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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 v elektronické podobě včetně 
archivu na intranetových a internetových stránkách Odborné 
knihovny MF. Je možné jej na požádání dostávat vytištěný. 

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena např. témata opatření proti agresivnímu daňovému 
plánování na úrovni EU a OECD, obsah a dopady připravovaného 
ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti na obce, 
navrhovaná opatření ve věci sankcí v případě porušení 
rozpočtových pravidel, možnosti podnikání v  Německu 
(problematika švarcsystému podle německého právního řádu), 
platový výměr ve veřejných službách a správě, aplikace 
převodních cen v bankovním sektoru, vyšší zdanění aktivně 
činných důchodců, daňová pravomoc obcí u daně z nemovitostí 
v České republice a na Slovensku, důchodová reforma v ČR po 
roce 2010, ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, 
zemního plynu a elektřiny, růst a stabilita české ekonomiky 
v letech 2001-2011, řízení o odnětí nebo omezení vlastnických 
práv k nemovitostem nově, speciální smluvní režimy odpovědnosti 
a donucení v mezinárodním ekonomickém právu. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články  
z německy psaného tisku, a to na téma boj s daňovým únikem 
ve Francii, přiznání majetkových poměrů členů francouzské 
vlády, podoba navrhovaného rodinného splittingu v Německu, 
zpřísnění kontroly a transparentnosti manažerských platů 
akciových společností v Německu, komentovaný přehled platů 
ve cca 500 povoláních v Německu a změna investiční politiky 
norského důchodového (ropného) fondu SPU. Z anglicky 
psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na 
souvislosti mezi nestálostí veřejných výdajů a úrovní finančního 
rozvoje ekonomiky, empirickou analýzu významu a míry 
neoficiální euroizace v evropských tranzitivních státech ve 
vztahu k měnovému systému, na digitální měnu (bitcoin), na 
reformu systému DPH v EU pro transakce v rámci Společenství 
a na návrh na zavedení daně z finančních transakcí (Tobinovu 
daň). Rádi bychom Vás upozornili na dva články z rusky 
psaného tisku, které jsou věnovány netradičnímu výkladu 
globálních nerovnováh a zvláštnostem daňové soustavy a 
daňové kontroly ve Francii. 

Děkujeme Vám za Váš zájem o zaslání plných textů 
odborných článků z  Finančních a ekonomických informací. 
Těšíme se na Vaše další požadavky.  

    
  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY     
 
Z produkce Ministerstva financí 

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru 
 
Na internetových stránkách Ministerstva financí je 
ke stažení výroční zpráva o činnosti Finančního 
analytického útvaru MF za rok 2012.  
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-
penez-a-financovani-tero/financni-analyticky-utvar 
 
 
Monitoring 
 
Další speciální monitoring, tentokrát na téma 
Anonymní akcie 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.  
 
 

Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy Bisnode 
(Česká kapitálová informační agentura - ČEKIA)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Dřevozpracující průmysl: květen 2013 
 
Studie Dřevozpracující průmyslu je dle Odvětvové 
klasifikace ekonomických činností (OKEČ) věnována 
OKEČ 20 – Zpracování dřeva, výroba dřevařských, 
korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě 
nábytku. Dokument hodnotí postavení daného 
segmentu v rámci české ekonomiky (součástí je 
rozbor vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis podnikatelské základny a vlastnické struktury), 
stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí 
(součástí je popis aktuálního legislativního rámce, 
přehled základních podpůrných prostředků ze 
strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví 
využívat), a dále údaje o lesnictví a těžbě dřeva       
v ČR včetně mezinárodního srovnání, přehled 
vývoje produkce a spotřeby vybraných výrobků a 
postavení významných výrobců na tuzemském 
trhu. Studie je uzavřena shrnutím základních 
vývojových trendů, včetně identifikací perspektiv a 
SWOT analýzou odvětví v podmínkách ČR.  
 
 
 

 

Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/951 
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové 
úpravy a úřady: podle stavu k 25.2.2013 
  
27022/952 
Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, 
obecní policie: podle stavu k 4.3.2013 
  
27022/949 
Pracovněprávní předpisy. Zákon o zaměstnanosti. 
Úřady práce: odbory, ochrana zaměstnanců, 
inspekce práce: podle stavu k 25.2.2013 
  
27022/953 
Stavební zákon a vyhlášky : podle stavu              
k 1.4.2013: technické požadavky na stavby, 
dokumentace staveb, územní plánování, územní 
řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, 
autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové 
užívání staveb 
  
27022/950 
Školství: podle stavu k 4.3.2013 
  
27022/948 
Zdravotní pojištění: zákon o veřejném zdravotním 
pojištění, zákon o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, zákony o zdravotních 
pojišťovnách: podle stavu k 18.2.2013 
  
Otevírací doba Odborné knihovny MF  
v  době od 1.7. -  31.8. 2013 
Pondělí, středa              9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
Úterý, čtvrtek, pátek    9.00 – 12.00 
 
V případě potřeby nás kontaktujte, prosím,          
e-mailem: knihovna@mfcr.cz,   
telefonicky 257042588 nebo 257042259. 
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Daně 
 
Veronika Sobotková 
Agresivní daňové plánování 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 32-37 
Princip a problematika agresivního daňového plánování, opatření a doporučení proti agresivnímu 
daňovému plánování, stávající opatření zemí EU a OECD proti obcházení daňové povinnosti. Obecná 
pravidla proti zneužívání, CFC pravidla (a jejich negativa), pravidla proti daňovým rájům. Pravidla 
nízké kapitalizace, převodní ceny. Současná doporučení proti agresivnímu daňovému plánování ze 
strany EU a OECD, význam aktivit CFE (mezinárodní sdružení daňových poradců), GAAR, SAAR. 
Účast ČR na projektu OECD v boji proti agresivnímu daňovému plánování, implementace nástrojů, 
skutečný vlastník, vymezení vedení, substance-over-form, LOB klauzule. 
 
Zdeněk Morávek 
Automobil z pohledu daní 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 4, s. 8-12 
Daňová uznatelnost nákladů souvisejících s používáním automobilu v rámci činností neziskových 
poplatníků (tj. vozidla ne/zahrnutého do obchodního majetku poplatníka), "zisková" hlavní činnost, 
daňové odpisy, paušální výdaje, kniha jízd. Judikatura, příklady z praxe. 
 
Marcel Pitterling 
Daň z příjmů při studiu vysoké školy 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 8, s. 12-13 
Daňový režim příjmů studentů dosahovaných v rámci závislé i podnikatelské činnosti; uplatnění slevy 
na dani. 
 
Lucie Sedmihradská 
Daňová pravomoc obcí u daně z nemovitostí v České republice a na Slovensku 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 68-80 
Pravomoci, které mají obce v oblasti daně z nemovitostí v ČR a v SR, jsou značně rozdílné. Zatímco 
slovenský systém je nyní velmi flexibilní a stanoví pro obce minimální omezení, systém v ČR je 
postaven na třech koeficientech, které jsou většinou jednotné pro celé území obce. Autorka článku 
porovnává vývoj zákonem dané pravomoci obcí v oblasti daně z nemovitostí v těchto dvou státech od 
roku 1993 a její skutečné využívání v roce 2011, dále hodnotí dopady úpravy pravomocí obcí na jejich 
chování. Provedená komparace je postavena na analýze legislativy platné v jednotlivých letech období 
1993-2012 v obou zemích a na porovnání skutečných daňových sazeb u daně ze stavebních pozemků a 
daně ze staveb v okresních městech v roce 2011. 
 
Alena Kohoutková 
Dělená správa podle daňového řádu potřetí 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 2, s. 14-18 
Dělená správa peněžitých plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, krátce k historii dělené správy. 
Charakteristika a konstrukce dělené správy, dělená správa procesní, dělená správa kompetenční. Vliv 
daňového řádu na dělenou správu, legislativní dopady nové konstrukce dělené správy (úpravy 
správního řádu, občanského soudního řádu a trestního řádu). Vymezení základních situací z pohledu 
dělené správy procesní a kompetenční. 
 
Jaroslav Kratochvíl 
Evidence a placení daní podle daňového řádu 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 23-31 
Evidence a placení daní; osobní daňový účet (skupiny a pořadí úhrady daně), daňový nedoplatek, 
přeplatek (prostý, vratitelný), posečkání (celé částky úhrady daně, jednotlivé splátky), odpis 
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nedoplatku pro nedobytnost. Prekluzivní lhůta pro placení daně. Způsoby placení daně, den platby 
daně. 
 
Jarmila Zimmermannová, Michal Menšík 
Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 1, s. 46-66 
Seznámení s ex post analýzou a rozbor jejích výsledků v oblasti zavedení ekologických daní (daň        
z pevných paliv, zemního plynu a elektřiny) v ČR zákonem č. 261/2007 Sb. účinným od 1. ledna 
2008. Autoři zjišťují možné pozitivní či negativní dopady energetického zdanění na jednotlivé sektory 
národního hospodářství a porovnávají změnu modelově propočítaných cenových indexů se skutečnou 
změnou cenových indexů energeticky náročných odvětví národního hospodářství po zavedení 
ekologických daní. Zaměřují se také na dopady související s ekonomikou a kvalitou životního 
prostředí, mezi které patří produkce emisí oxidu uhličitého v ekonomice, spotřeba zdaněných 
energetických produktů (uhlí, zemní plyn a elektřina) a spotřeba elektřiny a tepla vyráběných              
z obnovitelných zdrojů energie. Krátce také k politickým cílům ekologického zdanění v ČR. - Pozn. 
 
Patrick Seroin, Maxime Amar, Timotheus Tangermann 
Frankreich : aktuelle Fragen nach den jüngsten Reformen der Unternehmensbesteuerung 
Francie : aktuální otázky po posledních reformách podnikového zdanění 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 10, S. M 9-10 
V letech 2011-2012 bylo ve Francii schváleno devět obsáhlých finančních zákonů, které přinesly 
změnu daňového práva a jeho zpřísnění především pro podniky. Praktická aplikace těchto předpisů je 
pro podniky náročná nejen obsahově, ale i časově - nové zákony resp. opatření mají odlišný vstup       
v platnost, některé platí i zpětně. Autoři se stručně zabývají otázkou praktické aplikace v oblasti 
odpočtu finančních nákladů, nově zavedené zvláštní daně z vyplacených dividend, e-Invoicing 
(elektronická fakturace) - jako pozitivní opatření hodnotí možnost zúčtovat daňový dobropis (crédit 
d'impôt pour la compétivité et l'emploi), který se začne aplikovat od roku 2014 (za rok 2013) a bude se 
týkat všech podniků povinných k dani z příjmu nebo korporační dani. Komentován je rovněž zákaz 
odpočtu úroků v případě nabytí podnikové účasti financované z cizích zdrojů; amendement Carrez. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Geschäftsstatistik Kraftfahrzeugsteuer : Ergebnisse der Geschäftsstatistik Pkw für das Jahr 
2012 
Obchodní statistika daně z motorových vozidel : výsledky obchodní statistiky osobních vozidel 
za rok 2012 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 3, S. 31-34 
Statistika daně z motorových vozidel v Německu; vývoj příjmů z titulu daně z motorových vozidel     
v letech 2007-2012 (vč. podílu a trendu daně za osobní automobily v uvedeném období). 
 
Thomas Hanke 
Hollande bekämpft Steuerflucht 
Hollandův boj s daňovým únikem 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 70 (11.4.2013), S. 11 
Neočekávaně tvrdý bude ve Francii boj s daňovým únikem a hospodářskou kriminalitou: všechny 
francouzské banky a velké podniky by měly povinně a podrobně informovat o svých obchodech          
v daňových rájích, zveřejňovat své filiálky a typ aktivit provozovaných ve finančních centrech 
offshore. Francouzský prezident avizoval každoroční vydání seznamu daňových oáz s tím, že každý 
stát, který se bude bránit spolupráci při výměně informací, bude označen jako daňový ráj. V rámci EU 
bude vybudován systém spolupráce daňových úřadů, který bude automaticky informovat o příjmech a 
majetku Francouzů v každém ze států EU a také o finančním statutu občanů EU ve Francii. Bude 
posílena nezávislost francouzské justice, stíhání finančních a hospodářských deliktů se bude věnovat 
nově založená zvláštní prokuratura, zlepšena má být ochrana zdroje pro novináře. Nezávislý úřad bude 
prověřovat přiznané majetkové poměry ministrů, poslanců, manažerů místních korporací, šéfů státních 
podniků, pro poslance má platit zákaz výkonu určitých činností. 
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Winfried Bergkemper 
Lohnsteuer-Merkblatt 2013 : Möglichkeiten der Arbeitnehmer zur Einsparung von Lohnsteuer 
"Katalogový" přehled k dani ze mzdy v roce 2013 : možnosti úspor zaměstnanců na dani ze 
mzdy 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 12, Beilage Nr. 3 (72 S.) 
Daň ze mzdy v Německu (za rok 2012 vč. "prevence" daňových přeplatků za rok 2013); podrobně       
k možnostem uplatnění daňových úlev a osvobození v přiznání k dani ze mzdy. Relevantní zákony a 
změny zákonů. ELStAM. 
 
Martin Děrgel 
Nová pravidla pro zálohy v DPH 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 4, s. 26-29 
S účinností od 1. 1. 2013 došlo v systému DPH ke dvěma zásadním věcným změnám týkajícím se 
záloh, resp. obecněji úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění. Jednak skončila možnost 
neúčtujících plátců přiznávat DPH bez ohledu na zálohy předem až ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění, jednak platí nová (spravedlivější) pravidla pro vyčíslení DPH z konečných vyúčtování po 
zdaněných zálohách. Problematika je v článku vysvětlena na příkladech. 
 
Pavel Kyselák 
Nová smlouva s Dánskem 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 38-41 
Komentář k nové smlouvě o dvojím zdanění mezi ČR a Dánskem; stálá provozovna (staveniště, 
služby, ostatní služby), převod cen (sdružené podniky), zajištění daně, varianty zdanění příjmů z dividend, 
zdanění příjmů z úroků, zdanění licenčních poplatků. Výkon nezávislých povolání a zaměstnání, 
umělci a sportovci. Výměna informací o daních všeho druhu. Zásada rovnosti při zdanění. 
 
Ivo Šulc 
Odpadní oleje v roce 2013 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 2, s. 34-41 
Odpadní oleje z pohledu spotřební daně; vznik odpadních olejů a vliv výroby na vznik povinnosti 
přiznat a uhradit spotřební daň, plátce spotřební daně u odpadních olejů. Manipulace, prodej, 
bezplatné předání odpadních olejů. Pořízení odpadních olejů a jejich následný prodej/následná 
likvidace či regenerace. Daňový sklad a odpadní oleje. Doprava a prokazování osvobozených 
odpadních olejů. - Pozn. 
 
Je.S. Cepilova 
Osobennosti nalogovoj sistemy i nalogovogo kontrolja vo Francii 
Zvláštnosti daňové soustavy a daňové kontroly ve Francii 
Finansy, Sv. 2013, No. 2, s. 68-71 
Popis daňového systému Francie: nízká úroveň přímého zdanění a vysoké nepřímé daně, federální a 
místní daně. Druhy přímých daní (daň z příjmů, daň ze zisku akciových společností, z majetku a 
dopravních prostředků) a nepřímých daní (zejména DPH). Provádění daňové kontroly. 
 
Václav Benda 
Osvobození od DPH při převodu nemovitosti v roce 2013 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 4, s. 16-18 
Pravidla pro osvobození od DPH při převodu staveb, bytů, nebytových prostor a pozemků. Pravidla 
pro úpravu a vyrovnání odpočtu daně při prodeji nemovitostí, který je osvobozen od daně. Příklady 
(převod stavby nabyté před 1.1. 2013, možnost zdanění převodu stavby, úprava odpočtu daně při 
převodu budovy). 
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Jan Hájek, Monika Novotná 
Osvobození zprostředkování finančních a pojišťovacích služeb od daně z přidané hodnoty          
v očích Soudního dvora Evropské unie 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 21-22 
Čtyři vybrané případy z rozsudků Evropského soudního dvora k problematice osvobození 
zprostředkování finančních a pojišťovacích služeb od daně z přidané hodnoty; činnosti podpůrného 
charakteru, činnosti osvobozené, činnosti neosvobozené. Případ Arthur Andersen, případ Volket 
Ludwig, případ Card Protection Plan. 
 
Ondřej Lichnovský 
Podvody na DPH a jejich prokazování 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 2, s. 26-33 
Právní úprava boje proti podvodům v oblasti DPH, finanční ztráty z titulu DPH v EU, prevence 
podvodů, judikatura NSS a ESD. Doporučené postupy pro správce daně při prokazování podvodů. 
Principy DPH, zásada proporcionality, Axel Kittel test (Kittel a Recolta Recycling), obsah pojmu 
"věděl či vědět musel", povědomí o podvodu, cirkulace totožného zboží v řetězci, smysl due diligence. 
Důkazní řízení ve vztahu k povědomí o podvodu, předsudek zpětného hodnocení (hindsight bias), 
návodné otázky pro správu daní při prokazování a dokazování domněnky o podvodu. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Pozor u zahraničních příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 8, s. 7-11 
Specifika zdanění příjmů ze zahraničí, příklad daňového přiznání fyzických osob za rok 2012 s aplikací 
obou metod vyloučení dvojího zdanění (vč. poznámek k častým chybám a nedostatkům). Metodika 
výpočtu (část aplikace metody vynětí, část aplikace metody zápočtu). Zjišťování zahraničních příjmů 
rezidentů ČR prostřednictvím výměny daňových informací, publikované a výhledové dohody o dvojím 
zdanění s daňovými ráji. Opravné a dodatečné daňové přiznání. Solidární zvýšení daně. -- Volně 
navazuje na příspěvek v DHK č. 1/2013, s. 17-22. 
 
Barbora Strnadová 
Práce v Česku je drahá a její cena dál poroste 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 65 (3.4.2013), s. 2-3 
K daňovému zatížení mezd v ČR v mezinárodním srovnání zemí OECD. K nedávným zákonným 
opatřením zvyšujícím cenu zaměstnanecké práce v ČR. -- Viz také příspěvek na s. 1 o solidární dani. -
- Grafické porovnání nákladů na pracovní sílu v zemích EU v roce 2012 viz čas. Ekonom č. 16/2013, 
s. 19. 
 
[Walter van der Corput, Fabiola Annacondia] 
Practical information on European VAT : January/February 2013 
Praktické informace o evropské DPH : leden/únor 2013 
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 1, green pages (16 p.) 
Jako již tradičně v prvním čísle každého roku přinášejí tzv. zelené stránky informace o hlavních 
charakteristikách systému DPH ve většině evropských zemí (členů i nečlenů EU), včetně standardních 
a snížených sazeb DPH, různých prahových hodnot a formátu identifikačních čísel DPH, a informace 
o úřadovnách národní daňové správy, které zpracovávají žádosti o vrácení DPH nebo kde nerezidenti 
mohou získat informace o národních pravidlech k DPH. Údaje obsažené v přehledu získali editoři od 
korespondentů časopisu na počátku roku 2013. 
 
Jan Knížek ; [rozhovor vedl] Miroslav Petr 
První nespolehlivé plátce dáme na web během první půlky dubna 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 69 (9.4.2013), s. 17 
V rozhovoru se generální ředitel GFŘ věnuje aktuálnímu opatření k omezení podvodů s DPH - 
zveřejnění seznamu všech plátců DPH a jejich bankovních účtů s vyznačením spolehlivosti či 
nespolehlivosti daného plátce, agendě spojené se zveřejňováním účtů ze strany daňové správy a 
prvním řízením o nespolehlivých plátcích. Dále charakterizuje význam tohoto nástroje na zjišťování 
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nespolehlivosti plátců pro obchodní partnery, stručně se věnuje současným trendům v podvodech        
s DPH a pohledu na efektivitu daňové kontroly. -- K tématu zveřejňování nespolehlivých plátců DPH 
viz také HN č. 67/2013 (5.4.2013), s. 21. 
 
Lenka Pól Brožková ... [et al.] 
Převodní ceny v centru pozornosti 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 3, s. 11-13 
Aplikace převodních cen v bankovním sektoru, aspekt daně z přidané hodnoty a vyhodnocení jejích 
dopadů, výhledové zavedení či zohlednění daně z finančních transakcí. Možnosti využití teorie 
převodních cen v připojených případových studiích věnovaných převodu úvěrových pohledávek a 
založení zahraniční pobočky. Graficky je zachycen vývoj přístupu finančních úřadů západoevropských 
zemí k otázkám převodních cen. - Pozn. 
 
Robert Břešťan 
Převody, nebo podvody? 
Ekonom, Sv. 2013, č. 14, s. 39-41 
Téma optimalizace daně z příjmu právnických osob prostřednictvím převodních cen (transfer pricing) 
v Česku. K důsledkům využívání převodních cen při transakcích v rámci nadnárodních firem pro 
státní rozpočet; daňové kontroly zaměřené na převodní ceny (priorita Speciálního daňového úřadu)     
v ČR v roce 2011; k významu správného nastavení a dokumentace transfer pricing pro firmy; otázka 
povinné dokumentace a možných sankcí za chybějící dokumentaci v jednotlivých zemích EU (v ČR 
nepovinná dokumentace). 
 
Václav Benda 
Přiznání daně a daňové doklady při pořízení zboží z jiného členského státu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 8, s. 2-6 
Daňový doklad pro účely DPH od 1.1.2013, obecná pravidla pro vystavování daňových dokladů, 
elektronická podoba daňových dokladů (faktura). Obecná pravidla pro přiznávání daně při pořízení 
zboží z jiného členského státu, zachování věrohodnosti dokladu, přepočítací kurs; příklady přiznání 
daně při pořízení zboží z jiného členského státu. 
 
Michel Aujean, Christian Valenduc and Marc Wolf 
Reform of the EU VAT system for intra-Community transactions 
Reforma systému DPH v EU pro transakce v rámci Společenství 
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 1, p. 12-16 
Z makroekonomického pohledu se zvyšování sazby DPH jeví jako jeden z nejvíce užívaných nástrojů 
ke konsolidaci rozpočtu. Bohužel systém DPH v EU a zejména systém zdaňování transakcí v rámci 
Společenství není chráněný před podvody typu chybějící obchodník ("kolotočovými podvody"), 
přičemž vyšší sazby DPH lákají k podvodům ještě více. Podle autorů by efektivním řešením mohl být 
systém VIVAT ve spojení s odpovídajícím elektronickým monitoringem transakcí. - Pozn. 
 
Radka Šlancarová 
Seznam nespolehlivých plátců 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 18-20 
Boj proti daňovým únikům a institut nespolehlivého plátce; ručení za nezaplacenou DPH, prevence 
rizika obchodování s nespolehlivým partnerem. Příklady. 
 
Ivan Macháček 
Solidární zvýšení daně a důsledky na zdanění fyzické osoby v roce 2013 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 2-5 
Solidární zvýšení daně z příjmů v letech 2013-2015, uplatnění solidárního zvýšení daně u OSVČ a      
u zaměstnanců dle typů a výše příjmů. Příklady řešení. 
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Christian Ramthun, Max Haerder 
Starkes Beben : Einkommensteuer 
Velké zemětřesení : daň z příjmů 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 11, S. 30-31 
K podobě navrhovaného rodinného splittingu v Německu, který by měl při zdaňování příjmu rodiny 
zohledňovat počet jejích členů (splitting i na děti), k otázce daňového splittingu v případě 
registrovaného partnerství vč. vychovávaných dětí. V tabulce příklad splittingu u rodiny se dvěma 
dětmi. 
 
Frank Hannes, Jörg Stalleiken 
Technik der Lohnsummenkontrolle in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen : geklärte und 
verbleibende Zweifelsfragen nach den Ländererlassen vom 5.12.2012 (DB 2013 S. 91) 
Postup při kontrole objemu mzdových prostředků ve víceúrovňových podnikových strukturách 
: vyjasněné i zbývající sporné otázky po zemských výnosech z 5.12.2012 (Der Betrieb 2013 S. 91) 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 8, S. 364-368 
Určitá výše mzdových prostředků je jednou z podmínek daňové úlevy poskytované v případě dědění 
podniku v Německu; příspěvek komentuje výnos německé finanční správy ke zjišťování objemu 
mzdových prostředků (a počtu zaměstnanců) ve strukturách podnikových účastí, připojeny jsou 
příklady řešení. - Pozn. 
 
The flying taxman 
Létající daňař 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8832, p. 27 
Evropa se zaměřuje na neplatiče daní. Příčin přísnějšího trendu je několik, ale ta nejdůležitější je 
nejméně viditelná: připravenost Ameriky použít hrubou finanční sílu i za svými hranicemi pomocí 
zákona FATCA. Země EU jednají s USA o poskytování informací a usilují o to, aby bylo vzájemné. 
Brusel by také rád prosadil rozšířenou verzi směrnice o úsporách a získal silnější mandát k vyjednání 
automatické výměny informací s daňovými ráji. Postupný konec bankovního tajemství v Evropě si 
však sotva poradí s legálními daňovými úskoky, které umožňují velkým nadnárodním firmám platit 
jen tolik na daních, kolik se jim chce. 
 
Zdeněk Hruška, Lilia Dvořáková 
Theoretical and practical problems of environmental taxation in conditions of the Czech Republic 
Teoretické a praktické aspekty ekologického zdanění v podmínkách ČR 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 16, (2013) No. 1, p. 18-32 
K environmentální daňové reformě v ČR a ke vnímání jejích dopadů na podniky a domácnosti. Studie 
ukazuje vývoj a stav ekologického zdanění a shrnuje tři fáze zavádění ekologických daní v ČR 
(období 2008-09, 2010-13, 2014-17) a na základě výsledků průzkumu z roku 2011 analyzuje a 
hodnotí, jak si české domácnosti a podniky uvědomují problematiku environmentáního zdanění, jaké 
jim přináší náklady a jak reagují na jeho zavedení. 
 
Jiří Nesrovnal, Iveta Nesrovnalová 
Vybrané změny v oblasti daně z příjmů schválené v roce 2012 a účinné v roce 2013 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 2, s. 4-13 
Přehled změn v oblasti daně z příjmů, které vyplývají z novelizací: zákona o změnách daňových a 
pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, zákona o investičních 
pobídkách, zákona o pojistném na důchodové spoření, zákona o doplňkovém penzijním připojištění, 
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, zákona o DPH atd. Daňové restrikce v oblasti paušálních 
výdajů, solidární zvýšení daně na tři roky, odebrání slevy důchodcům na dobu tří let, zvláštní sazba 
daně ve výši 35 % vůči všem nerezidentům, osvobození dávek pěstounské péče od daně z příjmů. - 
Pozn. 
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Xénia Makarová 
Výnimky s požehnaním politikov : Boh a platenie daní sa nespochybňujú. Pokial nemajú platiť 
cirkev a politici 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 11, s. 20-21 
Daňové výjimky resp. úlevy při zdaňování příjmů poslanců, členů vlády a církví v SR. 
 
Ivan Macháček 
Vyšší zdanění aktivně činných důchodců 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 7, s. 15-18 
Vyšší zdanění aktivních důchodců od 1. ledna 2013 v důsledku zrušení slevy na dani na poplatníka     
u výdělečně činných důchodců. Případy zaniklých možností uplatnit slevu na dani, uplatnění slevy na 
dani v případě důchodu pobíraného od 2. ledna 2013 (či později). Příklady. 
 
Magnus Wiberg 
We tried a Tobin tax and it didn't work 
Vyzkoušeli jsme Tobinovu daň a nefungovalo to 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38211 (16.4.2013), p. 8 
Vzhledem k tomu, že Evropská komise zveřejnila návrh na zavedení daně z finančních transakcí, také 
nazývané "Tobinova daň", připomíná autor zkušenosti Švédska s touto daní. Švédsko ji zavedlo          
v r. 1984, ale cíl dosáhnout vyšších příjmů nebyl splněn, protože i přes regulaci odlivu kapitálu se 
investorům dařilo daň obcházet. V r. 1989 se daňová základna rozšířila i na obligace a výsledkem bylo 
snížení objemu obchodování s dluhopisy na 85 %. Nakonec byla daň v r. 1991 zrušena. Poučení pro 
Evropu zní, že FTT povede k deformacím trhu. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 5/2013  
Finanční leasing nemovitostí (zahrnování do daňových výdajů, nemovitost ve společném jmění atd.). 
Osvobození příjmů při prodeji nemovitostí. Smluvní sankce a daň z příjmů. Předčasné ukončení 
leasingové smlouvy - s odkupem nebo bez odkupu (daňové řešení). Slevy na dani (praktické situace 
vč. příkladů). Praktické dopady vymezení provozovny pro účely DPH. Změny v DPH. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 10/2013 
Uplatnění solidárního zvýšení daně. Význam a daňové řešení poskytování zaměstnaneckých výhod. 
Dotazy (jak řešit nevyčerpané dovolené v jednotlivých letech, oprava DPH v případě chybné výměry 
cla, evidenční list důchodového pojištění u starobního důchodce, rozdělení příjmů a výdajů na 
spolupracující osobu). 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Karel Brůna 
Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České 
republiky v letech 1999-2011 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 1, s. 67-90 
Článek přináší teoretickou a empirickou analýzu faktorů stojících za náklady spojenými s negativní 
čistou investiční pozicí (NFA) České republiky. Autor nejprve vytváří formální rámec analýzy se 
zaměřením na dynamiku NFA vzhledem k HDP a na faktory ovlivňující náklady obsluhy negativní 
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NFA. Dále formuluje podmínky udržitelnosti NFA v krátkém a dlouhém období a analyzuje 
podmínky, za jakých je potenciálně možné realizovat čisté výnosy z negativní NFA ve vyspělých         
i tranzitivních ekonomikách. V poslední části je provedena empirická analýza faktorů stojících za 
zhoršující se NFA a bilancí výnosů ČR v letech 2000-2011 a jsou ekonometricky testovány vztahy 
mezi jednotlivými veličinami definujícími podmínku udržitelnosti NFA v ČR. 
 
Pavel Sirůček 
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2012 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 1, s. 134-141 
Stručně k profesnímu životopisu a vědeckému dílu nositelů Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2012 
- profesorů Alvina Elliota Rotha a Lloyda Stowela Shapleyho. Laureáti se jako matematici a 
ekonomové věnovali teorii i praktické aplikaci matematické ekonomie, teorie her, teorie vytváření 
tržních mechanismů, optimálního přiřazování a experimentální ekonomie. 
 
Volker Clausen, Hans-Werner Wohltmann 
Oil price dynamics and monetary policy in a heterogeneous monetary union 
Dynamika cen ropy a měnová politika v heterogenní měnové unii 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 233, (2013) 
No. 2, p. 159-187 
Autoři modelovým způsobem analyzují dopady vnějších ropných cenových šoků na 
makroekonomickou dynamiku v asymetrické malé měnové unii skládající se ze dvou států a na její 
měnovou politiku. Rozlišují mezi třemi typy cenových šoků: neočekávaný permanentní nárůst ceny, 
neočekávané přechodné zvýšení ceny a očekávaný permanentní nárůst ceny. Prokazují 
makroekonomické dopady nárůstu cen ropy pomocí dynamických simulací a zkoumají příslušnou 
stabilizační úlohu měnové politiky. - Pozn. -- Obdobné téma zpracovává také příspěvek Should the 
monetary authorities react to oil price swings? v čas. Trésor-economics, č. 106 (October 2012), s. 1-8. 
 
Je. Železova ... [et al.] 
Teorija i praktika dvustoronnich rynkov : Nobelevskaja premija po ekonomike 2012 goda 
Teorie a praxe dvojstranných trhů : Nobelova cena za ekonomii za r. 2012 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 1, s. 4-26 
Příspěvek podává přehled o hlavních výsledcích teorie co nejlepšího spojení odlišných stran, za kterou 
byla udělena Nobelova cena za ekonomii za rok 2012 Lloydu Shapleymu a Alvinu Rothovi. Je popsán 
Galeův a Shapleyho algoritmus a také Shapleyho a Scarfův algoritmus, umožňující efektivní párování 
a přiřazování. - Pozn. 
 
The 90 % question 
Otázka 90 % 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8832, p. 67 
Ekonomové se stále dohadují o otázce, jaká hranice zadlužení by měla být pro stát znepokojivá. Ve 
studii z r. 2010 zastávali Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff názor, že jakmile výše státního dluhu 
překročí 90 %, růst HDP silně zpomalí. Jejich tvrzení se rychle stalo silným argumentem ve sporech 
ohledně úsporných opatření. Nová studie však s jejich závěry polemizuje, protože údajně chyby          
v jejich analýze vedly k podhodnocení průměrného růstu při vysoké úrovni dluhu. V příspěvku jsou 
zmíněny i studie MMF a BIS k této problematice. -- Problematikou se zabývá i článek Why Reinhart 
and Rogoff are wrong about austerity ve Financial Times ze dne 18. 4. 2013 na s. 9. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : A. J. Schwartzová a R. Friedmanová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 92-100 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dvě ekonomky významně spojené s dílem a životem 
monetaristy M. Friedmana - Annu Jacobsonovou Schwartzovou a Rose Friedmanovou. Příspěvek 
shrnuje jejich vědeckovýzkumnou činnost, zkoumaná témata i hlavní knižní publikace, klíčové stati a 
časopisecké příspěvky a zmiňuje hlavní životopisné údaje. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Bart Chilton ; [rozhovor vedl] Rolf Benders 
"Banker müssen in den Knast" 
"Bankéři musí do basy" 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 63 (2.4.2013), S. 32 
Původci finanční krize většinou využívali tehdejších legálních prostředků, je proto nutné změnit 
zákony. Ty musí zajistit, že peněžní trest či kompenzace škody postižených bude pro pachatele 
bolestivá. Současné katalogy trestů v USA jsou zastaralé, porušení práva jedincem či firmou je nutné   
v době technologií hodnotit i z hlediska četnosti, závažné porušení zákona musí být potrestáno 
vězením - bez ohledu na postavení osoby, ani systémové riziko velké banky by nemělo bránit 
obžalobě. Tomu by měla napomoci i tvrdá verze "Volckerova pravidla", které mj. reguluje 
obchodování banky na vlastní účet. 
 
Hans-Werner Sinn 
Der Euro wird zur Bürde 
Euro se stává břemenem 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 44 (4.3.2013), S. 48 
Prezident Ifo-Institutu komentuje politiku ECB k záchraně eura resp. opatření určená ke stabilizaci 
finančních trhů, jejichž následkem je nejen zvyšování kurzů státních půjček, ale i eura. Shrnuje 
dopady, resp. škody, které záchranný proces působí v zemích zasažených krizí i v rozpočtech dosud 
solidních států vč. rizik pro jejich daňové poplatníky i důchodce a konstatuje, že záchranné akce brání 
nezbytné vnitřní devalvaci eura, která by již jinak nastala ve značné míře a vrátila do části 
jihoevropských ekonomik konkurenceschopnost. 
 
Fabian Gartmann 
Die Abzocker 
Ničemní vykukové 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 39 (25.2.2013), S. 1, 4-5 
K praktikám "loupeživých" profesionálních žalobců v Německu, kteří pod záminkou ochrany práv 
drobných akcionářů napadají rozhodnutí valných hromad a mnohé podniky svými požadavky přivedou 
do platební neschopnosti. Manipulativní nákup akcií. -- Tématu se věnuje i následující příspěvek na s. 6-7. 
 
Dutch fleet : electronic trading 
Holandská flotila : elektronické obchodování 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8832, p. 66 
Amsterodam se stal sídlem první burzy na světě, ale od té doby se jeho role ve světě financí zmenšila. 
Nicméně v kontroverzní oblasti vysokofrekvenčního obchodování (HFT) je stále na špičce. Ze čtyř 
zakládajících členů organizace využívající HFT mají tři sídlo v Amsterodamu. Kritizována je 
skutečnost, že menší firmy nejsou schopny konkurovat a že elektronické obchodování zvyšuje 
možnost události na způsob bleskového krachu. 
 
Jeffrey Frankel, Malte Buhse 
Gefährliche Blickverengung 
Nebezpečné zúžení pohledu 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 44 (4.3.2013), S. 13 
Centrální bankéři se v 80. letech soustředili na cílování inflace poté, co ztroskotali s metodou řízení 
množství peněz a stanovením směnných kurzů. Stabilní inflační očekávání, které je výhodou cílování 
inflace, sice přispělo např. ke stabilizaci ekonomiky v mnoha rychle se rozvíjejících zemích - v poslední 
době však je patrný odklon od konkrétně nastaveného inflačního cíle. Odborníci totiž tvrdí, že 
jednosměrné zaměření centrálních bankéřů na inflační míru jim brání vnímat nebezpečné tendence na 
finančních trzích: vzniku bublin nevěnují dostatečnou pozornost a i když je prvotně podporují 
naléváním levných peněz do ekonomiky, starosti si nedělají, pokud je inflační míra ve stanovených 
mezích. Metoda řízení inflace přišla o své kouzlo po prasknutí bubliny na trhu nemovitostí v USA; to, 
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co dříve platilo za zázrak peněžní politiky, se změnilo v instrument nebezpečně omezující pohled. 
Bankéřům je doporučováno sledovat více cílů, které by napomohly i hospodářskému růstu či 
zaměstnanosti. Obhájci inflačního cíle nadále připomínají jeho "blahodárné" účinky a navrhují jeho 
aplikaci, např. v rámci desetiletého intervalu, během něhož by byly možné krátkodobé odchylky. 
 
Ralph Atkins, Keith Fray 
Global pool of triple A status sovereign bonds shrinks 60 % 
Počet dluhopisů s nejvyšším ratingem klesl o šedesát procent 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38195 (27.3.2013), p. 1 
Skupina zemí, jejichž vládní dluhopisy nesou nejvyšší rating AAA od všech tří hlavních ratingových 
agentur, se výrazně zmenšila. Od doby, kdy finanční krize spustila vlnu snižování ratingu napříč 
rozvinutými ekonomikami, je takto vysoce hodnocených dluhopisů o 60 % méně. Ze skupiny "devíti 
A" byly vyloučeny USA, Velká Británie a Francie. To povzbuzuje investice na rozvíjejících se trzích a 
zároveň nutí investory a finanční regulátory k přehodnocení definice "bezpečného" aktiva. -- Český 
překlad článku viz Hospodářské noviny ze dne 28. 3. 2013 na s. 19. 
 
Haven sent : offshore finance 
Kyperská krize seslaná z nebe : finance v daňových rájích 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8829, p. 64-65 
Budoucnost Kypru jako daňového ráje je ohrožena, bankovní model napojený na ruské peníze je zle 
poškozen. Finanční sektor země sloužil i jako pračka špinavých peněz. Z kyperské krize chtějí vytěžit 
další offshore centra, která lákají nové klienty. 
 
Philipp Mattheis 
China-Roulette 
Čínská ruleta 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 10, S. 35-37 
Stále více majetných Číňanů opouští zemi a uchyluje se se svým majetkem do Kanady, zemí jižní 
Evropy, ale třeba i do Maďarska. Důvodem je špatné životní prostředí, nedostatečné investiční 
možnosti, ale i "silný pocit nejistoty". Exodus horní vrstvy, z níž mnozí zázračně zbohatli ve velmi 
krátké době, je provázen ilegálním únikem kapitálu - od roku 2011 se jeho výše odhaduje na 600 mld. 
dolarů (v letech 2000-2011 cca 3,8 bil. dolarů). Vývoz dolarů je limitován zákonem, který je obcházen 
prostřednictvím kasin v Macau. 
 
V.V. Antropov, A.M. Saburov 
Islamskije banki v mire i v Rossii 
Islámské banky ve světě a v Rusku 
Finansy, Sv. 2013, No. 1, s. 41-48 
Islámské banky jako zvláštní forma organizace finančního byznysu, nábožensko-právní základy jejich 
činnosti a vysvětlení různých pojmů, islámské banky v zemích SNS a v Rusku. - Pozn. 
 
By Ben McLannahan, Jonathan Soble and Josh Noble 
Japan starts monetary revolution 
Japonsko spustilo měnovou revoluci 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38202 (5.4.2013), p. 1 
Japonská centrální banka zahájila měnovou revoluci v podobě kvantitativního uvolňování, které má 
zbavit zemi deflace. Podle guvernéra banky Haruhika Kurody by se do dvou let mělo zdvojnásobit 
množství peněz v oběhu. Inflační cíl byl stanoven ve výši 2 %. -- K problematice viz i články na s. 2, 
3, 8 a 9. 
 
Tomáš Plhoň 
Konec lichvářských žní 
Euro, Sv. 2013, č. 13, s. 42-43 
Zkušenosti českého úvěrového trhu z prvního měsíce fungování novely zákona o spotřebitelských 
úvěrech, která měla posílit postavení spotřebitelů a princip odpovědného úvěrování. Příspěvek shrnuje 
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novinky, které novela přináší, náhled úvěrových firem na zavedené změny a charakterizuje je jako 
pozitivní signál v boji vůči nekalým úvěrovým praktikám a lichvě. -- Ke srovnání spotřebitelských 
půjček ve střední Evropě a jejich cenám viz čas. Euro č. 18/2013 (29.4.2013), s. 8. 
 
Mining digital gold : virtual currencies 
Dobývání digitálního zlata : virtuální měny 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8831, p. 65-66 
K nadšení kolem digitální měny - bitcoinu - jejíž cena se v dubnu ustálila na 179 dolarech. Díky 
sociálním sítím a volnému kapitálu poohlížejícímu se po nejnovějších hitech se bitcoin stal jednou      
z nejžhavějších investičních příležitostí na světě. Od jiných internetových (a skutečných) měn se 
bitcoin odlišuje v tom, že ho nevydává ani nespravuje jediný úřední orgán, jako např. centrální banka. 
-- Viz i článek A new specie: digital currencies na s. 12. -- Viz také příspěvek v čas. Ekonom č. 
17/2013, s. 32-33. 
 
Stephan Barisitz 
Nonperforming loans in Western Europe : a selective comparison of countries and national 
definitions 
Nevýkonné úvěrové pohledávky v zemích západní Evropy : výběrové porovnání zemí a 
národních definic 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 1, p. 28-47 
Příspěvek se zaměřuje na porovnání národních klasifikací úvěrové kvality a definic nesplácených 
úvěrových pohledávek (NPLs) uplatňovaných v několika státech západní Evropy - Rakousku, Finsku, 
Francii, Řecku, Irsku, Itálii, Portugalsku, Španělsku a Velké Británii. Přináší souhrnný pohled na 
primární a sekundární faktory, jež ovlivňují měření a porovnatelnost nesplácených úvěrových 
pohledávek. Autor se také snaží odvodit analytickou definici NPLs, která by měla být zhruba stejná 
pro všechny analyzované země, a na základě údajů z mezinárodních zdrojů dokumentuje dynamiku 
vývoje NPLs v jednotlivých zemích v období 2007-2011. - Pozn. -- Navazuje na příspěvek 
Nonperforming loans in CESEE - what do they comprise? v č. 4/2011 tohoto časopisu. 
 
Barbora Strnadová 
Obce mohou vymést výherní automaty. Firmy hrozí arbitráží 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 72 (12.4.2013), s. 2 
K přelomovému rozhodnutí Ústavního soudu, jenž zrušil část novely loterijního zákona z roku 2011, a 
jeho dopadu na právo regulace videoloterijních terminálů připojených na centrální systém ze strany 
obcí. Dále k potenciálním dopadům místní regulace na příjmy veřejných rozpočtů a k negativní reakci 
provozovatelů terminálů. -- Viz také HN č. 82/2013, s. 4. 
 
Six years of low interest rates in search of some growth : a world of cheap money 
Šest let nízkých úrokových sazeb ve snaze dosáhnout trochu růstu : svět levných peněz 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8830, p. 24-26 
Centrální banky pomáhaly svou politikou vyspělým zemím v obtížném období. V novodobé historii 
nebyly úrokové sazby nikdy tak nízké po tak dlouhou dobu. V článku jsou analyzovány ekonomické 
dopady tohoto vývoje. -- Viz i článek A world of cheap money: economic policy na s. 14-15. 
 
The death of inflation 
Smrt inflace 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8831, p. 70 
Snahy vlád a centrálních bank o zkrocení inflace byly možná až příliš úspěšné, protože relativní 
stabilita cen nyní ještě zhoršuje hospodářské potíže vyspělých zemí. V příspěvku jsou citovány studie 
a zprávy MMF, zabývající se vztahy mezi nezaměstnaností, mzdovými požadavky a inflací a 
dokazující, že změny v nezaměstnanosti nyní ovlivňují inflaci mnohem méně než v minulosti. Na 
druhé straně se uvádí, že zastavení inflace může zvýšit příjmovou nerovnost pomocí stlačení mezd, 
zatímco cenám aktiv je povoleno růst. 
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Marina Tkalec 
The dynamics of deposit euroization in European post-transition countries : evidence from 
threshold VAR 
Dynamika euroizace vkladů v evropských post-transformačních státech : údaje z TVAR modelu 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 1, p. 66-83 
Empirická analýza významu a míry neoficiální euroizace v evropských tranzitivních státech ve vztahu 
k měnovému systému. Autorka pomocí nelineárního vícerovnicového modelu (threshold VAR model) 
zkoumá determinanty a dynamiku euroizace domácích vkladů/úspor ve dvanácti zemích střední a 
východní Evropy. Zjišťuje, jak euroizace vkladů reaguje na změny dvou měnových proměnných 
(směnný kurz, rozdíl úrokových sazeb) a jak se tyto odezvy liší v závislosti na úrovni euroizace vkladů 
a na měnovém režimu zkoumané země. Hledá odpověď na otázku, jaký typ prahových účinků je 
typický pro ekonomiku s vysokou hladinou euroizace vkladů. Testuje hypotézu, že devalvace domácí 
měny má nepříznivý dopad na euroizaci vkladů a že euroizace vkladů výrazněji reaguje na devalvaci 
domácí měny než na její zhodnocení. - Pozn. 
 
The great unravelling : Balkanised banking 
Velká demontáž : balkanizované bankovnictví 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8832, p. 64-65 
Americká Federal Reserve připravuje návrhy, které by měly změnit podobu regulace operací 
zahraničních bank v USA. Na rozdíl od dosavadní praxe, kdy dceřiné společnosti dobře 
kapitalizovaných zahraničních bank mohly působit v Americe, aniž by splnily kapitálové požadavky, 
by nadále americké operace zahraničních bank musely být samostatně kapitalizované a regulované. 
Ukazuje to na ostrý zvrat v postoji amerických bankovních regulátorů, kteří dosud byli silnými 
zastánci globálních finančních trhů. I jiné země podnikají podobné kroky. 
 
Wolfgang Münchau 
The riddle of the single currency with many values 
Záhada jednotné měny s mnoha hodnotami 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38210 (15.4.2013), p. 11 
Autor se zamýšlí nad výsledky průzkumu Evropské centrální banky, podle kterého mají domácnosti    
v severní Evropě mnohem menší čisté bohatství než domácnosti v jižní Evropě. Podle něj průzkum 
neukazuje na rozdíly v bohatství, ale na de facto kurzové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. 
Ty nejsou měřítkem čistého bohatství, ale nerovnováh, které jsou obrovské. Euro nemá stejnou 
hodnotu v celém regionu - Španělsko a Německo již mají rozdílné měny. 
 
By John Thornhill and Patrick Jenkins 
Ties that bind : the City and Europe 
Pouta, která svazují : City a Evropa 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38199 (2.4.2013), p. 7 
Někteří finančníci vyjadřují obavy z bruselské byrokracie, která podle nich podvazuje činnost 
londýnské City a ohrožuje její konkurenceschopnost. S rostoucím euroskepticismem britských 
politických debat tak začínají vyzývat k tomu, aby se City místo eurozóny více zaměřila na rozvíjející 
se ekonomiky. Jak se však v článku dokazuje, finanční společnosti v Británii a EU jsou úzce 
propojeny a odchod z Unie by silně poškodil obě strany. 
 
Miroslav Zámečník 
Úpadek jedné specializace 
Euro, Sv. 2013, č. 14, s. 8 
K otázce předimenzovanosti kyperského finančního sektoru a problémům, které může model rozvoje 
založený na specializaci na finanční sektor a služby off-shore firmám způsobit kyperskému 
hospodářství. Porovnání s Lucemburskem a Irskem. 
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Antje-Irina Kurz 
Vertrieb von Finanzprodukten in Deutschland : Überblick über die Anforderungen an den 
Vertrieb von Finanzprodukten nach KWG, Vermögensanlagengesetz und KAGB-E 
Prodej finančních produktů v Německu : přehled požadavků na prodej finančních produktů dle 
zákona o úvěrování, zákona o investicích a návrhu zákona o kapitálových investicích 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 10, S. 501-507 
Důsledkem finanční krize v letech 2008-2009 je průběžné zpřísňování regulace na finančních trzích, 
která se týká mj. i prodeje finančních produktů v Německu. V příspěvku se zkoumá, zda prodej 
určitých finančních produktů (např. cenných papírů či fondových podílů) vyžaduje povolení (dle 
živnostenského řádu či zákona o úvěrování), jaké předpoklady je nutné splnit a jaké požadavky jsou 
kladeny na prodej různých produktů. - Pozn. 
 
James Shotter, Eric Frey, Kester Eddy 
Vienna as a financial centre 
Vídeň jako finanční centrum 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38210 (15.4.2013), sep. sect. (4 p.) 
I přes některé problémy rakouský finanční sektor dobře překonal důsledky krize a spoléhá na příznivý 
vývoj v sousedních zemích střední Evropy. Jednotlivé články přehledu jsou věnovány politické situaci 
v zemi, bankovnictví, trhu nemovitostí, spořitelnám, Vídeňské burze, boji s daňovými úniky aj. 
 
Roman Kostelný 
Záporné úrokové sadzby a ich implikácie 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 2-4 
Záporné úrokové sazby; alternativy nastavení záporné úrokové sazby (depozitní operace ECB, 
aplikace v dánské centrální bance či praxe záporného úročení vkladů vybraných klientů ve Švýcarsku). 
Efekt v případě nastavení záporné základní úrokové sazby ECB. 
 
Renáta Bašková 
Zoznam zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie 
Národnej banky Slovenska (platných k 15.3.2013) 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 3. 17-21 
(Aktualizovaný) přehled zákonů, vyhlášek a opatření, které spadají do kompetence NBS a kromě 
bankovního sektoru se vztahují i na kapitálový trh (např. cenné papíry), oblast pojišťovnictví a 
důchodového spoření. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Thomas Hanke 
Frankreich aufgebläht 
Přebujelá Francie 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 56 (20.3.2013), S. 8 
Ze zprávy OECD vyplývá, že Francie potřebuje projít kompletní sanací - předpokladem je přestavba 
organizace veřejné správy, která je považována za přebujelou a těžkopádnou. Podíl státu na 
hospodářském výkonu by se měl snížit, kritické hodnocení dostal neefektivní a drahý sociální systém   
i selhávající systém školství, který přispívá k vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. Zpráva 
doporučuje podstatně přitvrdit v reformách, aby Francie získala potřebnou stabilitu a neztratila svou 
roli pilíře v eurozóně. Navrhováno je zrušení departementů a také "fúze" obcí, které jsou příliš malé.   
K posílení veřejných financí je mj. nutné zcela přepracovat systém důchodového pojištění, protože 
výdaje na důchody zde patří k nejvyšším v zemích OECD. 
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Michiyo Nakamoto ... [et al.] 
Investing in Japan 
Investování v Japonsku 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38196 (28.3.2013), sep. sect. (4 p.) 
Očekávaná vládní opatření k deregulaci průmyslu a stimulaci investic v Japonsku, "Abenomie", 
obnovitelné zdroje, elektronický průmysl, strukturální reformy, trh nemovitostí aj. 
 
V. Mau 
Meždu modernizacijej i zastojem: ekonomičeskaja politika 2012 goda 
Mezi modernizací a stagnací: hospodářská politika r. 2012 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 2, s. 4-23 
V příspěvku jsou analyzovány tendence adaptace světové a ruské ekonomiky na problémy vyvolané 
globální krizí a také utváření obrysů pokrizového systému. Upozorňuje se na první příznaky 
technologické a strukturální transformace v řadě vyspělých zemí. V kontextu zkušeností Ruska 
získaných v období ropné konjunktury v 70. letech minulého století jsou analyzovány tři scénáře 
střednědobého sociálně ekonomického rozvoje země. Na závěr jsou posouzeny klíčové úkoly 
hospodářské politiky na rok 2013. - Pozn. 
 
On thinning ice : Canada's economy 
Na tenčícím se ledě : kanadské hospodářství 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8829, p. 47-48 
Z finanční krize r. 2007 a následné globální recese se Kanada dostala rychleji než jiné vyspělé země. 
Její banky zůstaly zdravé a nízké úrokové sazby povzbuzovaly spotřebitele k půjčkám a utrácení. Teď 
jsou však kanadské domácnosti předlužené a vláda marně hledá jiný zdroj růstu, v čemž jí nepomáhá 
ani slabý vývoz, ani odkládané investice a úsporná opatření. 
 
Vojtěch Spěváček 
Růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001-2011 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 1, s. 24-45 
Příspěvek analyzuje ekonomickou výkonnost a makroekonomickou rovnováhu české ekonomiky         
v letech 2001-2011. Růstová výkonnost ekonomiky je hodnocena v mezinárodním kontextu a              
s využitím jak údajů o HDP, tak i alternativních ukazatelů ekonomické výkonnosti (HND, RHDD). 
Autor dále charakterizuje vývoj národohospodářské poptávky v ČR a vliv měnícího se příspěvku 
jejích základních komponent k růstu HDP v daném období. Jeho hodnocení makroekonomické 
stability je založeno na vztahu domácí nabídky a poptávky a na vztahu národních úspor a domácích 
investic, který se odráží ve vnější ekonomické rovnováze. V závěru souhrnně hodnotí proměnlivou 
ekonomickou výkonnost a tendence makroekonomické rovnováhy v období 2009-2011. - Pozn. 
 
Marek Legéň 
Skorý návrat pod cenový dáždnik : nové pravidlá 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 12, s. 53-54 
Cenová politika v energetice SR; návrat regulovaných cen elektřiny a plynu pro malé podniky od 1.1. 
2013. 
 
Vladimír Jeníček 
Sustainable development - indicators 
Udržitelný rozvoj - ukazatele 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 59, (2013) No. 2, p. 74-80 
Problematika měření pokroku na cestě k udržitelnému rozvoji; ukazatele udržitelnosti a jejich úloha 
při realizaci udržitelného rozvoje. Snaha o definování a vytváření vhodných (makro)ekonomických 
ukazatelů udržitelného rozvoje a instituce, které se něm podílejí, na mezinárodní i národní úrovni 
(UNEP, specializované agentury OSN, Eurostat, OECD, IUCN, WRI, Světová banka); zhodnocení 
vypovídací schopnosti ukazatelů ekonomického výkonu typu HDP a úsilí o překonání jejich 
nedostatků prostřednictvím alternativních ukazatelů, jež včlení environmentální kritéria do hodnocení 
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socioekonomických procesů a budou schopny informovat o plnění kritéria udržitelnosti v rozvoji 
společnosti; Environmental impact coefficient of GDP (EIC); SNA. 
 
Jiří Sládek 
Švédové srazili daně a rozjeli reformy 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 75 (17.4.2012), s. 8 
Dle aktuálního Indexu sociálního rozvoje, který kombinuje výkon ekonomiky dle údajů OECD 
společně s údaji o dosažitelnosti vzdělání a lékařské péče, stavu životního prostředí a např. s bezpečností, 
je Švédsko na prvním místě žebříčku. Ukazuje se, že švédský model by mohl být vzorem pro další 
evropské země, jelikož  Švédsko stabilizovalo ekonomiku, přijalo užitečné reformy hospodářství a 
státní správy, aniž by přitom zbořilo výhody tradičního sociálního státu. Mapka přináší porovnání 
jednotkových nákladů práce ve vybraných evropských zemích. 
 
Andreas Wildhagen, Konrad Fischer 
Unkontrollierte Kettenreaktion 
Nekontrolovaná řetězová reakce 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 11, S. 63-65 
Obrat v energetické politice Německa (přechod na spotřebu krytou z obnovitelných zdrojů) neohrožuje 
pouze klasické uhelné elektrárny, ale i 240 000 pracovních míst a rozpočty mnoha obcí s podílem       
v elektrárnách - slabší vytížení uhelných elektráren resp. nižší počet provozovaných hodin 
neumožňuje dosáhnout potřebného zisku (příkladem maximálního propojení a závislosti obcí na 
rentabilitě energetické produkce je Porúří). 
 
David Tramba 
Všichni čeští solárníci 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 12, s. 5-9 
Podnikání v oblasti zelené energie v ČR. K historii solárního boomu v Česku a k rozmachu investic do 
fotovoltaických elektráren. Stručně k dopadům zelené daně na český průmysl, dotování obnovitelných 
zdrojů energie a ke změně postoje státu k investicím do obnovitelných zdrojů. K otázce návratnosti 
investic do typické fotovoltaické elektrárny. 
 

Informatika. Počítače 
 
Gady Epstein 
A giant cage : special report on China and the internet 
Obří klec : zvláštní zpráva o Číně a internetu 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8830, centr. sect. (16 p.) 
Očekávalo se, že internet pomůže demokratizovat Čínu. Místo toho umožnil autoritářskému státu 
získat ještě větší kontrolu. Zpráva se zaměřuje na úlohu čínské vlády při omezování svobody 
vyjadřování a také na to, jak informační průmysl slouží národním cílům. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Je. Vinokurov, A. Libman 
Dve jevrazijskije integracii 
Dvě euroasijské integrace 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 2, s. 47-72 
V článku se rozebírá vývoj a souvislosti mezi procesy regionální integrace na postsovětském prostoru   
i v širším rámci euroasijského kontinentu. Jsou vyčleněny hlavní směry euroasijské kontinentální 
integrace z hlediska součinnosti mezi státy, spontánního utváření hospodářských vazeb a rozvoje 
společné infrastruktury. Je posuzován optimální formát adaptace integračních sdružení na 
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postsovětském prostoru na proces euroasijské kontinentální integrace, a to s přihlédnutím ke 
specifikům tohoto procesu na západní a východní výspě SNS. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
By James Politi and Joshua Chaffin 
Cuts both ways 
Oboustranné ústupky 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38213 (18.4.2013), p. 7 
V červenci by měla začít obchodní jednání mezi USA a EU, která by v případě plánovaného ukončení 
do dvou let znamenala největší dohodu o volném obchodě na světě. Oproti původní představě by 
dohoda měla zahrnovat i zemědělství, které s řadou sporných otázek představuje největší problém. 
 
V. Popov 
Global'nyje disbalansy - netradicionnaja traktovka 
Globální nerovnováhy - netradiční výklad 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 1, s. 69-80 
Zachovávání globálních nerovnováh (schodku běžného účtu v USA a dalších vyspělých zemích) 
pomáhá překonávat hlavní ekonomický nepoměr současnosti - rozdíly v příjmech na hlavu mezi 
vyspělými a rozvojovými zeměmi. Tyto rozdíly narůstaly téměř 500 let, od 16. století, a začaly se 
zmenšovat až v posledních 60 letech. Aby se tato tendence zachovala, musí Západ pokračovat             
v hromadění zahraničního dluhu, čímž umožní rozvojovým zemím mít aktivní saldo běžného účtu a 
urychleně se rozvíjet. - Pozn. 
 
Thomas Sigmund 
Mehr Jobs, mehr Geld 
Více pracovních míst, více peněz 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 40 (26.2.2013), S. 8 
Příspěvek prezentuje efekty růstu a zaměstnanosti v případě uzavření transatlantické smlouvy o volném 
obchodu mezi USA a EU (podle propočtů studie německého Ifo-Institutu). 
 
By Javier Blas 
Tougher times for the trading titans 
Těžší časy pro obchodní giganty 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38210 (15.4.2013), p. 8-9 
Velké obchodní společnosti těžily v posledním desetiletí z růstu Číny a dosahovaly rekordních zisků. 
U společností jako Glencore, Vitol a Cargill se však v r. 2012 vzhledem k cyklickému ochlazení čisté 
zisky snížily. Tento vývoj nastoluje otázku, zda společnosti nejsou "příliš velké na to, aby padly". 
Obavy regulátorů ze systémového rizika však vyvrací skutečnost, že předchozí krachy obchodních 
domů nevedly ke spuštění krizí. -- Viz i článek na s. 1. 
 

Podnik a podnikání 
 
Thomas Britz 
Možnosti podnikání v Německu a úskalí "švarcsystému" 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 7, s. 36-39 
Možnosti podnikání v Německu, problematika švarcsystému podle německého právního řádu 
(vymezení závislé a nezávislé činnosti, stupeň osobní závislosti zaměstnance na zaměstnavateli), 
prvky podmiňující podnikatelskou činnost, rozlišení zaměstnaneckého a klasického pracovního 
poměru. Kompetence posuzování ne/ekonomické činnosti a daňového režimu švarcsystému, plnění 
daňové povinnosti, povinnosti zaměstnavatele dle německého zákona o sociálním pojištění (za osoby 
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vykonávající pro něj závislou činnost). -- Daňovým povinnostem českých subjektů podnikajících        
v Německu se krátce věnuje příspěvek na s. 39. 
 
Still not working : America's JOBS Act 
Pořád ještě nefunguje : americký zákon JOBS 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8829, p. 66-67 
Cílem amerického zákona o nastartování podnikání (JOBS Act) bylo usnadnit malým firmám získání 
základního kapitálu tím, že nabídnou své akcie na burze. Jak vyplývá z článku, efekt nového zákona 
dosud neodpovídá záměru. 
 
M. Storčevoj 
Teorija firmy i strategičeskij menedžment 
Teorie firmy a strategický management 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 1, s. 131-146 
V článku se rozebírají přístupy k teorii firmy, které byly vypracovány v rámci strategického řízení: 
teorie positioningu, analýza vnitřních zdrojů, teorie dynamických schopností, koncepce znalostí a také 
teorie otevřených inovací. Autor ukazuje, jak je možné interpretovat hlavní ideje těchto přístupů          
z hlediska ekonomické teorie firmy, a upozorňuje na řadu koncepcí, které by teorii firmy mohly 
rozšířit a obohatit. - Pozn. 
 
D.V. Naumčev 
Uregulirovanije zadolžennosti i obespečenije procedur bankrotstva 
Regulace zadlužení a zabezpečení konkurzního řízení 
Finansy, Sv. 2013, No. 1, s. 18-22 
Otázky regulace zadlužení vůči rozpočtové soustavě Ruska, organizace a průběh konkurzního řízení, 
návrhy Federální daňové služby Ruska na provedení změn v současné legislativě o úpadku. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Petr Jedlička, Jaroslav Urban 
Analýza pojistného trhu : jaký byl rok 2012? 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 1, s. 13-14 
Rozbor základních ukazatelů vývoje pojistného trhu v ČR v roce 2012. Snížení dynamiky růstu 
životního pojištění, mírný pokles pojistného v oblasti neživotního pojištění. 
 
Hana Vondráčková 
Budou chtít pojišťovny nabízet výplaty důchodů? 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 1, s. 29-30 
Autorka přináší pohled na současnou platnou legislativní úpravu výplatní fáze z druhého pilíře 
penzijního systému, kterou mají obhospodařovat výhradně pojišťovny, z hlediska těchto pojišťoven. 
Hodnotí vhodnost nastavení podmínek výplatní fáze, upozorňuje na nerovnost mezi potenciálem zisku 
a rizikem ztráty pro pojišťovny vyplácející měsíční dávky doživotního důchodu a celkově zvažuje 
smysl zapojení pojišťoven v důchodovém systému. Na závěr stručně navrhuje vítané legislativní 
změny výplatní fáze. 
 
Marek Loužek 
Důchodová reforma v ČR po roce 2010 
Fórum sociální politiky, Sv. 7, (2013) č. 2, s. 10-17 
Příspěvek analyzuje provádění důchodové reformy v ČR po roce 2010. Autor analýzou klíčových 
dokumentů a politických rozhodnutí posuzuje, nakolik jsou naděje vkládané do penzijní reformy 
realistické. Nejprve popisuje doporučení druhé Bezděkovy komise, rozebírá nález Ústavního soudu    
k důchodům a zabývá se malou důchodovou reformou. Následně shrnuje opatření velké důchodové 
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reformy, která zavádí dobrovolný opt-out, rozebírá stanovisko prezidenta republiky k důchodové 
reformě a v závěru upozorňuje na politická rizika reformy penzijního systému v ČR. 
 
Chipping away : welfare reform 
Kousek po kousku : sociální reforma 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8830, p. 33-34 
Celkové výdaje na sociální dávky včetně penzí jsou nyní v Británii třikrát větší, než koncem 70. let. 
Labouristé udělali hodně pro snížení chudoby, ale málo pro zastavení rozrůstání sociálního státu. 
Současná koaliční vláda vedená konzervativci se snaží sociální dávky omezovat. 1. dubna byl zaveden 
strop pro dávky, aby žádná domácnost nedostávala víc, než by činila průměrná mzda. V článku se 
rozebírají další nová opatření v sociální oblasti. 
 
Helmut Steuer 
Norweger trauen Weltwährungen nicht mehr 
Norové už světovým měnám nevěří 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 50 (12.3.2013), S. 36-37 
Norský ropný fond Statens pensjonsfond utland je největší na světě (je určen k financování budoucích 
důchodů) a jeho příjmy tvoří státem kontrolované obchody s ropou a plynem. Už od loňského roku 
prochází změnou: z důvodu dluhové krize i laxní peněžní politiky v zemích a regionech hlavních 
světových měn opouští euro, dolar, jen i libru a výrazně redukuje také objem francouzských a 
britských státních půjček ve svém portfoliu. Přechází na investice do pevně úročených cenných papírů 
z Turecka, Ruska, Tchaj-wanu či Mexika. Fond spravovaný norskou centrální bankou má oprávnění 
investovat do zahraničních půjček, akcií a nemovitostí - investice v tuzemsku jsou mu zapovězeny 
kvůli obavám z přehřátí domácí ekonomiky. -- K tématu viz také HN č. 88/2013, (7.5.2013), s. 25. 
 
Libor Dvořák 
Těžké důchodové rozhodování 
Euro, Sv. 2013, č. 15, s. 47-49 
K připravovaným opatřením penzijní reformy v Rusku. Doporučení MMF k postupnému zvyšování 
věku odchodu do důchodu; požadavek na zvýšení minimálního počtu odpracovaných let a krácení 
spořicí části důchodu v rámci důchodové soustavy Ruska. Chystané zrušení některých výhod a úlev, 
ke správě dobrovolného penzijního připojištění nestátními penzijními fondy a požadavkům kladeným 
na tyto fondy; problematika dopadu inflace. 
 
Klaus-Jürgen Duschek, Carola Buhtz 
Wohngeld in Deutschland 2011 : Ergebnisse der Wohngeldstatistik 
Příspěvek na bydlení v Německu v roce 2011 : výsledky statistiky příspěvku na bydlení 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2013, Nr. 2, S. 119-126 
Poslání a systém příspěvku na bydlení v Německu; statistika k příspěvku na bydlení, který byl v roce 
2011 vyplácen příjmově slabým domácnostem. Počet podporovaných domácností, podmínky nároku 
(výše příjmu, typy/velikost domácností), podíl příspěvku na nájemném, regionální aspekty. Podíl 
domácností s příspěvkem v jednotlivých německých zemích. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Hana Boříková 
V Česku se žádné drama nekoná : bydlení 
Euro, Sv. 2013, č. 17, s. 36-37 
Příspěvek na základě údajů z ČSÚ rozebírá vývoj a dynamiku cen nemovitostí a pozemků v ČR v roce 
2012, případně v období 2008-2012. Ukazuje se, že nepoměrně rychlejší růst cen bydlení než 
zvyšování spotřebitelských cen do roku 2008 mohl indikovat potenciální nárůst bubliny na trhu            
s nemovitostmi v ČR. K poklesu reálných cen nemovitostí a jeho důvodům; k regionálním 
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odlišnostem cen rezidenčních nemovitostí a pozemků; hodnocení vývoje trhu s novostavbami; 
dlouhodobý růst cen pozemků. 
 
Pavla Kreuzigerová 
Zbití bytní : nájemné 
Euro, Sv. 2013, č. 17, s. 34-35 
Autorka upozorňuje na dva nedávné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, jimiž byly 
zamítnuty žaloby majitelů domů na český stát ve věci regulace nájemného v ČR. Očekává se, že 
rozhodnutí soudu budou použita jako precedens pro zamítnutí většiny dalších žalob v případě, že 
nebylo využito všech možností domoci se práva u českého soudnictví. Kráce také k deregulaci 
nájemného od ledna 2013 a k soudním sporům ohledně výše nájemného. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Petr Bezouška 
Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 7, s. 235-239 
Podstatné náležitosti dohody o dočasném přidělení, vztah mezi vysílajícím a přijímajícím 
zaměstnavatelem, práva a povinnosti mezi přijímajícím zaměstnavatelem a zaměstnancem, zajištění 
rovnocenných pracovních a mzdových (platových) podmínek, ukončení dočasného přidělení. - Pozn. 
 
Barbara Bublíková 
Evropa chce, aby se šéfové uskromnili : platy manažerů 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 12, s. 32-33 
Ke snahám německých vládních stran o omezení platů manažerů velkých firem prostřednictvím 
posílení práva akcionářů na rozhodování o platech členů představenstva. Dále ke zpřísňování pravidel 
schvalování manažerských příjmů ve Švýcarsku; postoj EU k výši platů a odměn manažerů a ke 
schválení návrhu zahrnujícího omezení odměn bankéřů v zemích EU. -- Ke schválení předpisů o bankovní 
regulaci, jež mimo jiné omezují odměny evropským bankéřům, viz HN č. 75/2013 (17.4.2013), s. 19. -
- Viz také HN č. 85/2013 (2.5.2013), s. 2-3. 
 
Daniel Rettig 
Gute Aussichten 
Dobré vyhlídky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 12, S. 108-112 
Komentovaný přehled platů ve cca 500 povoláních v Německu podle odvětví a pracovních pozic. 
 
M. Inacker, T. Sigmund, H. Anger 
Merkel deckelt Manager 
Merkelová zastropuje manažery 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 52 (14.3.2013), S. 1, 4-5 
Plán zpřísnění kontroly a transparentnosti manažerských platů akciových společností (a také stanovení 
spodní hodnoty platů u nízkopříjmových zaměstnanců) v Německu by měl dostat zákonnou podobu -  
v budoucnu by o platech vrcholných manažerů měli spolurozhodovat i akcionáři na valných 
hromadách, současně by měly být zveřejňovány i další příjmy jako jsou penze, automobily a personál. 
Podle německé kancléřky "nesmí platová bezuzdnost ve svobodné a sociální společnosti existovat" - 
má pochopení pro ty, kteří se nad nimi podivují. Nemělo by ale zůstat pouze u národní úpravy             
o přiměřených platech a Merkelová proto navrhuje spíš rovnou vypracovat návrh zákona na úrovni 
EU. Z důvodu předpokládaných průtahů na úrovni EU však kritici neúměrných platů hledají možnosti, 
jak posílit práva akcionářů v oblasti manažerských platů prostřednictvím novelizace akciového práva. 
-- Kategorickému odmítnutí státního zásahu do platů představenstva ze strany podniků se věnuje HB, 
č. 53 z 15. března 2013, s. 1, 14-15. 
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Barbara Gillmann 
Neue Wege in der beruflichen Qualifizierung 
Nové směry v profesní kvalifikaci 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 56 (20.3.2013), S. 10 
Krátce k myšlence postupné kvalifikace prostřednictvím kratších vzdělávacích modulů v Německu, 
které by zvýšily a zužitkovaly potenciál nekvalifikovaných lidí ve věku 25-35 let. Postupné vzdělávání 
resp. vyučení v praktických povoláních představuje velký přínos při dosahování dodatečné 
kvalifikace, navíc je systém postupných a uznávaných dílčích zkoušek pro absolventy velmi 
motivující. 
 
Lada Jouzová 
Platový výměr ve veřejných službách a správě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 4, s. 28-32 
Platový výměr; informace o platovém výměru, informace o platu, platové zařazení, katalog prací, 
platový tarif, smluvní plat, termín a místo výplaty, osobní příplatek v platovém výměru, další příplatky 
v platovém výměru, doručování platebního výměru, zmaření doručení. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Potřebujeme génia, paní Müllerová : nezaměstnanost prudce roste a zdecimované úřady práce si 
s ní jen tak neporadí 
Euro, Sv. 2013, č. 13, s. 28-30 
Nárůst počtu nezaměstnaných v ČR (8,1%) a balíček opatření MPSV ke zmírňování nezaměstnanosti - 
shrnutí a zhodnocení plánu 7 (bodů) za 7 miliard. Autorka zprostředkuje kritický pohled na 
reorganizaci pracovních úřadů, jejich nedostatečné fungování a přetíženost i na rezignaci na aktivní 
politiku zaměstnanosti, nedostatečné zjišťování údajů o struktuře nezaměstnaných a sledování výdajů 
na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. -- Další kritický pohled na státní politiku 
zaměstnanosti viz příspěvek Tomáše Prouzy v čas. Euro č. 14/2013, (2.4. 2013), s. 52-53. 
 
Ladislav Jouza 
Příplatky ke mzdě v roce 2013 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 4, s. 45-49 
Odměňování mzdou podle zákoníku práce, mzdový výměr, mzda statutárního zástupce, příplatek za 
práci přesčas, přesčasy ve mzdě, evidence přesčasů, mzda za práci ve svátek, jednosměnný a 
vícesměnný pracovní režim, náhradní volno za práci ve svátek, měsíční a hodinová mzda, mzda za 
noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pracovní pohotovost, 
naturální mzda aj. 
 
Ladislav Jouza 
Srovnání zákoníků práce v Česku a na Slovensku - po novelách 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 4, s. 3-7 
Porovnání novelizovaných částí zákoníku práce SR (od 1.1.2013) s obdobnými ustanoveními v ČR. 
Definice závislé práce, dohody o práci, studenti - brigádníci, odvody pojistného, odstupné, náhrada při 
neplatném skončení pracovního poměru, další výdělečná činnost, zkušební doba, pracovní poměr na 
dobu určitou, čerpání dovolené. 
 
Nils Braakmann 
What determines wage inequality among young German university graduates? 
Co rozhoduje o mzdové nerovnosti mezi mladými absolventy univerzit v Německu? 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 233, (2013) 
No. 2, p. 130-158 
Autor studie přemýšlí o určujících činitelích mzdové nerovnosti mezi mužskými a ženskými 
absolventy německých univerzit v prvních letech uplatnění v jejich profesi. Na základě dat získaných 
průzkumem reprezentativního vzorku mezi absolventy z roku 1997 zvažuje význam různých socio-
demografických znaků, dále obvykle nepovšimnutých osobních charakteristik a rozhodnutí učiněných 
během studia (zejména obor studia) pro formování mzdových rozdílů mezi muži a ženami na začátku 
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a po pěti letech jejich pracovního uplatnění. Ukazuje se, že existuje statisticky významný rozdíl ve 
výdělcích mezi muži a ženami jak u prvního zaměstnání, tak po pěti letech od ukončení studia 
(nástupní platy u mužů jsou zhruba o 500 euro/měsíc vyšší a rozdíl v platech se po pěti letech zvyšuje 
zhruba na 1000 euro/měsíc). Výsledky naznačují, že hlavním faktorem vysvětlujícím nerovnost mezi 
nástupními platy mužů a žen je rozdíl v oboru vysokoškolského studia. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Ze školní lavice na židli státního úřadu 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 15, s. 35-39 
Problematika zaměstnanosti mladých lidí do 25 let na evropském trhu práce. Ke strategii na podporu 
jejich zaměstnanosti na úrovni EU a v ČR (dotace na pracovní místa), další možná dlouhodobá 
opatření (volání po uvolnění trhu práce, reforma školství, podpora podnikání). Charakteristika situace 
v některých evropských zemích a příčiny nárůstu nezaměstnanosti mladých lidí. Strukturální reformy 
trhu práce a jejich realizovatelnost. Graf znázorňuje vývoj počtu nezaměstnaných mladších 25 let v EU 
od r. 2000 a nezaměstnanost (celková míra a míra nezaměstnanosti mladých) v jednotlivých zemích 
EU za leden 2013. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 5/2013  
Zákoník práce po novém občanském zákoníku. Příjmy, které nejsou na straně zaměstnance předmětem 
daně z příjmů (vč. praktických řešení). Projednání firemních záležitostí se zaměstnanci. Dovolená při 
mateřské dovolené. Práce na směny a v nerovnoměrném rozvrhu. Dohody o odpovědnosti. OSVČ a 
trvalý příkaz ve zdravotním pojištění. Zdravotní a sociální pojištění - odlišnosti. Maximální 
vyměřovací základ a zdanění zaměstnanců. 
 

Právo 
 
Martin Kuba 
Jednotný patent EU: impuls pro evropskou konkurenceschopnost 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 13, sam. příloha Český exportér, s. 20-21 
K vytvoření jednotného patentu EU (evropského patentu s jednotným účinkem) a ke zřízení 
Jednotného patentového soudu. Stručně k současnému systému evropského patentu a jeho 
nedostatkům, které omezují možnosti inovativních podniků na jednotném vnitřním trhu. Výhody a 
úspory, jež se očekávají od nového systému patentové ochrany. 
 
Kaj Ständer, Adam Juřica 
Komanditní společnost s podíly vtělenými do cenného papíru podle české a německé úpravy 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 4, s. 105-109 
Článek se zabývá komparací české právní úpravy komanditní společnosti na investiční listy podle 
návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech s právní úpravou komanditní 
společnosti na akcie ve Spolkové republice Německo. Autoři se také zaměřili na historii komanditní 
společnosti, na výhody a nevýhody této právní formy, na vnitřní úpravu společnosti a na úpravu 
jednání společnosti navenek. - Pozn. 
 
Dorota Steinbergerová, Antonín Stanislav 
Nová právní úprava mediace na území České republiky v kontextu právní úpravy mediace ve 
Spolkové republice Německo a Rakouské republice 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 203-208 
V České republice nabyl v r. 2012 účinnosti zcela nový zákon upravující jeden ze způsobů 
alternativního řešení sporů, mediaci. Podle tohoto zákona může být mediací řešen jakýkoliv konflikt,   
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u kterého není vyloučeno řešení smírem nebo dohodou, s výjimkou trestní oblasti. Článek přináší 
srovnání jednotlivých aspektů mediace s právní úpravou tohoto institutu ve vybraných evropských 
zemích. - Pozn. 
 
Jakub Handrlica 
Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 7, s. 229-235 
Novelizace zákona č. 184/2006 Sb., provedená s účinností od 1. 2. 2013, přináší řadu zásadních změn 
ve vztahu k procesním postupům vedoucím k odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem. 
Změny se týkají též soukromoprávních vztahů třetích osob k vyvlastňované nemovitosti. V neposlední 
řadě se nová úprava vrací k modelu duálního soudního přezkumu vyvlastňovacího rozhodnutí. - Pozn. 
 
Pavel Šturma 
Speciální smluvní režimy odpovědnosti a donucení v mezinárodním ekonomickém právu 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 4, s. 313-328 
Vztah mezi speciálními režimy a odpovědností v mezinárodním právu, pojem škody v mezinárodním 
ekonomickém právu, mezinárodní obchodní systém (GATT/WTO), odpovědnost a ekonomické 
sankce mezinárodních organizací. - Pozn. 
 
Luboš Tichý, Tomáš Dumbrovský 
Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády : od interpozice k nové evropské doktríně 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 191-198 
Ústavní soud ČR se pohybuje mezi dvěma právními řády působícími v České republice, českým a 
unijním, a musí racionálně řešit strukturální konflikty mezi nimi. Případ Landtová - Slovenské 
důchody ukázal limity současné evropské doktríny Ústavního soudu ČR a nutnost více 
diferencovaného přístupu. - Pozn. 
 
Radim Kříž 
Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních 
společnostech a družstvech 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 4, s. 110-117 
Stávající druhy akcií dle obchodního zákoníku a jejich historický vývoj; druhy akcií dle nového 
zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.; soudní přezkum obsahu zvláštních práv spojených    
s akciemi; změny druhu akcií. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 4 

Konkurenční podnik působící na trhu protiprávně : předběžné otázky podané rozhodnutím Nejvyššího 
soudu SR (čl. 101 SFEU). Protimonopolný úrad SR v. Slovenská sporiteľňa a.s. Rozsudek ESD (druhý 
senát) ze dne 7. února 2013           C-68/12 
 
Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 4 

Odpočet nákladů spojených s právním zastoupením v trestní věci z DPH : žádost o rozhodnutí             
o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo). Finanzamt Köln-Nord v. Wolfram Becker. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 21. února 2013      C-104/12 
 
Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 9 

Transparentnost rozhodování o životním prostředí : předběžná otázka podaná rozhodnutím Nejvyššího 
soudu Slovenské republiky (čl. 267 SFEU). Jozef Križan a spol. v. Slovenská inšpekcia životného 
prostredia. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 15. ledna 2013      C-416/10 
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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 
 
Ruth Berschens 
Banken sollen Bilanzen nach Staaten aufschlüsseln 
Banky mají své rozvahy klíčovat podle států 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 37 (21.2.2013), S. 29 
(Nejen) Evropský parlament požaduje, aby evropské banky ve svém účetnictví rozlišovaly docílené 
zisky i výši daňového dluhu podle země, kde vznikly. Omezilo by to výrazně přesun zisků do 
daňových rájů a vedlo k větší transparentnosti při odvádění daní. 
 
L.Z. Šnejdman 
Perechod na MSFO: sostojanije i sledujuščije šagi 
Přechod na IFRS: stav a následující kroky 
Finansy, Sv. 2013, No. 1, s. 6-10 
Používání mezinárodních účetních standardů IFRS představuje hlavní směr rozvoje systému účetnictví 
a výkaznictví v Ruské federaci. V článku se rozebírá infrastruktura uplatnění IFRS, přímé uplatňování 
IFRS ruskými organizacemi, využití IFRS jako základu pro zpracování federálních účetních standardů 
a další kroky v této oblasti. - Pozn. 
 
By Adam Jones and Simon Rabinovitch 
Stalking the Big Four 
Pronásledování Velké čtyřky 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38212 (17.4.2013), p. 9 
Velké čtyřce účetních firem roste v Číně konkurence a jejich podíl na trhu klesá. Deset největších 
místních společností zvýšilo své příjmy v roce 2011 o 38 %. Domácí auditoři tak oslabují vliv 
zavedených západních firem v Číně a mohli by mít dopad na mezinárodní finanční trhy. Jeden             
z největších čínských auditorů ShineWing usiluje o vstup na evropský trh a současně chce otevřít 
pobočky na Středním východě a v Jižní Koreji. 
 
Hana Vomáčková 
Změny účetního řešení přeměn obchodních společností a družstev od začátku roku 2012. [Část 2.] 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 4, s. 10-14 
Novely obchodního a účetního práva v r. 2012, hlavní změny účetního řešení přeměn. -- Dokončení 
článku z minulého čísla. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 5/2013  
Bilanční kontinuita v účetnictví. Prodej podniku - smlouva a účtování. Nájem versus výpůjčka 
automobilu.  
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Účetní TIP  
 
č. 9/2013  
Daňové změny po 1. lednu 2013. Dotazy (DPH a instalatérské práce, převod podnikání z manžela na 
manželku, předčasné ukončení leasingu v daňové evidenci, pronájem darovaného bytu, spotřební daň 
u prodeje odpadních olejů, ubytovací zařízení a vazba na odpisovou skupinu, odpisy v podílovém 
spoluvlastnictví, náhrada za zrušení věcného břemene). 
 
č. 10-11/2013  
Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013. Cestovní náhrady v roce 2013 
v otázkách a odpovědích. Dotazy (DPH při pořízení vozu, prodej bytu ve vztahu k SVJ, účtování 
dobíjení mobilních telefonů, DPH a doprava při prodeji zboží na Slovensko, účtování konkurenční 
doložky, DPH a poplatek lékáren za rezervaci zboží, DPH a nákup ojetého vozu z Německa, uzavření 
pracovního poměru mezi manžely, registrace k DPH při poskytování poradenství do EU. Zkušenosti 
z kontrol: chybné a zavádějící úvodní informace na souhrnných účetních záznamech. 
 

Veřejná správa 
 
Thomas Hanke 
Frau Minister ist Millionärin 
Paní ministryně je milionářka 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 73 (16.4.2013), S. 10 
Přiznání majetkových poměrů členů francouzské vlády má posílit "politickou hygienu" - tedy 
transparentnost a morálku v politice (opatření je reakcí na daňovou aféru bývalého ministra financí). -- 
www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/. 
 
Odměňování starostů 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 18 
Odměny a příspěvky poskytované členům zastupitelstev obcí; k navrhovaným změnám systému 
(zatím kopíruje systém odměňování úředníků státní správy a vede k disproporcím v odměňování mezi 
uvolněnými a neuvolněnými starosty a místostarosty). 
 
Daniel Klimovský 
Územná samospráva na Slovensku. [1.],  Rozvoj sídelných a samosprávnych štruktúr do roku 
1939  
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 60-63 
Historický pohled na vývoj územní samosprávy na Slovensku od 13. století do roku 1939; středověké 
regální právo, vesnická a městská správa (kuriální vesnice, villicus, zákupní/emfyteutické právo, 
civitas, opidum), samosprávní systémy (s využitím magdeburského či norimberského práva příp. 
báňského městského práva), svobodná královská a báňská města, městská hierarchie dle právního 
postavení, městská správa (volená obec, městská rada). Unifikace městské samosprávy za Marie 
Terezie (do roku 1848), administrativní skupiny vesnic. Kategorizace královských měst v období do 
vzniku ČSR, zavedení pojmu obec, župy, městské municipality. Období let 1918-1939, recepční 
norma, Ministerstvo pro správu Slovenska, komunální volby, aktivní (a pasivní) volební právo. - 
Úvodní část seriálu. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
An illusory haven : sovereign-debt markets 
Iluzorní útočiště : trhy státních dluhopisů 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8832, p. 63-64 
Na rozdíl od jednotlivců nebo firem, státy nelze k dodržování jejich závazků donutit. V dobrých 
časech držitelé státních dluhopisů zapomínají na chatrnost svých nároků. V posledních letech však 
došlo dvakrát k tomu, že se investorům připomněla rizika, která na sebe berou, a to v případě platební 
neschopnosti Řecka a Argentiny. Tyto případy oživily zájem o ladem ležící návrh MMF na vytvoření 
mechanismu pro restrukturalizaci státního dluhu (SDRM). 
 
Jaroslava Kypetová 
Budeme rozpočtově zodpovědnější - ale co to opravdu znamená pro obce? 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 6-7 
K obsahu a dopadům připravovaného ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti na obce; sankční 
mechanismus (krácení sdílených příjmů v případě překročení stanovené hodnoty zadlužení). 
 
Ivan Ryšavý 
Budou za porušení rozpočtové kázně platit pevné sankce? 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 4, s. 10 
K opatřením navrhovaným ve věci sankcí v případě porušení rozpočtových pravidel, podle nichž byla 
poskytnuta dotace spolufinancovaná z rozpočtu EU (např. veřejné zakázky); procentní rozpětí, fixní 
procento, paušální sazby. Současná sankční praxe v ČR. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland um die Jahreswende 2012/2013 : öffentliche Finanzen = The 
current economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace v Německu na přelomu roku 2012/2013 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 2, S. 62-75 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 2, p. 59-72 
Pravidelné zhodnocení stavu a vývoje německých veřejných financí za rok 2012. Odstranění deficitu 
rozpočtu spolkového státu, snaha o udržitelné snižování procenta zadlužení, vývoj daňových příjmů. 
Rozpočtový vývoj německého spolkového státu a rozpočtů spolkových zemí, zákonného penzijního 
pojištění a hospodaření Spolkové agentury práce. Samostatné příspěvky ve vložených boxech se 
věnují strukturálnímu vývoji veřejných financí v roce 2012 a problematice užší integrace EMU, 
bankovní unii a dohledové úloze ECB. - Pozn. -- Článek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
M.V. Gračeva 
Dinamika i struktura dochodov federal'nogo bjudžeta Germanii 
Dynamika a struktura příjmů federálního rozpočtu Německa 
Finansy, Sv. 2013, No. 1, s. 49-54 
V článku jsou analyzovány příjmy federálního rozpočtu SRN, a to celkově i podle různých hledisek, a 
přitom se porovnává skutečné rozpočtové plnění v průběhu dvou pětiletých období (2002 - 2006 a 
2007 - 2011) a finanční plán na následujících pět let (2012 - 2016). - Pozn. 
 
Eva Kislingerová 
Několik poznámek k otázkám oceňování kulturních statků 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 46-59 
Veřejná podpora pro oblast umění a kultury v ČR, efektivita poskytované podpory z veřejných zdrojů 
a otázka oceňování kulturních statků. Autorka charakterizuje specifika kulturních a uměleckých statků 
s ohledem na možná hodnotící (ekonomická) kritéria, dále se zaměřuje na specifika umělecké tvorby v 
divadle a na problém veřejné podpory divadelní produkce. Pokouší se aplikovat podnikový pohled na 
oblast divadelní produkce a v závěru ukazuje, že se nedaří nalézt přímé a kvantifikované vztahy, které 
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by mohly sloužit k potvrzení efektivity vynakládaných prostředků z veřejných rozpočtů a k řešení 
problému rozdílení dotací a grantů na nekomerční uměleckou tvorbu. - Pozn. 
 
Jindřiška Bláhová 
Pobízej, nebo zhyň? : boj o zahraniční štáby sílí, nastupuje Asie 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 64 (2.4.2013), s. 16-17 
K soutěži na evropském trhu filmových pobídek. Situace v ČR (Program podpory filmového průmyslu 
od r. 2010), v Maďarsku, postoj Irska, Velké Británie a Francie k finančním i nefinančním přínosům 
této formy podpory filmového průmyslu. Potenciálně negativní dopad konkurenčního tlaku filmových 
pobídek v jednotlivých zemích. 
 
Michał Brzozowski and Joanna Siwińska-Gorzelak 
Public spending volatility and financial market development 
Nestálost veřejných výdajů a rozvoj finančního trhu 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 1, p. 72-92 
Autoři na teoretické a empirické úrovni zjišťují souvislosti mezi nestálostí veřejných výdajů a úrovní 
finančního rozvoje ekonomiky. Teoretický pohled naznačuje, že variabilita veřejných výdajů ústí do 
vyšších úrokových sazeb a zbržďuje úvěrovou aktivitu bank. Empirické výsledky získané na základě 
dat z rozvinutých i rozvojových zemí za období 1960-2009 potvrzují existenci negativního propojení 
mezi volatilitou fiskální politiky a rozvojem finančních trhů. - Pozn. 
 

Zemědělství 
 
Arkasiusz Sadowski, Wawrzyniec Czubak 
The priorities of rural development in the EU countries in years 2007-2013 
Priority rozvoje venkova v zemích EU v letech 2007-2013 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 59, (2013) No. 2, p. 58-73 
V období 2007-2013 narůstá podíl na výdajích v rámci 2. pilíře Společné zemědělské politiky pro 
oblast rozvoje venkova a jednotlivé členské státy EU mají relativně velkou volnost ve vytváření 
národních programů rozvoje venkova. Tato empirická analýza zjišťuje variability priorit národních 
politik rozvoje venkova realizovaných v členských státech EU v období 2007-2013 prostřednictvím 
alokace výdajů a podobností a rozdílů v přidělování dotací k podpoře zemědělských a vesnických 
oblastí s ohledem na regionální aspekty. Na základě jejích výsledků autoři porovnávají a diskutují 
specifické vlastnosti národních programů, také prostřednictvím klastrové analýzy. - Pozn. 
 

Životní prostředí 
 
ETS, RIP? : carbon trading 
Odpočívej v pokoji, ETS? : obchodování s emisemi 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8832, p. 61-62 
V dubnu Evropský parlament zamítl pokus o posílení nejvýznamnějšího evropského ekologického 
programu, systému obchodování s emisemi (ETS). V článku se rozebírá, jaký dopad by tento krok 
mohl mít na obchodování s emisními povolenkami ve světovém měřítku. 
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Daně 
 
27025III 
Václav Benda a kolektiv autorů 
Daň z přidané hodnoty v roce 2013 
Praha : Svaz účetních, [2013], 64 s. 
Komentář ke změnám zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 
1.1.2013. Není to jen zvýšení sazeb daně, ale i metodické a technické změny zákona vyplývající          
z novelizace zákonem č. 502/2012 Sb. Změny se týkají např. daňových dokladů, vymezení a registrace 
plátců daně, zavedení nových institutů jako např. identifikované osoby či nespolehlivý plátce, ručení 
za daň, délka zdaňovacího období atd. Text přináší výklad nejvýznamnějších změn s využitím 
příkladů. - Obálkový podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. - ISBN: 978-80-87367-35-3 (brož.) 
 
27144 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2013 : přehledy, daňové a účetní tabulky 
Praha : Grada, 2013, 228 s. : tab. 
Přehledná schémata k jednotlivým pojmům zákona o daních z příjmů, tabulky a přílohy s nejdůležitějšími 
informacemi včetně odkazů na předpisy (např. na nový občanský zákoník a zákon o obchodních 
korporacích). Nejdůležitější sazby. Právní stav publikace k 1.1.2013. - 8. vyd. - Obsahuje 7 příloh. - 
ISBN: 978-80-247-4641-8 (brož.) 
 
27141 
Eva Sedláková 
Daňové a nedaňové výdaje [2013] 
Český Těšín : PORADCE, 2013, 264 s. 
Abecedně seřazená hesla s přehledem nejdůležitějších daňových a nedaňových výdajů, včetně toho, 
jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit, tj. včetně omezujících 
podmínek. Doplněno příklady. - ISBN: 978-80-7365-344-6 (brož.) 
 
27161 
Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková 
Daňový řád s komentářem 
Olomouc : ANAG, 2013, 1191 s. 
Znění zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších zákonů, s komentářem. Zákon 
obsahuje následující části: úvodní ustanovení, obecná část o správě daní, zvláštní část o správě daní, 
následky porušení povinnosti při správě daní, ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a 
závěrečná a účinnost. Komentář je doplněn judikaturou. V příloze jsou texty vyhlášek, pokynů GFŘ a 
zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě ČR. - 2. aktualiz. vyd. - Obsahuje související předpisy. - 
ISBN: 978-80-7263-769-0 (váz.) 
 
27142 
Jiří Dušek 
DPH 2013 : zákon s přehledy 
Praha : Grada, 2013, 250 s. : tab. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších zákonů. Následují přehledná 
zobrazení nejfrekventovanějších oblastí zákona v 163 grafických znázorněních. Pozornost je věnována 
stavební činnosti v režimu přenesení daňové povinnosti. V příloze jsou uvedeny formuláře se 
seznamem základních sazeb v EU včetně DIČ, přiznání k DPH, souhrnné hlášení aj. - 10. vyd. - 10 
příloh. - ISBN: 978-80-247-4625-8 (brož.) 
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27121 
edited by Laura Castellucci and Anil Markandya 
Environmental taxes and fiscal reform 
Ekologické daně a fiskální reforma 
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2013, vi, 273 s. : tab., grafy, vzorce 
Kniha sdružuje osm příspěvků s tematikou fiskálních změn podporujících řešení přetrvávajících 
problémů v oblasti životního prostředí, které jsou nahlíženy z různých pohledů a s ohledem na různé 
země. Významnější úloha, kterou by ekologické daně mohly mít ve fiskálním systému zemí, plně 
odpovídá požadavkům na maximalizaci dlouhodobých daňových přijmů s ohledem na spravedlnost a 
efektivitu systému. Autoři se mimo jiné zaměřují na teorii ekologických daní, distribuční dopady 
environmentální fiskální reformy, problematiku zdanění uhlíkových emisí a podrobně se zabývají 
situací v Itálii. Publikace přináší také stať českých autorů M. Ščasného a V. Mácy, jež se věnuje 
využití environmentálních daňových nástrojů a dalších hospodářských nástrojů v oblasti ochrany 
kvality ovzduší a proti klimatickým změnám v regionu členských států EU ze střední a východní 
Evropy. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-39239-7 (váz.) 
 
27162 
Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 423 s. 
Hlavní změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok  2013, podrobný výklad. Příklady zdaňování 
mezd v roce 2013, příklady výpočtu měsíčních daňových záloh. Vybrané vzory tiskopisů. 
Aktualizované dotazy a odpovědi z praxe. Úplné znění zákona o daních z příjmů, pokyny řady D. 
Znění zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Tabulky daně z příjmů pro výpočet měsíčních záloh a pro 
výpočet celoroční daňové povinnosti. - 21. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-798-0 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
27135 
Michael Lewis ; [přeložil Michal Šašma] 
Big short : v útrobách stroje zkázy 
Praha : Dokořán, 2013, 323 s. : il. 
Autor se zabývá americkým trhem s hypotékami v době před vypuknutím krize v roce 2008, která 
záhy přerostla v celosvětovou krizi finanční. Předkládá osudy a aktivity několika jednotlivců, kteří si 
jako první plně uvědomili, že rozrůstající se trh s hypotékami se v důsledku pochybné součinnosti 
wallstreetských investičních bank a ratingových agentur nafukuje v ekonomickou bublinu obřích 
rozměrů a pokusili se investovat lépe než ostatní, a to díky "shortování ve velkém", tedy transakci, kdy 
investor spekuluje na pokles cen akcií. - 1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-487-2 (váz.) 
 
27118 
edited by Joseph P.H. Fan and Randall Morck 
Capitalizing China 
Kapitalizace Číny 
Chicago : University of Chicago Press, 2013, xi, 387 s. : tab., grafy 
Problematika akumulace, distribuce a správy a řízení kapitálu v Číně. Autoři zkoumají osobitý čínský 
hospodářský systém - "tržní socialismus s čínskými rysy", jednotlivé kapitoly se zaměřují na čínský 
finanční systém, jeho regulaci a otevřenost; správu a řízení trhů s cennými papíry v Číně; postupy 
finančního výkaznictví, otázku korporátní transparentnosti a regulace informačního prostředí u akciových 
společností; vysokou míru úspor a korporátní úspory; oblast veřejných financí - úloha finančních 
modernizací a finančního rozvoje a strategie při budování země, financování místní správy v Číně. - 
Pozn., rejstř. - ISBN: 978-0-226-23724-4 (váz.) 
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27133 
David Graeber ; [překlad Lenka Beranová] 
Dluh : prvních 5000 let 
Brno : BizBooks, 2012, 416 s. : il. ; 
Kniha pojednává o historii dluhu a zároveň využívá dějiny jako prostředek k položení mnoha otázek: 
jaká je lidská společnost, jaká by měla být a co si vlastně navzájem dlužíme? Splácení dluhů je 
morálním základem, na němž stojí lidské vztahy. Podle autora však občas nastávají chvíle, kdy je 
nutno dluhy smazat. Princip směny se podle něj vyvinul převážně v důsledku násilí, moderní pojetí 
práv a svobod pochází ze starověkého systému otrocké práce, původ investičního kapitálu je spojen se 
středověkým čínským buddhismem a virtuální peníze nejsou žádnou novinkou. - 1. vyd. - Přeloženo   
z angličtiny. - ISBN: 978-80-265-0044-5 (váz.) 
 
27089 
edited by Louise Gullifer and Jennifer Payne 
Intermediated securities : legal problems and practical issues 
Zprostředkované držení cenných papírů : právní problematika a praktické otázky 
Oxford : Hart Publishing, c2010, xxxii, 291 s. : schémata 
Kniha sdružuje konferenční příspěvky akademiků i expertů z praxe k problematice zprostředkovaného 
držení cenných papírů a k návrhu Ženevské  úmluvy o cenných papírech z roku 2009 (Úmluva            
o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů - UNIDROIT 
Convention on substantive rules for intermediated securities). Jednotlivé příspěvky se zabývají 
otázkami souvisejícími s právy investorů, postavením emitenta cenného papíru a pozicí a povinnostmi 
prostředníka v různých jurisdikcích (zmíněna je úprava ve Velké Británii, USA, Japonsku a některých 
evropských zemích). Dále seznamují s řešením globální harmonizace právních aspektů transakcí         
s cennými papíry drženými přes řetězec prostředníků, které přináší tato Ženevská úmluva, a rozebírají 
a hodnotí tento právní rámec. V příloze je uveden text zmiňované mezinárodní úmluvy. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-1-84946-013-2 (váz.) 
 
27128 
Gabriela Oškrdalová ... [et al.] 
Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích 
V Brně : Edika, 2012, 464 s. 
Otázky na zkoušku odborné způsobilosti pro investiční makléře, obchodníky s cennými papíry, 
investiční poradce, portfolio manažery a odborný personál jednající se zákazníky. Kniha je rozčleněna 
do 11 tematických okruhů, které svým zaměřením odpovídají znalostem vymezeným a požadovaným 
ČNB: Principy a fungování finančního trhu, teorie financí; Regulace kapitálového trhu; Vybraná 
problematika zahraničních kapitálových trhů; Investiční nástroje; Regulované trhy a další tržní 
platformy; Principy obchodování na kapitálovém trhu a investiční služby; Organizace podniku a 
zvláštní činnosti obchodníka s cennými papíry, pravidla jednání se zákazníky, řízení rizika; Kolektivní 
investování; Investice, investiční strategie a portfolio; Finanční analýza podniku; Deriváty. - 2. vyd. - 
Obálkový podnázev: 1830 otázek pro makléře, investory a poradce. - ISBN: 978-80-266-0107-4 
(brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
27087 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Euro area : OECD economic surveys 2012 
Eurozóna : hospodářské přehledy OECD 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2012, 81 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace eurozóny - hodnocení a doporučení. Dopady krize eurozóny související se 
státním zadlužením některých členských států, návrhy opatření k obnovení důvěry, posílení veřejných 
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financí a stabilizace fiskálního a finančního řízení a správy. K nabývání ztracené rovnováhy a 
posilování ekonomik; strukturální reformy k obnovení udržitelného růstu a ke krátkodobým                 
i dlouhodobým dopadům programu strukturálních reforem. - ISBN: 978-92-64-12760-9 (brož.) 
 
27120 
Ivan T. Berend 
Europe in crisis : bolt from the blue? 
Evropa v krizi : blesk z čistého nebe? 
New York : Routledge, 2013, x, 169 s. : tab. 
Analýza evropské Velké recese v období 2008-2012, jejích hospodářských a společenských příčin        
i historických kořenů. Autor (historik) vykresluje případy Islandu, Řecka a Irska a jejich odlišnou 
cestu upadání do krize, dokumentuje vývoj od finanční krize k dluhové krizi eurozóny na situaci 
jednotlivých okrajových zemí eurozóny (Portugalsko, Itálie, Španělsko) a specifickou situaci ve 
východoevropských zemích. Nachází hospodářské příčiny krize v současném rozvinutém evropském 
kapitalismu, deregulovaném tržním systému, činnosti bankovního odvětví a strukturálních problémech 
EU. Společenské příčiny objevuje zejména v soukromé spotřebě a zadluženosti, v podporování 
konzumního přístupu a v životním stylu obyvatelstva. Věnuje se také hospodářsko-politickým 
opatřením EU přijatým ke zvládání krize, hodnotí úsporná opatření v rámci krizového řízení a 
následné institucionální, dohledové a strukturální reformy eurozóny. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-
63724-4 (brož.) 
 
27123 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
European economic forecast : autumn 2012 
Evropská hospodářská prognóza : podzim 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, ix, 179 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise přináší komplexní krátkodobou makroekonomickou prognózu a vyhlídky 
eurozóny a EU jako celku i jednotlivých členských a kandidátských zemí (období 2013-2014). Je 
připojena také stručná charakteristika makroekonomické situace hlavních hospodářských partnerů EU 
(USA, Japonsko, Čína, Rusko, státy EFTA). Ekonomika EU zůstává v krátkodobém výhledu křehká, 
ale na rok 2013 je prognózován postupný návrat k růstu HDP a jeho další posílení v roce 2014. 
Očekává se přetrvávání vysoké nezaměstnanosti; pokračování procesu snižování vnějších i vnitřních 
nerovnováh zatěžuje domácí poptávku v některých zemích a výrazně se zvyšuje rozdíl v hospodářské 
aktivitě mezi jednotlivými členskými zeměmi. Statistická příloha obsahuje řadu hospodářských 
ukazatelů a jejich odhadů na období 2012-2014. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22855-1 (brož.) 
 
27086 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Hungary : OECD economic surveys 2012 
Maďarsko : hospodářské přehledy OECD 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2012, 149 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Maďarska - hodnocení a doporučení. Aktuální zvyšování napětí na maďarských 
finančních trzích a hospodářská recese ekonomiky. Snižování veřejného zadlužení jako jedna z priorit, 
program fiskální konsolidace a jeho dopad na ekonomiku, otázka dlouhodobé fiskální udržitelnosti.   
K zajištění finanční stability bankovnictví a ekonomiky, systémová rizika a finanční regulace a 
dohled, vývoj v oblasti penzijních fondů. Nutnost reforem v oblasti trhu práce a politiky 
zaměstnanosti, zapojení znevýhodněných skupin a zvýšení flexibility pracovního trhu. Situace ve 
zdravotnictví, nutné reformy v oblasti zdravotní péče. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-12726-5 (brož.) 
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27117 
edited by Franklin Allen ... [et al.] 
The global macro economy and finance 
Světová makroekonomika a finance 
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2012, xix, 338 s. : tab., grafy, vzorce 
Sborník příspěvků ze 16. světového kongresu Mezinárodní ekonomické společnosti (IEA), který se 
konal v červenci 2011 v Pekingu. Zúčastnění ekonomové v nich analyzují vývoj globální hospodářské 
situace s ohledem na ekonomické důsledky finanční krize a předkládají svoje návrhy řešení budoucí 
orientace hospodářských politik. Zvažují, jaký typ obezřetného finančního dohledu a regulace, které 
reformy finančních institucí, změny v měření makroekonomické výkonnosti a ve zdanění 
nadnárodních činností jsou vhodné ke stabilizaci a společnému rozvoji národních ekonomik. - Pozn. - 
ISBN: 978-1-137-03424-3 (brož.) 
 
27088 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [Matthias Mors] 
The second economic adjustment programme for Greece : first review - December 2012 
Druhý program hospodářského přizpůsobování Řecka : první hodnocení z prosince 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2012, 202 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva projednává pokrok Řecka v souvislosti s jeho druhým programem mezinárodní finanční 
pomoci v oblasti hospodářské konsolidace a přizpůsobování a hodnotí soulad opatření a termínů s dříve 
sjednanými podmínkami. Situace je hodnocena na základě zjištění společné mise Evropské komise, 
Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu v období červenec-říjen 2012. Zpráva 
zkoumá současný makroekonomický, finanční a fiskální vývoj a přináší podrobnou fiskální strategii 
na období 2013-2016 s ohledem na zajištění efektivní realizace programu. Věnuje se strukturálním 
reformám s rozpočtovým významem, stabilizaci finančního systému, trhu práce a zaměstnanosti a 
analýze udržitelnosti státního dluhu. Zdůrazňuje, že Řecko již výrazně pokročilo v plnění programu 
hospodářského přizpůsobování. - Pozn., 3 příl. - ISBN: 978-92-79-22927-5 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
27119 
Jean-Jacques Rosa 
Euro exit : why (and how) to get rid of the monetary union 
Odchod z eurozóny : proč (a jak) se zbavit měnové unie 
New York : Algora Publishing, c2012, x, 84 s. 
Kniha francouzského ekonoma, který dlouhodobě varuje před riziky spojenými se zavedením jednotné 
evropské měny a vytvořením eurozóny. Autor ukazuje, že eurozóna není optimální měnovou oblastí, 
ale z podstaty mechanismem destabilizujícím jednotlivé ekonomiky, a že jednotná měna zhoršila 
Velkou recesi v Evropě. Vystavuje kritice postoj, že není možné vystoupit z eurozóny, a na příkladu 
Francie nastiňuje nejlepší způsob, jakým se vyvázat z eura, jak minimalizovat náklady tohoto procesu 
a podpořit růst nezávislou měnovou politikou. - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-87586-912-4 (brož.) 
 
E-9485 
Řešení eurokrize : federalizace, nebo rozpad eurozóny? : souhrnná publikace                         
z vědeckopopularizačního semináře realizovaného v rámci projektu Podpora šíření poznatků 
výzkumu evropské integrace 
Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012, 182 s. 
Výkladové a přednáškové texty k tématu semináře: Budoucnost eurozóny: posílení integrace, nebo 
odchod některých členů? (J. Malý); Cesta k fiskální, hospodářské a politické unii v eurozóně: opatření, 
překážky, rozdílné postoje (I. Dostálová); Odbúravanie, či modernizácia štátu ako súčasť globálnej      
i európskej krízy (M. Šikula); Problematický návrh na vytvoření bankovní unie v EU (K. Mráček); 
Souvislosti mezi eurokrizí a porušováním či volným výkladem práva EU (P. Wawrosz); Fiskální a 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

38 

politická unie: reálná, nebo neschůdná cesta k řešení eurokrize? (J. Malý); Federalizace, zúžení, nebo 
rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů (J. Mládek); Návrhy na vytvoření 
bankovní unie v EU - varianty, realizovatelnost, možné důsledky (K. Mráček); Porušování či 
obcházení práva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize (P. Wawrosz); Cesta k fiskální unii: 
uskutečněné a navrhované kroky, nesoulad v názorech mezi členy EU (I. Dostálová). Záznam diskuse. - 
1. vyd. - Projekt Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ 
09.0128). - ISBN: 978-80-904281-9-5 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
27139 
Petr Fiala 
Aukce : teorie a praxe 
Praha : Professional Publishing, 2012, 178 s. : il. 
Publikace obsahuje shrnutí základních teoretických poznatků a praktických zkušeností o aukcích. 
Úvod je zaměřen na základní pojmy, význam aukcí a na jejich základní principy. Následující kapitoly 
popisují a analyzují klasické modely jedno-objektových a více-objektových aukcí. Jsou definovány 
určité typy kombinatorických aukcí. Také jsou zmíněny typy používaných nabídkových jazyků. 
Kapitola je zakončena ukázkami aplikací kombinatorických aukcí v praxi. Dodatek obsahuje přehled 
základních potřebných poznatků z oblastí matematického programování, vícekriteriální optimalizace a 
teorie her. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-099-7 (váz.) 
 
27148 
Soňa Gullová 
Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol 
Praha : Grada, 2013, 335 s. : il. 
Současná pravidla obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Diplomatický 
protokol v mezinárodní obchodní a diplomatické praxi a pravidla pro další protokolární a společenské 
akce. Zvláštnosti obchodního jednání ve vybraných zemích. Diplomatická korespondence. - 3., dopl. a 
přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-247-4418-6 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27151 
Petr Dostál, Eva Kislingerová a kolektiv 
Ekonomika kultury : efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury 
Praha : Oeconomica, 2012, 172 s. : il., formuláře 
Návrhy řešení, která jsou využitelná k efektivnější organizaci a financování kultury a umění s důrazem 
na vytvoření metodik relevantních pro činnost nejen orgánů veřejné správy a kulturních institucí, ale    
i malých a středních subjektů. Práce vychází z výstupů řešení projektu Ministerstva kultury ČR           
s názvem Národní identita a kultura (NAKI). V knize jsou vymezeny některé základní pojmy, je 
popsána struktura kreativního průmyslu a zastoupení jednotlivých forem podnikání. Další kapitoly se 
věnují podnikatelské strategii, hodnocení efektivnosti investic, nástrojům řízení neziskových 
organizací, problematice vícezdrojového financování včetně objasnění fundraisingu a logistiky. 
Samostatná pozornost je věnována účetnictví a účetním výkazům (součást přílohy). - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-245-1886-2 (brož.) 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

39 

27115 
Jan Stejskal, Helena Kuvíková, Kateřina Maťátková 
Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky : se zaměřením na nestátní neziskové 
organizace 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 169 s. : il. 
Institucionální otázky neziskových organizací. Ekonomické teorie, ze kterých vychází ve své koncepci 
i neziskový sektor. Ekonomický význam třetího sektoru. Ekonomické souvislosti neziskového sektoru 
(vznik, management a zánik). Druhy neziskových organizací v ČR. Neziskový sektor vybraných 
zahraničních zemí (Francie, Alžírsko, podrobně Slovensko). Financování neziskových organizací. 
Ekonomika soukromé neziskové organizace (předpisy, finanční řízení, účetní a daňové souvislosti). - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-973-9 (brož.) - ISBN: 978-80-7357-973 
 
27140 
Martin Lukeš, Martina Jakl 
Podnikání v České republice 
V Praze : Oeconomica, 2012, 133 s. : il. 
Podnikání jako vědecké a výzkumné téma. Významné empirické výzkumy věnované podnikatelské 
aktivitě (projekt GEM a projekt PSED). Metodika výzkumu použitá v této práci. Výzkum vychází       
z rozsáhlých empirických výzkumů realizovaných na reprezentativních souborech v rámci projektu 
GEM v letech 2006 a 2011. Zachycuje podnikatelskou aktivitu v ČR, podnikatelské charakteristiky 
obyvatel, motivace k podnikání a podnikatelské příležitosti, networking, zkušenosti a zvolené 
strategie, podnikatelskou aspiraci, problémy v podnikatelské aktivitě, podnikatelskou aktivitu 
zaměstnanců a rámcové podmínky pro podnikání. Závěr přináší shrnutí výzkumu a doporučení. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-245-1884-8 (brož.) 
 
27155 
Jaroslav Pospíšil, Hana Pospíšilová 
Rub a líc baťovských sporů 
Zlín : Kniha Zlín, 2012, 179 s. : il., portréty, faksim. 
Kniha popisuje dlouhodobé majetkové spory, které mezi sebou po druhé světové válce vedli Tomáš 
Baťa jr. a jeho strýc Jan Antonín Baťa. Autoři vyvracejí dosavadní zažitá klišé a objasňují důvody, 
proč majetek nakonec získal Tomáš Baťa jr. Zároveň shrnují i nejdůležitější milníky v životě J.A. Bati 
a jejich souvislost s průběhem soudních sporů. Vycházejí pouze ze soudních závěrů. Cennou součástí 
knihy je překlad stěžejního rozsudku amerického soudu v New Yorku a také srovnání budovatelského 
díla zakladatele zlínského obuvnického imperia T. Bati se stopami, které ve Zlíně zanechal jeho 
nevlastní bratr J.A. Baťa. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7473-037-5 (váz.) 
 
27152 
Dana Zadražilová a kolektiv 
Udržitelné podnikání 
V Praze : Oeconomica, 2011, 141 s. : il. 
Vývoj společenské odpovědnosti nadnárodních společností v uplynulých cca patnácti letech. Kritická 
analýza dvou konceptů - myšlenky vytváření sdílené hodnoty (shared value) a globálního vůdcovství 
(global leadership). Normy a nevládní iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti podniků. Analýza 
smyslu a efektivnosti dvou klíčových norem, které se regulací chování nadnárodních podniků zabývají 
- směrnice OECD a globální dohody OSN.  Vliv globalizace a internacionalizace podnikání na 
vzdělávání a výchovu manažerů (příklady). Případová studie z českého prostředí - vztahu mezi 
nadnárodními řetězci a jejich dodavateli. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1833-6 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
27132 
Tomáš Cipra 
Penze : kvantitativní přístup 
Praha : Ekopress, 2012, ix, 409 s. : il. 
Problematika důchodového zabezpečení je a bude důležitá jak pro země vyspělé, tak pro země 
rozvojové či podstupující strukturální a ekonomickou transformaci. Kvantitativním přístupem             
k penzijní problematice se nemíní pouze konkrétní numerické kalkulace, ale i prezentace 
abstraktnějších postupů založených na matematickém modelování. Výklad v kapitolách: Zabezpečení 
ve stáří; Klasifikace důchodových systémů; Finanční aspekty penzijních plánů; Finanční modelování   
v rámci penzí; Demografické aspekty penzijních plánů; Demografické modelování v rámci penzí; 
Anuity; Modelování penzijních systémů; Financování penzijních plánů; Teorie penzijní poptávky a 
užitkovosti; Řízení rizika dlouhověkosti; Některé aspekty průběžných penzijních systémů; Důchodové 
pojištění v ČR; Druhý a třetí pilíř v rámci penzijní reformy v ČR. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-87-3 
(váz.) 
 
27165 
Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 157 s. 
Výklad předpisů souvisejících s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Komentář k jednotlivým ustanovením zák. č. 589/1992 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Příklady. Tabulka s minimálními částkami u OSVČ. Vzory tiskopisů. - 5. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-757-7 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
27149 
Jiří Kokoška 
Ceny nemovitostí podle cenových předpisů 
Praha : Oeconomica, 2012, 83 s. 
Seznam platných cenových a souvisejících předpisů. Výklad k novele oceňovací vyhlášky č. 3/2008 
Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a 387/2011 Sb. Příklady 
výpočtů ocenění dle vyhlášky MF (nákladové ocenění, kombinovaná hodnota nákladová a výnosová, 
porovnávací hodnota, pozemky, porosty, ocenění studní, venkovních úprav, pozemků a porostů, 
komunikace, zemědělského podniku). - Vyd. 1 - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Institut oceňování majetku. - ISBN: 978-80-245-1898-5 (brož.) 
 
27131 
Zbyněk Zazvonil 
Odhad hodnoty nemovitostí 
Praha : Ekopress, 2012, 454 s. : il. 
Oceňování nemovitostí v ČR. Trh, chování účastníků, cenotvorba, hodnota a problematika s tím 
spojená. Mezinárodní a evropské oceňovací standardy (IVS a EVS). Hlavní principy, nástroje a 
cenové efekty. Nabídka a poptávka. Analýza trhu. Základní oceňovací model. Možnosti výnosového, 
porovnávacího a nákladového přístupu. Oceňování pozemků. Rekonciliace. Tabulky hlavních 
finančních koeficientů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86929-88-0 (brož.) 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
27163 
Jan Breburda 
Exekuce srážkami ze mzdy 2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 375 s. : il. 
Druhy a výše srážek ze mzdy. Pořadí uspokojovaných pohledávek. Postavení plátce mzdy                   
v nestandardních případech. Výklad je doplněn názornými schématy, tabulkami, praktickými příklady 
a přehledem vybraných ustanovení souvisejících předpisů. - 1. vyd. - Pokračování podnázvu: srážky ze 
mzdy na základě zákona, dohod a exekucí, výše a pořadí srážek ze mzdy, změna plátce mzdy, několik 
plátců mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, srážky v insolvenčním řízení - přehledné 
tabulky, názorná schémata, praktické příklady. - ISBN: 978-80-7263-758-4 (brož.) 
 
27145 
Dagmar Brožová 
Kapitoly z ekonomie trhů práce 
Praha : Oeconomica, 2012, 288 s. : il. 
Teoreticko-analytický pohled na trh práce. Výklad v kapitolách: Úvod do ekonomie trhů práce; Teorie 
nabídky práce; Kvalita nabízené služby práce: investování do lidského kapitálu; Teorie poptávky po 
práci; Tržní rovnováha a alokační efektivnost; Odbory a kolektivní vyjednávání; Vláda a trh práce; 
Diskriminace na trhu práce; Migrace na trhu práce; Personální ekonomie; Nezaměstnanost; Teorie 
nezaměstnanosti; Přerozdělování a stát blahobytu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1880-0 (brož.) 
 
27143 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2013 : praktický průvodce 
Praha : Grada, 2013, 464 s. : tab. 
Výklad problematiky včetně příkladů je rozdělen do částí: pracovní právo a zaměstnanost, mzdová 
problematika, veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, náhrady 
cestovních výdajů, zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím, státní sociální podpora, dávky 
státní pomoci v hmotné nouzi, státní sociální péče. Součástí knihy jsou i aktuální přehledy a vzory 
písemností. - 16. vyd. - Obsahuje 19 příloh se vzory formulářů. - ISBN: 978-80-247-4627-2 
(kroužková vazba) 
 
27113 
Petra Horváthová 
Talent management 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 249 s. : il. 
Všechny aspekty systému talent management. Komplexní pohled na úlohu a možnosti využití tohoto 
systému při řízení lidských zdrojů v organizaci z pohledu jak současných teoretických poznatků, tak     
i z praktických zkušeností organizací (na příkladech ziskových organizací, ve sportovním prostředí a 
zmapování problematiky v organizacích Moravskoslezského kraje). Dále z obsahu: filozofie talent 
managementu, základní modely, možnosti vytvoření strategie, získání, rozvoj a udržení talentů, 
jednotlivé typy talent-poolů, audit talent managementu, systém hodnocení úspěšnosti a myšlenková 
mapa. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-665-3 (brož.) 
 
27153 
Sláva Kubátová ... [et al.] 
Vedení lidí a strategie v nejistých dobách 
Praha : Management Press : TC Business School, 2012, 214 s. : il. 
Publikace je sestavena ze zkušeností manažerů firem a poradců firemních rozvojových programů. 
Prostřednictvím těchto zkušeností prezentují autoři některé teoretické modely a snaží se objasnit, jaké 
výhody a nevýhody může mít jejich aplikace v konkrétních případech. První část knihy je zaměřena na 
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různé koncepce vedení lidí (modely motivace a rozvíjení), druhá část objasňuje vývojové trendy a 
nástroje managementu, které mají zajistit dlouhodobou existenci organizace v jejím prostředí - tedy 
strategii. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-257-4 (brož.) 
 
27138 
Libuše Neščáková, Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2013 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů 
Praha : Grada, 2013, 381 s. 
Praktická aplikace zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, s účinností od 1.1.2013. 
Výklad je doplněn vzorovými dokumenty a grafickým znázorněním některých úkonů (dovolená, 
srážka ze mzdy aj.). - 2. vyd. - ISBN: 978-80-247-4629-6 (brož.) 
 

Právo 
 
27169 
Jan Kozák ... [et al.] 
Insolvenční zákon a předpisy související ; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, xxiii, 1246 s. 
Po předmluvě, která přibližuje historii právní úpravy, následuje komentované znění zák. č. 182/2006 
Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších zákonů. Komentář je doplněn 
odkazy na související ustanovení, související předpisy a judikaturu. Právní stav publikace je                
k 1.11.2012. - 2. vyd. - Obsahuje též znění Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení, zákon č. 312/2006 
Sb., o insolvenčních správcích, a další právní předpisy. - ISBN: 978-80-7357-243-3 (váz.) 
 
27157 
Jakub Handrlica 
Jaderné právo : právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
Praha : Auditorium, 2012, 294 s. 
Právní úprava mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, které jsou v ČR využívány    
v celé řadě odvětví. Právní rámec a závazky, které našemu státu plynou z existujících mezinárodních 
úmluv a z předpisů evropského práva. Mezinárodní organizace a evropská integrace v této oblasti. 
Otázky zajištění bezpečnosti provozu jaderných zařízení, otázky odpovědnosti za škodu v jaderné 
energetice a otázky nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v Evropě i v ČR. - 
ISBN: 978-80-87284-33-9 (váz.) 
 
27154 
Aleš Gerloch, Pavel Šturma a kol. 
Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, 
evropském a mezinárodním kontextu 
Praha : Auditorium, 2011, 536 s. 
Příspěvky v publikaci  jsou rozděleny do tří hlavních částí: Základní práva, svobody a povinnosti        
v ústavním pořádku ČR; Mezinárodněprávní impulsy pro ochranu lidských práv; Evropské problémy 
ochrany základních práv: mezi Štrasburkem a Lucemburkem. Právní akademici z českého i slovenského 
prostředí se v příspěvcích vyjadřují k Listině základních práv a svobod, jednotě a diferenciaci lidských 
práv, zákazu diskriminace a ochraně menšin, ochraně základních práv v rámci veřejné správy a 
soudnictví, obecným otázkám internacionalizace lidských práv, k regionálnímu mechanismu Rady 
Evropy apod. - ISBN: 978-80-87284-23-0 (váz.) 
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27129 
Jan Lasák a kolektiv 
Zákon o obchodních korporacích, obchodní zákoník : srovnávací texty 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, xiii, 357 s. 
Přehledný text srovnávající nový zákon o obchodních korporacích s dosavadní úpravou (s platností od 
1.1.2014). Ke každému ustanovení zákona o obchodních korporacích v levém sloupci textu je v pravém 
sloupci citované ustanovení obchodního zákoníku, případně jiného předpisu obsahující relevantní 
normu. V rejstřících se nabízí srovnání paragrafů podle zákona o obchodních korporacích a ve druhém 
pak podle užitých ustanovení stávajícího obchodního zákoníku. - Vyd. 1. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 
978-80-7357-346-1 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
27166 
Libuše Müllerová 
Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 175 s. : il. 
Podstata a smysl auditu. Příprava společnosti na audit. Průběh procesu auditu, odpovědnost auditora a 
společnosti. Požadavky mezinárodních auditorských standardů. Nejčastější zjištění a nesprávnosti,      
s nimiž se auditoři při své práci setkávají. Přílohy obsahují vzory písemností. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7357-988-3 (brož.) 
 
27164 
Jaroslava Svobodová 
Inventarizace : praktický průvodce 
Olomouc : ANAG, 2013, 407 s. +1 CD-ROM 
Metodická pomůcka pro provádění inventarizací majetku a závazků. Po vymezení základních pojmů a 
principů v účetnictví následuje výklad jednotlivých fází inventarizace, které jsou rozděleny do logicky 
po sobě jdoucích činností, v návaznosti na ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky   
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Výklad účtování inventarizačních rozdílů. 
Přílohová část obsahuje množství vzorů. - 7. aktualiz. vyd. - CD-ROM obsahuje vzory tiskopisů           
v editovatelné podobě. - ISBN: 978-80-7263-783-6 (brož.) 
 
27146 
Miroslav Máče 
Účetnictví a finanční řízení 
Praha : Grada, 2013, 551 s. : il. 
Publikace propojuje problematiku účetnictví, finanční analýzy a finančního řízení do jediného 
vzájemně propojeného celku a naznačuje potřebu nového přístupu k účetnictví, jako k nástroji 
finančního řízení. Výklad je rozčleněn do tří částí. Finanční účetnictví: účetní veličiny a jejich 
oceňování, základy moderního účetnictví, účtování, výkazy a sestavy, účetnictví orgnizačních složek. 
Finanční analýza: technická, fundamentální. Finanční řízení: poměrové ukazatele finanční analýzy, 
přehled o peněžních tocích, rozvaha založená na relacích. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4574-9 (váz.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
27124 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Fiscal sustainability report : 2012 
Zpráva o fiskální udržitelnosti : 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, vi, 204 s. : tab., 
grafy 
Zpráva Evropské komise (DG ECFIN) analyzuje udržitelnost veřejných financí v jednotlivých 
členských státech EU se zohledněním působení finanční, ekonomické a rozpočtové krize a dopadů 
odhadovaného stárnutí populace. Rozebírá budoucí vývoj státního zadlužení a rizikové faktory fiskální 
udržitelnosti v eurozóně a EU jako celku, hospodářské a rozpočtové dopady stárnutí populace a přináší 
výsledky analýzy udržitelnosti na základě ukazatelů dlouhodobého, střednědobého i krátkodobého 
fiskálního rizika (ukazatel S0 - včasné zjištění fiskálního napětí, S1 - debt compliance risk, S2 - 
fiskální riziko způsobené stárnutím populace). Hodnocení celkové udržitelnosti veřejných financí 
vychází také z doplňkových faktorů (odhady penzijních výdajů, poměr státního dluhu k HDP, 
dynamika dluhu a primární bilance, míra daňové zátěže a podmíněné závazky a ručení státu). 
Následně hodnotí fiskální pozici, rozpočtovou udržitelnost a nebezpečí fiskálního napětí v každém      
z 24 členských států EU. Doplněno rozsáhlou statistickou přílohou. - Pozn., statistická příl. - ISBN: 
978-92-79-22856-8 (brož.) 
 
27085 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
OECD sovereign borrowing outlook : 2012 
Výhled vývoje státního dluhu zemí OECD : v roce 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 87 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva přináší aktuální informace o trendech a vývoji v oblasti úvěrových potřeb státu a míry 
zadlužení z pohledu řízení veřejného dluhu. Zprostředkuje pohled na trhy státních cenných papírů a na 
potíže a komplikace, kterým na nich čelí státy s ohledem na vnímání rizika a nálady na trhu. Poskytuje 
údaje a informace o úvěrové potřebě zemí OECD a v seskupeních zemí (zejména eurozóně) a               
o strategiích financování (tj. rozhodnutí o tom, jak bude úvěrová potřeba financována za použití 
různých nástrojů a distribučních kanálů). Věnuje se také efektům finanční nákazy způsobené dluhovou 
krizí eurozóny, jejím kanálům a vlivu na úvěrové operace v eurozóně. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-16912-8 (brož.) 
 
27122 
Joshua E. Greene 
Public finance : an international perspective 
Veřejné finance : mezinárodní pohled 
Singapore : World Scientific, c2012, xviii, 479 s. 
Obsáhlá publikace, která se věnuje oblasti veřejných financí, problematice fiskální udržitelnosti, 
státních podniků a jejich podpory také z mezinárodního pohledu. Autor rozebírá úlohu státu v moderní 
tržní ekonomice, působení fiskální politiky na národní hospodářství a vliv národní ekonomiky na 
rozpočtový sektor. Věnuje se fiskálním účtům, hlavním rozpočtovým ukazatelům a prognózování 
státního rozpočtu, dále udržitelnosti veřejného zadlužení, oblasti příjmů státního rozpočtu, daňové 
politice a daňové správě a oblasti veřejných výdajů. Následně rozebírá tematiku státních podniků, 
jejich efektivní správy a privatizace státního majetku a fiskální federalismus a decentralismus. Další 
kapitoly analyzují oblast fiskální politiky ve vztahu k opatřením proti finanční krizi a restrukturalizaci 
bankovnictví, k podpoře růstu a snižování chudoby, k stárnutí populace a systému veřejných penzí i ke 
zdravotnictví. Závěrečné kapitoly jsou věnovány rozpočtovým pravidlům a rozpočtování, programu 
fiskálních reforem a několika případovým studiím fiskálních reforem. Publikace obsahuje také případy 
ilustrující problematiku z mnoha zemí různých regionů odlišné příjmové úrovně. - Pozn., slovníček. - 
ISBN: 978-981-4365-04-8 /váz.) 
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27160 
Ivana Schneiderová 
Rozpočtová skladba v roce 2013 
[Praha] : Acha obec účtuje, 2013, 262 s. 
Nástroj, prostorový původ a účelové znaky od roku 2013. Novely rozpočtové skladby: vyhláška         
č. 96/2012 a vyhláška č. 493/2012, s odůvodněním a komentářem. Úplné znění vyhlášky MF                  
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, s komentářem. Zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech. Dodržování rozpočtu obcí a správní delikt. Rekapitulace 
rozpočtového procesu. Hospodářská činnost, sdružené a cizí prostředky. Monitoring hospodaření obcí - 
výpočet zadluženosti. Vzory dokumentů k rozpočtu. - ISBN: 978-80-905420-0-6 (brož.) 
 

Ostatní 
 
27158 
Alberto Manguel ; [přeložila Olga Trávníčková] 
Dějiny čtení 
Brno : Host, 2012, 464 s. : il., portréty, faksim. 
Ve knize dosáhl spisovatel, překladatel, editor a především milovník knih a čtení A. Manguel 
ideálního souladu mezi odborností a vášnivým zaujetím. Jeho pojetí čtení je postaveno na osobních 
vyznáních, útržcích z vlastního života včetně zážitku z předčítání. Autor představuje různé typy čtení 
(tiché čtení, předčítání, autorské čtení, věštění z knih a další), jejichž výklad často začíná historkami ze 
života známých spisovatelů či osobností kultury. To vše je zakotveno v historii, která dává možnost 
vidět, jak se čtení proměňovalo, jakými zásadními zlomy procházelo a jaké hmotné prostředky v té 
které době mělo k dispozici (papyrus, pergamen, knihtisk, ale třeba i brýle). - Vyd. 2. - Přeloženo        
z angličtiny. - ISBN: 978-80-7294-714-0 (brož.) 
 
27116 
Marc Houben 
International crisis management : the approach of European states 
Mezinárodní krizový management : postoj evropských států 
London : Routledge, 2012, xxi, 315 s. : tab., schémata 
Autor se věnuje tématům politiky mezinárodního krizového managementu z pohledu evropských států 
a teoretického rámce procesu evropské bezpečnostní spolupráce. Analyzuje a porovnává vztahy mezi 
mocí výkonnou a zákonodárnou ve sféře bezpečnosti a změny této oblasti v posledních dvaceti letech 
v devíti evropských státech. Přináší popis a srovnávací analýzu nutných předpokladů, omezení a 
podmínek, za kterých se jednotlivé evropské státy účastní operací mezinárodního krizového řízení 
(Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo a Itálie). 
Zjišťuje, jaké jsou předpoklady účasti jednotlivých států, jaké jsou důsledky těchto předpokladů pro 
účinnost koalice států a případně pro výsledky akcí a zda se kvalita rozhodování na národní úrovni 
zlepší, když vláda úředně schválí nezbytné podmínky pro účast na akcích mezinárodního krizového 
managementu. - [1st paperback] - Pozn., příl. -- Paperbackové vydání knihy z roku 2005. - ISBN: 978-
0-415-65524-8 (brož.) 
 
27134 
uspořádal Martin Knezovič a kol. 
Kapesní anglicko-český, česko-anglický slovník : slovník, gramatika, fráze 
Praha : KPS, [2012?], 479 s. ; 
Přes 12 000 hesel. Předložkové vazby, mluvnická pravidla a příklady v heslech. Fráze se zaměřením 
na cestování, vzorové dopisy. - Dotisk 2. vyd. [i.e. 3. vyd.] - Kapesní formát. - ISBN: 978-80-253-
0413-6 (Fragment : brož.) 
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27159 
[Martin Pecina] 
Knihy a typografie 
Brno : Host, 2012, 308 s. : il., faksim. 
Reprezentativní publikace se zabývá procesem tvorby knih. Kromě kapitol věnovaných knižní grafice 
(formát, struktura knihy, optické zákonitosti, design aj.) obsahuje také eseje o knize, čtení, 
knihomilství a například i o budoucnosti elektronického čtení. Další část přináší pasáž o diakritice, 
anatomii písma, českém knižním písmu apod. - 2. vyd., rozš. - "Vazbu a typografickou úpravu navrhl 
a písmy Lapture a Comenia Sans vysázel autor"--Tiráž. - ISBN: 978-80-7294-813-0 (váz.) 
 
27130 
Jiří Pehe (ed.) 
Krize, nebo konec kapitalismu? 
Praha : Prostor, 2012, 294 s. 
Sborník obsahuje úvahy renomovaných českých intelektuálů, kteří se ve svých esejích zamýšlejí nad 
příčinami současné krize a jejími možnými řešeními. Autoři jsou názorově široce rozprostřeni, od 
těch, kteří vidí současnou krizi jako jednu z mnoha cyklických krizí kapitalismu, až po ty, kteří tvrdí, 
že je třeba hledat alternativy k současnému společensko-ekonomickému systému. Další autoři vidí 
současnou krizi jako ještě hlubší problém: krizi hodnot, tedy krizi industriální civilizace. Sborník je 
tak ucelenějším přehledem pohledů význačných představitelů české inteligence na stav současného 
západního světa včetně našich domácích poměrů (J. Sokol, J. Přibáň, T. Halík, S. Komárek,                  
V. Bělohradský, M. Hauser, O. Slačálek, P. Barša, J. Štern, P. Drulák, M. Znoj, V. Dvořáková aj.). - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7260-267-4 (brož.) 
 
27114 
Daniel Kahneman ; [přeložila Eva Nevrlá] 
Myšlení : rychlé a pomalé 
V Brně : Jan Melvil, 2012, 542 s. : il. 
Kniha o fungování mysli. Jeden z nejvlivnějších myslitelů současnosti D. Kahneman vysvětluje dva 
systémy, které určují způsob uvažování a rozhodování (rychlý a pomalejší) a objasňuje, jak tyto dva 
systémy vzájemně utvářejí úsudky a rozhodnutí. Odkrývá pozoruhodné vlastnosti lidské mysli a mění 
způsob, jakým lidé uvažují o přemýšlení, rozhodování, životě, práci i světě. Jeho práce změnila 
podobu sociální psychologie, kognitivní vědy, studia rozumného uvažování a osobního štěstí a také 
behaviorální ekonomie. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87270-42-4 (váz.) 
 
27156 
Sue Knight ; [přeložil Aleš Lisa] 
NLP v praxi : neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti 
Praha : Management Press, 2013, 370 s. : il. 
Neurolingvistické programování (NLP) je proces modelování jedinečných vědomých i nevědomých 
vzorců (chování, myšlení, komunikačních vzorců) s cílem dosáhnout jedinečných a výjimečných 
výsledků v práci, sportu, umění i v soukromém životě. Umožňuje projevit skryté vlohy a nadání a 
rozvíjet nové způsoby myšlení. Publikace nabízí techniky a postupy modelování sebe sama a následně 
vytváření vztahů spolupráce, respektu a pozitivního ovlivňování lidí kolem sebe. Čtivý text doplňují 
praktické příklady a případové ministudie. - Vyd. 1. (dotisk) - Terminologický slovník. - ISBN: 978-
80-7261-231-4 (brož.) 
 
27147 
Petr Drulák 
Politika nezájmu : Česko a Západ v krizi 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 323 s. 
Hluboká krize současné české politiky nedokáže formulovat a naplňovat dlouhodobé celospolečenské 
cíle. Autor si však klade pozitivní cíl v podobě pokusu o nápravu. Rozpracovává základní pojmy 
pospolitosti: bratrství, svobodu, rovnost, demokracii a trh. Tyto pojmy aplikuje na historický vývoj 
Česka a Západu. Následně se pokouší promyslet koncept moderní evropské společnosti a na jeho 
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základě formulovat předpoklady politického programu, který by vyvedl českou politiku z její krize. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-115-2 (brož.) 
 
27150 
John Casti ; [přeložil Pavel Medek] 
Události X : možné scénáře kolapsu dnešního složitého světa 
Praha : Management Press, 2012, 304 s. 
Svět moderních průmyslových společností je složitým provázaným systémem, který je závislý na 
technologiích a má celoplanetární rozměr. Událostmi "X" míní autor nepředvídatelné, zdánlivě 
nahodilé "extrémní" události, které mohou mít katastrofické důsledky. Složité systémy vytvářené 
člověkem se mohou rychle zhroutit. Autor v knize představuje a rozebírá jedenáct scénářů takových 
událostí, které mohou být začátkem konce moderního světa: digitální tma, kolaps globálního systému 
zásobování potravinami, elektromagnetický puls, výpadek internetu, destabilizace jaderných arzenálů, 
vyčerpání světových zásob ropy, globální pandemie, selhání elektrické rozvodné sítě a dodávek pitné 
vody, kolaps světových finančních trhů aj. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-205-5 (váz.) 
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