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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.     

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena např. témata faktory ovlivňující vývoj vnější 
ekonomické rovnováhy ČR (indikátory zahraniční zadluženosti), 
transformace směrnic EU do právních řádů ČR a SR 
(komparativní analýza), ekonomika Japonska v letech 2000 -
2008, kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách českých 
účetních předpisů, unijní právo veřejných podpor ve finanční 
krizi, ochrana spotřebitele očima bank, státní podpory 
neslučitelné s vnitřním trhem v pohledu judikatury Soudního 
dvora, příjmy ze zahraničí a solidární daň, převodní ceny – 
rizika a aktuálně požadovaná dokumentace, judikatura z oblasti 
obrany před nečinností správních orgánů a dále arbitrážní 
konvence a následná úprava dvojího zdanění u převodních cen.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články  
z německy psaného tisku na téma nedostatečná efektivita při 
stavbě dálnic kofinancovaných EU, důvody zavedení formátu 
XBRL pro německé podnikové výkaznictví, změna směrnic 
OECD k zúčtovacím cenám v pravidlech Safe-Harbour, historie 
a výhled další existence německého příspěvku solidarity a 
vyjednávací báze Německa pro dohodu o dvojím zdanění. 
Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se 
nekonvenční fiskální politiky při nulové hranici úrokových 
sazeb, vlivu hospodářské recese na spotřebu domácností ve 
Velké Británii (studie), bankovního dozoru, virtuálních peněz 
bez státní příslušnosti v daňovém systému a poskytování 
elektronických služeb B2C od 1.1.2015 (z německého pohledu).  

Zajímavý slovenský článek se vztahuje k plánu eliminace 
daňového úniku v oblasti DPH v SR.  

Nově je zavedena rubrika Téma měsíce, věnovaná 
tentokrát nulové hranici úrokových sazeb. Jedná se                      
o přehledový článek.  

 
Těšíme se na Vaše požadavky na plné texty odborných 

článků i na nové knihy. 
   
 
  
  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY     
 
Monitoring 
 
Další speciální monitoring, tentokrát na téma 
Celní politika, 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 všech předchozích monitoringů.  
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny 
MF jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy 
Bisnode (dříve ČEKIA)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Elektrotechnický průmysl: září 2013 
 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu     
v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor vývoje 
základních ekonomických charakteristik, popis 
podnikatelské základny a vlastnické struktury), 
stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí 
(součástí je popis aktuálního legislativního 
rámce, přehled základních podpůrných 
prostředků ze strany EU a ČR, které mohou 
subjekty v odvětví využívat). Nechybí zde také 
údaje o vývoji produkce vybraných výrobků       
v jednotlivých oborech a postavení významných 
výrobců na tuzemském trhu. Dokument rovněž 
obsahuje vývoj finančních poměrových ukazatelů 
sektoru, potažmo jednotlivých firem – ukazatele 
likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti, 
stejně jako rozložení podnikatelské základny 
odvětví dle Stability Rating (ratingový model 
predikující riziko úpadku firmy v následujících 
dvanácti měsících). Studie je logicky uzavřena 
shrnutím základních vývojových trendů              
s identifikací perspektiv dalšího vývoje a SWOT 
analýzou odvětví v podmínkách ČR. 
 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/969 
Obchodní zákoník: další zákony a prováděcí 
předpisy: podle stavu k 8.7.2013 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
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Téma měsíce: Nulová hranice úrokových sazeb 
Ing. Martin Komrska 
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace 
linka 4571 
 
 
 
V dubnovém čísle časopisu The Economist vyšel článek s názvem Six years of low interest rates in 
search of some growth; A world of cheap money,1 který shrnuje jedno velmi zásadní aktuální téma: 
V důsledku globální finanční krize sáhla většina centrálních bank vyspělých zemí k historicky 
mimořádnému snížení úrokových sazeb. Krátkodobá úroková sazba, která je standardním nástrojem 
centrálních bank k dosahování měnově-politických cílů, se tak v mnoha případech dostala těsně          
k nulové hranici (v reálném vyjádření dokonce pod ni). Vzhledem k pokračující stagnaci vyspělých 
ekonomik se zdá velmi pravděpodobné, že ani po více než pěti letech nebudou centrální banky 
ochotné sáhnout k brzkému zpřísnění měnové politiky. 

Tato nezvyklá pozice měnové politiky vyvolává ve světě financí mnoho otázek, přičemž za stěžejní 
lze označit tyto: 

 Jaké vedlejší efekty přinese politika bezprecedentně nízkých úrokových sazeb?  

 Jak může dále měnová politika stimulovat hospodářství, když úrokové sazby již nemají kam klesat? 

Chris Giles v článku IMF warns on risks of excessive easing (Financial Times),2 nabízí pohled 
zástupců Mezinárodního měnového fondu (MMF) na potenciální hrozby plynoucí z politiky nízkých 
úrokových sazeb. Ekonomové MMF se shodují, že mimořádné uvolnění měnové politiky bylo nutnou 
reakcí na dramatické problémy ve finančním sektoru vyspělých zemí. Zároveň však zdůrazňují riziko 
skrytých „nových“ hrozeb, které v dlouhém období z monetární expanze vyplývají. Zástupci MMF 
vyjadřují obavu, že důsledky budoucího růstu úrokových sazeb, který jednoho dne nutně přijít musí, 
mohou být tragické, a to jak pro zadlužené domácnosti, tak pro celý finanční sektor. 

K problematice skrytých hrozeb se vyjadřuje také další článek z produkce Financial Times, konkrétně 
Central bankers say they are flying blind.3 Vrcholní představitelé centrálních bank zde přiznávají, že 
se současná měnová politika pohybuje v neprobádaném území a v určitém ohledu nikdo neumí 
předpovídat, jaký dopad budou mít všechna nově využívaná nestandardní opatření. Vyvstává otázka, 
zda měnově-politické autority nedělají stejnou chybu jako před vypuknutím globální finanční krize. 
Také tehdy vykazovaly hlavní makroekonomické ukazatele solidní vývoj, přestože se na pozadí 
akumulovala mimořádná distorze jak ve finančním sektoru, tak v reálné ekonomice. 

Také Paul Masson, ve svém komentáři pro C. D. Howe Institute s názvem The Dangers of an 
Extended Period of Low Interest Rates: Why the Bank of Canada Should Start Raising Them Now,4 
upozorňuje na riziko, které s sebou nízké úrokové sazby nesou, a doporučuje kanadské centrální bance 
jejich okamžité zvýšení. Zásadní riziko spočívá dle Massona v tom, že investoři, kteří žijí z úrokových 
výnosů, musí při všeobecném poklesu úrokových sazeb pro udržení předchozí úrovně blahobytu 
přecházet k rizikovějším investicím, kterým by se za jiných okolností mohli vyhnout. Tím se zvyšuje 
celková zranitelnost finančního sektoru. Masson dále vyzdvihuje negativní dopad nízkých úrokových 
sazeb na investiční a penzijní fondy s dlouhodobými závazky. Finanční instituce, které mají ve svých 
bilancích dlouhodobější závazky než aktiva, jsou v důsledku poklesu úrokových měr negativně 
postiženy, protože hodnota jejich závazků vzroste více než hodnota aktiv. 

                                                      
1 Six years of low interest rates in search of some growth; A world of cheap money, The Economist, Vol. 407, 
April 6, 2013, pp. 30-32 
2 Giles, Ch.: IMF warns on risks of excessive easing, Financial Times, April 2013 
3 Giles, Ch.: Central bankers say they are flying blind, Financial Times, April 2013 
4 Masson, Paul: The Dangers of an Extended Period of Low Interest Rates: Why the Bank of Canada Should 
Start Raising Them Now, C.D. Howe Institute, Commentary No. 381, May 2013 
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Edward Pinto v článku Is the Fed Blowing a New Housing Bubble? Stagnant real incomes suggest 
that rising home prices reflect artificially low interest rates5 upozorňuje, že nárůst cen nemovitostí ve 
Spojených státech za posledních několik let pravděpodobně opět nemá základ v reálných 
ekonomických fundamentech a je zjevně odrazem masivních intervencí centrální banky skrze politiku 
kvantitativního uvolňování, která z amerického Fedu udělala celosvětově největšího kupce 
hypotečního dluhu. 

Podobné varování před politikou dlouhodobě nízkých úrokových sazeb představuje výzkum ekonomů 
švýcarské národní banky Hotta a Jokipiiho Housing Bubbles and Interest Rates.6 Hott a Jokipii se 
zaměřil na empirický vztah mezi úrokovými sazbami a nemovitostní bublinou. Provedená analýza 
ukázala, že excesivní nárůst cen nemovitostí a úroveň úrokových sazeb mají velmi silný inverzní 
vztah. Analýzou dat ze 14 zemí OECD došli k závěru, že bublina na trhu nemovitostí byla tím 
rozsáhlejší, čím níže byly úrokové sazby v dané zemi stlačeny a čím déle takto nízko zůstaly. 

Kromě budoucích hrozeb pro finanční stabilitu však centrální banky čelí mnohem aktuálnější otázce. 
Jak stimulovat stagnující ekonomiku ve chvíli, kdy se tradiční primární nástroj – úroková sazba – ocitl 
před nulovou hranicí. 

Skutečnost, že i historicky mimořádně nízké úrokové sazby nejsou pohledem tradičního 
keynesovského uvažování stále dost nízké, rozebírá článek The zero lower bound in our minds: 
Monetary policy (The Economist).7 Vysvětlení přetrvávající vysoké nezaměstnanosti Spojených států 
je zde postaveno na disproporci mezi nárůstem úspor, který je charakteristický pro období ekonomické 
nejistoty, a na druhé straně klesajícími investičními výdaji, jež plynou z neochoty investorů se dále 
zadlužovat. Jelikož nominální sazby již nemohou jít níže (nemohou překonat nulovou hranici), 
centrální banka nemá jak demotivovat ekonomické subjekty od dalšího spoření a povzbudit tak 
případně k vyšším výdajům. 

V článku je uveden názor významného stanfordského ekonoma, Roberta Halla. Ten podává 
jednoduchý návrh na překonání nulové hranice. Jakkoliv se nominální sazba nemůže stanovit záporně, 
reálné sazby stále klesat mohou. Pokud je nominální sazba zafixována na nule, pak reálná sazba se 
přímo rovná záporné hodnotě míry inflace, resp. inflačních očekávání. Zvýšená inflační očekávání by 
tak mohla být cestou k nižší reálné úrokové míře, pokud by byla shledána jako žádoucí. 

Tallman a Saeed se v článku Where Would the Federal Funds Rate Be, If It Could Be Negative?8 
pokusili modelovat optimální vývoj úrokové sazby, kdyby se centrální banka držela jednoduchého 
Taylorova pravidla. Jejich výsledky ukazují, že při neexistenci nulové hranice by nominální úroková 
sazba musela být již několik let záporná, přičemž mezi roky 2009 a 2010 by sazba klesla až pod -4 %, 
pokud by měla představovat adekvátní reakci na aktuální vývoj ekonomiky. 

Netradičně se na problematiku nulové hranice dívají Isabel Correia et al., kteří v publikaci 
Unconventional fiscal policy at the zero bound9 navrhují snížení reálných úrokových sazeb skrze 
speciální mix v rámci fiskální politiky. Jejich návrh obsahuje kombinaci postupného zvyšování 
spotřebních daní při současném snižování zdanění práce a kapitálu. Tento daňový mix dle autorů 
dokáže replikovat efekt negativních nominálních úrokových sazeb, aniž by se sazby samotné musely 
měnit. 

Z výše uvedených příspěvků je zřejmé, že představitelé měnové politiky čelí nemalým výzvám. Jaká 
řešení v této netradiční situaci nakonec získají podporu a zda to budou řešení úspěšná, ukáže již brzká 
budoucnost.  

 
                                                      
5 Pinto, E.: Is the Fed Blowing a New Housing Bubble? Stagnant real incomes suggest that rising home prices 
reflect artificially low interest rates, Wall Street Journal (online), April 9, 2013 
6 Hott C. - Jokipii T.: Housing Bubbles and Interest Rates, Swiss National Bank Working Paper 7/2012 
7 The zero lower bound in our minds: Monetary policy, The Economist (Online), Jan 7, 2012 
8 Tallman, E. – Saeed, Z. : Where Would the Federal Funds Rate Be, If It Could Be Negative?, Federal Reserve 
Bank of Cleveland, Economic Commentary 2012-15 
9 Correia, I. - Farhi, E. – Nicolini, J. – Teles, P.: Unconventional fiscal policy at the zero bound, The American 
Economic Review, Vol. 103, No. 4, 2013, pp. 1172 - 1211 
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Daně 
 
Dennis Weber 
Abuse of law in European tax law: an overview and some recent trends in the direct and indirect 
tax case law of the ECJ. Part 2. 
Zneužívání práva v evropském daňovém právu: přehled a některé nové trendy v precedenčním 
právu ESD týkajícím se přímého a nepřímého zdanění. Část 2. 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 7, p. 313-328 
Článek se zabývá právem členských zemí bojovat se zneužíváním, tak jak je definováno v precedenčním 
právu EU, a to zejména z pohledu rovnováhy mezi prosazováním principu právní jistoty, právem 
zvolit si nejvýhodnější fiskální cestu a právem států na boj s daňovými úniky. Část 2 analyzuje, jak 
konkrétní by ustanovení proti zneužívání měla být, dále se zaměřuje na otázku důkazního břemene, 
hledání nejvýhodnější daňové jurisdikce a na důsledky zneužívání. - Pozn. -- Dokončení článku           
z předchozího čísla. 
 
Miroslav Kocman, Petr Tomeš 
Arbitrážní konvence a následná úprava dvojího zdanění u převodních cen 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 8, s. 36-38 
(Kontrola) transferových cen účtovaných při obchodování mezi spojenými osobami v ČR, 
dokumentace způsobu tvorby ceny mezi spojenými osobami. Úmluva o arbitráži 90/436/EEC (Úmluva 
o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků), úprava základu daně, 
následná úprava daně a řešení případů dohodou daňových správ, arbitrážní řízení mezi smluvními 
státy, zkrácený arbitrážní proces. 
 
Hans-Martin Grambeck 
B2C supplies of electronic services from 1 January 2015 from a German perspective 
Poskytování elektronických služeb B2C od 1. ledna 2015 z německého pohledu 
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 4, p. 215-221 
Internet je základnou pro neustále rostoucí trh elektronicky poskytovaných služeb. Od 1. ledna 2015 
dochází k důležité změně, kdy se místo poskytování telekomunikačních, vysílacích a elektronických 
služeb v segmentu B2C v rámci Evropské unie "posune" z členského státu, ve kterém sídlí 
poskytovatel služby, do státu, v němž sídlí konečný spotřebitel. To bude mít dopad nejen na povinnost 
poskytovatele služby k DPH, ale i na jeho další administrativní závazky. V článku se rozebírají 
nadcházející změny, zejména v rámci mobilních systémů pro placení elektronických služeb a 
připravovaných prováděcích pravidel k DPH. - Pozn. -- K problematice viz i článek na s. 222-227. 
 
Xénia Makarová, Zuzana Petková 
Balada o daňových únikoch 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 32, s. 10-12 
Boj s daňovým únikem v SR, nedostatky v praxi daňových kontrol. Přerušení elektronizace daňové 
správy, zastavení daňového informačního systém KONS (předstihová kontrola podniků) a EZU 
(systém sběru dat). Počet daňových kontrol v letech 2007-2012, vývoj daňových příjmů a jejich podíl 
na celkových příjmech státu v letech 2000-2016. -- Další příspěvky na s. 13-16 a 24-25 se věnují 
důvodům nerealizace systému KONS, společnému orgánu finanční správy, policie a prokuratury 
(Kobra), nadměrným odpočtům DPH (podvody) či systémovým protiopatřením (např. výkaz DPH). 
 
Xaver Ditz, Jens Schönfeld 
Deutsche Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen : eine erste kritische Analyse 
Vyjednávací báze Německa pro dohodu o dvojím zdanění : první kritická analýza 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 26-27, S. 1437-1444 
Vyjednávací (vzorová) koncepce k německým smlouvám o dvojím zdanění. Příspěvek prezentuje a 
kriticky hodnotí důležitá ustanovení zásad vyjednávání k dohodám o dvojím zdanění (formulace 
dvojího nezdanění, definice podnikové provozovny, princip podnikové provozovny, zdanění 
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dividend/definice dividendy, zdanění úroků, zdanění licenčních poplatků a zisků z prodeje, eliminace 
dvojího nezdanění/praxe Schachtelprivileg/doložka Switch-Over, výměna informací, zdanění zdroje). - 
Pozn. 
 
Michael Brackmann ... [et al.] 
Die Soli-Lüge 
Lži okolo příspěvku solidarity 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 139 (23.7.2013), S. 1, 4-5 
K historii a výhledu další existence německého příspěvku solidarity (zatím je jeho vybírání stanoveno 
do roku 2019 vč.), objasnění některých mýtů okolo příspěvku solidarity (např. tradovaný a faktický 
význam solidarity v názvu), finanční objem příjmů z titulu příspěvku a jeho rozdělení mezi stát/staré a 
nové země. 
 
Martin Děrgel 
DPH, povinné zdaňování záloh a jak o nich účtovat 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 14-15, s. 6-12 
(Nově zavedená) povinnost přiznat DPH ze záloh přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění, 
příklady variantních postupů. Účtování o zdaňovaných zálohách, zdaňované zálohy v daňové evidenci, 
příklady. 
 
Christian Ramthun 
Ein Prosit für Schäuble : Steuerlast 
Přípitek ministrovi financí : daňové břemeno 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 28, S. 20-26 
Daňové břemeno fyzických osob v Německu, den daňové svobody (a jeho vývoj od roku 1960), 
studená progrese, daňová zátěž vzorových typů domácností dle jednotlivých daní v roce 2013. Přehled 
příjmů veřených rozpočtů z titulu daní, odvodů a příspěvků sociálního pojištění dle sektorů (nákupy a 
volný čas, energie a doprava, sociální pojištění, daně zaměstnavatelů a zaměstnanců, daně vázané na 
dům a bydlení, daně z majetku a z pojištění). 
 
Stef van Weeghel and Frank Emmerink 
Global developments and trends in international anti-avoidance 
Globální vývoj a trendy v mezinárodním boji s daňovými úniky 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 8, p. 428-435 
Daňové úniky, vyhýbání se placení daní, daňová agenda OECD a Evropské komise. Článek je založen 
na přednášce prof. Weeghela, která zazněla na Asijsko-pacifické regionální daňové konferenci           
2. dubna 2013 v Singapuru. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Kde a jak zdanit platby do zahraničí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 16, s. 2-8 
Pravidla zdanění příjmů daňových rezidentů a nerezidentů v ČR; dva typy smluv o mezinárodním 
dvojím zdanění (příklady konkurence neomezené daňové povinnosti, konkurence mezi omezenou a 
neomezenou daňovou povinností), zdanění příjmu nerezidenta ve státě zdroje (postupy, příklady). 
 
Minimise this : company taxes 
Minimalizujte to: podnikové daně 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8846, p. 52-53 
V rámci sílícího tlaku na boj s daňovými úniky připravila OECD akční plán, který je významným 
mezníkem v historii mezinárodní daňové spolupráce. Určuje 15 oblastí, kde je zapotřebí změna, aby se 
zabránilo daňovému plánování velkých nadnárodních podniků. Vypracování konkrétních návrhů proti 
minimalizaci daní by podle OECD mělo trvat dva až tři roky. 
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Zdeněk Burda 
Nad judikaturou z oblasti obrany před nečinností správních orgánů. [1.] 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 7, s. 49-58 
Komentované judikáty k posuzování nečinnosti správních orgánů (vhodné pro daňovou oblast); 
přípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu, náklady řízení u žaloby na nečinnost    
v případě započatého konání žalovaného, kasační stížnost jen kvůli nákladům řízení, náklady řízení při 
zpětvzetí kasační stížnosti. 
 
Zdeněk Burda 
Nad judikaturou z oblasti obrany před nečinností správních orgánů. 2. díl 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 8, s. 52-61 
Nečinnost správy daní, ochrana proti zbytečným průtahům. Komentované judikáty (kompetence soudu 
v žalobě o nečinnosti, respektování lhůt stanovených interním předpisem, dodržování lhůt při 
vytýkacím řízení a závaznost pokynů MF, nečinnost a pokyny MF, zásahová žaloba jako prostředek 
obrany proti protahování postupu k odstranění pochybností, nečinnost správce daně při vystavení 
osvědčení o neplatnosti rozhodnutí, opožděná žaloba na nečinnost atd.). 
 
Ivan Macháček 
Odstupné za uvolnění bytu v příkladech 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 16, s. 18-21 
Daňové řešení vyplaceného odstupného vlastníkem nemovitosti za uvolnění bytu, příklady postupu na 
straně příjemce a na straně poskytovatele odstupného. 
 
Christine Alves Alvarrenga 
Preventing tax avoidance: is there convergence in the way countries counter tax avoidance? 
Prevence daňových úniků: dochází ke sbližování ve způsobu, kterým země čelí daňovým únikům? 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 7, p. 348-363 
Cílem článku je dokázat, že přece jen může být dosaženo širší harmonizace v oblasti boje s daňovými 
úniky, i když pomalu a v průběhu mnoha let. Příspěvek vychází ze zkušeností Brazílie, Španělska, 
Velké Británie a Spojených států. - Pozn. 
 
Martin Pech 
Převodní ceny - rizika a aktuálně požadovaná dokumentace 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 14-15, s. 16-18 
Problematika převodních cen; k otázce povinné dokumentace a doporučovaného rozsahu dokumentace 
ke stanovení převodních cen (zákon o daních z příjmů, pokyny GFŘ), finanční rizika pro podnik         
v případě nedodržení tržního odstupu při stanovení převodních cen, judikát 1Afs 101/2012-31. 
Výhodnost dokumentace v případě významných transakcí mezi spojenými osobami (pro potřeby 
správce daně či auditu). 
 
Pavel Kyselák 
Příjmy ze zahraničí a solidární daň 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 16, s. 22 
Uplatnění solidární daně u zahraničních příjmů, příklad rezidenta ČR vykonávajícího zaměstnání         
v Německu (u německého zaměstnavatele), zdanění tohoto příjmu dle smlouvy mezi ČR a SRN          
o zamezení dvojího zdanění; závěry Finanční správy k aplikaci metody vynětí u příjmů ze zdrojů         
v zahraničí. 
 
Pietro Mastellone 
Religion and taxation in Italy : the principle of laicité and compliance with EU law 
Náboženství a daně v Itálii : princip laickosti a soulad s právem EU 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 8, p. 378-392 
Autor obsáhle vysvětluje historický vývoj vztahů mezi státem a náboženstvími v Itálii v daňovém 
kontextu a objasňuje nejspornější body, díky kterým jsou církevní subjekty daňově zvýhodněny. 
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Zaměřuje se na mechanismus financování církví, který umožňuje katolické církvi v Itálii 
privilegované postavení, a posuzuje jej z hlediska souladu s právem EU. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Ručení odběratele za DPH dodavatele 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 7, s. 9-17 
DPH je velkou daní, která svádí k velkým únikům. Zvláště lákavé je uspořádání firem, kdy dodavatel 
DPH na výstupu do státní pokladny neodvede, ale odběratel si tuto daň nárokuje k odpočtu. Proti 
takovýmto a podobným nekalým praktikám se do zákona č. 235/2004 Sb. postupem času dostalo již 
několik speciálních ustanovení o ručení odběratele (plátce) za DPH nezaplacenou dodavatelem.           
V příspěvku se ukazuje, kdy takovéto ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem reálně 
hrozí a jak mu lze případně čelit. 
 
Václav Benda 
Ručení za nespolehlivého plátce 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 14-15, s. 2-6 
Boj s daňovým únikem v oblasti DPH; pravidla platná pro vymezení nespolehlivého plátce a pravidla 
pro ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň, způsob zajištění daně. Nespolehlivý 
plátce (typy porušení stanovených povinností). Příklad ručení při dodání zboží od nespolehlivého 
plátce, příklad zvláštního způsobu zajištění daně. 
 
Xénia Makarová 
Stát tasí na daňové úniky najťažší kaliber 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 28, s. 16-17 
K plánu eliminace daňového úniku v oblasti DPH v SR prostřednictvím (elektronického) kontrolního 
výkazu, který zjednoduší kontrolní činnost daňové správy. Připojen je seznam připravovaných změn 
daňových zákonů - kromě oblasti DPH se mění zákon o dani z příjmů (např. zjednodušení evidence 
prokazatelných příjmů a výdajů podnikajících fyzických osob) nebo zákon o používání elektronické 
registrační pokladny (ochrana proti krácení přijatých tržeb) či zákon o správě daní (zavedení možnosti 
výmazu z černé listiny). 
 
Aleksandra Bal 
Stateless virtual money in the tax system 
Virtuální peníze bez státní příslušnosti v daňovém systému 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 7, p. 351-356 
Příspěvek se zabývá fenoménem virtuálních peněz, které odlišuje od elektronických peněz. Zaměřuje 
se se především na daňové důsledky virtuálních peněz v různých souvislostech a na první pokusy 
některých zemí (Německo a Spojené státy) o řešení tohoto vývoje. - Pozn. 
 
Alois Th. Nacke 
Steuerliche Haftung in der Insolvenz 
Ručení za daň v rámci insolvence 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 30, s. 1628-1633 
Zásady ručení za daňový dluh v rámci insolvence v Německu, ke specifickým otázkám daňového 
ručení v jednotlivých fázích insolvenčního řízení, subjekty ručící za dluh, postavení a povinnosti 
správce konkurzní podstaty a jednatele/společníka/prokuristy/daňového poradce, kompetence 
"slabého" a "silného" správce konkurzní podstaty. - Pozn. 
 
Xavier Oberson 
The development of international assistance in tax matters in Switzerland : from evolution to 
revolution 
Vývoj mezinárodní pomoci v daňových záležitostech ve Švýcarsku : od evoluce k revoluci 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 8, p. 368-377 
Mapování vývoje mezinárodní spolupráce Švýcarska v daňových záležitostech, současná politika 
Švýcarska v otázce výměny daňových informací. - Pozn. 
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Christiana HJI Panayi 
The EU's financial transaction tax, enhanced cooperation and the UK's challenge 
Daň z finančních transakcí v EU, širší spolupráce a britská námitka 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 8, p. 358-367 
V reakci na finanční krizi připravila Evropská komise v r. 2011 návrh na zavedení daně z finančních 
transakcí v EU. Článek přináší přehled o tom, jak se tento návrh vyvíjel, a také o využívání širší 
spolupráce v rámci EU. Rozebírá rovněž britské obavy z původního návrhu Komise i následujících 
návrhů. Posuzuje nedávnou britskou námitku proti rozhodnutí umožňujícímu přijetí daně z finančních 
transakcí v EU formou rozšířené spolupráce. - Pozn. 
 
Jeffrey Owens 
The taxation of multinational enterprises: an elusive balance 
Zdanění nadnárodních podniků: stále unikající rovnováha 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 8, p. 441-445 
Autor rozebírá problematiku eroze daňové základny a přesunování zisků, přičemž se zaměřuje na tři 
klíčové aspekty: transferové ceny, daňové jurisdikce a ustanovení proti vyhýbání se placení daní. - Pozn. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Vnitropodnikové služby ve vztahu k zahraničí 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 8, s. 2-6 
Mezi ekonomicky a personálně spojenými společnostmi běžně probíhají obchodní transakce. Ocenění 
těchto transakcí ve vazbě na odvod daně je stále častěji předmětem daňových kontrol. Příspěvek se 
zaměřuje na ceny používané v rámci služeb prováděných mezi spojenými tuzemskými a zahraničními 
subjekty (transferové neboli převodní ceny). 
 
Dirk Heilmann ... [et al.] 
Wie viel Einkommensteuer braucht der Staat? : die Suche nach dem idealen Steuersatzt 
Jak mnoho potřebuje stát vybrat na dani z příjmů? : hledání ideální daňové sazby 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 143 (29.7.2013), S. 12-13 
I když všichni pováleční němečtí ministři financí považovali daň z příjmů za významný zdroj fiskálu, 
od konce devadesátých let její podíl na celkových příjmech klesal a je patrný pokles maximálních 
sazeb daně z vysokých příjmů. V předvolebním období argumentuje strana SPD či Zelených pro 
"zvýšení některých daní pro některé" (např. tak, aby došlo ke snížení daňové zátěže u 90 procent 
daňových poplatníků). Popsán je trend přerozdělení daně z příjmů mezi vysokými a nízkými příjmy, 
zkoumán je efekt i smysl daně z bohatství vč. efektu Lafferovy křivky (a zkušeností s cíleným 
snížením daní v USA). 
 
Zdeněk Morávek 
Zdaňování příspěvkové organizace - soudní rozhodnutí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 14-15, s. 19-24 
Afs 58/2011-83. Komentář k rozudku NSS ve věci daně z příjmů příspěvkové organizace resp. otázce, 
zda nedočerpaný příspěvek je u této organizace předmětem daně a rozdílný názor na ne/rozdělení 
hlavní činnosti; kritika postupu správce daně. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)   
 
č. 9/2013  
Pravidla registrace k daním. Podnikání ve spol. s r.o. a podnikání FO (2.). Účtování v hospodářském 
roce z hlediska daně z příjmů FO. Zdanění pronajatého hmotného majetku. DPH při prodeji a vkladu 
podniku. Elektronická podání (daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání). Daňová tvrzení 
podávat ve lhůtě a platit včas. Zdaňování prodeje automobilu. 
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Daňový TIP 
 
č. 17/2013  
Daně a příslušenství daní ve výdajích (nákladech) podnikatelů (vč. příkladů). Sankce při dodatečném 
přiznání fyzických osob za rok 2011. Potvrzení o zaměstnání při ukončení DPP. DPH a přemístění 
majetku do jiné provozovny v EU. 
 
č. 18/2013  
Daňová ztráta a její uplatnění (vč. příkladů). Povinnosti mzdové účetní při odchodu zaměstnankyně na 
MD. Daňové zvýhodnění a podpora v nezaměstnanosti. DPP u ženy na mateřské dovolené.  
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Boundary problems 
Problémy s vymezením 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8847, p. 62 
USA změnily způsob, kterým měří hrubý domácí produkt, a ten se zvýšil. Bylo to způsobeno hlavně 
posunutím "hranice", která určuje, co patří mezi ekonomická aktiva. V článku se stručně připomíná 
krátká historie HDP a konstatuje se, že největším problémem je co měřit a jak to měřit. Jako příklad se 
uvádějí výdaje na výzkum a vývoj nebo na vytváření uměleckých děl. 
 
Isabel Correia ... [et al.] 
Unconventional fiscal policy at the zero bound 
Nekonvenční fiskální politika při nulové hranici úrokových sazeb 
The American Economic Review, Vol. 103, (2013) No. 4, p. 1172-1211 
Autoři představují koncept tzv. nekonvenční fiskální politiky z pohledu nové keynesovské ekonomie. 
V situaci, kdy se ekonomika nachází v pasti likvidity a měnová politika nemůže překročit hranici 
nulové nominální úrokové sazby, přebírá obvykle stimulační úlohu státu politika fiskální. Autoři 
ukazují, že vhodnou kombinací postupného zvyšování spotřebních daní při současném snižování 
zdanění práce a kapitálu lze replikovat efekt negativních nominálních úrokových sazeb, aniž by se 
samotné nominální sazby musely měnit. Dle provedených simulací je nekonvenční fiskální politika 
relativně málo nákladná, časově konzistentní a neutrální z hlediska výběru daní. - Pozn. 
 
R.Dž. Gordon 
Zakončen li ekonomičeskij rost? Šest' prepjatstvij dlja innovacionnogo razvitija : na primere SŠA 
Nastal konec ekonomického růstu? Šest překážek inovačního rozvoje : na příkladu USA 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 4, s. 49-67 
V článku se rozebírá ústřední téma ekonomické vědy: jakým způsobem dochází k ekonomickému 
růstu? Je zpochybněno tvrzení Solowa z 50. let, že ekonomický růst je postupný proces, který bude 
neustále pokračovat. Do r. 1750 ekonomika prakticky nerostla, proto nejsou žádné záruky, že růst 
bude i nadále pokračovat tak jako v posledních stoletích. Naopak lze počítat s tím, že hospodářský 
skok v posledních 250 letech byl v historii ojedinělým případem. Úvahy o budoucím vývoji vycházejí 
z údajů do r. 2007, kdy ještě nenastala hospodářská krize. - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : J. L. Yellenová a W. Carlinová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 94-100 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dvě významné reprezentantky heterogenních 
přístupů v kontextu nové keynesovské ekonomie - Janet Louise Yellenovou a Wendy Carlinovou. 
Příspěvek shrnuje jejich vědeckovýzkumnou činnost a přispění ekonomické vědě, stručně seznamuje  
s jejich profesní biografií a podává přehled o hlavních knižních publikacích, klíčových statích a 
časopiseckých příspěvcích. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
European Central Bank 
A macro stress-testing framework for bank solvency analysis 
Makrorámec zátěžového testování pro analýzu bankovní solventnosti 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2013, No. 8, p. 93-109 
Finanční a dluhová krize upozornily na to, jak důležité je pro banky mít solidní kapitálové rezervy, 
které jim umožní zvládnout extrémní a nečekané šoky. Mohou pak i v době turbulencí fungovat jako 
efektivní finanční zprostředkovatelé. Makrorámec zátěžového testování se často využívá k hodnocení 
(v předstihu) odolnosti bankovního sektoru vůči zápornému makroekonomickému a finančnímu 
vývoji. Článek podává přehled o hlavních prvcích rámce zátěžového testování, který využívá ECB      
k hodnocení solventnosti, a uvádí příklady, jak slouží k analýzám. - Pozn. 
 
Petra Budíková, Kristina Kedroňová 
Anonymní akcie na majitele skončí : nová právní úprava akcií na majitele s účinností od 1. ledna 2014 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 16, s. 28-31 
Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (a o změně dalších 
zákonů), rušení anonymních akcií na majitele resp. k pravidlům pro formy listinných akcií na majitele, 
povinnosti související se zákonnou změnou akcií. Protikorupční efekt právní úpravy. - Pozn. 
 
By Tom Braithwaite and Patrick Jenkins 
Balance sheet battle 
Bitva o bilance 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38315 (15.8.2013), p. 5 
Z pravidel Basel III vyplývají vyšší požadavky na kapitál globálních bank, aby mohly v případných 
budoucích krizích lépe absorbovat ztráty. Regulátoři po celém světě však mají obavy, že banky 
využívají k plnění pravidel různé triky, a tak chtějí sledovat banky podle dalšího kritéria - poměru 
dluhu ke kapitálu (leverage). Způsob měření leverage však není jednotný a americké banky tvrdí, že 
by podle tohoto měřítka byly proti evropským bankám v nevýhodě. 
 
Hubert Schmid, Andrius Bielinis 
Die Anpassung stiller Beteiligungen der Banken an die Vorgaben von CRD IV 
Přizpůsobení tichých účastí bank zadání předpisu CRD IV 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 13, S. 581-591 
CRD, Capital Requirement Directive; Basel III. Zavedením nových pravidel pro vlastní kapitál           
v rámci předpisů CRD IV má být posílena odolnost úvěrových institucí vůči krizím - požadovaný 
vlastní kapitál podléhá přísnějším požadavkům dohledu, který se týká i tichých investic, jimiž si banky 
zatím význačně posilovaly regulovanou kapitálovou základnu a současně optimalizovaly daňovou 
bilanci. Příspěvek se zabývá konkrétními daňovými dopady na tiché účasti při realizaci předpisů CRD 
IV a mj. např. otázkou rozdílu mezi tržní a účetní hodnotou tiché účasti či relevantními znaky 
základního kapitálu. - Pozn. 
 
S. Afhüppe, R. Benders, D. Heß 
Die unmögliche Mission : Bankenaufsicht in Europa: die sieben ungelösten Fragen 
Nerealizovatelná mise : bankovní dozor v Evropě: sedm nevyřešených otázek 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr.136 (18.7.2013), S. 1, 6-7 
Součástí plánované bankovní unie má být nový (celo)evropský bankovní dozor, který by se měl týkat 
cca 130 bankovních institucí. Projekt společného evropského dohledu však provází nečekané 
problémy, které ohrožují jeho odstartování v roce 2014. Jedná se nejen o koordinaci zabezpečení a 
budování potřebné základny odborníků, ale i dostatečně pevného vedení či třeba způsobu, jak naložit 
se starými dluhy v bankovních bilancích. 
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Dorit Heß, Jens Münchrath 
EZB wagt sich auf heikles Terrain 
ECB se odváží do ožehavé zóny 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 137 (19.7.2013), S. 26-27 
ECB avizuje, že začne od bank přijímat i sekuritizované úvěry v nižší kvalitě - Asset Backed 
Securities (ABS). Tímto opatřením se ECB snaží vytvořit snazší přístup k likviditě a pomoci překonat 
úvěrovou krizi v jižní Evropě, protože klasický instrument řízení konjunktury, tj. hlavní úrok, už 
nefunguje. Příspěvek krátce shrnuje pozitiva a negativa ABS a také jejich rizika pro ECB i proto, že 
ABS se řadí mezi finanční instrumenty, které jsou "podezřelé ze spoluviny" na vyvolání finanční krize 
- umožňují totiž nejen obchodovatelnost úvěrových rizik, ale i jejich maskování. 
 
Heavy lifting : reforming derivatives 
Výrazné vylepšení : reforma derivátů 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8849, p. 59 
Obavy z rozsáhlého a neprůhledného trhu derivátů přiměly světové lídry na jejich summitu v r. 2009   
k příslibu reforem. Jak vyplývá z článku, některé výsledky změn se již začínají projevovat, např. více 
obchodů s deriváty je zúčtováváno centrálně, a další změny budou následovat. 
 
K. Kort, B. Wagener, Regina Krieger 
Chefsanierer Franziskus 
Hlavní sanátor František 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 125 (3.7.2013), S. 1, 4 
Aktuálně k reorganizaci vatikánské banky; otázka potřebnosti či existence banky jako takové i v kontextu 
s podezřením z praní peněz. Historie pokusů o očištění a reformu. IOR. 
 
Swen O. Bäuml 
Investmentvermögen im neuen Kapitalanlagegesetzbuch. Teil I 
Investiční majetek v novém zákoníku kapitálových investic. 1. část 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 14, S. 640-647 
Přehled věnovaný německému zákoníku kapitálových investic (KAGB) je zaměřen na význam a účel 
nové úpravy, klasifikaci typů fondů a jejich investorů (pojem organismus, investiční komanditní 
společnost, společné investice, pojem investiční strategie, investice k prospěchu investora, typy 
otevřeného a uzavřeného investičního majetku atd.). AIFM, AIFM-RL, OGAW, ESMA, profesionální 
a "poloprofesionální" investor. - Pozn. -- Jednotlivá nařízení v souvislosti s KAGB obsahuje 
Bundesgesetzblatt, Teil I, č. 39 z 19. července 2013 na s. 2460-2510 (konkretizace pravidel chování a 
organizační předpisy, rizikový management a měření rizik při aplikaci derivátů či penzijních obchodů, 
elektronický oznamovací postup atd.). 
 
Božena Chovancová, Peter Árendáš 
Is it possible to back a major world currency by gold? 
Je možné krýt hlavní světové měny zlatem? 
Ekonomické rozhľady, Vol. 42, (2013) No. 2, p. 128-139 
Současná situace ve světové ekonomice vede k opětovnému zájmu o zlato a množí se názory o potřebě 
návratu k měnám krytým zlatem. V této studii autoři kvantifikují množství zlatých rezerv a cenu zlata 
nezbytné za účelem krytí některých významných světových měn zlatem na smysluplné úrovni. Shrnují 
předpoklady krytí měny zlatem, charakterizují situaci a provádějí výpočty pro americký dolar, euro a 
čínský jüan. Data a kalkulace ukazují, že znovuzavedení zlatého standardu není za současných 
podmínek možné. V závěru jsou shrnuty i další faktory praktické nerealizovatelnosti krytí světových 
měn zlatem. 
 
Make or break - or fudge : inspecting euro-zone banks 
Povznést nebo zlomit - nebo švindlovat : kontrola bank eurozóny 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8847, p. 59 
Hospodářská strnulost eurozóny již snad končí, ale jakékoliv oživení bude slabé, dokud bude omezené 
úvěrování. Z posledních údajů o půjčkách vyplývá, že banky jsou stejně netečné jako dříve. Vliv má    
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i nejistota ohledně toho, co se skrývá v účetních knihách bank. ECB má na podzim roku 2014 převzít 
plnou odpovědnost za dohled nad bankami eurozóny, ale ještě předtím chce provést "kontrolu kvality 
aktiv", při které prověří bilance 130 velkých bank. Poté bude následovat zátěžové testování. 
 
Německo uznalo bitcoin za soukromé peníze 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 161 (20.8.2013), s. 16 
Upozornění, že německé ministerstvo financí uznalo virtuální měnu bitcoin a považuje ji za 
"soukromé peníze". Znamená to, že komerční zisky spojené s bitcoiny je možné zdaňovat, soukromé 
využití virtuálních peněz bude ale daňových odvodů ušetřeno. Krátce ke vzniku a historii bitcoinu. 
 
Ivan Karpják 
Podíly a akcie úplně jinak - nové možnosti vlastníků firem 
Euro, Sv. 2013, č. 32, s. 55 
Nový zákon o obchodních korporacích přináší novinky také s ohledem na kreativní strukturování 
soukromých investic, změny daných akcionářských poměrů i získávání nového kapitálu pro rozvoj 
podnikání. Autor v příspěvku seznamuje s některými novinkami a jejich potenciálním přínosem 
(vydávání akcií s rozdílnou váhou hlasů; rozdělení podílu na zisku mezi majitele jednotlivých druhů 
akcií - akcie s pevným podílem na zisku, akcie s podřízeným podílem na zisku, akcie s odloženým 
vznikem nároku na dividendu; divizní akcie; kusové akcie bez jmenovité hodnoty), jež mají chránit 
investory proti znevýhodnění. 
 
Revenge of the nerds : financial-technology firms 
Pomsta počítačových maniaků : firmy finančních technologií 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8847, p. 57-58 
Vlna firem zaměřených na finanční technologie (neboli "fin-tech"), z nichž mnohé existují jen pár let, 
mění podobu světa financí - způsob, jakým si lidé půjčují a spoří, platí za věci, kupují si zahraniční 
měny a posílají peníze. Představují tak výzvu pro byznys modely stávajících institucí a vyvolávají 
nadšení mezi investory z toho, že technologie a internet změní bankovnictví k lepšímu. V článku je 
uváděn příklad sanfranciské firmy Xoom a britské Wonga. -- Viz i článek Apps at the gate: financial-
technology firms na s. 13-14. 
 
By Victor Mallet 
Tragedy in three acts 
Tragédie o třech dějstvích 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38323 (24.8.2013), p. 5 
Kurz indické měny stále klesá, protože investoři se hromadně rozhodli stáhnout peníze z rozvíjejících 
se ekonomik, a to zejména těch, které jako Indie mají vysoký schodek běžného účtu a jsou závislé na 
penězích právě těchto investorů. Ti se obávají toho, že americká centrální banka brzy skončí se svou 
volnou měnovou politikou. Vývoj postihl země "křehké pětky" - Indii, Brazílii, Indonésii, Jižní Afriku 
a Turecko. 
 
Silke Wettach, Mark Fehr, Malte Fischer 
Wie Schweizer Käse 
Předpisy podobné spíše švýcarskému sýru 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 28, S. 30-33 
Ke spornému projektu bankovní unie, který je prezentován jako všelék pro řešení problémů finančního 
sektoru v EU a podmínka fungování měnové unie resp. eura; příspěvek rekapituluje cíle bankovní unie 
a zamýšlí se nad jejími dopady na daňové poplatníky, německé banky, roli ECB či záchranný fond 
ESM. V tabulce přehled nákladů na státní pomoc systémově relevantním bankám ve vybraných 
zemích v letech 2008-2011. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Miloš Zeman ; [rozhovor vedl] Till Hoppe 
"Investieren schafft Arbeit" 
"Investice vytvářejí pracovní místa" 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 124 (2.7.2013), S. 10 
Prezident ČR vysvětluje svoji představu o správném spoření a nutnost zúžit definici HDP. To uvádí    
v souvislosti s potřebou větších investic v Evropě (požadavek zákonem stanoveného povinného 
minimálního podílu investic na celkových státních výdajích), kterým by napomohla daňová 
harmonizace a společná fiskální politika. Dotýká se role Německa v Evropě a připomíná význam 
prosazení protestantských ctností definovaných M. Weberem: šetřit a investovat. 
 
A bubble in pessimism : the economy 
Bublina pesimismu : hospodářství 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8849, p. 43-44 
Jak napsal Paul Krugman v New York Times, svět se ještě nedávno obával Číňanů a teď se bojí o ně. 
Obavy o vývoj v druhé největší ekonomice světa mají tři příčiny: hospodářský růst zpomalil, míra 
investic zůstává neudržitelně vysoká a dluhový koeficient - to co dluží čínské firmy, domácnosti a 
vláda - vzrostl podle některých odhadů na 200 % HDP. Podle článku však čínské hospodářství je sice 
neefektivní, ale ne nestabilní. 
 
By Pilita Clark 
A rising power : renewables 
Rostoucí moc : obnovitelné zdroje 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38310 (9.8.2013), p. 7 
Díky poklesu cen se solární energie konečně stává schopnou konkurovat běžným zdrojům energie. 
Podle analýzy banky UBS začala "nedotovaná solární revoluce", která by mohla nakonec v některých 
částech Evropy dodávat až 18 % elektřiny. Energetické odvětví se zpožděním pochopilo, že tisíce jeho 
zákazníků se stávají jeho konkurenty, a některé podniky přemýšlejí o protiopatřeních. Výrazně se 
mění i samotný sektor výroby solárních panelů. Velký problém pro tradiční výrobce představuje 
skutečnost, že přišly o zákazníky v denní době, kdy tradičně vydělávaly nejvíc peněz. 
 
Tomáš Holub 
Česko se konečně odráží od dna : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 33, s. 26-27 
Po shrnutí hospodářského výhledu eurozóny na nejbližší období dále seznamuje ředitel sekce měnové 
a statistiky ČNB s výsledky nejnovější prognózy ČNB - s poklesem české ekonomiky v prvním 
čtvrtletí roku 2013, prognózou hospodářského vývoje na letošní rok a růstem HDP do roku 2015. Dále 
o mírném nárůstu míry nezaměstnanosti, nízkém nominálním růstu mezd, o inflačním vývoji a růstu 
cen potravin i o uvolňování měnové politiky v Česku. Grafy znázorňují prognózu inflace a cíle ČNB, 
prognózu HDP, vývoje kurzu koruny/eura a úrokových sazeb PRIBOR do konce roku 2014. 
 
By James Fontanella-Khan 
Fragile eurozone begins to emerge from worst recession 
Křehká eurozóna se začíná dostávat z nejhorší recese 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38313 (13.8.2013), p. 2 
Konečně se zdá, že dosud nejhorší recese eurozóny končí. Článek přináší nová data a stručné 
komentáře týkající se výroby, nezaměstnanosti, důvěry podnikatelské sféry, podnikových půjček a 
veřejných financí. -- K problematice viz i článek ve FT ze dne 15. 8. 2013, s. 2. 
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Zuzana Stuchlíková 
Japonská ekonomika v letech 2000-2008 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 2, s. 62-77 
Příspěvek se věnuje období nejdelší poválečné hospodářské expanze Japonska - letům vlády 
reformního premiéra Junichira Koizumiho (2001-2006) a následnému vývoji do roku 2008 a začátku 
hospodářské krize. Studie popisuje vývoj japonské ekonomiky v tomto období, připomíná její zásadní 
trendy, problémy i úspěchy a hodnotí hlavní provedené makroekonomické reformy (boj s deflací, 
strukturální reformy, privatizace státních společností a deregulace, reformy finančního systému a 
eliminace špatných půjček, konsolidace veřejných financí a fiskální reformy, reformy sociálního 
systému, změny na trhu práce). Stručně nastiňuje i stav a vývoj Japonska před a po ukončení vlády 
premiéra Koizumiho. - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Nekupte ho, když je tak levné 
Euro, Sv. 2013, č. 33-34, s. 18-22 
Situace a rozvoj trhu s investičním zlatem v ČR, rekordní prodeje zlata v roce 2012 bez ohledu na jeho cenu. 
Dále charakteristika cenového vývoje v letošním roce, k propadu ceny ve 2. čtvrtletí a k příčinám 
odklonu investorů od zlata. Optimistický pohled prodejců zlata. Osvobození nákupu zlata od DPH. 
 
Radek Bednařík 
Příští rok přijde oživení, říká ČNB. Ministerstvo financí si myslí opak 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 155 (12.8.2013), s. 14 
K odlišnostem hospodářských předpovědí ČNB a ministerstva financí na období 2013-2014. Rozdíl    
v předpovědích vyplývá z odlišného pohledu na vývoj jednotlivých složek HDP. Centrální banka je ve 
svých odhadech výrazně optimističtější, což se promítá i do očekávaného vývoje veřejných financí. Na 
základě příznivých výsledků rozpočtu by pak rezerva způsobená poklesem deficitu veřejných rozpočtů 
mohla být využita na prorůstová opatření a navýšení výdajů na investice. -- Viz také příspěvek 
Prognóza ČNB slibuje příští vládě navíc 40 miliard k utrácení na s. 1. 
 
Alena Bašová 
Regulácia energetického trhu v Európskej únii 
Ekonomické rozhľady, Sv. 42, (2013) č. 2, s. 233-243 
Příspěvek přináší teoretický pohled na regulaci energetického sektoru a její uplatňování v jednotlivých 
zemích EU. Autorka se nejprve věnuje definování regulace a charakterizuje regulaci energetického 
trhu (její důvody; cíle; negativní průvodní jevy: regulatory capture, informační asymetrie, regulační 
riziko; nástroje; metody regulace). Dále se podrobněji zabývá dvěma hlavními metodami regulace 
používanými většinou zemí EU - price cap (metoda cenového stropu) a revenue cap (metoda stropu 
výnosů, maximálního výnosu). Tato stimulační regulace určuje maximální cenu nebo maximální 
příjem v určitém čase pro daný produkt nebo službu. Uplatňování regulace pak přináší výhody ve 
smyslu zvýšení účinnosti, snížení cen, vyšší úrovně služeb a zvýšení konkurenceschopnosti. 
 
Tomáš Plhoň 
Tři šípy reforem : Japonský premiér Šinzó Abe zvítězil ve volbách. Snaha oživit ekonomiku 
dostala zelenou 
Euro, Sv. 2013, č. 32, s. 40-43 
Příspěvek rozebírá úspěchy prvních dvou fází ekonomických reforem v současném Japonsku (podpora 
hospodářství pomocí kvantitativního uvolňování a fiskálního stimulu) a plánovanou třetí fázi, kterou 
chce premiér Abe spustit po vyhraných volbách, s cílem vypořádat se se strukturálními problémy 
zejména na trhu práce a v zemědělství. Věnuje se také problematice státního dluhu (ve výši 240 % 
HDP), devalvace japonské měny a mezinárodněpolitickým aspektům současné politiky masivní 
podpory ekonomiky. -- K tématu též příspěvek v čas. Ekonom č. 35/2013, s. 30-31. 
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Thomas Ludwig 
Verschwendung im Straßenbau 
Plýtvání při výstavbě silnic 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 150 (7.8.2013), S. 8-9 
Kritika Evropského účetního dvora míří na nedostatečnou efektivitu při výstavbě silnic a dálnic - na 
základě provedené prověrky investičních projektů v Polsku, Řecku, Španělsku a Německu, které byly 
kofinancovány z Fondu pro evropský rozvoj a z Kohezního fondu (v grafu jsou zachyceny průměrné 
náklady na výstavbu komunikace na 1000 m2). Problémem není jen nedodržování sjednaných lhůt a 
nákladů, ale i bezdůvodně předimenzované silnice (dálnice místo postačující rychlostní komunikace) 
či cenové rozdíly ve stavebních materiálech. Kontroloři doporučují vytvoření společné databáze pro 
EU, která by obsahovala informace o jednotkových nákladech a umožnila dosáhnout 
nižších/reálnějších pořizovacích cen. 
 
Jan Švejnar, [rozhovor vedla] Kamila Jušková 
Vrací se nám Nečasův bumerang 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 33, s. 42-45 
V rozhovoru se profesor ekonomie J. Švejnar vyjadřuje k prognóze hospodářského růstu Česka           
v nejbližším období, ke snižování rozpočtového schodku a nutnosti proticyklické fiskální politiky        
i k recesi, ve které se nachází česká ekonomika. Dále formuluje svůj pohled na unijní dotace, 
hospodářskou politiku vlády, důchodovou reformu a její případné změny a vysvětluje svoji neúčast     
v přímé prezidentské volbě. 
 
Christoph Schlautmann 
Wasserschutzgebiet Deutschland : höhere Preise bei sinkender Nachfrage 
Německo - území ochrany drahých vod : vyšší ceny při klesající poptávce 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 150 (7.8.2013), S. 14-15 
Nedávná novelizace kartelového práva v Německu poskytuje lepší ochranu komunálním 
zásobovatelům vodou při cenotvorbě. Němečtí spotřebitelé tak budou nadále platit ceny vyšší než je 
evropský průměr. V tabulkách přehled sloučených cen vodného/stočného ve vybraných evropských 
zemích a vybraných německých městech. 
 
When giants slow down : emerging economies 
Když giganti zpomalí : rozvíjející se ekonomiky 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8846, p. 17-19 
V tomto roce by rozvíjející se ekonomiky měly poprvé vytvořit více než polovinu světového HDP na 
bázi kupní síly. Pozoruhodně rychlý růst, kterého tyto země dosáhly v posledních dvou desítkách let, 
představuje největší ekonomickou transformaci v moderních dějinách. Nejvýraznější růst vykazují 
čtyři největší ekonomiky označované zkratkou BRIC. V článku se rozebírají příčiny úspěšného 
rozvoje zemí BRIC a dalších, analyzuje se jejich dopad na světovou ekonomiku a konstatuje se, že éra 
jejich dramatického růstu již končí. -- Viz i článek The Great Deceleration na s. 9. 
 
Petr Lukáč, s přispěním Nikity Poljakova 
Zlevnění elektřiny přijde stát na miliardy : energetika 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 148 (1.8.2013), s. 17 
K současné nejistotě ohledně cen elektřiny v ČR s ohledem na výši podpory obnovitelných zdrojů.     
K připravované vládní novele týkající se zastavení podpory nových zdrojů a zastropování či snížení 
poplatku za obnovitelné zdroje a jejímu potenciálnímu přínosu firmám i domácnostem. -- K tématu viz 
také příspěvek v HN č. 150/2013 (5.8.2013), s. 13 a v HN č. 160/2013 (19.8.2013), s. 4. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom         
26. Juni 2013 : Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
Oznámení o novém znění zákona proti omezování hospodářské soutěže z 26. června 2013 : zákon 
proti omezování hospodářské soutěže 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2013, Nr. 32, S. 1750-1799 
Nové znění německého zákona proti omezování hospodářské soutěže, jehož části se věnují oblastem 
omezení soutěže (např. zakázané postupy podniku ovládajícího trh nebo aplikace evropského 
soutěžního práva), kartelovým úřadům, právní ochraně při soudním řízení (např. pokuty), zadávání 
veřejných zakázek, aplikačnímu záběru zákona. -- Znění osmého pozměňovacího zákona k zákonu 
proti omezování soutěže je uveřejněno na s. 1738-1749. 
 
Michael Brächer ... [et al.] 
Das Ende der Euphorie 
Konec euforie 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 138 (22.7.2013), S. 1, 4-5 
Ještě nedávno byly země BRIC rájem pro zahraniční investiční fondy a byly považovány za pilíře 
světové ekonomiky zmítané finanční krizí. Dnes je jasné, že investiční atraktivita zemí BRIC, které 
ještě v roce 2012 přispívaly ze 60 procent světovému hospodářskému růstu, už patří minulosti. Jejich 
burzy už nelákají, jejich měny se od počátku roku propadají. V Číně se finanční investice nevyplácejí 
(situace na burze neodpovídá prudkému rozvoji zdejší reálné ekonomiky), politické tlaky v Rusku jsou 
pro investory rizikem, Brazílie přestává být pro investory perspektivní - rizika pro její ekonomiku 
představují sociální nepokoje (korupce), slabý růst, rostoucí inflace. V Indii se zatím investoři drží 
údajně proto, že v ostatních zemích BRIC je situace podstatně horší. -- K vlivu hospodářského 
propadu dřívějších celosvětových tahounů konjunktury na Německo viz WW, 2013, č. 31, s. 20-25. 
 
Božena Plchová, Kateřina Gajdušková 
Faktory ovlivňující vývoj vnější ekonomické rovnováhy České republiky - indikátory zahraniční 
zadluženosti 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 2, s. 78-94 
Vývoj vnější ekonomické rovnováhy ČR jako relativně malé a otevřené ekonomiky výrazně ovlivňuje 
vývoj a stabilitu ekonomiky v delším časovém horizontu. Příspěvek hodnotí vývoj platební bilance ČR 
(jako formy zachycení vnější ekonomické rovnováhy) v období zhruba 2000-2010. Při hodnocení 
vnější rovnováhy jsou zvažovány faktory ovlivňující vývoj platební bilance v konfrontaci s teoretickými 
přístupy - klasické teorie, keynesiánské přístupy i monetaristické přístupy (cenové faktory, kurzové 
vlivy a kurzové elasticity, faktory vývoje domácí i zahraniční poptávky, vývoj otevřenosti ekonomiky, 
situace na peněžním trhu). V empirické části jsou zachyceny také indikátory vnější zadluženosti ČR a 
ověřovány hypotézy o pozitivním vlivu vstupu ČR do EU na vývoj vnější ekonomické rovnováhy a 
růst otevřenosti české ekonomiky a negativním vlivu světové finanční krize po roce 2007 na vývoj 
platební bilance ČR a na snížení stupně otevřenosti ekonomiky. - Pozn. 
 
Glorious and arduous 
Slavná a strmá 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8848, p. 58 
Příspěvek se zabývá otázkou konvertibility čínské měny a regulace přílivu kapitálu, především zda by 
uvolnění devizové politiky vedlo k přílivu kapitálu do Číny nebo jeho odlivu. V textu jsou zmíněny 
dvě studie k této problematice. 
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By Sarah O'Connor 
One-way traffic 
Jednosměrný provoz 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38321 (22.8.2013), p. 7 
Podle učebnic ekonomie by po pokrizovém poklesu libry měl britský vývoz vzkvétat, ale nestalo se 
tak. Jednou z příčin je, že polovina exportu země jde do EU, která má hospodářské potíže. Po r. 2008 
také klesla domácí produkce ropy a plynu, což mělo přímý dopad na obchodní deficit, protože britští 
výrobci byli nuceni dovážet energie. 
 
Zdeňka Tesařová 
Státní podpory neslučitelné s vnitřním trhem v pohledu judikatury Soudního dvora EU 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 8, s. 39-45 
Ochrana hospodářské soutěže v EU, právní úprava státních podpor (Smlouva o fungování EU, čl. 107 -
109). Výklad pojmu státní podpora, jazykové ekvivalenty, judikáty. Podmínky, při jejichž naplnění se 
považují státní podpory za neslučitelné s vnitřním trhem. Podpora poskytnutá státem nebo ze státních 
prostředků. Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže. Zvýhodnění určitého podniku či 
určitého odvětví výroby. Schopnost ovlivnit obchod mezi jednotlivými členskými státy EU. Formy 
státní podpory. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Alexander Reichl, Axel von Bredow 
Änderung der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien zu Safe-Harbour-Rules : eine Entlastung 
für Mittelstand? 
Změna směrnic OECD k zúčtovacím cenám v pravidlech Safe-Harbour : úleva pro střední podniky? 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 28, S. 1514-1520 
Zjišťování zúčtovacích cen pro vnitrokoncernové dodávky a plnění dle zásady tržního odstupu (jejich 
dokumentace i kontrola je administrativně náročná nejen pro daňového poplatníka, ale i pro finanční 
správu). Tzv. pravidla Safe-Harbour umožňují poplatníkovi zjistit zúčtovací ceny dle zjednodušených 
pravidel tak, že ceny jsou finanční správou akceptovány bez prověřování. Původně směrnice OECD 
aplikaci zjednodušených pravidel neakceptovaly, aktuálně však byl tento postoj přehodnocen a 
zveřejněn v přepracované verzi. Příspěvek prezentuje provedené změny a zkoumá, jak dalece pravidla 
Safe-Harbour uleví podnikům (a to hlavně středním) při zjišťování a dokumentaci zúčtovacích cen. - 
Pozn. 
 
Magdaléna Vyškovská 
Podnikání ve Francii 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 16, s. 35-38 
Podmínky podnikání ve Francii, nejdůležitější povinnosti českých podnikatelů v rámci volného 
pohybu služeb na území Francie, formulář A1, smlouva o zamezení dvojího zdanění, nedovolené 
nelegální zaměstnávání (švarcsystém), daň z příjmů fyzických osob, stálá provozovna českého 
podnikatele ve Francii (registrace u finančního úřadu pro nerezidenty), sazba daně z příjmů 
právnických osob (možnosti snížení sazby daně), dodržování minimálních pracovněprávních 
podmínek, minimální hrubá mzda. 
 
Robert A. Seebeck 
Podnikatelské možnosti v Číně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 14-15, s. 72-74 
Podnikání v Číně; přímé investice cizinců, nejdůležitější daně, podmínky pro zahraniční zaměstnance, 
sazby daně z příjmu fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, vznik stálé provozovny. 
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By April Dembosky and Tim Bradshaw 
Shareholder societies 
Podílnické společnosti 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38309 (8.8.2013), p. 7 
K rozvoji nového fenoménu - ekonomiky sdílení (sharing economy). Podporují jej nové online 
podniky, jako příklad je uváděna firma Airbnb, kde lidé mohou nabízet k pronájmu své domovy. 
Došlo rovněž ke kulturnímu posunu v tom smyslu, že mladí lidé raději podnikají se svými přáteli nebo 
sousedy, než s anonymními korporacemi. Cena pronájmu domů, pokojů, nebo i vrtačky či spolujízdy 
je nižší než u hotelů a dalších zavedených společností, a tak se ekonomika sdílení stává předmětem 
útoků ze strany tradičních odvětví, které usilují o regulaci její činnosti. -- Problematikou se zabývá      
i článek ve FT ze dne 12. 8. 2013 na s. 6. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Die geförderte private Altersvorsorge : Änderungen durch das Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz 
Podpora soukromého důchodového zabezpečení : změny v zákoně o zlepšení zabezpečení na stáří 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 7, S. 55-60 
Stručná rekapitulace možností státem podporovaného doplňkového resp. soukromého důchodového 
připojištění v Německu (podnikový důchod, Riesterův důchod s volbou druhu investice, Rürupův 
důchod). Přehled změn z titulu zákona AltvVerbG (např. zavedení jednotného informačního listu        
o produktu daňově zvýhodněného soukromého důchodového zabezpečení nebo daňově zvýhodněné 
zabezpečení pro případ ztráty výdělku či práceschopnosti). 
 
A. Solov'jev 
Makroanaliz pensionnoj sistemy Rossii 
Makroanalýza penzijního systému Ruska 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, č. 4, s. 82-93 
Článek přináší analýzu stavu a rozvoje penzijního systému Ruska z dlouhodobého pohledu. Jsou 
zjištěny příčiny stávajícího schodku Penzijního fondu RF a je dokázáno, že mezi hlavními jsou 
nevyváženost tarifní politiky, neúčast podstatné části obyvatelstva na příspěvcích do Penzijního fondu 
a také existence značného počtu osob, které berou důchod předčasně. V článku jsou navržena opatření, 
která jsou nutná k dosažení finanční udržitelnosti důchodového systému. - Pozn. 
 
Premium members : globally systemic insurers 
Vysoce cenění členové : systémově významné pojišťovny 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8846, p. 57 
Globální regulační úřad Financial Stability Board zařadil v červenci 2013 devět největších pojišťoven 
světa mezi "systémově významné"; pojišťovny nyní musí počítat s větším regulatorním dohledem a 
tvrdšími kapitálovými standardy podobně jako banky. Pojišťovnám se tento nový přístup nelíbí a trvají 
na tom, že nemají s bankami nic společného. Regulátorům však mnohem víc než jejich základní 
aktivity vadí ty činnosti, které nesouvisí s pojišťovnictvím. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Jan Procházka 
Poučení z nešťastné legislativní epizody : zákoník práce 
Euro, Sv. 2013, č. 33-34, s. 74 
Opětovné zavedení možnosti řetězit pracovní smlouvy na dobu určitou od 1.8.2013 novelou zákoníku 
práce vede autora k úvaze o dopadu omezení řetězení pracovních poměrů na zaměstnavatele i zaměstnance 
a o potenciálních změnách ve směřování novodobého pracovního práva v ČR. 
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Vladimír Hruška 
Smlouva o dohodě o pracovní činnosti 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 8, s. 42-44 
Základní vymezení dohody o pracovní činnosti přináší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, konkrétně se jedná o ustanovení § 76. Článek informuje o hlavních bodech 
úpravy této formy pracovního poměru a uvádí dva nezávazné vzory smluv. 
 
Robin Čejka, Lucie Vnoučková 
Trendy vývoje zabezpečení v nezaměstnanosti 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 2, s. 95-105 
Autoři na základě komparací dostupných českých a zahraničních studií popisují současné trendy a 
tendence vývoje zabezpečení v nezaměstnanosti společně s formulací podobností a následně 
pravděpodobného vývoje forem zabezpečení v nezaměstnanosti v České republice. V první části autoři 
uvádějí teoretická východiska týkající se nezaměstnanosti, popisují historii a typy zabezpečení            
v nezaměstnanosti. Dále rozebírají formy a trendy zabezpečení v nezaměstnanosti v EU, USA a v ČR, 
srovnávají je a odhadují budoucí předpokládaný vývoj. Docházejí k závěru, že při srovnání podmínek 
a forem poskytování dávek v nezaměstnanosti lze český systém od roku 2012 označit za poměrně 
propracovaný a motivující nezaměstnané hledat si novou práci bez zneužívání dávek. - Pozn. 
 
Tomáš Procházka, Michal Vrajík 
Výměra dovolené v českém a evropském právu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 16, s. 23-27 
Výměra a nárok na dovolenou dle českého práva, čerpání dovolené, krácení dovolené. Výměra 
dovolené dle práva EU, minimální doba placené dovolené, striktní výklad nároku na dovolenou 
(nepřipouští vnitrostátní úpravu tj. "nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok, který je podmíněn 
skutečně odpracovanou dobou"), převádění nevyčerpané dovolené. Konstatování nečinnosti českých 
zákonodárců resp. ignorování požadavků příslušné evropské judikatury v českém právu. - Pozn. 
 
Diana Bílková 
Wages of Czech employees at the beginning of the 3rd millenium and the impact of economic 
crisis on wage and income development according to the educational attainment 
Mzdy českých zaměstnanců na počátku třetího tisíciletí a dopad hospodářské krize na vývoj 
mezd a příjmů v závislosti na dosaženém vzdělání 
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 2, p. 30-60 
Autorka se věnuje vývoji rozložení mezd dle dosaženého vzdělání v České republice za období 2003-
2010, detailně sleduje zejména změny tohoto rozložení v souvislosti s hospodářskou recesí na konci 
zkoumaného období. Analyzuje dynamiku rozložení mezd v čase a studuje závislost výše hrubé 
měsíční mzdy na úrovni dosaženého vzdělání. Zabývá se také vývojem minimální mzdy ve 
sledovaném období a jejím vztahem k nejnižším mzdovým úrovním. Součástí výzkumu je i předpověd 
budoucího rozložení mezd dle dosaženého vzdělání pro roky 2011 a 2012 a hodnocení finančního 
postavení českých domácností v mezinárodním kontextu zemí EU. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 9/2013  
Zaměstnanec a povodeň. Možnosti úlev v důsledku povodní. Škoda způsobená povodní a záplavou na 
straně zaměstnanců a zaměstnavatelů. Praktická řešení k povodním. Nový zákon o obchodních 
korporacích - statutární orgány. Novela ZP. Zaměstnávání cizinců. Skončení pracovního poměru - 
chyby v práci. Nekvalitní a špatná práce - odpovědnost zaměstnance. Započtení až na polovinu mzdy 
(započítávání pohledávek v pracovněprávních vztazích). Motivační příspěvek budoucímu 
zaměstnanci. Závodní stravování zaměstnanců - versus stravné. 
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Právo 
 
Hana Boulová 
Novela zákona o insolvenčních správcích od 1. srpna 2013 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 14-15, s. 66-68 
Ke změnám týkajícím se zákona o insolvenčních správcích (činnost správce jako citlivá činnost, 
vydávání povolení a zvláštního povolení insolvenčního správce veřejné obchodní společnosti, platnost 
povolení, hostující insolvenční správce, sankce za porušení povinností). 
 
Jiří Malenovský 
O legitimitě a výkladu české ústavy na konci století existence moderního českého státu 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 8, s. 745-772 
Ústava České republiky vstoupila v platnost v r. 1993. Článek osvětluje okolnosti, za nichž vznikla, 
byla projednána a schválena. Byla připravena překotně, v informačním vakuu a bez konzultace lidu 
coby originárního ústavodárce. Z uvedených důvodů nepožívá plné autority. I proto, že je sepsána 
stručně, naléhavě se žádalo, aby byla jasně vyložena. Ústavní soud však k tomu nedostal dostatek 
příležitostí a jeho výklad nebyl vždy koherentní. Doktrína v důsledku své atomizace výklad Ústavy 
spíše ještě rozkolísala. Proto by bylo třeba podrobit Ústavu z r. 1993 komplexní revizi a případně 
vypracovat zcela novou, k čemuž článek přináší náměty. - Pozn. 
 
Josef Bejček 
Ochrana spotřebitele, nebo i pokrytecky zastřená ochrana věrolomnosti? 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 13-14, s. 477-482 
V souvislosti s negativní pozorností, kterou média věnují poplatkové praxi českých bank a která se 
ohání vznešenou hodnotou ochrany spotřebitele, přináší autor několik postřehů a úvah, jež by mohly 
napomoci k narovnání poněkud nevyvážené atmosféry. Rozebírá předmět ochrany spotřebitele a její 
právní základ a soudní rozhodnutí v jednotlivých případech (Německo, Británie, Česko). - Pozn. 
 
Lukáš Potěšil 
Správní řád a nový občanský zákoník 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 13-14, s. 499-503 
Cílem příspěvku je poukázat na to, zda a jak přijetí a blížící se účinnost nového občanského zákoníku 
ovlivní některé oblasti správního práva, jež jsou předmětem úpravy ze strany správního řádu. Nejprve 
se zaměřuje na vztah nového občanského zákoníku, potažmo soukromého práva, k právu veřejnému a 
správnímu. Následně přibližuje některé konkrétní dopady nového občanského zákoníku do sféry 
předmětu úpravy správního řádu. Především se zabývá oblastí zastoupení účastníků správního řízení a 
veřejnoprávních smluv. - Pozn. 
 
Petr Wawrosz 
Transformace směrnic EU do právních řádů České republiky a Slovenska : komparativní analýza 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 2, s. 25-37 
Studie přináší komparativní analýzu přístupů ČR a SR k transformaci evropského práva do národních 
právních řádů. Autor nejprve rozebírá, jak ústavy obou republik řeší přenesení pravomocí příslušné 
země na EU, dále se věnuje vlastnímu způsobu transformace již účinných směrnic EU do národních 
právních řádů ČR a SR (zákon, aproximační nařízení). Rozebírá také roli národních parlamentů při 
přípravě (projednávání návrhů) nových směrnic. Shrnutí komparativní analýzy naznačuje, že přestože 
mají obě republiky za sebou existenci společného státu a tedy i společných právních předpisů, po 
rozpadu federace zvolily země v otázce transformace práva EU poněkud odlišné přístupy. - Pozn. 
 
Jan Malíř 
Unijní právo veřejných podpor ve finanční krizi: od existenční krize k modernizaci? 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 8, s. 773-789 
Právo EU obsahuje nejpřísnější soubor pravidel týkajících se poskytování veřejných podpor 
podnikům, které na mezinárodní úrovni existují. Tato pravidla byla konfrontována s atmosférou 
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finanční krize, která propukla v r. 2007, a voláním po státních zásazích ve většině členských států. Pod 
tlakem Rady EU a členských států přistoupila Evropská komise k vydání pěti právních aktů, které na 
dobu trvání finanční krize umožnily povolovat členským státům poskytování veřejných podpor 
finančním institucím za méně přísných podmínek. Zkušenosti z poslední finanční krize by tedy měly 
vést k hlubší debatě o přístupu k řadě základních konceptů práva veřejných podpor EU. - Pozn. 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Jakub Fischer, Kristýna Vltavská, Igor Krejčí 
Dopad revizí v národních účtech na odhady odvozeného indikátoru 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 20-33 
Článek shrnuje význam a potřebnost revizí národních účtů a odhadů hrubého domácího produktu a 
dalších makroekonomických agregátů, empiricky analyzuje dopad revizí na odhady hodnot vstupů do 
produkční funkce a následně na odhady souhrnné produktivity faktorů. Nejprve se věnuje podstatě a 
typologii revizí a seznamuje s dosud provedenými analýzami revizí, dále se podrobně věnuje analýze 
dopadu mimořádné (historické) revize národních účtů provedené ČSÚ v letech 2010 a 2011. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Peter Köhler, Anke Rezmer 
Die Last der großen Bilanz 
Břímě obrovské bilanční sumy 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 132 (12.7.2013), S. 24-25 
I přes každoročně rozsáhlejší informace v obchodních zprávách Deutsche Bank je tato instituce 
kritizována kvůli netransparentnosti a navíc je podezřelá, že ve svém účetnictví prostřednictvím tzv. 
repo obchodů skrývá značná rizika. Autoři stručně vysvětlují princip kritizovaných transakcí 
(vázaných na úvěry); banka vinu odmítá s odkazem na pravidlo IAS 32. 
 
Ole Berger, Ann-Katrin Voit 
E-Bilanz als Chance: XBRL-konformes Reporting in der betrieblichen IT-Strategie 
Elektronická daňová rozvaha jako šance: výkaznictví souladné s koncepcí XBRL v podnikové 
strategii IT 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 31, S. 1677-1681 
Všechny podniky v Německu mají od obchodního roku 2013 povinnost předávat daňové správě 
daňovou rozvahu v elektronické podobě - příspěvek se v této souvislosti zabývá důvody, proč se 
Spolkové ministerstvo rozhodlo pro zprostředkovatelský formát XBRL (charakter mezinárodního 
standardu, možnosti aplikací), který by měl splnit (i rozdílné) požadavky jednotlivých subjektů 
nárokujících informace z podnikového výkaznictví. Formát XBRL, který je vhodný pro interní a 
externí finanční výkaznictví, by tedy měl být zohledněn v podnikových strategiích IT - uvedeny jsou 
možnosti technické realizace resp. postupné implementace (kvůli snížení počátečních nákladů), 
zmíněny jsou předpokládané náklady související se zaváděním XBRL či zkušenosti s aplikací XBRL   
v zahraničí. XML, ERP. - Pozn. 
 
Zita Drábková 
Kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách českých účetních předpisů 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 8, s. 46-50 
Pojem kreativního účetnictví; jeden z pohledů na meze kreativního účetnictví v podmínkách českých 
účetních předpisů; projevy, techniky a praktiky kreativního účetnictví. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 9/2013  
Vnitřní předpis - poskytování OOPP a stejnokrojů. Reálná hodnota podle § 27 zákona o účetnictví 
(ocenění ostatních cenných papírů, derivátů a pohledávek určených k obchodování). 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 17/2013  
Ocenění dlouhodobého majetku ve všech ostatních případech kromě pořizovací ceny (vlastní náklady, 
reprodukční pořizovací cena, soubor movitých věcí a věci dodatečně zařazené, příslušenství 
dlouhodobého majetku, soubor majetku). Zkušenosti z kontrol - Chybné účtování pojistného na 
pojištění majetku v ostatních finančních nákladech. 
 
č. 18/2013  
Deriváty v účetnictví a daních podnikatelů (vč. příkladů). Povinné vyhotovení znaleckého posudku 
v účetní praxi - z oblasti insolvenčního a obdobného práva (problematika ocenění v účetní praxi). 
 

Veřejná správa 
 
Pavel Mates 
Doručování do datových schránek 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 13-14, s. 482-485 
Autor rozebírá některé otázky související s komunikací prostřednictvím datových schránek, která byla 
zavedena zákonem č. 300/2008 Sb. Jedná se o důsledky jiného doručení, doručení nesprávné osobě, 
kdy je doručeno a některé další problémy. - Pozn. 
 
Petra Drzková 
Zachycení volebního cyklu v zadávání veřejných zakázek v hlavním městě Praze 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 49-68 
Autorka zjišťuje, zda a jakým způsobem ovlivňuje volební cyklus zadávání veřejných zakázek 
Magistrátem hlavního města Prahy. V teoretické části se věnuje teorii politického, resp. volebního 
cyklu a na základě odborné literatury stanoví dvě výzkumné hypotézy s odlišnými motivy zadání 
veřejné zakázky s blížícím se koncem volebního období. Následně provádí regresní analýzu dat z období 
2005-2011 a stanovuje potenciální závislost zadávání veřejných zakázek na volebním cyklu. Na 
základě dat o dodávkách a službách se ukazuje, že počet veřejných zakázek i suma konečných cen      
v měsících předcházejících volbám roku 2010 jsou významně vyšší než v měsících, kdy volby 
neprobíhaly. - Pozn. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Bundespolitik und Kommunalfinanzen : Blick auf die zurückliegenden Jahre 
Spolková politika a komunální finance : pohled na předchozí roky 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 7, S. 41-54 
Finanční situace obcí v Německu se po překonání krize v letech 2008-2009 vyvíjí příznivě, v roce 
2012 opět vykazují finanční přebytek, což je predikováno nejen pro letošek, ale i pro následující roky. 
Pozitivní vývoj je připisován politice spolkové vlády (např. úlevy pro obce v oblasti základního 
zabezpečení na stáří). Nově nastavený daňový systém obcí ještě neposkytuje relevantní výsledky, 
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modelové propočty však ukazují, že systémová změna může proběhnout bez deformací. Stát obce 
masivně podporuje v oblasti péče o děti do tří let, podílí se na nákladech (příspěvku) na bydlení či 
topení, podporou investic trvale posiluje obecní infrastrukturu. Zachycen je vývoj příjmů (z daní 
celkem/daň živnostenská, poplatků, dotací), výdajů a úvěrů obcí a obecních svazků v letech 2004 resp. 
2009-2012 a efekt realizovaných úlev. Zhodnocen je dopad pomoci státu z titulu zákona o budoucích 
investicích i dalších opatření, zdůrazněn je význam podporované dobrovolné civilní služby a 
dobrovolných služeb mládeže. 
 
Věra Kameníčková 
Jak přesně umějí obce rozpočtovat 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 8, s. 14 
Hospodaření obcí v roce 2012 resp. 2008-2012, pohled na přesnost rozpočtování, deficit rozpočtovaný 
a skutečně vykazovaný vč. zohlednění velikostní kategorie obce. 
 
Josh Noble 
Spectre of 1990s crisis looms large as debt grows 
Dluh narůstá a strašák krize 90. let se blíží 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38320 (21.8.2013), p. 3 
Řada asijských zemí využívala k financování svého růstu dluh. Snadno dostupné peníze z kvantitativního 
uvolňování vyvolaly v Asii bublinu inflace úvěrování. Teď, když americká centrální banka zvažuje 
zvrat ve své velmi uvolněné měnové politice, čeká region nová výzva: jak zvládnout život bez dluhu. 
Článek mapuje situaci v jednotlivých asijských zemích, zmiňuje silné zadlužení domácností a také 
obavy z opakování finanční krize z let 1997-98. 
 
What Angela isn't saying : Europe's bail-out programmes 
Co Angela neříká : evropské programy pomoci 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8848, p. 53-54 
Finanční pomoc třem zemím eurozóny v letech 2010-2011 (Řecku, Irsku a Portugalsku) má stále ještě 
silný dopad na jejich státní dluh. Nejlépe je na tom Irsko, kterému pomáhá odolná ekonomika, ale 
schodek státního rozpočtu je v tomto roce odhadován na 7,5 % HDP a státní dluh na 125 % HDP. 
Situace v Portugalsku a Řecku je ještě horší. 
 
Who pays the bill? : retirement benefits 
Kdo zaplatí účet? : důchody 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8846, p. 33-35 
Bankrot Detroitu může být extrémním příkladem, ale upozorňuje na dlouho trvající problém mnoha 
amerických měst a států: jak ufinancovat slíbené důchody a zdravotní péči, které si už nemohou 
dovolit. Slíbit štědré penze státním zaměstnancům bylo pro politiky snazší, než zvýšit jim platy. Stejně 
uvažovali i výrobci aut v Detroitu, dohodli se ze zaměstnanci a koupili si tak smír. Jak vyplývá            
z analýzy, podobná situace je i jinde a penzijní fondy jsou z velké části podfinancované. -- Viz             
i články na s. 10 a 32. 
 

Životní úroveň 
 
Thomas F. Crossley, Hamish Low and Cormac O'Dea 
Household consumption through recent recessions 
Spotřeba domácností v době nedávných recesí 
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 2, p. 203-229 
Studie zkoumá vliv hospodářské recese na spotřebu domácností. Autoři zjišťují trendy v úsporách a ve 
spotřebním chování domácností v průběhu tří posledních hospodářských recesí ve Velké Británii. 
Porovnávají změny v soukromé spotřebě u různých typů domácností v jednotlivých obdobích a 
dokládají tak celkový distribuční účinek recese. Ukazuje se, že dočasná opatření fiskální politiky         
v letech 2008 a 2009 ve Velké Británii (přechodné snížení sazby DPH a šrotovné) zaznamenala 
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částečný úspěch ve stimulaci domácností při nakupování zboží dlouhodobé spotřeby. - Pozn. -- Viz     
i další příspěvky zvláštního vydání časopisu o mikroekonomických důsledcích Velké recese. 
 
Dirk Heilmann 
Wie gerecht ist Deutschland? 
Jak dalece je Německo spravedlivé? 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 128 (8.7.2013), S. 12-15 
Předvolební boj v Německu hodnotí tuto zemi jako chladnou, nespravedlivou a sociálně rozštěpenou  
v důsledku Agendy 2010. Tento pohled autor odmítá s odkazem na údaje statistik a doporučuje změnit 
diskutované téma ne/spravedlivého rozdělování na spravedlivou účast. Giniho koeficient, příjmové 
excesy manažerů a všeobecný vývoj příjmů v kontextu s výrazným poklesem nezaměstnanosti, 
argumentace k dílčím úvazkům, popření systému "hire-and-fire", osvěta ke statistikám chudoby, 
Hartz-IV. 
 

Ostatní 
 
Flexing its muscles : east European defence 
Napínání svalů : obrana ve východní Evropě 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8849, p. 21-22 
Pro vládu premiéra Donalda Tuska je prioritou modernizace ozbrojených sil. Polsko je tak jedinou 
velkou zemí v Evropské unii, která navyšuje výdaje na obranu a v této souvislosti usiluje o větší vliv  
v NATO. 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

28 

 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

29 

 
 
 

Přehled nových knih………………………………………………....………..30  
 
Daně..................................................................................................................... 30 
Ekonomické vědy. Ekonomie ............................................................................. 32 
Finance. Bankovnictví. Měnový systém ............................................................. 33 
Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny.......................... 33 
Informatika. Počítače .......................................................................................... 34 
Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace ..................................................... 34 
Podnik a podnikání.............................................................................................. 35 
Pojišťovnictví. Sociální péče............................................................................... 35 
Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé .................................................................. 36 
Právo.................................................................................................................... 36 
Statistika. Demografie. Sociologie...................................................................... 37 
Účetnictví ............................................................................................................ 38 
Veřejné finance. Rozpočet .................................................................................. 38 
Ostatní.................................................................................................................. 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

30 

Daně 
 
27328 
Daniela Pivru 
Corporate income tax harmonization in the European Union 
Harmonizace daně z příjmů právnických osob v Evropské unii 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012, xi, 238 s. : grafy, tab., schémata, vzorce 
Problematika daňové harmonizace v EU (ta je chápána jako přizpůsobení národních fiskálních politik 
nutné k správnému fungování jednotného trhu) a analýza vývoje dané oblasti. Publikace se zabývá 
návrhem směrnice o společném konsolidovaném základu korporační daně (CCCTB) z března 2011 a 
budoucími pozitivními i negativními dopady harmonizace korporačních daní na členské státy. Autorka 
se zaměřuje na důvody daňové harmonizace v rámci EU, na vývoj harmonizace oblasti přímých a 
nepřímých daní, na daňovou konkurenci a na potřebu a cíle koordinace oblasti korporačních daní v Unii. 
Dále se podrobně věnuje konceptu CCCTB, hodnocení jeho dopadu a výsledkům různých 
impaktových studií. V závěru shrnuje politické reakce i odezvy podnikatelů ohledně směřování 
harmonizace dané daňové oblasti a odůvodněné názory některých členských států, které oponují 
zavedení CCCTB (Nizozemsko, Velká Británie, Irsko, Malta, Švédsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko 
a Bulharsko). - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-137-00090-3 (váz.) 
 
27316 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem : k 1.5.2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 583 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Komentář je doplněn 
aktuálními informacemi a sděleními MF k problematice uplatňování DPH k 1.5.2013. - 8. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-812-3 (váz.) 
 
27346 
Jaroslav Šobáň 
DPH u obcí v příkladech 2013 : předmět daně, výkon veřejné správy, uplatňování nároku na 
odpočet, krácení nároku na odpočet 
Olomouc : ANAG, 2013, 255 s. 
Praktická aplikace zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, v prostředí územně 
samosprávných celků. Názvy kapitol: Ekonomická činnost obce (obec jako plátce DPH); Registrační 
povinnost; Předmět daně; Praktické aplikace zákona (dodání zboží, převod nemovitostí, poskytování 
služeb); Nárok na odpočet daně; Ostatní povinnosti podle zákona o DPH (daňové doklady, daňové 
přiznání, ručení za daň). - Obsahuje přílohy s Informacemi MF a GFŘ. - ISBN: 978-80-7263-807-9 (brož.) 
 
27349 
Jana Ledvinková 
DPH v příkladech k 1.5.2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 662 s. 
Přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1.1.2013. Daňové subjekty. Vymezení základních pojmů 
pro účely zákona o DPH. Plátci, identifikované osoby, registrační povinnosti. Opatření k zamezení 
daňovým únikům. Předmět daně. Tuzemská plnění. Sazby daně. Základ daně. Opravy základu a výše 
daně. Daňové doklady. Problematika DPH ve zdravotnictví a stavebnictví. Intrakomunitární dodávky 
zboží. Pořízení zboží ze států EU. Oblast služeb. Stanovení místa plnění. Finanční a operativní leasing. 
Nárok na odpočet daně. Režim přenesení daňové povinnosti. Dovoz a vývoz zboží. Praktické příklady 
včetně zaúčtování. - 10. aktual. a rozš. vyd. - Obsahuje 19 příloh. - ISBN: 978-80-7263-813-0 (brož.) 
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27334 
International Bureau of Fiscal Documentation ; editor Marnix Schellekens 
European tax handbook 2013 
Evropská daňová příručka 2013 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2013, 988 s. : tab. 
Referenční příručka věnovaná základům daňových systémů evropských zemí a výběru nejdůležitějších 
daňových aspektů každé jurisdikce. Popis je založen na informacích o 49 evropských státech a 
jurisdikcích dostupných na počátku roku 2013. První kapitola je věnována zdanění v Evropské unii - 
základní charakteristice daní a výši sazeb. Je doplněna textem několika směrnic EU (č. 2009/133/ES - 
směrnice o fúzích, č. 2011/96/EU - o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností 
z různých členských států a č. 2003/49/ES - o společném systému zdanění úroků a licenčních 
poplatků). Další kapitoly přinášejí podrobnější informace o zdanění fyzických a právnických osob      
v jednotlivých zemích Evropy (abecedně uspořádaných). - 24th annual ed. - ISBN: 978-90-8722-193-5 
(brož.) 
 
27336 
IBFD ; editors Wendela van den Brink- van Agtmaal ... [et al.] 
Global corporate tax handbook 2013 
Světový průvodce zdaněním právnických osob 2013 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2013, 1236 s. : tab. 
Referenční příručka přináší přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřením na 
korporační daně. Jednotlivé kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace o zdanění příjmů právnických 
osob a kapitálu i o mezinárodních aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých abecedně uspořádaných 
zemích. Údaje jsou aktualizovány k začátku roku 2013. Obsahuje také zvláštní kapitolu o dané 
problematice v EU doplněnou o texty vybraných daňových směrnic. - 2013 ed. - Viz také Global 
individual tax handbook 2013 (sign. 27335). - ISBN: 978-90-8722-194-2 (brož.) 
 
27335 
IBFD ; editors Wendela van den Brink- van Agtmaal ... [ et al.] 
Global individual tax handbook 2013 
Světový průvodce zdaněním fyzických osob 2013 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2013, 866 s. : tab. 
Přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřuje na zdanění jednotlivců. Jednotlivé 
kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace (většinou k 1. březnu 2013) o zdanění příjmů fyzických 
osob, o příspěvcích na sociální zabezpečení, o dani dědické a darovací, o dani nemovitostní i o mezinárodních 
aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých zemích. Obsahuje také zvláštní kapitolu o sazbách daní 
vybíraných srážkou z úroků z úspor v jednotlivých zemích. - 2013 ed. - Příl. - ISBN: 978-90-8722-
196-6 (brož.) 
 
27345 
Jan Bárta, Olga Hochmannová, Jiří Škampa 
Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem 
Plzeň : Čeněk, 2013, 468 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších zákonů. 
Součástí komentáře jsou i odkazy na judikaturu a praktické příklady. Ustanovení zákona jsou doplněna 
články směrnice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006, o společném systému daně z přidané hodnoty. -     
2. rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7380-435-0 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
27275 
Jeffrey M. Wooldridge 
Econometric analysis of cross section and panel data 
Ekonometrická analýza průřezových a panelových dat 
Cambridge : Massachusetts institute of technology, c2012, xxvii, 1064 s. : tab., vzorce 
Aktualizované vydání obsáhlé vysokoškolské učebnice, která se zabývá analýzou dvou typů datových 
struktur používaných v moderním ekonometrickém výzkumu - průřezovými daty a panelovými daty. 
Zahrnuje základní asymptotickou teorii, lineární modelování, obecné přístupy k nelineárním odhadům, 
nelineární modelování včetně modelů s dynamikou a/nebo individuální heterogenitou a zvláštní 
lineární a nelineární metody odhadu. Zaměřuje se také na vysvětlení, kdy může být konkrétní 
ekonometrická metoda užita. - 2nd ed. - ISBN: 978-0-262-23258-6 (váz.) 
 
27330 
edited by Philip Arestis and Malcolm Sawyer 
Economic policies of the new thinking in economics 
Hospodářská politika v novém ekonomickém uvažování 
London : Routledge, 2013, xii, 143 s. : tab., grafy, vzorce 
Kniha se věnuje rozvíjejícím se hospodářským politikám z pohledu nového ekonomického uvažování 
(New Economics). Finanční krize a Velká recese vytvořila potřebu nového ekonomického uvažování a 
nových hospodářských politik umožňujících zajistit udržitelný a spravedlivý ekonomický rozvoj. 
Nové ekonomické uvažování se vyznačuje interdisciplinárním přístupem k ekonomickým problémům, 
který uznává a respektuje vhled a analýzu dalších vědních oborů, a přijímá teorii složitosti a 
vývojovou teorii jako relevantní pro chápání ekonomických systémů a ekonomického chování. Nová 
ekonomie (New Economics) se zabývá institucionálním chováním, očekáváními a nepředvídatelností 
v protikladu k tradiční ekonomii zdůražňující rovnováhu, matematický formalismus a deterministická 
řešení. Nová ekonomická teorie podněcuje nové přístupy v mnoha oblastech hospodářských politik a 
dosud neznámé chápání makroekonomického a globálního řízení, zaměstnanosti a nezaměstnanosti     
i sociálního a penzijního zabezpečení. - Pozn. -- Kniha je přetiskem březnového čísla čas. International 
Review of Applied Economics, roč. 29 (2012), č. 2. - ISBN: 978-0-415-65881-2 (váz.) 
 
27331 
Frederick S. Mishkin, Kent Matthews, Massimo Giuliodori 
The economics of money, banking and financial markets 
Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů 
Harlow : Pearson Education, 2013, xxix, 625 s. : grafy, tab., rámečky, vzorce 
Aktualizované vydání vysokoškolské učebnice o ekonomickém mechanismu a fungování finančních 
systémů, finančních institucí a bankovního odvětví určené pro evropský trh. Zohledňuje také 
mezinárodní hledisko dané problematiky. Jednotlivé kapitoly se věnují finančnímu systému a jeho 
nástrojům, peněžním a kapitálovým trhům, penězům, problematice úrokových měr, finančním krizím 
a hypoteční krizi z let 2007-2008, bankovnictví a řízení finančních institucí, finanční regulaci a 
evropskému bankovnictví. Dále rozebírají cíle centrálního bankovnictví, peněžní zásobu, nástroje 
měnové politiky a její provádění. V oblasti mezinárodních financí zkoumají devizový trh, směnné 
kurzy, mezinárodní finanční systém a roli MMF, cílování devizového kurzu, měnový výbor a měnové 
unie. V rámci měnové teorie se věnují poptávce po penězích, IS-LM modelu, měnové a fiskální 
politice v IS-LM modelu, analýze agregátní nabídky a agregátní poptávky, transmisnímu mechanismu 
měnové politiky, inflaci i racionálním očekáváním a jeho modelování. Výklad je doplněn údaji a 
ilustrativními příklady z Velké Británie, případně z dalších evropských států. - European edition 
[2013] - Pozn., slovníček pojmů. - ISBN: 978-0-273-73180-1 (brož.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
27329 
edited by Thorsten Beck, with contributions from Viral Acharya ... [et al.] 
Banking union for Europe : risks and challenges 
Bankovní unie pro Evropu : rizika a námitky 
London : Centre for Economic Policy Research, c2012, ix, 141 s. : grafy 
Publikace sdružuje názory význačných ekonomů z Evropy a USA na vytváření mechanismu 
sjednoceného bankovního dohledu v EU v podobě bankovní unie pod záštitou Evropské centrální 
banky, pohled na překážky tohoto procesu a přináší také doporučení a možná řešení souvisejících 
problémů. Autoři se zamýšlejí nad tím, jakou formu by bankovní unie měla mít, kým by měla být 
financována a řízena, zda by členy měly být pouze státy eurozóny nebo všechny členské státy EU, zda 
její vytvoření není novým zdrojem systémového rizika i nad její úlohou v řešení dluhové krize 
eurozóny. - Pozn. - ISBN: 978-1-907142-57-4 (brož.) 
 
27327 
Thomas Mayer ; z angličtiny přeložila Brigitte Hilgner 
Europas unvollendete Währung : wie geht es weiter mit dem Euro? 
Evropská nedokončená měna : co bude dále s eurem? 
Weinheim : Wiley-VCH Verlag , 2013, 237 s. : tab., grafy 
Pohled na vznik a "životní peripetie" společné evropské měny, která byla součástí velmi ambiciózní 
politické vize. Při realizaci projektu eura docházelo k trestuhodnému opomíjení hospodářských 
aspektů, které se později mnohokrát vymstily - možná však právě tato lehkovážnost umožnila 
zavedení eura. V současné době je zpochybňována forma projektu eura, protože polevily snahy           
o celistvou politickou unii a krize eura nutí politiky přehodnotit architekturu hospodářské a měnové 
unie. Autor v knize vyjadřuje tezi, že společnou měnovou unii je možné vytvořit pouze sloučením 
suverénních států a nastiňuje možné scénáře dalšího fungování v případě ztroskotání EHMU. - [1. vyd. 
v němčině] - Pozn. - ISBN: 978-3-527-50723-8 (váz.) 
 
27318 
Libuše Dušková 
Základy finanční angličtiny 
Praha : Fortuna, 2009, 192 s. 
Příručka poskytuje důležité pojmy z oblasti makro i mikroekonomie v angličtině (tržní mechanismus, 
peníze, měnové kurzy, fiskální politika, finanční ukazatele, způsob placení, banky a cenné papíry). Na 
anglické texty navazují překladová cvičení. Práce s textem vyžaduje znalost angličtiny minimálně pre-
intermediate a je vhodná pro studenty středních a vysokých škol. - Anglicko-český slovník. - ISBN: 
978-80-7373-038-3 (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
27332 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Australia : OECD economic surveys 2012 
Austrálie : hospodářské přehledy OECD 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2012, 136 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Austrálie - hodnocení a doporučení. Udržitelný růst, makroekonomické výzvy a 
problematika krátkodobé a střednědobé měnové a fiskální politiky ve vztahu k boomu hornictví. 
Daňové změny a flexibilní trh práce pro usnadnění strukturálního přizpůsobování. Shrnut je také 
pokrok hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí doporučení. Zvláštní pozornost je 
věnována hospodářskému dopadu rychlého růstu asijského regionu a zvýšené poptávce po surovinách 
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na australský báňský průmysl, export, směnné relace i makroekonomickou stabilitu a strukturální 
změny. V závěru je diskutováno téma klesající produktivity a doporučení změn pro její dlouhodobé 
oživení. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-18495-4 (brož.) 
 
27333 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Luxembourg : OECD economic surveys 2012 
Lucembursko : hospodářské přehledy OECD 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2012, 90 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Lucemburska - hodnocení a doporučení. K makroekonomickému vývoji země a 
zpomalování ekonomiky, ke stavu finančního sektoru, vlivu mezinárodní regulace na toto odvětví a 
překonávání krize. Dále k dynamice státních výdajů a ke zvyšování efektivity veřejných výdajů. 
Shrnut je také pokrok hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí doporučení. Zvláštní 
pozornost je věnována růstu nerovnosti a relativní chudoby, problematice sociální koheze a vzdělávání 
i otázce zeleného růstu, rozvoje automobilové dopravy a daně z paliv. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-18885-3 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
27321 
Marek Laurenčík 
Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu 
Praha : Grada, 2013, 128 s. : il. 
Technické předpoklady úspěšné prezentace. Nastavení počítače, vytváření prezentace, práce s hotovou 
prezentací, příprava na vystoupení s prezentací v PowerPointu. Příručka je určená pro verzi 2007 -
2013. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-247-4377-6 (brož.) 
 
27320 
Štěpán Výborný 
Nenávistný internet versus právo 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 164 s. 
Zneužívání a šíření společensky škodlivých informací v prostředí internetu. Nenávistné projevy v prostředí 
internetu (výklad pojmu). Svoboda projevu a hlásání nenávisti ve virtuálním světě. Zákonné možnosti 
zadržování nenávistných projevů na internetu v ČR, spolupráce v rámci Evropy a odlišný přístup        
k těmto projevům na internetu v USA. Současné možnosti regulace nenávistných projevů na internetu. - 
Vyd. 1. - Údaje v textu jsou aktuální k prosinci 2012. - ISBN: 978-80-7357-766-7 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
27344 
Richard Baldwin, Charles Wyplosz ; [překlad Stanislav Šaroch ... et al.] 
Ekonomie evropské integrace 
Praha : Grada, 2013, 580 s. : il., mapy, portréty 
Problematika evropské integrace vyložená v následujících částech učebnice: Historie, fakta a instituce; 
Mikroekonomie evropské integrace; Mikroekonomické politiky EU; Makroekonomie měnové 
integrace. Obsahem jednotlivých kapitol jsou rozhodovací procedury v EU, základy ekonomie 
preferenční liberalizace, velikost trhu a integrace trhu výrobních faktorů, ekonomická integrace, 
společná zemědělská politika, efekt lokalizace, regionální politika, politika ochrany hospodářské 
soutěže, obchodní politika, základní údaje o měnové integraci, optimální měnové oblasti, evropská 
měnová unie, fiskální politika, Pakt stability a růstu, euro a finanční trhy a eurozóna v krizi. Každá 
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kapitola je zakončena shrnutím, kontrolními otázkami, otázkami k zamyšlení a seznamem rozšiřující 
literatury. - 4. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-247-4568-8 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27348 
Irena Jindřichovská 
Finanční management 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xviii, 295 s. : il. 
Zákonitosti financování podniků a jejich chování ve finančním světě. Výklad teoretických principů a 
metod je v každé kapitole doprovázen praktickými aplikacemi a příklady k procvičování. Názvy 
kapitol: Časová hodnota peněz (úročení a diskontování, anuita, aplikace konceptu časové hodnoty); 
Riziko a výnos; Kapitálové rozpočetnictví (metody hodnocení návratnosti investic); Financování 
obligacemi; Akciové financování; Dlouhodobé financování hybridními instrumenty; Náklady kapitálu; 
Kapitálová struktura; Krátkodobé financování a řízení pracovního kapitálu; Fúze a akvizice; Poměrová 
finanční analýza. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7400-052-2 (brož.) 
 
27325 
Ladislav Kopecký 
Public relations : dějiny - teorie - praxe 
Praha : Grada, 2013, 238 s. : il. 
Pojem public relations (dále jen PR), jeho hlavní činnosti. Stručné dějiny (od antické rétoriky až po 
trendy nového tisíciletí). Teorie, etika a profesionalita PR. Organizace a odměňování v PR. Průzkum, 
měření a vyhodnocování činnosti. Plánování a realizace PR procesu. Právní aspekty PR. Řešení krize a 
řízení konfliktu. Aplikace PR v různých oblastech. Nové technologie v PR. Veřejné mínění a 
veřejnost. Případové studie (Expo 86 ve Vancouveru). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-4229-8 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
27354 
Iva Chvátalová a kolektiv 
Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii 
Plzeň : Čeněk, 2012, 290 s. : il. 
Úvod a historické souvislosti. Rozbor právní úpravy sociálního zabezpečení v ČR. Zdravotní, 
nemocenské a důchodové pojištění v ČR. Pojistné na sociální zabezpečení v ČR. Sociální pomoc        
v ČR. Charakteristika sociálního zabezpečení v EU (rovné příležitosti mužů a žen v sociálním 
zabezpečení, koordinace sociálního zabezpečení). - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7380-374-2 
(brož.) 
 
27319 
Lenka Geržová, Stanislav Kouba 
Zákon o pojistném na důchodové spoření  : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, xi, 240 s. : formuláře 
Znění zák. č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření. Znění zákona doplňují komentáře        
k paragrafům, pasáže z důvodové zprávy, příklady a odkazy na související ustanovení a předpisy. 
Právní stav publikace je k 1.1.2013. - Vyd. 1. - 7 příloh. - ISBN: 978-80-7478-017-2 (brož.) 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
27323 
Božena Buchtová, Josef Šmajs, Zdeněk Boleloucký 
Nezaměstnanost 
Praha : Grada, 2013, 187 s. : il., portréty 
Publikace přibližuje práci, zaměstnanost a ztrátu práce v jejich širším antropologickém, sociálním a 
ekonomickém kontextu. Pozornost je věnována filozofickým, psychologickým a zdravotním 
důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka a kulturu. V této souvislosti je posuzován i problém 
nahrazování živé lidské práce technikou a některé aspekty ekonomické globalizace dnešního světa. 
Analýza nezaměstnanosti je rozšířena o ukázky textů z klasických studií z období velké hospodářské 
krize třicátých let 20. století. - 2., přeprac. a aktualiz. vyd. - V tiráži uvedeno chybně též: vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-247-4282-3 (brož.) 
 
27358 
Sheryl Sandbergová ; [z anglického originálu ... přeložila Lýdie Kárníková a Anna Kárníková] 
Opřete se do toho  : ženy, práce a vůle uspět 
Praha : Dokořán, 2013, 239 s. 
Autorka upozorňuje na zažité genderové předsudky, které komplikují pracovní uplatnění a možnost 
volby pracujících žen. Sdílí informace o svých vlastních zkušenostech, chybách a úsilí činit správná 
rozhodnutí pro sebe, pro svou práci i pro svou rodinu. Popisuje konkrétní kroky i techniky při 
propojování profesionálního vzestupu s osobním naplněním. - 1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-
80-7363-535-0 (váz.) 
 

Právo 
 
27351 
Jan Wintr 
Metody a zásady interpretace práva 
Praha : Auditorium, 2013, 229 s. 
Metody interpretace práva (počet, výčet, principiální charakter). Čtyři tradiční interpretační metody - 
výklad jazykový, systematický, historický a teleologický. Historie interpretace práva a názory české     
i zahraniční právní vědy a praxe na pravidla přednosti mezi interpretačními metodami. Přehled 
interpretačních zásad na příkladech z české judikatury. - Přehled právních předpisů. - ISBN: 978-80-
87284-36-0 (brož.) 
 
27356 
Viktor Knapp, Aleš Gerloch 
Právní propedeutika 
Plzeň : Čeněk, 2012, 156 s. 
Výklad základní právní terminologie: co je právo, jeho různé aspekty, právní kultury, právní řád ČR, 
základní práva a svobody, Ústavní orgány ČR, soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství, 
exekuce a výkon soudního exekutora (vše v ČR), etika právnického povolání. - 2., upr. vyd., (ve Vyd. 
a nakl. Čeněk 1. vyd.) - ISBN: 978-80-7380-386-5 (brož.) 
 
27322 
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv: Jiří Malenovský ... [et al.] 
Právo Evropské unie 
Praha : Leges, 2013, 494 s. 
Učebnice přináší výklad ve dvou částech, obecné a zvláštní. Obecná část zahrnuje následující oddíly: 
Unijní právní řád; Institucionální právo. Zvláštní část se skládá z výkladu o právu hmotném a              
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o unijním soudnictví. Obsahuje následující oddíly: Právní vztahy s ekonomickým prvkem; Právní 
vztahy s občanským prvkem; Procesní právo. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-53-3 (váz.) 
 
27355 
Josef Benda 
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 
Praha : Tuláček, 2013, 816 s. : faksim. 
Práce se zabývá právní problematikou restitucí velkého pozemkového majetku šlechty a spory o českou 
státní ideu. V úvodu je nastíněna metodika práce a historické souvislosti, následuje přehled legislativy 
a přehled restitucí majetku bývalých šlechtických rodů v letech 1989-2012 (obecně a jejich 
rozčlenění). Kategorizace restitucí majetku: nároky uplatňované převážně cestou restitučních právních 
předpisů a nároky uplatňované převážně cestou občanskoprávních žalob na určení vlastnictví. 
Zhodnocení možností dalšího vývoje dosud neuzavřených restitučních kauz, důvody vzniku 
současného stavu restitučních sporů a pokus o prognózu dalšího vývoje. - Chronologický přehled. - 
ISBN: 978-80-904762-2-6 (brož.) 
 
27359 
Pavel Mates 
Správní uvážení 
Plzeň : Čeněk, 2013, 120 s. 
Neurčité pojmy, analogie a správní uvážení v praxi českého správního práva. - ISBN: 978-80-7380-
424-4 (brož.) 
 
27343 
Jiří Jelínek a kol. 
Zákon o obětech trestných činů  : komentář s judikaturou 
Praha : Leges, 2013, 263 s. 
Kompletní úprava pomoci obětem trestných činů v zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 
některých zákonů. Komentář, související judikatura. Právní úprava předpisů v publikaci je ke dni 
1.4.2013. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-49-6 (váz.) 
 
27326 
Marek Jäger 
Zánik závazků započtením  : současný právní stav a změny v novém soukromém právu 
Praha : Linde Praha, 2013, 383 s. 
Započtení patří mezi nejčastější způsoby zániku závazků jinak než splněním. Publikace vysvětluje 
podstatu započtení, systém platné a účinné právní úpravy, předpoklady započtení, přípustnost 
jednostranného započtení některých pohledávek (nesplatné, promlčené, zastavené aj.), započtení         
v rodinném a v pracovním právu a podmínky uplatnění pohledávek k započtení v občanském právu 
procesním. Závěr práce patří výkladu právní úpravy zániku závazků započtením v novém občanském 
zákoníku. - ISBN: 978-80-7201-906-9 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
27353 
Karel B. Müller 
Politická sociologie  : politika a identita v proměnách modernity 
Plzeň : Čeněk, 2012, 270 s. : il. 
Problém udržitelnosti a rozvoje liberální demokracie s ohledem na proměny politiky a identity v době 
globalizované modernity.Úvodní kapitola seznamuje s metodologií a historickým kontextem vzniku a 
vývoje sociálních věd obecně. Druhá kapitola je zaměřena na občanskou společnost, otázky 
demokracie a problémy legitimity. Následující kapitola seznamuje s historickým a teoretickým 
kontextem rozvoje moderní společnosti, s otázkami politických a sociálních důsledků rozvoje 
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masmédií a informačních technologií a s problematikou transformace veřejné sféry, ke které dochází   
v důsledku globalizace. Poslední kapitola se věnuje vývoji české občanské společnosti a problémům, 
kterým tato společnost a demokracie čelí po pádu komunismu. - 2., rozš. vyd. / - ISBN: 978-80-7380-
394-0 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
27317 
Karla Maderová Voltnerová 
Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací : sbírka souvztažností a praktické 
souvislé příklady : 2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 167 s. : il. 
Výčet základních právních předpisů pro vybrané účetní jednotky. Postupy účtování podle účetních 
standardů č. 701 a 710 v souvislých příkladech: dlouhodobý nehmotný majetek, stavby, samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, pozemky, zásoby, kulturní předměty, bankovní účty, pokladny, 
peněžní styk, ceniny, faktury, zaměstnanci a mzdy, transfery a fondy aj. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-810-9 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
27271 
edited by Junghun Kim, Jorgen Lotz and Hansjörg Blöchliger 
Measuring fiscal decentralisaton : concepts and policies 
Měření fiskální decentralizace : koncepce a přístupy 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 151 s. : tab., grafy, vzorce 
Soubor příspěvků věnujících se tématu ukazatelů fiskální decentralizace vychází ze setkání expertů 
"Taxonomy of grants and the measurement of decentralisation", které pořádala v březnu 2011 v Paříži 
OECD za podpory Korejského ústavu veřejných financí. Zabývají se primárně měřením fiskální 
decentralizace za pomoci databáze ukazatelů decentralizace (OECD Fiscal Decentralisation Database), 
jež je nad rámec tradičního zjišťování poměru příjmů a výdajů rozšířena o měření daňové autonomie a 
pravomocí ukládat daně, výdajových pravomocí územních rozpočtů i o problematiku finanční tísně a 
regulace dotací a finančních podpor mezi jednotlivými stupni státní správy a územními 
samosprávnými celky. Někteří autoři porovnávají ukazatele decentralizace za účelem hodnocení jejich 
relativního významu při zjišťování fiskálních a hospodářských výsledků. Některé příspěvky přinášejí 
podrobnou zasvěcenou analýzu tématu v konkrétních zemích (USA, Německo, Norsko, Dánsko a 
Itálie) a stavějí ji do protikladu s ukazateli OECD. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-17483-2 (brož.) 
 

Ostatní 
 
27352 
Jana Kolářová, Ivan Pilný 
Aby vám neuplavalo mejdlo  : přišel čas protřít si zrak a pohlédnout realitě do tváře 
Brno : BizBooks, 2013, 262 s. : il., portréty 
Kniha poukazuje na finanční negramotnost, dluhové pasti a další negativa konzumní společnosti          
s humorem a nadhledem. Ztratila konzumní společnost kontrolu nad svým osudem? Stává se současný 
svět stále méně srozumitelným? Autoři ve svých úvahách radí, jak poznat objektivní informace, jak se 
vzdělávat a jak si zvýšit přehled v oblasti financí, práce a podnikání, politiky a státu, vzdělání, kultury, 
médií, sportu a v občanských postojích a projevech. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-265-0067-4 (brož.) 
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27347 
Marek Čejka 
Izrael a Palestina : minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu 
Brno : Barrister & Principal, 2013, 329 s. : il., mapy, portréty, faksim. 
Publikace zaměřená na izraelsko-palestinský konflikt. Autor vysvětluje hlavní pojmy a fenomény 
počínaje historií arabsko-židovských vztahů před vznikem Izraele a rokem 2013 konče. Seznamuje     
s vývojem a situací v Izraeli a na palestinských územích. Přestože náboženské i civilizační odkazy 
hrají v blízkovýchodním sporu důležitou roli, jeho podstata spočívá v územním sporu dvou 
nacionalismů - židovského a arabského. Tuto tezi autor dokládá prezentací důležitých faktů o konfliktu 
od jeho počátků na přelomu 19. a 20. století až do současnosti. - 3., aktualiz. vyd. - Na tit. s. hebrejský 
nápis Izrael a arabský nápis Palestina. - ISBN: 978-80-87474-90-7 (brož.) 
 
27342 
Zdeněk Helcl 
Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách : osvědčené rady a příklady z praxe 
Praha : Grada, 2013, 222 s. : il. 
Praktická doporučení k úspěšné veřejné prezentaci (odvaha mluvit před publikem, srozumitelná 
prezentace, skupiny posluchačů a udržení jejich pozornosti, práce s trémou, řeč těla, konfliktní 
posluchači, reakce na dotazy a námitky apod.). Ukázkové příklady z praxe. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-4770-5 (brož.) 
 
27315 
Václav Klaus ... [et al. ; editor Marek Loužek] 
Margaret Thatcherová 1925-2013 
Praha : Institut Václava Klause , 2013, 126 s. 
Texty ze semináře z dubna 2013, který byl věnovaný osobnosti M. Thatcherové. Názvy příspěvků: 
Několik osobních vzpomínek na M. Thatcherovou (V. Klaus); M. Thatcherová změnila svět             
(H. Fajmon); Principy thatcherismu stále platí (A. Tomský). Následují doplňkové texty (především 
názory Thatcherové na problematiku EU versus národní stát) a úryvky z děl M. Thatcherové věnované 
pádu komunismu v evropských zemích. - Vyd. 1. - Část. přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-
87806-01-2 (brož.) 
 
27324 
Martin Riegl 
Proměny politické mapy po roce 1945 
Praha : Grada, 2013, 238 s. : il. 
Analýza podoby světového prostoru v letech 1945-2010. Publikace přináší přehled o vývoji 
mezinárodně neuznaných a zhroucených států po roce 1945, jehož součástí je ve světě doposud 
nezpracovaný souhrn států s omezenou suverenitou. Názvy kapitol: Dekolonizace a tlak na rozmražení 
politické mapy; Mezinárodní uznání státu; Anomální politické jednotky ve světě; Faktory 
(ne)omezující suverenitu; Definice kvazistátu; Teorie rozpadu státní moci; Význam politické geografie 
teritoria; Legitimita státu po druhé světové válce; Typologie kvazistátů a diferenciace přístupu 
mezinárodního společenství; Kvazistáty v politickém prostoru po roce 1945. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
247-4111-6 (brož.) 
 
27357 
Ludmila Iličeva, Vladimír Komarovskij, Vladimír Prorok a kolektiv 
Rusko ve 21. století  : politika, ekonomika, kultura 
Plzeň : Čeněk, 2013, 515 s. : il. 
Kolektivní monografie předních ruských odborníků z akademické sféry se zabývá problémy rozvoje 
politického systému Ruska, jeho postavením v mezinárodních vztazích, situací ruské ekonomiky na 
prahu 21. století a otázkami rozvoje kultury Ruska, včetně scénářů možného vývoje. Práce zahrnuje i analýzu 
česko-ruských a slovensko-ruských vztahů, kterou zpracovali čeští a slovenští odborníci. Kniha také 
přibližuje, jak ruští odborníci vnímají ruské problémy a ruské perspektivy v globalizovaném světě. 
Jednotlivé příspěvky jsou rozčleněny do pěti částí: Stát, sociální a politická struktura Ruska; Rusko      
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v systému mezinárodních vztahů; Ruská ekonomika v 21. století; Ruská kultura, nová kulturní 
politika; Agenda a moderní strategie Ruska. - Převážně přeloženo z ruštiny?. - ISBN: 978-80-7380-
436-7 (brož.) 
 
27350 
Nassim Nicholas Taleb ; [přeložil Jan Hořínek] 
Zrádná nahodilost  : o skryté roli náhody na trzích a v životě 
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013, 269 s. 
Úspěch je zásluhou výjimečné dávky talentu a píle nebo ho lze přičítat náhodě a štěstí? Americký 
ekonom N. Taleba se pokouší o změnu pohled na sféru podnikání, obchodu a okolní svět. Zdůrazňuje 
zásadní roli, jakou v této sféře hraje nahodilost. Své myšlenky a postřehy zasazuje do prostředí jemu 
známých finančních trhů, ale používá i příklady z oblasti řecké filozofie, alternativní medicíny či 
hazardních her. První část knihy je meditací na téma mimořádných událostí. Druhá část přináší přehled 
systematických chyb, kterých se lidé ve spojitosti s pravděpodobností dopouštějí. Ve třetí části se 
autor věnuje úvahám o biologické přirozenosti. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-
7432-292-1 (váz.) 
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