
závaznost účtového rozvrhu pro celou účetní jednotku, archivace účtového rozvrhu. 
 
Petr Plaňanský 
Pokyn o oběhu účetních dokladů : interní audit 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 3, s. 20-21 
Význam pokynu o oběhu účetních dokladů a jeho kvality pro zabezpečení vyšší hospodárnosti a 
efektivnosti veřejné správy vč. prevence podvodů, korupčního jednání atd. Prvotní a účetní doklady, 
audit, odpovědnost zaměstnanců. 
 
Stefan Müller, Markus Kreipl 
Rechnungslegungserleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften und Tochterunternehmen 
ausländischer Konzernmütter durch das MicroBilG 
Úlevy v účetnictví velmi malých společností a dceřiných podniků zahraničních koncernových 
matek na základě pozměňovacího zákona o účetním právu velmi malých společností 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 3, S. 73-76 
Požadavky EU na snížení byrokratické zátěže (tzv. mikro-směrnice) byly v Německu přeneseny do 
zákona MicroBilG, který se vztahuje již na roční závěrky sestavené k 31.12.2012. Příspěvek, který 
přináší shrnutí k provedeným úlevám v účetnictví dle Obchodního zákoníku (např. implementace 
velikostních tříd ruší některé povinnosti vykazování a zveřejňování), v úvodu nejprve definuje pojem 
velmi malé kapitálové společnosti (a výjimky) a současně upozorňuje na další vládou připravované 
úlevy příp. sankce za nezveřejnění či neuložení závěrky do rejstříku. - Pozn. 
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Martin Děrgel 
Rezervy v účetnictví a daních 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 2, s. 2-9 
Rezervy v účetním pojetí, zákonná rezerva na opravy hmotného majetku, další zákonné rezervy, 
ostatní (čistě účetní) rezervy. Řada příkladů. 

 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 

č. 4/2013  
Tiché společenství - smlouva a základní účetní vazby. Opravné položky k majetku. Výdaje a příjmy 
v daňové evidenci (vč. příkladů). Vést účetnictví nebo daňovou evidenci? Dotazy z praxe k daňové 
evidenci. 
 
 

Veřejná správa 
 
Jana Morháčová 
Olymp verejných nákupov 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 2, s. 18 
K novele slovenského zákona o verejnom obstarávaní, přehled změn (nové vymezení mimořádně 
nízké ceny, systém referencí kvality, limit hodnoty dodatečných stavebních prací či služeb). 
 
[Ministerstvo pro místní rozvoj] 
Statistika veřejných zakázek - srovnání let 2011 a 2012 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 30-31 
Statistika veřejných zakázek; základní informace o počtu a hodnotě zahájených/zadaných veřejných 
zakázek, nad/podlimitní zakázky. -- Podrobněji se situaci na trhu veřejných zakázek věnuje srovnávací 
příspěvek na s. 33-35. 
 
Robert Břešťan 
Veřejné zakázky podvacáté jinak: novela zákona o veřejných zakázkách zpomaluje českou 
ekonomiku 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 8, s. 25-26 
Příspěvek shrnuje možné změny (a jejich důvody) připravované poslaneckou novelou zákona              
o veřejných zakázkách, která si klade za cíl vyhovět námitkám proti platné novele č. 55/2012 Sb. 
Kritika praxe vypisování tendrů na nejnižší cenu; zmíněn je výrazný pokles počtu i objemu vypsaných 
veřejných zakázek po 1. dubnu 2012 a údajný vliv kritizované novely na zpomalení ekonomiky a na 
pokles českého HDP. -- K připravovaným změnám zákona o veřejných zakázkách také viz HN           
č. 53/2013, (15.3.2013), s. 4. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Christoph A. Schaltegger and Martin Weder 
Are fiscal adjustments contractionary? 
Působí fiskální vyrovnávání restriktivně? 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 4, p. 335-364 
Empirická analýza krátkodobých makroekonomických dopadů fiskálního vyrovnávání na základě 
panelu dat dvaceti zemí OECD za období 1970-2008. Autoři modelovým způsobem odhadují dopady 
fiskální konsolidace na růst reálného HDP, na soukromou spotřebu a investice. Zjištění ukazují, že 
úsporná fiskální opatření mají pozitivní dopad na soukromé investice, ale změny ve výši státního 
dluhu přepočítaného na jednotlivce a existence bankovní krize přispívají k výraznému snížení růstu 
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soukromých investic. Ve vztahu k růstu HDP a spotřebě se neprokázaly žádné restriktivní účinky 
fiskálního vyrovnávání. Realizace důvěryhodného plánu na snižování strukturálního deficitu může 
podpořit důvěru spotřebitelů a investorů, i když krátkodobé důsledky pro hospodářský růst jsou 
negativní. -- Viz i další příspěvky tematického čísla Fiscal consolidation and regulatory reform in the 
EU. 
 
Deficit-reduction disorder: the economy 
Potíže se snižováním deficitu: hospodářství 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8822, p. 35-36 
Díky úsporným opatřením a hospodářskému oživení se Spojeným státům daří snižovat rozpočtový 
schodek. Podle odhadů Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO) by ve fiskálním roce končícím 30. září 
měl deficit dosáhnout 5,3 % HDP, což je nejnižší číslo od r. 2008. Dosavadní vývoj však nestačí ke 
stabilizaci veřejného dluhu a diskuse o snížení veřejných výdajů pokračuje. 
 
Giampaolo Arachi ... [et al.] 
Fiscal reforms during fiscal consolidation: the case of Italy 
Rozpočtové změny v období fiskální konsolidace: na příkladu Itálie 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 4, p. 445-465 
V příspěvku projednává skupina italských ekonomů distribuční aspekty daňového balíčku přijatého     
v Itálii v roce 2011 jako součást fiskální konsolidační strategie s cílem dosáhnout v roce 2013 
vyrovnaného rozpočtu. Na základě mikrosimulačních modelů autoři hodnotí dopad této daňové 
strategie na hospodářský růst, distribuci příjmů a daňové zatížení domácností. Navrhují svůj 
alternativní způsob fiskálních opatření s menšími zpětnými důsledky pro domácnosti (formou posunu 
zdanění od příjmů fyzických a právnických osob na nepřímé daně) a porovnávají jej s přijatým 
konsolidačním řešením. - Pozn. 
 
Eckhard Janeba 
Germany's new debt brake: a blueprint for Europe? 
Nová německá dluhová brzda: plán pro Evropu? 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 4, p. 383-405 
K efektivitě ústavních omezení fiskální politiky a nadměrného schodku veřejných rozpočtů. Autor      
v teoretickém modelu ověřuje účinnost dluhové brzdy dle německého vzoru. Zaměřuje se na detail 
tohoto opatření - na přechodné období v důsledku časové mezery mezi uzákoněním a skutečnou 
realizací tohoto ústavního pravidla - z pohledu politické ekonomie a z pohledu nákladů a přínosů 
důvěryhodně ohlášeného, ale odkládaného dluhového nebo schodkového stropu. "Schuldenbremse" se 
stala součástí ústavy v roce 2009, ukládá německé spolkové vládě omezit cyklicky upravený 
rozpočtový deficit ve výši max. 0,35% HDP od roku 2016 a německým zemským vládám zavést 
vyrovnaný rozpočet od roku 2020. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla Fiscal 
consolidation and regulatory reform in the EU. 
 
Ľudovít Ódor 
Grafy, čo vzbudzujú rešpekt: udržateľnosť verejných financií 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 3, s. 16-18 
Zabezpečení udržitelnosti veřejných financí SR a jejich příprava na stříbrnou ekonomiku, indikátor 
dlouhodobé udržitelnosti, výdajové položky HDP citlivé na stárnutí populace. Alternativy snižování 
ukazatele udržitelnosti. V grafu předpokládaný růst výdajů na důchody do roku 2060. 
 
Joshua Aizenman and Yothin Jinjarak 
Income inequality, tax base and sovereign spreads 
Příjmová nerovnost, daňová základna a spready státních dluhopisů 
FinanzArchiv, Vol. 68, (2012) No. 4, p. 431-444 
Studie zkoumá spojení mezi příjmovou nerovností a daňovou základnou na základě empirických údajů 
z padesáti zemí světa z let 2007, 2009 a 2011 a ve spojitosti s určováním ceny pro financování 
veřejného dluhu. Zjištění naznačují, že vyšší příjmová nerovnost má spojitost s nižší daňovou 
základnou, malým skutečným fiskálním prostorem a vyšším výnosovým rozpětím státních dluhopisů. 
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Ukazuje se, že pro více polarizované společnosti je obtížnější vyrovnat se s krizí prostřednictvím 
zvýšení daní, protože jednotliví účastníci se více snaží minimalizovat svoji zátěž spojenou s úpravami 
daní. Autoři také tvrdí, že jednotná maastrichtská rozpočtová kritéria doporučující poměr veřejného 
dluhu k DPH pod 60% jsou pro periferní státy eurozóny s nízkou daňovou základnou moc mírná a že 
jejich vnitřní příjmová nerovnost je zodpovědná za neschopnost těchto zemí provést daňové reformy. - 
Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla Fiscal consolidation and regulatory reform in the EU. 
 
Luděk Tesař 
Mohou si za krize obce pojistit hodnotu svých úspor? 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 2, s. 12 
Udržení finančního zdraví obecních financí, ochrana hodnoty peněz v době recese ekonomiky (přehled 
doporučení k pojištění a udržení hodnoty obecních úspor - pro případ bankrotu veřejných financí). 
 
Marek Hudema 
Poměr zisků a ztrát je ještě výhodnější než dřív 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 29 (11.2.2013), s. 2-3 
K vyjednávání o podobě rozpočtového rámce Evropské unie na léta 2014-2020. Návrh přináší reálné 
snížení rozpočtů EU proti poslednímu víceletému rámci; prosazení úspor Británií a zachování 
"britského rabatu"; nový "dánský rabat". ČR vyjednalo čtvrté místo v přepočtu dotací na hlavu a 
očekává čistou pozici 2% HDP. Postoj EP k návrhu. -- Viz také příspěvek na s. 1. 
 
Barbora Strnadová 
Přijetí dluhové brzdy vázne. Omezila by útratu příští vlády 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 26 (6.2.2013), s. 2-3 
Projednávání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (finanční ústavy), pohled na dluhovou 
brzdu jako nástroj k zastavení růstu veřejného zadlužení a 4 scénáře dluhové brzdy. Možné přistoupení 
ČR k rozpočtovému paktu EU. 
 
Jaroslava Kypetová 
Přínosy novely RUD je třeba hodnotit střízlivě 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 24-25 
Prvotní propočty rozdílu daňových příjmů obcí v roce 2011 a 2012; návrh úpravy podílu na sdíleném 
výnosu z DPH pro kraje a obce, dlouhodobý požadavek na snížení významu účelových dotací             
v rozpočtech obcí ve prospěch daňových příjmů (a dostatečná kompenzace za zrušené dotace). 
Tabulka a schéma ukazuje (rozdělení) RUD v letech 2013-2015. 
 
Blahoslav Hruška 
Sleva není zadarmo: evropský rozpočet je seškrtaný jen naoko. Přesunů miliard z jedné kapsy 
do druhé nijak neubude 
Euro, Sv. 2013, č. 8, s. 38-41 
Pohled na vyjednávání ohledně sestavování a změn evropského rozpočtu na roky 2014-2020 na 
rozpočtovém summitu. Zmíněna je otázka rabatů pro některé země, snižování rozpočtu, úspor v unijní 
administrativě, zvláštních dotací pro rozvinutější regiony jižních států eurozóny, podpory zemědělství 
a očekávané "ekologizace" dotací. Česká politika vůči rozpočtové reformě EU a pozice ČR v rámci 
systému vyplácení subvencí členským státům. -- O postoji EP k návrhu rozpočtu EU do r. 2020 
informují HN č. 52/2013, (14. března 2013), s. 7. 
 
Ivana Dostálová 
Snahy o vytvoření fiskální a hospodářské unie v eurozóně: opatření, diskuse, rozpory 
Scientia et Societas, Sv. 8, (2012) č. 4, s. 30-41 
Ke snaze evropských institucí o nalezení cest ke zmírnění dopadů dluhové krize eurozóny a 
zabezpečení jejího hladkého fungování prostřednictvím nápravy legislativního uspořádání 
hospodářské a měnové unie. V oblasti rozpočtového dohledu a koordinace hospodářských politik byl 
zaveden tzv. six-pack, v březnu 2012 byl podepsán tzv. Fiskální pakt, ve fázi schvalování je tzv. two-
pack a byla představena vize zavedení fiskální a hospodářské unie. Příspěvek charakterizuje tato 
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jednotlivá legislativní opatření a změny, které přinášejí. Shrnuje také postoje ČR a některých členů EU 
k rozpočtové integraci a institucionálnímu uspořádání eurozóny směřujícímu k bankovní, fiskální, 
hospodářské a politické unii. - Pozn. 
 
Tomáš Plhoň 
Zchudlý hvozd: zákon o rozpočtovém určení daní sebere některým obcím více než polovinu 
příjmů. Především těm na Šumavě 
Euro, Sv. 2013, č. 6, s. 28-30 
Přiblížení dopadu změn v rozpočtovém určení daní a v nastavení některých daňových koeficientů na 
hospodaření malých obcí. Kritický pohled malých obcí v šumavském pohraničí na výrazné snížení 
příjmů svých rozpočtů. Úvaha o kompenzacích za minimální příjmy z daně z nemovitostí. 
 

Životní prostředí 
 
Extremely Troubled Scheme : carbon markets 
Velmi problémový systém : trhy s oxidem uhličitým 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8823, p. 63 
V souvislosti s hlasováním výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí o odložení prodeje 
části povolenek na emise kysličníku uhličitého se v článku rozebírá, jaký dopad by rozhodnutí             
o odložení mělo na evropský systém obchodování s emisemi (ETS). Jedná se o jediný ekologický 
nástroj v rámci celé EU, ale cena povolenek z důvodu jejich přebytku na trhu neúnosně klesla. 
 

Ostatní 
 
Dominik Duka ; [rozhovor vedl] Viliam Buchert 
Rozjitřené restituce 
Euro, Sv. 2013, č. 8, s. 34-37 
V rozhovoru nejvyšší představitel katolické církve v ČR předkládá pohled na zákon pojednávající        
o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi a reaguje na některé výhrady 
kritiků tohoto zákona. 
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Daně 
 
27056 
Bedřich Křemen 
100 legálních daňových triků 2013 
Praha : ESAP : Grada, 2013, 247 s. 
Příručka nabízí postupy, jak využít platnou legislativu k optimalizaci daňového zatížení. Vysvětluje 
podání daňového přiznání k dani z příjmů, způsob stanovení daňové povinnosti, zdanitelné příjmy 
fyzické osoby, podnikání obchodní společnosti s r.o., uplatňování daňových nákladů, příjmy 
osvobozené od daně, pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů, daňové 
kontroly v ČR a komunikaci se správcem daně. - 3. rozš. vyd. - Obálkový podnázev: více se dovědět a 
získat. - ISBN: 978-80-260-2627-3 (brož.) 
 
26987 
Richard F. Dye and Richard W. England 
Assessing the theory and practice of land value taxation 
Zhodnocení teorie a praxe pozemkového zdanění 
Cambridge : Lincoln Institute of Land Policy, c2010, 32 s. : tab., mapky 
Zpráva obsahuje shrnutí výzkumných zjištění z obsáhlé analýzy problematiky pozemkové daně a 
souvisejících témat, kterou publikoval Lincoln Institute of Land Policy v roce 2009 pod titulem "Land 
value taxation: theory, evidence, and practice". Poskytuje doporučení s ohledem na využití tohoto typu 
zdanění jako alternativního opatření v oblasti majetkových daní pro místní správu. Zmiňuje zkušenosti 
některých států USA se zavedením pozemkové daně i historickou zkušenost ze zahraničí a diskutuje 
právní a správní požadavky na realizaci této daně. - ISBN: 978-1-55844-204-7 (brož.) 
 
27057 
Miloslav Hnátek, David Zámek 
Daňové a nedaňové náklady 2013 
Praha : ESAP : Grada 2013, 218 s. 
Správné uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Publikace je zpracována přehlednou heslovitou 
formou podle jednotlivých dílčích okruhů (např. náklady v základu daně, daňové odpisy, leasing, 
odpisy pohledávek, paušální výdaje, poplatky, úroky, škody, zásoby a další.) - ISBN: 978-80-260-
2628-0 (brož.) 
 
27053     Pouze prezenčně 
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2013 
Praha : Grada, 2013, 270 s. 
Znění všech daňových zákonů a vybraná ustanovení zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů - ekologické či energetické daně. Znění daňového řádu. U některých zákonů je uveden 
úvodní stručný komentář ke změnám v roce 2013. - 22. vyd. - Vlepený list s opravami na stranách 62, 
244, 251. - ISBN: 978-80-247-4643-2 (brož.) 
 
27052 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 335 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění tiskopisu. Stručný komentář k oddílům zákona o dani z příjmů 
fyzických osob č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Dílčí příklady a praktické tipy a rady z praxe. 
Popis jednotlivých kolonek tiskopisu a případy vyplnění daňového přiznání v nejběžnějších daňových 
poměrech poplatníka. Přehled právních norem a platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění. 
Související právní předpisy. - 20. aktualiz. vyd. - Obsahuje 3 přílohy. - ISBN: 978-80-7263-789-8 
(brož.) 
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26982 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Possible reforms of real estate taxation : criteria for successful policies 
Možné změny ve zdanění nemovitostí : kritéria pro úspěšnou daňovou politiku 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, October 2012, 34 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Teoreticko-empirická studie daňové politiky v oblasti zdanění nemovitostí a rezidenčního bydlení. 
Zhodnocení různých přístupů k formě zdanění nemovitostí v zemích EU (daň z převodu nemovitostí, 
daň jako součást zdanění kapitálových příjmů nebo jako součást zdanění spotřeby, místní poplatek za 
veřejné služby), zvláštní témata (nové ocenění majetku, distribuční aspekty, místní zdanění 
nemovitostí a fiskální federalismus) i shrnutí současného stavu problematiky v EU. Obsahem přílohy 
je tabulkový přehled daňových režimů vlastnického bydlení v jednotlivých zemích EU (daň z nemovitosti, 
odpočty úroků u hypoték, zdanění imputovaného nájemného a daň z převodu nebo registrace). - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-92-79-22919-0 (brož.) 
 
27051 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2012 
Olomouc : ANAG, 2012, 335 s. 
Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2012. Příklady zdaňování v průběhu roku 
2012 a po jeho skončení a příklady provedení závěrečného ročního zúčtování záloh na daň. Přehled 
slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Postupy při vyplnění tiskopisů. Přehled legislativy. - 
17. aktualiz. vyd. - Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro 
roční období 2012. - ISBN: 978-80-7263-787-4 (brož.) 
 
27030 
Vladimír Babčák 
Slovenské daňové právo 
Bratislava : Epos, 2012, 670 s. 
Základy teorie daňového práva. Daňové právo hmotné: analýza právní úpravy nepřímých a přímých 
daní, soustava poplatků v SR. Část Daňové právo procesní se kromě všeobecně-teoretických otázek 
správy daní zabývá i problematikou daňového řízení a daňového exekučního řízení. Učebnice vychází 
z právního stavu účinného v první polovině roku 2012 se zapracovanými změnami, s účinností od 
1.1.2013. - Nejdůležitější vnitrostátní předpisy z oblasti daňového práva. - ISBN: 978-80-8057-971-5 
(váz.) 
 
26996 
edited by Michael Pickhardt, Aloys Prinz 
Tax evasion and the shadow economy 
Daňové úniky a stínová ekonomika 
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, viii, 200 s. : grafy, tab., vzorce 
Publikace sdružuje osm konferenčních příspěvků k současným tématům v oblasti stínové ekonomiky a 
výzkumu daňových úniků. Teoretický i empirický pohled na vyhodnocování strategií boje proti 
daňovým únikům a zkoumání motivace daňových poplatníků k únikům (Itálie, Španělsko). Téma 
stínové ekonomiky autoři zpracovávají prostřednictvím srovnávací analýzy odhadů velikosti šedé 
ekonomiky v zemích EU-15 a analýzou působení stínové ekonomiky v transformačním období (na 
příkladu Polska). K vlivu šedé ekonomiky na ukazatel rizikovosti země (country risk index). - Pozn. - 
ISBN: 978-0-85793-703-2 (váz.) 
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26988 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs; European 
Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union 
Tax reforms in EU Member States 2012: tax policy challenges for economic growth and fiscal 
sustainability 
Daňové reformy v členských státech EU v roce 2012: výzvy daňové politiky pro hospodářský 
růst a fiskální udržitelnost 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, 118 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva identifikuje vývojové trendy na příjmové straně státních rozpočtů v členských zemích EU, 
věnuje se úrovni a vývoji celkové daňové zátěže a skladbě daní. Dále přináší přehled daňových 
reforem realizovaných v roce 2011 a v prvním pololetí 2012, nejprve na úrovni obecných trendů, poté 
popisuje daňové reformy detailněji dle jednotlivých typů daní. Následné dvě analytické kapitoly se 
zaměřují na problematiku DPH (hospodářský dopad evropského systému DPH, ekonomické přínosy 
zjednodušování postupů ohledně DPH a hodnocení možností snižování daňových úniků a podvodů      
s DPH) a na výzvy, kterým čelí členské státy EU na poli daní a daňové politiky v období pomalého 
hospodářského růstu a potřeby fiskální konsolidace. - Pozn., příl., slovníček. - ISBN: 978-92-79-
22854-4 (brož.) 
 
27054 
Helena Stuchlíková, Sofia Komrsková 
Zdaňování neziskových organizací : zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských 
sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně 
prospěšných společností s příklady z praxe 2013 
Olomouc : ANAG, 2012, 279 s. 
Legislativa a povinnosti neziskových subjektů. Nová právní úprava neziskových organizací a jejich 
vymezení v občanském zákoníku. Reforma veřejných financí (vybrané změny v daňových zákonech 
od roku 2013). Postup od výsledků hospodaření po jeho úpravu na základ daně, položky zvyšující a 
snižující základ daně, odečet daňové ztráty. Slevy na dani a příjmy, které se do základu daně 
nezahrnují, u všech typů neziskových organizací.  Daňová kontrola. Výklad doplňují praktické 
příklady s komentářem. - 9. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-774-4 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
26979 
editor Paul R. Masson 
Currencies, crises, fiscal policy, and coordination 
Měny, krize, fiskální politika a koordinace 
Singapore : World Scientific, c2011, xxii, 330 s. : tab., vzorce, grafy 
Soubor vybraných studií a referátů profesora P. Massona z oblasti mezinárodního měnového a 
finančního systému publikovaných v několika posledních desetiletích. Autor také diskutuje úlohu 
ekonomického výzkumu a modelů ve vytváření politik a věnuje se vývoji modelování a aplikace 
modelů na reálnou problematiku. První část sdružuje příspěvky týkající se empirického modelování 
dynamiky směnných kurzů a volby režimu měnových kurzů, druhá část se věnuje modelování 
měnových krizí, šíření nákazy a vysvětlení, proč se objevují spekulativní útoky na měnu a za jakých 
okolností jsou úspěšné. Ve třetí části se autor soustředí na vzájemné působení národních fiskálních 
politik a nadnárodní centrální banky v prostředí měnové unie, čtvrtá část přináší příspěvky o výzkumu 
mezinárodní koordinace hospodářských politik a model uncertainty (modelové nejistotě). - Pozn. - 
ISBN: 978-981-4350-15-0 (brož.) 
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26989 
Joseph E. Stiglitz 
The price of inequality: how today's divided society endangers our future 
Cena za nerovnost: jak současné rozdělení společnosti ohrožuje naši budoucnost 
New York : W.W. Norton & Company, c2012, xxxi, 414 s. 
USA jako vyspělá průmyslová země s největší nerovností, jež vyvolává rozdělení společnosti. Autor, 
nositel Nobelovy ceny, ukazuje následky současné extrémní míry příjmové nerovnosti pro demokracii, 
právní systém i ekonomiku USA a zkoumá, jak měnová a rozpočtová politika a globalizace přispívá    
k jejímu růstu. Nabízí cestu vpřed ve formě programů hospodářských a politických reforem s cílem 
vytvořit dynamičtější ekonomiku a spravedlivější společnost s větší rovností mezi lidmi. - Pozn. -- 
Podnázev z obálky. - ISBN: 978-0-393-08869-4 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
26984 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Servaas Deroose] 
Financial assistance programme for the recapitalisaton of financial institutions in Spain: first 
review - autumn 2012 
Program finanční pomoci pro rekapitalizaci finančních institucí ve Španělsku: první hodnocení 
z podzimu 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, November 2012, 48 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva hodnotí pokrok španělské ekonomiky ve vztahu k Programu finanční pomoci pro rekapitalizaci 
finančních institucí ve Španělsku na základě zjištění společné mise EK a ECB v říjnu 2012. 
Zdůrazňuje, že španělské finanční trhy jsou od léta 2012 stabilizovány a program finanční pomoci je 
na správné cestě. Informace o realizaci programu jsou doplněny o shrnutí a krátkodobý výhled 
finančního, makroekonomického a fiskálního vývoje ekonomiky a rozbor reformních opatření ke 
snižování makroekonomických a fiskálních nerovnováh. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-22923-7 
(brož.) 
 
E-9483 
European Central Bank 
Financial stability review. December 2012. 
Přehled o finanční stabilitě. Prosinec 2012 
Frankfurt am Main : European Central Bank, 2012, 127 s., 20 s. příl. : tab., grafy, rámečky 
Posouzení stability finančního systému eurozóny s ohledem na roli, již má v usnadňování 
hospodářského vývoje a pokud jde o schopnost předcházet nepříznivým ekonomickým otřesům. 
Publikace přináší přehled o hlavních rizicích pro finanční stabilitu a zdrojích zranitelnosti finančního 
sektoru (makroekonomická a makrofinanční rizika, úvěrová rizika, napětí na finančních trzích, 
prostředí globálních finančních institucí), rozebírá aktuální situaci bankovního a pojišťovacího sektoru 
eurozóny i systém regulace a dohledu nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturou. Několik 
kapitol je věnováno specializovaným tématům - bankovní unii, předpovídání ohrožení bank a 
identifikace vzájemných závislostí mezi evropskými bankami a dopadům fragmentace trhu na 
zprostředkování úvěrů v období dluhové krize. Doplněno statistickou přílohou. - [2012] - Pozn., příl. - 
(brož.) 
 
27063 
Pavel Kohout 
Nová abeceda financí 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xii, 231 s. : il. 
Autor se zabývá srozumitelným výkladem širokého okruhu finančních témat. Každá kapitola vychází 
z nějaké tradiční představy o daném tématu, která je doplněna o její praktický význam, včetně 
vysvětlení obvyklých omylů nebo mýtů. Obsahem jednotlivých abecedně uspořádaných částí jsou: 
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akcie a jejich hodnocení, akciové trhy, bohatí investoři a jejich portfolia, bubliny ve světě financí, 
CAPM, daně, default neboli bankrot, deficit obchodní a platební bilance, dividendy, efektivní trhy, 
euro a jeho krize, fiskální federace, fiskální konsolidace, inflace, investiční riziko, konvergence a role 
dotací, krize, Lafferova křivka, nemovitosti, nezaměstnanost a daňová zátěž práce, průměrné výnosy, 
rating, riziková prémie, Taylorovo pravidlo, úrokové sazby, úsporná opatření, Yield versus return 
(historické výnosy), zlatý standard a v závěru životopisy M. Friedmana a J. M. Keynese. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7179-361-8 (brož.) 
 
26980 
Detlev S. Schlichter 
Paper money collapse: the folly of elastic money and the coming monetary breakdown 
Zhroucení papírových peněz: pošetilost rozpínavých peněz a blížící se měnový kolaps 
Hoboken : Wiley & Sons, c2011, xvi, 267 s. 
Nedávná finanční krize odkryla nestabilitu finančního systému. Autor v knize dokazuje, že příčinou by 
mohl být přechod od komoditních peněz k neomezeným papírovým penězům, ačkoliv dosažené 
výsledky systému papírových peněz z historického pohledu jsou spíše odrazující. Je uvedeno, že 
všechny systémy založené na papírových penězích se buď zhroutily, nebo se společnost vrátila ke 
komoditním penězům (většinou založeným na zlatě). Autor dokládá, proč jsou tyto systémy, založené 
na trvalé expanzi a rozpínání peněžních zásob, ze svojí podstaty nestabilní a proč musejí vést               
k hospodářským potížím. Dle jeho názoru politika zrychlování tvorby peněz ke stimulaci ekonomiky   
v budoucnu povede k nevyhnutelnému krachu hlavních světových měn. - Pozn. - ISBN: 978-1-118-
09575-1 (váz.) 
 
26993 
Dirk A. Zetzsche 
The Alternative Investment Fund Managers Directive: European regulation of alternative 
investment funds 
Směrnice o správcích alternativních investičních fondů: evropský dohled nad alternativními 
investičními fondy 
Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, c2012, lviii, 803 s. : schémata, grafy, tab. 
Obsáhlé komplexní informace k problematice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU 
ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). Autoři jednotlivých 
příspěvků rozebírají AIFMD z různých hledisek, nejprve se věnují základnímu přehledu struktury, 
legislativní historii a přechodným ustanovením směrnice, všeobecným aspektům, oblasti působnosti a 
podobnostem i odlišnostem AIFMD ve vztahu k UCITSD a MiFID. Další části se zaměřují na 
regulatorní koncept alternativních investičních fondů, na depozitáře a hlavního makléře i na investiční 
strategie. Následně je několik kapitol věnováno řešení problematiky AIF, AIFM a realizace směrnice 
ve vybraných zemích (Itálie, Švýcarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Lichtenštejnsko, 
Velká Británie, Německo, Francie a Irsko). Na závěr je připojen seznam relevantních evropských 
právních předpisů (EU/EHP). - Pozn. - ISBN: 978-90-411-4044-9 (váz.) 
 
26986 
John A. Alison 
The financial crisis and the free market cure: why pure capitalism is the world economy's only 
hope 
Finanční krize a léčba volným trhem: proč je ryzí kapitalismus jedinou šancí světového 
hospodářství 
New York : McGraw-Hill, c2013, viii, 275 s. 
Zasvěcený pohled na příčiny a důsledky nedávné finanční krize, s ní související Velkou recesi i analýza 
řešení hospodářských problémů a oživení ekonomiky USA. Autor vysvětluje následky vládních politik 
(zejména v oblasti měnové, bytové politiky, bankovnictví a finančních trhů) a jejich působení na 
finanční krizi a proč je regulace špatná pro trhy. Doporučuje prosazování zdravé tržní ekonomiky a 
individuálních svobod jako dlouhodobý základ řešení potíží ekonomiky. - Pozn. - ISBN: 978-0-07-
180677-0 (váz.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
E-9482 
[editor přednášek Ilona Švihlíková; přednášející Robert Carnell ... et al.] 
II. ročník ekonomické konference Rádia Česko: malá země, velká výzva: zpátky na vrchol: 
sborník 
V Praze : Oeconomica, 2012, 81 s. : il. 
Konference věnovaná ekonomické situaci v ČR v současné krizi. Názvy příspěvků přednesených na 
konferenci: Nový normál - evropský pohled a důsledky (R. Carnell); Česká republika - pohled trhu   
(R. Tenconi); Reformy včera, dnes a zítra (L. Minčič); Spojení s Německem - požehnání nebo kletba? 
(G. Deuber); Jak si vybrat vítěznou strategii (Ch. Skirrow); Inovovat nebo zemřít? (S. Laine); Česká 
konkurenceschopnost pro třetí tisíciletí (I. Jukl); Česká republika z pohledu firem (R. Špicar); Státní 
firmy v době chaosu (M. Soušek); Shrnutí závěrů konference: stačí pro úspěch ČR strategie 
konkurenceschopnosti? (V. Semerák). - Vyd. 1 - ISBN: 978-80-245-1891-6 (brož.) 
 
27038 
[zpracoval autorský tým pod vedením Petra Šlegra] 
Rychlá železnice i v České republice = High speed rail even in the Czech Republic 
Praha : Centrum pro efektivní dopravu, 2012, 246 s. : barev. il., mapy, portréty 
Popis koncepce vysokorychlostní železnice v ČR včetně propojení do zahraničí a představení jejich 
přínosů pro regiony. První část knihy je věnována úspěšným příkladům ze zahraničí (Španělsko, 
Francie aj.), další část vysvětluje, jak by měla z celostátního i celoevropského pohledu tato železnice 
vypadat, a následuje výčet nových tratí v jednotlivých krajích ČR a popis úprav návazné železniční 
sítě. - Název z obálky. - ISBN: 978-80-905005-0-1 (váz.) 
 
27035 
[editor Daniel Franklin] ; The Economist 
The world in 2013 
Svět v roce 2013 
London : Economist, c2012, 134 s. : grafy, fot. 
Ročenka časopisu The Economist přináší články o očekávaných událostech v roce 2013 a předpovědi 
některých mezinárodně-politických, hospodářských a integračních tendencí pro jednotlivé geografické 
regiony (Evropa, Velká Británie, USA, Amerika, Asie, Čína, Střední východ a Afrika). Další 
příspěvky se věnují vybraným tématům z oblasti obchodu, financí, vědy a kultury. Připojena je stručná 
předpověď politického vývoje v 82 zemích světa a vývoje osmnácti průmyslových odvětví z globální 
perspektivy. 
 
27016 
Tomáš Kruták, David Dvořák, Libor Vacek 
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xii, 240 s. : formuláře 
Komentované znění zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění 
pozdějších zákonů. Obsahuje tyto části: obecná ustanovení, koncesní řízení, koncesní smlouva, 
významné koncesní smlouvy, dohled nad dodržováním zákona, společná a závěrečná ustanovení, 
účinnost. Součástí komentáře jsou i odkazy na související ustanovení, předpisy a judikaturu. - 2., dopl. 
vyd. - Související předpisy. - ISBN: 978-80-7179-412-7 (váz.) 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
26981 
Woosik Moon and Yeongseop Rhee 
Asian monetary integration: coping with a new monetary order after the global crisis 
Asijská měnová integrace: jak se vypořádat s novým měnovým řádem po celosvětové krizi 
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, viii, 234 s. : tab., grafy 
Komplexní pohled na měnovou a finanční spolupráci zemí v regionu východní Asie. První část 
shrnuje historické zkušenosti s měnovými seskupeními v regionu, druhá se zabývá pozadím měnové 
spolupráce (přehled východoasijského hospodářství od r. 1980 a hlavní faktory ovlivňující jeho vývoj 
- globalizace, regionalizace; hodnocení udržitelnosti regionálních podmínek pro měnovou integraci; 
její hnací síly). Ve třetí části autoři analyzují a kriticky hodnotí současné návrhy a iniciativy v rámci 
východoasijské měnové a finanční integrace (Chiang Mai Initiative; Asian Currency Unit ACU - 
Regional Currency Unit RCU; integrace finančních trhů a asijského trhu s dluhopisy). Závěrečná část 
diskutuje perspektivy měnové integrace a překážky na cestě k realizaci úspěšného měnového 
uspořádání v regionu. Autoři pojímají problematiku východoasijské měnové integrace v širším rámci 
udržitelného hospodářského růstu, stability a solidárnosti. - Pozn. - ISBN: 978-1-84980-742-5 (váz.) 
 
26990 
edited by Ewald Nowotny, Peter Mooslechner, Doris Ritzberger-Grünwald 
European integration in a global economy: CESEE and the impact of China and Russia 
Evropská integrace a globální ekonomika: státy střední, východní a jihovýchodní Evropy a vliv 
Číny a Ruska 
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, xii, 223 s. : tab., grafy 
Kniha přináší širší pohled na evropskou hospodářskou integraci, rozebírá její vybrané stránky z globálního 
pohledu a zkoumá vliv Číny a Ruska jako globálních ekonomických hráčů na proces sbližování 
hospodářské úrovně zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Příspěvky se zaměřují na globální 
nerovnováhy; konkurenceschopnost a mezinárodní obchod; udržitelnost současných strategií růstu a 
bankovní a finanční stabilitu s ohledem na hospodářskou a finanční krizi, která se začala vyvíjet v roce 
2008. - Pozn. - ISBN: 978-1-78100-949-9 (váz.) 
 
27017 
Naděžda Šišková a kol. 
Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských 
států 
Praha : Leges, 2012, 284 s. 
Efektivnost a fungování Lisabonské smlouvy od doby její platnosti, sporné body a perspektivy 
budoucího vývoje. Jednotlivé části rozebírají obecnou charakteristiku Lisabonské smlouvy, lidská 
práva a jejich ochranu definovanou ve smlouvě, podstatné otázky pravomocí svěřených členskými 
státy unijním institucím, soudní systém EU a oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky          
v intencích Lisabonské smlouvy. - ISBN: 978-80-87576-17-5 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27025I 
Jana Pilátová, Pavel Janda a kolektiv autorů 
Podnikání fyzických osob, nový občanský zákoník 
Praha : Svaz účetních, 2012, 64 s. 
Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti. Právní úprava některých neziskových právnických osob podle nového občanského zákoníku. 
Aktuální informace Generálního finančního ředitelství v souvislosti se zapojením české daňové správy 
do realizace důchodové reformy. Pokyn GFŘ D-10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou 
poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky. Stanoviska odborníků k dotazům          
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z praxe, např. přenesení daňové povinnosti, přeprava zboží, pracovní smlouvy, dlouhodobý majetek, 
pracovní úraz, srážky stravování, smlouva o půjčce, DPH aj. - ISBN: 978-80-87367-33-9 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
27055 
Petr Hůrka, Ondřej Novák, Michal Vrajík 
Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem 
Olomouc : ANAG, 2012, 247 s. 
Reprezentativní výběr judikátů Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU v oblasti pracovního práva 
za roky 2011 a 2012. Judikáty jsou opatřeny krátkým výtahem z odůvodnění a komentářem 
rozhodnutí. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-785-0 (váz.) 
 
27014 
Alena Chládková, Petr Bukovjan 
Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 
Praha : Wolters Kluwer 2012, 214 s. 
Odpovědi na praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Kniha je členěna podle 
jednotlivých paragrafů související právní úpravy. Právní stav publikace je k 1.1.2013. - 2., aktualiz. a 
rozš. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7357-974-6 (brož.) 
 
27026 
Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Lubomír Kostroň 
Personální strategie: krok za krokem 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xv, 159 s. : obr. 
Základní aspekty strategického řízení personální oblasti: její umístění do systému firemních strategií, 
její provázanost s ostatními strategiemi, obsah personální strategie a realizace strategického řízení 
personální oblasti v praxi (od analýzy přes formulaci a implementaci strategie až po kontrolu jejího 
plnění). Příklady a případové studie. - Vyd. 1. - Obálkový podnázev: teorie pro praxi. - ISBN: 978-80-
7179-564-3 (brož.) 
 

Právo 
 
27027 
Petr Mikeš 
Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xiv, 309 s. 
Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu. 
Vývoj právní úpravy vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva v samostatné ČR. Aplikace 
mezinárodního práva soudy ČR a aktuální právní úprava. Rozhodovací praxe soudů aplikující 
mezinárodní právo věcně. - Vyd. 1. - Seznam použitých soudních rozhodnutí. - ISBN: 978-80-7357-
929-6 (brož.) 
 
27029 
Martin Maisner, Zdeněk Vaníček 
Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xiv, 133 s. 
Nový pohled na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, 
jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti. Z obsahu jednotlivých kapitol: druhy odpovědnosti, 
zvláštní charakter elektronických komunikací, některé specifické druhy odpovědnosti v rámci 
elektronických komunikací, provozování rozhlasového a televizního vysílání, služby informační 
společnosti, audiovizuální mediální služby přesahující hranice jednoho členského státu EU, právní 
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úprava služeb elektronických komunikací a povinnost přenosu určitých programů ukládaná 
provozovatelům převzatého vysílání ve veřejném zájmu. Publikace nabízí v závěru judikaturu 
některých zajímavých zahraničních rozhodnutí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-964-7 (váz.) 
 
27060 
Václav Bartík, Eva Janečková 
Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky 
Praha : Linde Praha, 2013, 311 s. 
Praktický výklad problematiky upozorňuje na úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů 
nastat v oblasti bankovnictví, zdravotnictví, v souvislosti se správou nemovitostí, ve vybraných 
oblastech činnosti obcí, v pracovněprávních vztazích (včetně monitorování činnosti pracovníků 
kamerovými a jinými systémy), v oblasti elektronické komunikace a při rozesílání nevyžádaných 
obchodních sdělení. Výklad je doplněn odkazy na judikaturu. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-86131-96-2 
(brož.) 
 
27021 
Bohumil Poláček 
Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu 
Plzeň : Čeněk, 2012, 240 s. 
Cvičebnice k učebnici mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Obsahuje 
řešené a neřešené případy, které jsou anonymizovanou podobou skutečných mezinárodních rozhodčích 
nálezů a příklady z jednotlivých oblastí. Obsahuje i znění zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém, a přehled vybrané judikatury. - ISBN: 978-80-7380-400-8 (brož.) 
 
27037 
Alexander J. Bělohlávek 
Rozhodčí řízení v zemích Evropy: (včetně překladů předpisů o rozhodčím řízení a pravidel 
stálých rozhodčích soudů) 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxx, 1762 s. 
Publikace podrobně informuje o právní úpravě a praxi rozhodčího řízení téměř ve všech zemích 
Evropy, včetně standardů stálých rozhodčích soudů a institucí. Těžiště spočívá především v předpisech 
o rozhodčím řízení, pravidlech rozhodčích soudů a dalších pramenech, včetně odpovídajících 
ustanovení smluv o právní pomoci ze a ve vztahu k jednotlivým evropským zemím. Monografie tak 
přináší informace (prameny, komentáře, poznámky k pramenům apod.), které mají často zásadní 
význam při  uzavírání smluv v mezinárodním obchodním styku. - Vyd. 1. - Převážně přeloženo z různých 
jazyků. - ISBN: 978-80-7400-452-0 (váz.) 
 
27019 
Michal Lalík 
Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi 
V Praze : C.H. Beck, 2012, ix, 272 s. 
Průvodce praktickými otázkami sousedských sporů ve stavební oblasti. První část je věnována tzv. 
stěžovateli (podává podnět stížnosti). Druhá se věnuje pohledu vlastníka nemovitosti, na kterého bylo 
učiněno podání. Třetí část popisuje pohled pověřeného pracovníka stavebního úřadu. Následují 
příklady z praxe, vybrané judikáty Nejvyššího správního soudu a aktuální znění správního řádu. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-244-4 (brož.) 
 
27015 
Jan Hrabák, Tomáš Nahodil 
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 449 s. 
Znění zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších zákonů. Výkladové poznámky a 
vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí. Podle právního stavu ke dni 1.7.2012. - 4. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7357-959-3 (brož.) 
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27059 
Monika Horáková, Veronika Tomoszková 
Správní řízení v zemích EU: Velká Británie, Francie, Německo a Itálie 
Praha: Linde Praha, 2011, 294 s. 
Analýza národních právních úprav správního řízení ve Velké Británii, Francii, Německu a Itálii s tradičním 
modelovým řešením správního řízení. Jsou popsána historická východiska správního řízení, správní 
orgány, prameny právní úpravy, základy vydávání správních rozhodnutí, subjekty správního řízení, 
průběh řízení, správní akt atd. v jednotlivých státech. - ISBN: 978-80-7201-8444 (brož.) 
 
27023 
Jaroslav Svejkovský ... [et al.] 
Zákon o advokacii : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xvii, 633 s. 
Důvodová zpráva. Komentované znění zák. č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů. Názvy částí: Úvodní ustanovení; Advokát; Evropský advokát; Zahraniční společnost; 
Advokátní koncipient; Komora; Činnost komory v oblasti mediace; Působnost ministerstva 
spravedlnosti; Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Komentované znění etického kodexu. 
Komentované znění vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů. 
Komentované znění vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7179-248-2 (váz.) 
 
27034 
Bohumil Havel a kolektiv 
Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem 
Ostrava : Sagit, 2012, 287 s. 
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. nahrazuje 
korporační část dosavadního obchodního zákoníku. Je součástí souboru tří vzájemně formálně i věcně 
provázaných zákonů tvořících rekodifikaci soukromého práva v ČR, které mají nabýt účinnosti od 
1.1.2014. Na úvodní výklad o tvorbě tohoto zákona navazuje aktualizovaná důvodová zpráva a znění 
zákona doplněné komentářem z této zprávy. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7208-923-9 
(váz.) 
 
27018 
Josef Vedral 
Zákon o střetu zájmů: komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxiv, 177 s. 
Úvodní komentář. Komentované znění zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
zákonů. Součástí výkladu jsou i odkazy na související ustanovení a předpisy. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7179-344-1 (váz.) 
 
27058 
Eva Horzinková, Václav Urban 
Živnostenský zákon a předpisy souvisící: s komentářem: podle stavu k 30.9.2012 
Praha : Linde Praha, 2013, 328 s. 
Úvodní komentář k zákonu. Znění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších zákonů. Komentář a judikatura. Přílohy k živnostenskému zákonu a komentář k přílohám 
zákona a k jednotlivým živnostem. Organizace státní správy v živnostenském podnikání. Problematika 
správního řízení před živnostenskými úřady. Kontrolní činnost živnostenských úřadů. Právní úprava 
živnostenské způsobilosti v ES. Vybrané judikáty. - 13. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-86131-
97-9 (brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
27032 
Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. 
Manažerská psychologie a sociologie 
Praha : Management Press, 2012, 615 s. : il. 
Publikace vymezuje postavení, funkci a uplatnění psychologie a sociologie při řízení organizací. 
Poskytuje výklad přístupů k základním oblastem, s nimiž se manažeři obvykle ve své každodenní 
praxi setkávají (komunikace, konflikty a vyjednávání, pracovní týmy, postoje a hodnoty, problematika 
moci, organizační kultura apod.). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-239-0 (váz.) 
 
26992 
Nate Silver 
The signal and the noise: why so many predictions fail - but some don't 
Signál a šum: proč mnoho předpovědí selhává a některé zase ne 
New York : Penguin, c2012, 534 s. : tab., grafy 
Pohled statistika na problematiku předpovídání, strategického plánování a jeho úspěšnosti. Autor 
zkoumá, jak při předpovídání rozlišit pravé signály od světa šumů a stále přibývajících informací. Za 
selháním mnoha předpovědí vidí nedostatečné chápání pravděpodobnosti a předvídatelnosti, tvrdí, že 
při lepším porozumění nepředvídatelnosti se naše předpovědi mohou zlepšit. Zkoumá jak úspěšné, tak 
nevyplněné předpovědi s cílem stanovit, co ty přesnější spojuje. Jednotlivé kapitoly se věnují 
předpovědím v široké škále oblastí: baseball, globální oteplování, hurikány, zemětřesení, volby, 
šachové zápasy, poker, finanční krize a akciové trhy i terorismus. Zaměřuje se také na oblast "big 
data". - Pozn. - ISBN: 978-1-59420-411-1 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
27013 
Jan Ambrož 
Daň z příjmů; Účetnictví 
Praha : KORŠACH, 2012, 172 s. : formuláře 
Výklad daňových pravidel a jejich propojení s účetnictvím v částech: daň z příjmů právnických osob, 
pravidla platná pro sestavení účetní závěrky (legislativa, vybrané České účetní standardy), účetní 
uzávěrka, rozvahové účty, výsledkové účty, komplexní příklad (vyplněné daňové přiznání a účetní 
závěrka včetně přílohy a výkazů). Publikaci doplňují vzorové příklady. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 
978-80-86296-42-5 (brož.) 
 
27076I 
IFRS Foundation 
International Financial Reporting Standards [2013]: required for annual reporting periods 
beginning on 1 January 2013. Part A 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2013]: povinné pro roční vykazovaná období 
začínající 1. lednem 2013. Díl A 
London : International Accounting Standards Board, c2012, 1328 s. 
Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS 1-
8,10-13, IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2013. Nově přináší IFRS 10-13, 
aktualizované IAS 19, IAS 27 a IAS 28, nový IFRIC 20 aj. Toto vydání nezahrnuje standardy s datem 
účinnosti po 1. lednu 2013. Texty standardů jsou doplněny úvodem a koncepčním rámcem pro 
sestavování a předkládání účetní závěrky. - Slovníček pojmů. -- V rámci předplatného služby IASB. --  
Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-907877-69-8 (brož.) 
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27076II 
IFRS Foundation 
International Financial Reporting Standards [2013]: required for annual reporting periods 
beginning on 1 January 2013. Part B 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2013]: povinné pro roční vykazovaná období 
začínající 1. lednem 2013. Díl B 
London : International Accounting Standards Board, c2012, 2085 s. 
Druhý díl příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví přináší doprovodné dokumenty ke 
Koncepčnímu rámci, standardům IFRS, IAS, výkladům IFRIC a SIC platným k 1. lednu 2013. Dále 
příručku due process pro IASB a IFRIC, stanovy Nadace IFRS, tabulkový seznam standardů dle data 
vydání a výkladový slovník vybraných termínů účetního výkaznictví. - Slovníček pojmů. -- V rámci 
předplatného služby IASB. -- Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-907877-70-4 (brož.) 
 
27062 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy s opravami pro rok 2013: příručka pro 
účetní a jiné ekonomické pracovníky 
[Olomouc] : ANAG, [2013], 312 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Příloha k vyhlášce obsahuje Směrnou 
účtovou osnovu s účtovými třídami a skupinami. Uvedeny jsou všechny aktuální změny včetně těch, 
které nabývají účinnosti od 1.1.2013. - Pod názvem: v.o.s. Závěrka. - ISBN: 978-80-904256-4-4 
(brož.) 
 

Veřejná správa 
 
27061 
Pavel Mates, Vladimír Smejkal 
E-government v České republice : právní a technologické aspekty 
Praha : Leges, 2012, 464 s. : il. 
Výklad právních a technologických aspektů informačních systémů veřejné správy a dalších složek e-
governmentu v kapitolách: Základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů, použité 
zkratky; Pojem e-government; Informační systémy veřejné správy; Zákon o základních registrech; 
eJustice jako jeden ze základních kamenů eGovernmentu; Právní předpisy o elektronickém podpisu; 
Datové schránky; Listiny a elektronické dokumenty (elektronické značky, časová razítka, dynamický 
biometrický podpis); Dokazování v prostředí elektronických dokumentů; Bezpečnost informačních 
systémů veřejné správy. Součástí výkladu je též judikatura. - 2., podstatně přeprac. a rozš. vyd. - 
ISBN: 978-80-87576-36-6 (brož.) 
 
27024 
Kateřina Frumarová 
Ochrana před nečinností veřejné správy 
Praha : Leges, 2012, 323 s. 
Zákonnost ve veřejné správě a její záruky. Rozbor jednotlivých prostředků právní ochrany před 
nečinností (v řízení před orgány veřejné správy, prostředky soudní ochrany a další prostředky ochrany). 
Právní odpovědnost v souvislosti s nečinností, zejména problematika náhrady škody či majetkové újmy. 
Etika ve veřejné správě. Publikace obsahuje také relevantní judikaturu a případy z praxe. - ISBN: 978-
80-87576-22-9 (brož.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
27020 
Ministerstvo financí 
Státní rozpočet České republiky na rok 2013: schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR dne 19. prosince 2012 
Praha : Ministerstvo financí ČR, leden 2013, 3 sv. : tab., diagr. 
Materiál obsahuje: Část I., zákon č. 504 ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu ČR na rok 2013. 
Část II., další vybrané dokumenty: usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1445 ze 49. schůze 
19. prosince 2012, usnesení vlády ČR ze dne 26. 9. 2011 č. 693, makroekonomický rámec na rok 
2013, zprávu ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2013, rozpočty územních samosprávných celků, 
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a tabulkovou část. Státní rozpočet na 
rok 2013: struktura rozpočtů kapitol podle druhů a odvětví. - Čj. MF-121786/2012/11-111. - (brož.) 
 

Zdravotnictví 
 
27031 
Tomáš Doležal 
Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva 
Praha : Leges, 2012, 160 s. : il. 
Práva a povinnosti lékařů a zdravotnického personálu, pacientů (klientů), zdravotních pojišťoven a 
dalších subjektů při poskytování zdravotních služeb. Právně-historická analýza vztahu lékaře a 
pacienta (etické kodexy od starověku, Hypokratova přísaha). Vývoj lékařského povolání v 20. a 21. 
století. Současná právní úprava. - 1. vyd - Na obálce uvedená edice Teoretik. - ISBN: 978-80-87576-
25-0 (brož.) 
 

Zemědělství 
 
E-9481 
Jindřich Špička, Václav Vilhelm 
Problematika řízení rizik v zemědělských podnicích ČR = Risk management issues in the Czech 
agricultural holdings 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2012, 72 s. : tab., grafy 
Cílem studie bylo vyhodnotit mechanismy řízení rizik v zemědělství ČR s důrazem na roli veřejného 
sektoru a následně formulovat doporučení o nastavení systému podpory řízení rizik v ČR po roce 
2013. Studie poskytuje charakteristiku systému řízení rizik v zemědělství v ČR a strategii a nástroje 
těchto rizik v mezinárodním kontextu. Připojuje přehled systémů zemědělského pojištění v EU 
(konkrétně Španělsko, Rakousko, Německo, Francie) a v USA. Následuje analýza rizikového prostředí 
zemědělských podniků v ČR a její výsledky. Závěr nabízí výhledy po roce 2013. - ISBN: 978-80-
86671-95-6 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
26995 
edited by Larry Kreiser ... [et al.] 
Carbon pricing, growth and the environment 
Stanovení ceny uhlíkových emisí, růst a životní prostředí 
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, xvi, 288 s. : tab., grafy 
Příspěvky odborníků na environmentální zdanění k tematice stanovení ceny uhlíku (carbon pricing) a 
jeho vlivu na udržitelnost životního prostředí. Problematika hledání řešení globální změny klimatu; 
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environmentální fiskální reforma a nezaměstnanost ve Španělsku; strukturální a kohezní politika EU a 
udržitelný rozvoj; reforma ekologických daní v Evropě a Asii; australský mechanismus stanovení ceny 
uhlíku; daňové změny k podpoře nízkouhlíkového zeleného růstu v Číně; systémy obchodování           
s emisemi (ETS); problematika carbon leakage. - Pozn. - ISBN: 978-1-78100-937-6 (váz.) 
 

Ostatní 
 
27033 
Pavel Rychetský, Tomáš Němeček 
Diskrétní zóna 
Praha : Vyšehrad, c2012, 278 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. 
Pavel Rychetský, přední odborník v oblasti práva, patří k respektovaným osobnostem na české 
politické scéně. V rozhovoru, který s ním vedl novinář T. Němeček, se představuje také jako jeden      
z prvních signatářů Charty 77 a její právní expert, aktivní v samizdatové publicistice a v roce 1989 
jeden ze zakladatelů Občanského fóra. Vzpomínky na předlistopadou dobu tvoří první část knihy, na 
ně pak navazují úvahy o demokracii a právním systému po roce 1989. Do jaké míry se „útěk před 
právníky“ v období naší polistopadové transformace dodnes projevuje v politickém a společenském 
životě? Jaká byla role polistopadových vlád? Jaká je role Ústavního soudu coby poslední instance 
ochrany ústavnosti? Na tyto a další otázky hledá odpověď tento knižní rozhovor. - Vyd. 1. - V tiráži 
chybné vročení 2011. - ISBN: 978-80-7429-300-9 (váz.) 
 
27028 
[Sabina Schroeter-Brauss] 
Reálie Německa: Kultur und Gesellschaft in Deutschland 
Plzeň : Fraus, 2012, 148 s. : il. 
Faktografický přehled (základní geografické údaje, spolkové země, politický systém). Tematicky 
zaměřené kapitoly (životní styl, kultura, školství, sport, ekonomika aj.). V závěru každé kapitoly jsou 
umístěny otázky, úkoly a výkladový slovníček některých výrazů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7238-447-1 
(brož.) 
 
27036 
Olga Macíková, Ludmila Mlýnková 
Španělština pro samouky a věčné začátečníky 
Brno : Edika, 2012, ix, 314 s. : barev. il., mapy, portréty, noty +1 CD 
Učebnice je sestavena z 20 lekcí, které obsahují autentické krátké texty, oddíl frazeologie, výklad 
gramatiky, cvičení a ustálená rčení a přísloví. Opakovací lekce seznamují s reáliemi Španělska a 
španělsky mluvících zemí a obsahují i znalostní test. Slovíčka, přeložené texty, klíče ke cvičením jsou 
v závěru učebnice. Úroveň znalostí B1 evropského referenčního rámce. - 1. vyd. - CD s poslechovými 
cvičeními. - ISBN: 978-80-266-0119-7 (brož.) 
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Přehled aktuálně zpracovávaných monitoringů 

Název - Téma dotazu Zdroj Periodicita 

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

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

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

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

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

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

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

Přijetí eura v nových členských státech - zahraniční 
média Proquest 1x za 14 dní 

Bankovní odvod, daň z finančních transakcí AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní 

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

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

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

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

Finanční mechanismy určené na podporu boje s 
klimatickou změnou AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní 

Finanční pomoc rozvojovým zemím v boji s 
důsledky klimatických změn AN;ČTK;FACTIVA;Proquest 1x za 14 dní 

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

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

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

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



Přehled aktuálně zpracovávaných monitoringů                                                    Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

46 

Finanční trhy (všechna témata) - zpravodajství 
zahraničních zdrojů 

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

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

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

Zákon o státních úřednících AN, ČTK denně 

Cenové dohody Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně 

Cenové regulace Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně 

Ceny Handelsblatt měsíčně 

Ceny energií Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně 

Ceny PHM Handelsblatt měsíčně 

Ceny vody/stočného Handelsblatt, něm. zdroje měsíčně 

Nájemné Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně 

Soutěž/kartelové právo Handelsblatt, něm. Zdroje měsíčně 

Akruální účetnictví AN;FACTIVA;Proquest měsíčně 

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru AN;FACTIVA;Proquest měsíčně 

Consolidated Governmental Financial Sector 
(Staatsabschluss) Proquest;Factiva měsíčně 

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

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

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

Public Private Partnership - spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru Proquest měsíčně 

Ceny energetických surovin (denně) AN;ČTK měsíčně 

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

Ceny průmyslových kovů (denně) AN;ČTK měsíčně 

Ceny ropy (denně), OPEC AN;ČTK měsíčně 

Ceny zlata a ostatních drahých kovů (denně) AN;ČTK měsíčně 

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

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

Kurz dolaru a eura AN;ČTK měsíčně 

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

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

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

Finanční vzdělávání, finanční gramotnost AN;Proquest měsíčně 

Rovnost mužů a žen, gender budgeting AN;internet Průběžně 

Nové částky Sbírky zákonů ČR Sbírka zákonů ČR Průběžně 

Dluh, rozpočet, deficit AN týdně 

Elektronické aukce AN týdně 

Emise dluhopisů AN týdně 

Fiskální koordinace AN týdně 

Fiskální svoboda AN týdně 

Hrubý veřejný dluh AN týdně 

Inflační cílování AN týdně 

Kohezní fond, politika soudržnosti AN týdně 

Komunitární programy  AN týdně 

Maastrichtská Kritéria AN týdně 

Nominální konvergence AN týdně 

Notifikace vládního dluhu AN týdně 

Odkup pohledávek AN týdně 

Operační programy AN týdně 

Program rozvoje venkova AN týdně 

Rizika veřejných financí: AN týdně 

Riziková prémie AN týdně 

Státní fondy (SFDI atd.) AN týdně 

Státní záruka/arbitráž AN týdně 

Strukturální fondy AN týdně 

Strukturální politika AN týdně 

Územní rozpočty AN týdně 

Vinice, vinařství EU AN týdně 

Zadlužení obcí AN týdně 

Zdravotní pojišťovny AN týdně 

ceny zemědělských produktů, vývoj cen AN týdně 

dotace zemědělství - EU i stát, granty AN týdně 

Financování zemědělství AN týdně 

náklay v zemědělství AN týdně 

ÚZSVM AN;ČTK týdně 

zisky v zemědělství AN týdně 

Finanční mechanismy EHP - Norské fondy AN týdně 
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Finanční mechanismy EHP - Program švýcarsko-
české spolupráce AN týdně 

Public private Partnership - spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru AN týdně 

Přijetí eura v nových členských státech - česká 
média AN týdně 

Fondy EU 
FACTIVA; Proquest (angl. 
zdroje) týdně 

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

FACTIVA; Proquest (angl. 
zdroje) týdně 

Program rozvoje venkova (EU), vinice, vinařství 
EU 

FACTIVA; Proquest (angl. 
zdroje) týdně 

Bankovní unie, jednotný mechanismus dohledu 
nad úvěrovými institucemi 

FACTIVA; Proquest (angl. 
zdroje) 1x za 14 dní 
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