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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 obecná a specifická pravidla proti 
zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské unie, 
intrakomunitární dodávky dle interpretace zákona o DPH, specifika 
účinné lítosti v  trestním daňovém právu, výkon veřejné správy 
u obcí z pohledu DPH, trestný čin krácení daně, poplatku a jiné 
platby, zdanění práce v ČR, Německu, Polsku, SR a Rakousku, 
hypotéza finanční nestability Hymana Minskyho, specifika 
současného vývoje mezinárodního obchodu, odměny zaměstnanců 
ve veřejné správě, omezení fiskální suverenity států jako možné 
řešení nestability eurozóny, nový zákon o směnárenské činnosti, 
daňové transparentní entity a daňové doklady v elektronické 
podobě a jejich využití v praxi. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   
z německy psaného tisku na téma cena ekologické elektřiny a 
příspěvek na ekologickou elektřinu, online prodeje digitálních 
obsahů z pohledu DPH, finanční podpora politických stran 
poskytovaná soukromou a firemní sférou a přezkum požadavku 
EU zavést povinnost zavedení podnikového důchodového 
zabezpečení dle Solvency II.  

Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se 
Evropské centrální banky jako věřitele poslední instance na 
trzích státních dluhopisů, fiskální unie pro eurozónu (ponaučení 
z historie), střetu zájmů v evropském veřejném právu, 
nejednoznačně definovaného pojmu „osoba povinná k dani“ 
v právu EU týkajícího se DPH, zdanění finančních transakcí a 
opatření OECD proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým 
povinnostem v roce 2013. 

Dva zajímavé slovenské články se vztahují k přechodu na 
plastovou verzi bankovek ve Velké Británii a zabezpečování 
daňových zdrojů z podnikové sféry (návrh daňové licence).  

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Daň 
z finančních transakcí. 

Vaše požadavky na plné texty článků i nové knihy       
rádi vyřídíme. 

  
  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY     
 
Z produkce Ministerstva financí 
 
Fiskální výhled – listopad  2013 
Na internetových stránkách Ministerstva financí 
je ke stažení Fiskální výhled – listopad 2013, 
který je zpracováván s pololetní periodicitou 
(zpravidla v květnu a v listopadu).  
http://www.mfcr.cz/cs/verejny sektor/prognozy/fiskalni-
vyhled/2013/fiskalni-vyhled-cr-listopad-2013-15290 
 
Strategie financování a řízení státního dluhu ČR 
na rok 2014 je k dispozici na internetových 
stránkách MF na adrese: http://www.mfcr.cz/cs/ 
aktualne/tiskove-zpravy/2013/ministerstvo-financi-zverejnuje-
strategi-15610 
 
 
Monitoring 
 
Speciální  monitoring, tentokrát na téma  
Daně, škodlivé daňové praktiky, daňový systém, 
daňový únik jsme pro Vás připravili 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.  
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/982 
Platební služby. Oběh hotovosti. Směnárny. 
Devizy. Finanční arbitr : redakční uzávěrka 
7.10.2013 
  
27022/985 
Zákoník práce 2014: redakční uzávěrka 14.10.2013 
  
27022/978 
Zákony 2014: insolvenční zákon, insolvenční 
správci: redakční uzávěrka 1.10.2013 
  
27022/976 
Zákony 2014: katastrální zákon, zeměměřictví, 
pozemkové úpravy, pozemkové úřady : redakční 
uzávěrka 1.10.2013 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27022/979 
Zákony 2014: občanský soudní řád, zvláštní řízení 
soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, 
exekuční řád : redakční uzávěrka 7.10.2013 
 
27022/980 
Zákony 2014: veřejné rejstříky, přeměny 
společností, evropská společnost, o evropském 
HZS : redakční uzávěrka 7.10.2013 
  
27022/983 
Zákony 2014: správní řád, soudní řád správní: 
redakční uzávěrka 7.10.2013 
  
27022/984 
Zákony 2014: zákon o advokacii, notářský řád, 
soudy a soudci, vyšší soudní úředníci : redakční 
uzávěrka 14.10.2013 
  
27022/981 
Živnostenský zákon: živnostenský zákon: redakční 
uzávěrka 7.10.2013 
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Téma měsíce: Daň z finančních transakcí 
Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace 
Linka 4571 

 

V průběhu loňského roku byla často v tisku zmiňována tzv. daň z finančních transakcí (také transakční 
či Tobinova daň). Důvodem byla snaha několika členských států Evropské unie o zavedení určité 
formy této daně v rámci posílené spolupráce. 

Na daň z finančních transakcí a její účinnost existují mezi odborníky obecně rozporuplné názory. 
Poprvé se tímto tématem zabýval známý ekonom John Maynard Keynes, na kterého pak navázal 
v osmdesátých letech James Tobin. Evropská daň z finančních transakcí se od daně, kterou uvažoval 
James Tobin, v některých otázkách liší. Část autorů proto uvádí, že není na místě tuto daň nazývat 
„Tobinova“. Základními odlišnostmi jsou například podle článku Petra Jedličky Daň EU z finančních 
transakcí není Tobinova. Přesto však svůj smysl má1 cíle daně a velikosti geografických oblastí, ve 
kterých by daň měla být zavedena. Zatímco Tobin uvažoval daň, která by postihovala veškerá finanční 
centra po celém světě, evropská daň z finančních transakcí se má týkat pouze zemí, které se zapojily 
do posílené spolupráce. Cílem Tobinovy daně v původním pojetí bylo zabránit spekulativním 
obchodům s měnami a tím zajistit stabilizaci měnových kurzů. Současná daň by však měla, podle slov 
José Manuela Barrosy, předsedy Evropské komise, sloužit jako určitá kompenzace za finanční 
prostředky, které Evropané investovali do finančního sektoru během ekonomické krize. Na daň 
z finančních transakcí existují různé pohledy i ze strany členských států EU.  

Jedním ze států, který této dani není příliš nakloněn, je Švédsko. Švédsko zavedlo daň z finančních 
transakcí v 80. letech. Tehdejší zkušenosti připomíná švédský ekonom Magnus Wiberg ve svém 
článku We tried a Tobin tax and it didn’t work.2 Cílem zavedení transakční daně ve Švédsku bylo 
snížení spekulací na finančních trzích. Opatření však vedlo k poklesu obchodování s cennými papíry a 
k přesunu investorů do jiných zemí. Například obchod s dluhopisy poklesl až o 85 %. Po zrušení daně 
v roce 1991 se obchod na švédských finančních trzích opět obnovil. Mezi důsledky zavedení daně, se 
kterými by měli podle autora zástupci EU počítat, patří právě riziko odlivu kapitálu, s čímž jsou 
posléze spojeny nižší daňové příjmy, než bývá zamýšleno. Dále je problematické určit, které transakce 
budou zdanitelné, provádět daňové kontroly je proto obtížnější. Autor zavedení transakční daně ze 
svých zkušeností silně nedoporučuje. 

Na varování Magnuse Wiberga záhy reagovala generální tajemnice Evropské odborové konference 
Bernadette Ségol. Ve svém stanovisku Europe’s Tobin tax is designed to work 3 Wibergovy pochyby 
vyvrací a píše, že zkušenosti Švédska byly při navrhování evropské daně z finančních transakcí brány 
dostatečně v potaz. Podle ní identifikaci zdanitelných transakcí usnadňují jiné předpisy Evropské unie. 
Očekávaný odliv obchodů vlivem odchodu na jiné trhy byl také již vyčíslen. Dále uvádí, že by státy 
zapojené do posílené spolupráce neměly přijímat výjimky při rozhodování, které finanční nástroje 
budou zdanitelné. Ve Švédsku podobné výjimky vedly k preferenci nástrojů, které nebyly daní 
postiženy. To v důsledku vedlo ke zvýšení finančních spekulací, ačkoli původním záměrem bylo 
spekulace snížit. Autorka zdůrazňuje, že švédské zkušenosti napomohly k tomu, aby bylo navrženo 
opatření, které bude fungovat. Nesouhlasí s tím, že by zkušenosti Švédska byly opomenuty. 

                                                      
1 JEDLIČKA, Petr. Daň EU z finančních transakcí není Tobinova. Přesto svůj smysl má. In: Deník Referendum 
[online]. 29.9.2011, 18:00 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/11655-dan-eu-z-
financnich-transakci-neni-tobinova-presto-svuj-smysl-ma 
2 WIBERG, Magnus. We Tried a Tobin Tax and it Didn't Work. In: FT.com [online]. April 15, 2013, 7:20 pm 
[cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/0/b9b40fee-9236-11e2-851f-
00144feabdc0.html#axzz2mbka4y00 
3 SÉGOL, Bernadette. Europe’s Tobin tax is designed to work. In: FT.com [online]. April 17, 2013, 9:57 pm 
[cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/01e08a70-a6ac-11e2-885b-
00144feabdc0.html#axzz2mbka4y00 
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Poněkud z jiného úhlu se evropskou transakční daní zabývá Danuše Nerudová. Ve svém článku 
Financial Sector Taxation: FTT as an Own Resource of EU Budget? 4 zkoumá, zda by daň byla 
schopna plně nahradit v rozpočtu Evropské unie národní příspěvky v případě, že by byla zavedena ve 
všech členských státech. Nerudová posuzuje tuto schopnost z několika různých kritérií. Většinu 
z jedenácti stanovených kritérií daň z finančních transakcí splňuje, pouze dvě kritéria („Dostatečnost“ 
a „Spravedlivý příspěvek“) byla splněna částečně. Zároveň však autorka dochází k závěru, že daň by 
byla schopna zastoupit národní příspěvky pouze z části. Pokud by Evropská unie chtěla nahradit ve 
svém rozpočtu národní příspěvky touto daní plně, měla by hledat doplňující řešení. 

Z odlišného pohledu zkoumají transakční daň také Zsolt Darvas a Jakob von Weizsäcker v článku 
Financial transaction tax: small is beautiful 5. Autoři nejprve opakují hlavní důvody pro zavádění 
transakčních daní: zisk dodatečných příjmů a snížení počtu transakcí, které jsou spojeny se zápornými 
externalitami, tj. transakcí, které přinášejí nezamýšlené náklady jiným subjektům. Zavádění 
transakčních daní pouze s cílem získání dodatečných příjmů považují za chabý důvod: přesvědčivější 
je podle nich motiv snížení záporných externalit. Autoři se dále zabývají otázkou, jak velká by měla 
být výše daně. Na základě několika grafů docházejí k závěru, že poměrně malá výše daně dokáže 
vytěsnit velkou míru nežádoucích transakcí, žádoucí transakce však zároveň vytěsní pouze v malé 
míře. Pokud by se výše zdanění rovnala velikosti záporné externality, mohlo by dojít k vytěsnění již 
pouze malého množství transakcí spojených s negativní externalitou a zároveň k vytěsnění velkého 
množství pozitivních transakcí. Nižší daň je tedy postačující. Autoři dále uvádějí, že zároveň se 
zaváděním transakčních daní je vhodné hledat nástroje, které by dokázaly odstranit záporné externality 
přímo. Nalezení těchto nástrojů poté umožní transakční daně buď omezit, nebo dokonce zcela zrušit. 

John Vella vyvrací v článku The Financial Transaction Tax Debate: Some Questionable Claims6 
některá obvyklá tvrzení týkající se daně z finančních transakcí a v závěru porovnává tuto daň s daní 
z finančních aktivit. Daň z finančních aktivit postihuje zisky a odměny finančních institucí. Zavedení 
druhé ze zmíněných daní v minulosti zvažovala také Evropská unie.7 Vella dochází při porovnání 
k závěru, že daň z finančních aktivit je schopnější v dosahování stanovených cílů, kterými jsou získání 
části příspěvků investovaných do bank v době ekonomické krize, či odstraňování chování, které vedlo 
k ekonomické krizi. Autor se proto přiklání spíše k této dani. 

Jak je možné vidět z uvedených článků a jak již bylo zmíněno v úvodu, na účinnost daně z finančních 
transakcí existují různé názory. Česká republika patří mezi státy, které zavedení daně nejsou 
nakloněny. Evropskou transakční daň v současnosti podporuje 11 států. Daň měla podle původních 
plánů vstoupit v platnost již na počátku roku 2014, nyní se však ukazuje, že tento termín 
pravděpodobně nebude dodržen – podle některých názorů připadá teď v úvahu spíše rok 20158. Na to, 
jaký dopad bude mít daň ve státech, které ji schválily, proto bude třeba si počkat. 

 

 
 
 
 
 

                                                      
4 NERUDOVÁ, Danuše. Financial Sector Taxation: FTT as an Own Resource of EU Budget? Journal of 
American Academy of Business. 2013, 18(2), 163-169. ISSN 1540-1200. 
5 DARVAS, Zsolt a WEIZSÄCKER, Jakob. Financial transaction tax: Small is beautiful. Society and Economy. 
2011, 33(3), 449-473. ISSN 1588-9726. 
6 VELLA, John. The Financial Transaction Tax Debate: Some Questionable Claims. Intereconomics. 2012, 
47(2), 90-95. ISSN 0020-5346. DOI: 10.1007/s10272-012-0409-8 
7 EUROSKOP. Daně v březnu 2011. In: Euroskop.cz [online]. 6.4.2011 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/8439/18722/clanek/dane-v-breznu-2011 
8 FAIRLESS, Tom. Global Finance: EU Financial-Transaction Tax Faces More Delays. Wall Street Journal.  
Dec 2, 2013, p. C.3. ISSN 0099-9660. 
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Daně 
 
Stefan Maunz, Felix Wobst 
Branchenlösung heute und morgen : Unionsrechtswidrigkeit von § 45h TKG 
Odvětvové řešení dnes a zítra : protiprávnost § 45h německého telekomunikačního zákona         
z hlediska unijního práva 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 62, (2013) Nr. 20, S. 773-779 
Při online prodejích digitálních obsahů hrají důležitou roli alternativní platební metody. Placení 
digitálního zboží jako jsou filmy, obrazy, zvuky do mobilu i jiné virtuální zboží (např. online hry), 
které poskytovatelé tohoto zboží nabízejí konečným spotřebitelům/uživatelům, často neprobíhá přímo 
(převodem či platební kartou), ale formou tzv. mobile payment (m-platba). Vzhledem k tomu, že 
masivně narůstají online obsahy nabízené za úplatu, věnuje se otázce režimu DPH u těchto plnění 
nejen finanční správa, ale i soudy a legislativci. Příspěvek se zabývá nejnovějším vývojem v této 
oblasti a kriticky zkoumá, zda tzv. "odvětvové řešení" není v rozporu s právem EU (příspěvek není 
zaměřen na přeshraniční případy). - Pozn. 
 
Luca Cerioni 
Company taxation in the European Union: a key challenge 20 years after the Ruding Report 
Zdanění podniků v Evropské unii: největší výzva 20 let po Rudingově zprávě 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 10, p. 536-547 
Rudingova zpráva, sestavená Výborem nezávislých expertů na podnikové daně, byla vydána v březnu 
1992. Zabývala se otázkou, zda rozdíly mezi systémy podnikového zdanění negativně ovlivňují vnitřní 
trh a zda je možné tyto rozdíly odstranit působením tržních sil či zda by se měla přijmout opatření na 
úrovni EU. Hospodářská integrace EU od té doby pokročila, ale otázky kladené Rudingovou zprávou 
zůstávají aktuální dodnes. Autor příspěvku se zamýšlí nad tím, zda by neměla vzniknout nová 
iniciativa, která by definitivně vyřešila nesnadný vztah mezi přímým zdaněním a vnitřním trhem. - 
Pozn. 
 
Heike Schwerdtfeger 
Da geht noch was 
Něco navíc 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 44, S. 90-97 
Nefinanční (motivační) dodatková plnění pro zaměstnance v Německu zlepšují vztahy mezi podnikem 
a zaměstnanci a jsou daňově výhodná pro obě strany; popsány jsou daňové úlevy/osvobození              
v případě příspěvku na školku, poukazy na divadlo, příplatky na kvalitní stravování, dobré technické 
vybavení s možností neomezeného využití pro soukromé účely, poukazy na benzín pro nové 
zaměstnance (forma vylepšení nízkého nástupního platu), příplatky na nájemné či další vzdělávání, 
podnikové oslavy, podpora k zabezpečení na stáří, podnikové fitness  programy (trend podnikových 
investic do podnikového zdravotního managementu). 
 
Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty z pohledu obcí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 21, s. 6-13 
Obec a DPH, podmínky vymezující obec jako osobu povinnou k dani. Úplaty za plnění zahrnované do 
obratu. Registrace obce jako plátce daně, registrace identifikované osoby. Uplatňování daně na 
výstupu a odpočet daně. Dotace, příspěvky a obdobné finanční prostředky. Příklady. 
 
Zdeněk Burda 
Daňová ztráta 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 11, s. 52-60 
Výběr komentované judikatury k problematice daňové ztráty: 1) povinnost správce daně uplatnit 
odečet ztráty, 2) správce daně není povinen vyhledávat všechny možnosti ke snížení daně, 3) 
neexistuje povinnost, aby správce daně sám přihlédnul k možnosti odečtu ztráty, 4) uplatnění ztráty do 
protokolu při kontrole, 5) respektování žádosti daňového subjektu při kontrole o uplatnění odečtu 
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ztráty, 6) nemožnost přihlédnout ke ztrátě uplatněné v rámci daňové kontroly, 7) uplatnění ztráty 
formou dodatečného daňového přiznání po proběhlé kontrole, 8) uplatnění daňové ztráty v odvolání po 
vytýkacím řízení, 9), uplatnění daňové ztráty při odvolání proti vyměření daně na základě vlastního 
daňového přiznání, 10) možnost žalovat rozhodnutí o stanovení ztráty. 
 
Dagmar Fitříková 
Daňové doklady v elektronické podobě a jejich využití v praxi 
Účetnictví v praxi, Sv. 13, (2013) č. 11, s. 4-7 
S účinností od 1. 1. 2013 platí změny v oblasti fakturace a daňových dokladů iniciované směrnicí 
Rady 2010/45/EU, na základě které se v této oblasti uplatňování DPH mění směrnice Rady 
2006/112/ES o společném systému DPH. Promítnutí těchto změn do zákona č. 235/2004 Sb., o dani     
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přineslo v r. 2013 mj. i zrovnoprávnění daňových 
dokladů v listinné a v elektronické podobě, což umožňuje plátcům v určité míře zjednodušení 
administrativy a také snížení nákladů na doručování daňových dokladů. Příspěvek se věnuje otázkám 
týkajícím se použití daňových dokladů v elektronické podobě se zaměřením na doklady ve formátu 
pdf. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Daňově transparentní entity 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 11, s. 36-40 
Vzhledem k rozvoji různých forem mezinárodních vztahů a jejich daňovým dopadům se příspěvek 
zabývá méně známou problematikou zdaňování transparentních entit. Zjednodušeně lze říci, že daňově 
transparentní entity nejsou podle práva státu, podle kterého byly založeny, považovány za poplatníky 
daně. Dosažené příjmy těmito entitami pouze "protékají" a zdaňovány jsou až společníky těchto entit 
ve státě, jehož daňovými rezidenty společníci jsou. 
 
Kateřina Surmanová a Luboš Kreč 
Daňové změny spustí nová vláda nejdříve v roce 2015 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 228 (22.11.2013), s. 2-3 
Shrnutí plánů potenciální vládní koalice na daňové změny v oblasti firemních daní, daní z příjmu 
fyzických osob, zdanění hazardu a úlev pro rodiny. -- Viz také příspěvek na s. 1 a 9. - K návrhům 
dalších připravovaných změn viz HN č. 239/2013 (9.12.2013), s. 1, 2-3. 
 
Walter Niermann 
Die Reform des steuerlichen Reisekostenrechts ab 2014 : zugleich Anm. zum BMF-Schreiben 
vom 30.9. 2013, DB0615022 
Reforma daňových předpisů k cestovním nákladům od roku 2014 : vč. pozn. k přípisu 
Spolkového ministerstva financí z 30.9. 2013 zveřejněného pod č. DB0615022 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 42, S. 2357-2362 
Přehled rozsáhlých změn v daňových předpisech k cestovním nákladům s komentářem k prováděcím 
předpisům finanční správy, doporučení k aplikaci nových předpisů v praxi. Zákonná definice 
prvotního místa činnosti. Daňový pohled na náklady spojené s jízdou a stravováním (vícenáklady) či 
náklady na ubytování, nová úprava v případě dvojí domácnosti. - Pozn. -- Tématu se věnuje i článek 
viz Finanz-Rundschau: Ertragsteuerrecht, č. 22 z 20. listopadu 2013, s. 1017-1022. 
 
Ján Kováč 
Drahý trik ministra Kažimíra : nie každá firma, ktorá je niekoľko rokov v strate, podvádza na 
daniach 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 41, s. 20-22 
Zabezpečování daňových zdrojů z podnikatelské sféry pro státní rozpočet SR; k návrhu na zavedení 
daňové licence pro ztrátové firmy, odstupňování výše licence, slabé stránky licence. Vysoký podíl 
ztrátových firem, firemní daňové štíty (daňové optimalizace). -- Rozpočtu SR v roce 2014 se stručně 
věnuje následující příspěvek na s. 23. 
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Ivan Macháček 
Firemní mateřská škola a její daňové řešení 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 11, s. 39-40 
Podmínky a možnosti uplatňování výdajů spojených s provozováním vlastní firemní mateřské školky 
do daňových výdajů; vymezení daňového řešení u zaměstnavatele. Mateřská škola ne/zapsaná ve 
školském rejstříku; příspěvek zaměstnavatele na pobyt dětí v cizí mateřské škole. Příklady. 
 
Jakob Bundgaard 
Hybrid financial instruments and primary EU law. Part 1 
Hybridní finanční nástroje a právo EU. Část 1 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 11, p. 539-554 
Daně jsou v kompetenci jednotlivých členských států EU, ale nesporným faktem zůstává, že Smlouva 
o fungování Evropské unie (SFEU) má značný vliv na daňové systémy zemí EU. Článek se v této části 
zabývá vlivem práva EU na hybridní finanční nástroje, přístupem členských zemí ke klasifikaci a 
zdanění hybridních finančních nástrojů a zkoumá soulad koordinačních pravidel s právem EU. - Pozn. 
-- Část 2 článku vyjde v European Taxation č. 12/2013. 
 
Tomáš Brandejs 
Intrakomunitární dodávky - aktuální vývoj 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 5, s. 3-5 
Osvobození od DPH dle § 64 zákona o DPH. K významnému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
(NSS) týkajícímu se interpretace zákona o DPH v souladu s principy evropského práva o DPH. 
Seznámení s případem (osvobození dodávky předplacených telefonních karet od DPH). Postup NSS, 
judikát NSS 5 Afs 83/2012-46, důkazní břemeno daňového subjektu, dostatečná míra obezřetnosti při 
dodávkách zboží do jiného členského státu EU. Postoj správy daní na základě rozhodnutí NSS ve věci 
Makro. 
 
Dušan Karolyi 
Košická chobotnica : daňové úniky 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 41, s. 24-25 
Boj s daňovým únikem v SR v oblasti DPH (neoprávněné/nadměrné odpočty). 
 
Jan Ronovský ; [rozhovor vedl] Milan Mikulka 
Letos mě nejvíc překvapuje vzestup výběru DPH 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 230 (26.11.2013), s. 15 
Specializovaný finanční úřad dohlíží v ČR na výběr daní od největších plátců - podniků s ročními 
tržbami nad dvě miliardy korun. V rozhovoru informuje jeho ředitel o poslání a činnosti úřadu, o jeho 
kontrolní činnosti a "desk auditu" i o personální náročnosti zajištění agend. Vyjadřuje se také ke 
státnímu dozoru nad loterijními společnostmi a loterijnímu odvodu. -- Viz také příspěvek na s. 1. 
 
Jan Knížek ; [rozhovor vedl] Milan Mikulka 
Méně kontrol? To není pravda, jen je děláme cíleněji 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 215 (5.11.2013), s. 14-15 
V rozhovoru se ředitel Generálního finančního ředitelství věnuje problematice daňových kontrol v ČR, 
jejich efektivitě a změně v poměru počtu uskutečněných kontrol a doměřených daní. Vyjadřuje se        
k rozdílu mezi klasickou daňovou kontrolou a postupem k odstranění pochybností, k počtu a náplni 
místních šetření, k přípravě rámcového plánu kontrol, k pohledu daňové správy na preventivní 
kontroly a shrnuje oblasti, na které se v budoucím roce daňové kontroly nejpravděpodobněji zaměří. 
 
Veronika Dvořáková 
Obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské 
unie. 3. díl 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 5, s. 15-21 
Rozsah aplikace obecných (GAAR) a specifických (SAAR) pravidel proti zneužití daňových systémů 
v Belgii, Dánsku, Estonsku, Rakousku a Řecku. Pravidla CFC, pravidla nízké kapitalizace, test 
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kontroly zahraniční společnosti, test finančních aktiv, pravidla proti zdaňování hybridních entit. - 
Pozn. -- Pokračování z č. 3/2013. 
 
Barbora Strnadová 
Od ledna musí mít zaměstnavatelé datové schránky nebo e-podpisy 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 218 (8.11.2013), s. 17 
K novým zákonným povinnostem podávat daňová přiznání k DPH v elektronické podobě (s výjimkou 
pro fyzické osoby s obratem nižším než šest milionů za posledních 12 měsíců) a k nutnosti mít v pozici 
zaměstnavatele pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení ověřený elektronický podpis nebo 
datovou schránku (elektronické podávání evidenčních listů důchodového pojištění, přehledů o výši 
pojistného nebo oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání aj.). K odhadovaným 
dopadům opatření na plátce. Doplněno praktickými radami ohledně zřizování datové schránky a 
elektronického podpisu. -- Informace o ročním odkladu povinnosti elektronické komunikace se ČSSZ 
viz příspěvek v HN č. 237/2013 (5.12.2013), s. 4. 
 
Christian Žmolík 
Odčitatelná položka z titulu výzkumu a vývoje : daň z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 11, s. 8-13 
Daňová podpora výzkumu a vývoje (vztahuje se na právnické i fyzické osoby), typologie podob 
projektů výzkumu a vývoje. Podmínky uplatňování odčitatelné položky, dokumentace požadovaná 
daňovou správou k prokázání nároku na odpočet (projekt výzkumu a vývoje). Zohlednění nákladů na 
realizaci projektu (osobní a další náklady). Podpora z veřejných zdrojů bez možnosti uplatnění 
odčitatelné položky, omezené uplatnění odpočtu na služby. Účtování o výzkumu a vývoji. 
 
Andrei Cracea 
OECD actions to counter tax evasion and tax avoidance (2013): base erosion and profit shifting 
and the proposed Action Plan, aggresive tax planning based on after-tax hedging and automatic 
exchange of information as the new standard 
Opatření OECD proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v r. 2013: eroze 
základny a přesuny zisků a navrhovaný Akční plán, agresivní daňové plánování založené na 
daňovém hedgingu a automatická výměna informací jako nový standard 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 11, p. 565-574 
Článek podává přehled o zprávách, které vydala OECD v první polovině roku 2013 k otázce vyhýbání 
se daňovým povinnostem a daňových úniků. OECD se spojila se zeměmi G20 v boji proti erozi 
základny a přesunování zisku a dosáhla značného pokroku v nastavení automatické výměny informací 
jako nového standardu. - Pozn. 
 
Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Barbora Kratochvílová 
Problematika vnitroskupinových služeb 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 11, s. 35-39 
Povinnost spojených osob při vnitroskupinových transakcích, pohled zákona o daních z příjmů a 
článku 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění na spojené osoby, princip tržního odstupu, vymezení osob 
náležejících mezi kapitálově propojené osoby, definice sdružených podniků. Princip tržního odstupu 
dle Směrnice OECD (o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy). Pokyny MF 
věnované výkladu zásad principu tržního odstupu. Typy služeb poskytovaných ve skupině, tradiční 
transakční metody, CUP (comparable uncontrolled price method), RPM (resale price minus), tradiční 
ziskové metody, TNMM (transactional net margin method), PSM (profit split method). Služby s nízkou 
přidanou hodnotou, metodické pokyny a předpisy, skutečnosti prokazované správě daní. Prokázání 
faktického poskytnutí služby. 
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Sascha Bleschick 
Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen : Alles auf Anfang? 
Procesní náklady jako mimořádné (životní) daňové náklady : vše na počátku? 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 20, S. 932-937 
Německým zákonem o realizaci evropské směrnice o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány, 
jakož i o změnách daňových předpisů (AmtshilfeRLUmsG), byl s platností od zdaňovacího roku 2013 
rozšířen § 33 zákona o dani z příjmů - čímž jsou procesní náklady ve výjimečných případech 
odpočitatelné coby mimořádné zatížení. Autor vysvětluje, za jakých předpokladů jsou náklady 
mimořádné a tedy odpočitatelné, tj. v souvislosti se soudním řízením (civilní soudní řízení). Citována 
je nově vložená věta zákona o daních z příjmů s výkladem včetně komentované judikatury a 
systémového posouzení nového předpisu, připojena je i reakce finanční správy a legislativců. - Pozn. 
 
Jiří Nigrin 
Příležitostná činnost a její zdanění 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 21, s. 2-6 
Vymezení příležitostného příjmu, subjekty s možností příležitostného příjmu. Provozované činnosti 
posuzované jako neoprávněné podnikání, pokuty a tresty. Zdanění příjmu z příležitostných činností, 
příklady a postupy, povinnost ne/podat daňové přiznání. 
 
Ondřej Trubač 
Specifika účinné lítosti v trestním právu daňovém 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 5, s. 10-14 
Trestní právo daňové, institut účinné lítosti (zvláštní ustanovení o účinné lítosti v trestním právu 
daňovém), sankcionování daňové nepoctivosti. Aplikační nejasnosti v souvislosti s účinnou lítostí, 
neprovázanost prekluzivní lhůty dle daňového řádu a trestního zákoníku. Účinná lítost v koncepci 
daňového řádu. Motivační doporučení k aplikaci účinné lítosti. Institut účinné lítosti namísto 
nedoporučované jednorázové daňové amnestie. - Pozn. 
 
Malcolm Gammie and Erik Röder 
Taxation of financial transactions 
Zdanění finančních transakcí 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 10, p. 529-535 
Jeden ze seminářů na 66. kongresu IFA v Bostonu v říjnu 2012 se zabýval návrhem na zavedení 
evropské daně z finančních transakcí (FTT). V článku se shrnuje rozsah a dopad návrhu a také 
alternativy dalších postupů a realizační problémy, které se zavedením FTT souvisí. - Pozn. 
 
Walter van der Corput, Fabiola Annacondia 
The European Court of Justice - recently decided and pending cases 
Evropský soudní dvůr - nové rozsudky a projednávané případy 
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 5, p. 302-313 
Seznam rozsudků Soudního dvora EU (ESD) a posudků generálních advokátů ESD v případech 
týkajících se DPH v uplynulých 12 měsících; seznam zbývajících případů projednávaných před ESD   
k 31. srpnu 2013; seznam případů, které byly v minulém roce vyřazeny z rejstříku ESD; souhrny 
rozsudků, posudků a dalších projednávaných případů, které ještě nebyly zveřejněny. - Pozn. 
 
Aleksandra Bal 
The vague concept of "taxable person" in EU VAT law 
Nejednoznačně definovaný pojem "osoba povinná k dani" v právu EU týkajícím se DPH 
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 5, p. 294-298 
I přes řadu rozsudků Soudního dvora Evropské unie k výkladu pojmu EU "osoba povinná k dani" 
zůstává tento pojem stále nejasný. V článku je podán přehled rozsudků ESD k tomuto tématu a pak 
jsou rozebírána dvě poslední kontroverzní rozhodnutí nejvyšší soudní autority v daňových otázkách     
v Německu, kterou je Bundesfinanzhof. - Pozn. 
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Pavel Uminský 
Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 11, s. 29-31 
Daňové trestné činy, skutková podstata trestného činu zkrácení daně, absence definice "větší rozsah 
zkrácené daně" (v trestním zákoníku). Stadia trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné platby 
(příprava/pokus/dokonání trestného činu, účinná lítost). Vylákání výhody na dani, možné pohledy či 
důvody nepodání daňového přiznání. 
 
Lucie Zdvihalová 
Výběr cel a daní za 1. pololetí 2013 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 9, s. 8-9 
Přehled celních a daňových příjmů vedených na účtech CS ČR k 30.6.2013; celkové inkaso 
spotřebních daní a ekologických daní, inkaso cla a DPH, příjmy z titulu dělené správy. 
 
Hana Straková 
Výklad pojmů "osoba povinná k dani", "ekonomická činnost", "plátce" a "osoba identifikovaná 
k dani" 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 11, s. 51-54 
Výklad uvedených pojmů z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty. 
 
Zdeněk Morávek 
Výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 11, s. 30-33 
Uplatňování DPH u neziskových subjektů, pohled na problematiku u obcí ve výkonu veřejné správy. 
Obce jako osoby ne/povinné k dani. Vymezování ekonomické činnosti (dle § 5 odst. 2 zákona o DPH 
a v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy), přehled činností považovaných za výkon 
veřejné správy. Doplněno příklady a judikaturou. 
 
Petr Gola 
Zdanění práce v České republice a u našich sousedů 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 11, s. 32-34 
Zdanění práce v ČR a jeho porovnání se zdaněním v Německu, Polsku, SR a Rakousku (výpočet 
zdanění je nastaven na podprůměrnou/průměrnou/nadprůměrnou mzdu). Důvody vysokého zdanění 
práce v ČR. 
 
Martin Děrgel 
Zelený bonus podporující výrobce elektřiny z FVE a DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 21, s. 16-17 
Problematika odpočtu daně na vstupu na straně výrobce elektřiny z fotovoltaických elektráren, daňový 
režim zelených bonusů resp. podpory od OTE (Operátor trhu s elektřinou). Příspěvek obsahuje odkaz 
na tzv. Koordinační výbor č. 382/18.09.12 (zástupců MF a Komory daňových poradců). 
 
Helena Machová 
Životní pojištění a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 21, s. 13-15 
Daňové dopady plateb na životní pojištění; soukromé životní pojištění zaměstnance s příspěvkem 
zaměstnavatele (ne/daňový náklad u zaměstnavatele, zdanitelný/osvobozený příjem u zaměstnance). 
Podmínky pro zohlednění odčitatelné položky u fyzické osoby; zánik nároku na odpočet v případě 
nedodržení podmínek. Příklady. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2013  
Živnostenský zákon - novela (změny v terminologii/podmínek provozování živnosti atd.). Zdaňování 
důchodů a penzí pracujících důchodců (vč. příkladů). Paušální výdaje a daňové přiznání fyzických 
osob za r. 2013 (vč. příkladů). Zasílání zboží do jiných členských států, třístranný obchod [hledisko 
DPH]. Jaké změny DPH přinese NOZ? 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 24/2013  
Přehled hlavních změn ve zdanění fyzických osob od 1.1.2014. Oprava a vyrovnání odpočtu daně 
podle zákona o DPH (vč. příkladů). Ukončení podnikání při úmrtí OSVČ. Nárok na mateřskou            
u OSVČ. Daňové zvýhodnění na děti a dlouhodobá pracovní neschopnost. 
 
č. 25-26  
Dotace z účetního a daňového pohledu (vč. příkladů). Obchodní majetek a zahájení podnikání           
v r. 2013. Případy vyřazení majetku z obchodního majetku a jejich daňové řešení. Dotazy (bezplatné 
využívání služebního bytu jednatelem společnosti, možnost vrácení pojistného v rámci EU, překážka 
v práci při pružné pracovní době, definice pracovního úrazu, podnikání na Slovensku, přechod na 
paušální výdaje u příjmů z pronájmu, mimořádná účetní závěrka ve vazbě na změny 2014, krácený 
koeficient DPH, kalkulace a ocenění vlastních výrobků, zvyšování kvalifikace OSVČ). 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Vadim Beneš 
Hypotéza finanční nestability Hymana Minskyho 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 3, s. 36-49 
Příspěvek rozebírá tzv. hypotézu finanční nestability Hymana Minskyho, která je významnou 
postkeynesiánskou teorií nestability soudobých tržních ekonomik. V kontextu krizového vývoje po     
r. 2007 se z ní stal hlavní teoretický podklad pro analýzu charakteristik vzniklé krize, jejích příčin a 
průběhů. První část příspěvku se věnuje rozboru Minskyho hypotézy, jejím pramenům a implikacím. 
Ve druhé části autor popisuje nedávnou finanční krizi a posuzuje odlišnosti krizové reality, Minskyho 
hypotézy a zjišťuje, zda hypotéza odpovídá realitě nedávné krize. - Pozn. 
 
Jan Janků 
Politicko-ekonomický cyklus v ČR 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 16, (2013) č. 3, s. 121-130 
Autor se v článku pokouší potvrdit či vyvrátit existenci politicko-ekonomického cyklu (PEC) a určit 
jeho typ v prostředí ČR (na datech za období 1993-2012). Nejprve popisuje jednotlivé teoretické 
modely politicko-ekonomického cyklu a zmiňuje širší kontext analyzované problematiky, poté 
následuje odvození lineárního regresního modelu, na který jsou teoretické modely PEC 
implementovány. Osm definovaných modelů PEC je odhadnuto pomocí metody nejmenších čtverců, 
dále verifikováno a jsou interpretovány jejich výsledky. Zdá se, že v ČR se projevuje existence 
politicko-ekonomického cyklu, při kterém vládnoucí politici, ve snaze ovlivnit výsledek voleb, 
prosazují účelovou hospodářskou politiku s cílem ovlivnit makroekonomické ukazatele. - Pozn. 
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George Economides ... [et al.] 
Smaller public sectors in the euro area : aggregate and distributional implications 
Menší veřejné sektory v zemích eurozóny : úhrnné a distribuční dopady 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 3, p. 536-558 
Autoři modelovým způsobem studují dopady zmenšení veřejného sektoru v eurozóně (zmenšení 
pojímají jako snížení veřejného zadlužení a/nebo redukci veřejných výdajů doplněné změnami v různých 
daních). Prostřednictvím predikčního modelu (dynamický model všeobecné rovnováhy s dvěma 
různými skupinami domácností) studují změny fiskální politiky s cílem konsolidovat veřejné 
zadlužení a snížit veřejné výdaje a odhadují střednědobý a dlouhodobý výstup a přínos pro blahobyt. 
Zkoumají úhrnné dopady (vztahující se k výkonu a blahobytu na hlavu) a distribuční dopady, které se 
týkají rozdílů v příjmu a blahobytu mezi zaměstnanci soukromého a veřejného sektoru. Ukazuje se, že 
problémem není jen zmenšení veřejného sektoru, ale také volba výdajově-daňového mixu. - Pozn. -- 
Viz i další příspěvky z monotematického čísla EMU: the way forward prezentované na stejnojmenné 
konferenci v září 2011. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
By Ralph Atkins 
A deceptive calm 
Ošidné ticho 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38378 (28.10.2013), p. 7 
Na dluhopisových trzích zemí EMU vládne klid. To, zda tato nová fáze krize eurozóny je udržitelná 
nebo zda se jedná o klid před příští bouří, pomůže rozhodnout o budoucnosti měnové unie. K uklidnění 
trhů přispěl program OMT, který prosadil prezident ECB Mario Draghi a který umožňuje v případě 
nutnosti neomezené intervence ECB na dluhopisových trzích. Otázkou je, zda nejde jen o falešný pocit 
bezpečí - investoři vidí rizika např. v nadměrném spoléhání na domácí kupující. 
 
Jana Šavelková 
Americké banky vracejí půjčky z krize. I s úroky 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 226 (20.11.2013), s. 18 
Vládě USA se vracejí zpět prostředky vložené do záchrany bank prostřednictvím programu TARP. 
Americké banky letos na sankcích za rizikové chování zaplatí přes 20 miliard dolarů, což je asi 
desetina částky, kterou americká vláda stabilizovala bankovní systém během nedávné finanční krize. 
Příspěvek se věnuje také složitostem soudních sporů, jež jsou proti bankám vedeny, a výši splátek a 
sankcí. Pokutování banky JP Morgan Chase za zmanipulované informace o kvalitě hypoték, kterými 
kryla vlastní cenné papíry. 
 
Capital remedy : financing Europe's small businesses 
Léčba kapitálem : financování malých podniků v Evropě 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8859, p. 74 
Evropské burzy se jako nikdy předtím snaží přilákat malé firmy. V článku se uvádějí příklady nových 
programů, zaměřených na rostoucí, exportně orientované či technologické malé firmy. 
 
Martin Wolf 
Carney's risky bet on big finance 
Riskantní sázka Carneyho na velké finance 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38380 (30.10.2013), p. 9 
Autor rozebírá vizi guvernéra Bank of England Marka Carneyho o dalším vývoji britského finančního 
trhu. Konstatuje, že finanční sektor sice je klíčovým zdrojem příjmů a pracovních příležitostí, ale 
současně vytváří nestabilitu a rostoucí příjmovou nerovnost. Otázkou také je, zda stále větší finanční 
expanze a přeshraniční integrace je přínosná. -- Viz i článek Carney is wise to nurture the City's future 
in finance ve FT ze dne 31. 10. 2013 na s. 9. 
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Cleaning the Augean stables : fixing Europe's banks 
Čištění Augiášova chléva : jak dát evropské banky do pořádku 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8859, p. 70, 72 
Evropská centrální banka začíná plnit svůj nový úkol - vyčistit bilance bank eurozóny od špatných 
půjček. Prvním krokem má být podrobná revize aktiv; současně banka stanovila přiměřeně tvrdé 
standardy, především pokud jde o výši kapitálu. Velkým příspěvkem ke znovuobnovení důvěry by 
mělo být zavedení společných pravidel v rámci regionu pro nedobytné pohledávky. 
 
Debtors' prison : the euro crisis 
Vězení pro dlužníky : krize eurozóny 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8859, p. 69-70 
Ještě více než půjčky jednotlivých států sužují eurozónu dluhy soukromého sektoru, domácností          
i firem. V článku se vysvětluje, jak nadměrné zadlužení brzdí ekonomický růst a které země měnové 
unie jsou nejzranitelnější. -- Viz i článek Europe's other debt crisis na s. 15. -- Český překlad článku 
viz čas. Ekonom č. 45/2013, s. 34-35. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2012 = The performance of German 
credit institutions in 2012 
Výnosnost německých úvěrových institucí v roce 2012 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 9, S. 13-46 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 9, p. 13-45 
Detailní analýza a hodnocení vývoje výnosnosti německých bankovních institucí ve finančním roce 
2012 dle jednotlivých skupin výnosů. Situaci na finančních trzích v daném období dominovalo 
stupňování dluhové krize a bankovní krize v eurozóně i opatření měnových politik prováděná velkými 
centrálními bankami. Klíčovou záležitostí reorientace obchodní politiky bankovního sektoru byly 
regulační požadavky na kapitál a likviditu dle Basel III. Statistický pohled na ziskovost a ztráty 
německých bank je doplněn o výklad úhrnu bankovních bilancí od r. 2007. V závěru připojen výhled 
pro další období. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedli] Marek Hudema, Luděk Vainert 
Důvěru v českou korunu jsme nepodlomili, lidé o nic nepřišli 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 227 (21.11.2013), s. 11 
V rozhovoru se guvernér České národní banky vyjadřuje k rozhodnutí bankovní rady o intervencích na 
devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovaly její kurz vůči euru poblíž hladiny 27 Kč 
za euro. Vysvětluje důvody oslabení koruny, načasování intervencí a jejich trvání i očekávané 
hospodářské změny a přínosy tohoto opatření. Krátce se vyjadřuje také k navýšení devizových rezerv, 
možnému posílení koruny po skončení intervencí i potenciálnímu dalšímu oslabování koruny. -- Viz 
také příspěvek viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla v čas. Ekonom č. 47/2013, s. 47-49. 
 
Jiří Beran 
K novému zákonu o směnárenské činnosti 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 11-12, s. 325-327 
K novému zákonu č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti - pojem směnárenské činnosti, směnárník a 
další osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost, provozovna, informační povinnosti, změny 
souvisejících zákonů. - Pozn. 
 
John Paul Rathbone ... [et al.] 
Latin American capital markets 
Kapitálové trhy Latinské Ameriky 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38396 (18.11.2013), sep. sect. (4 p.) 
Konjunktura cen komodit v Latinské Americe již možná končí, ale dluhopisové a akciové trhy i fúze a 
akvizice vykazují dobré výsledky. Jednotlivé články přehledu rozebírají situaci na kontinentu jako 
celku i v jednotlivých regionech a přinášejí informace o penzijních fondech, obchodování s měnami, 
silném vlivu USA aj. 
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Adam Nádaský, Peter Pénzeš 
Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 8, s. 25-28 
Analýza podstaty bitcoinů; právní povaha bicoinu, vydávání a oběh bitcoinu. Důvody a způsoby 
regulace bitcoinu (v Německu, USA, Thajsku), pohled ECB na bitcoin. Výhody obchodování               
s bitcoinem, negativum vysoké volatility směnného kurzu bitcoinu vůči oficiálním měnám. Zneužívání 
bitcoinu ke kriminálním aktivitám. - Pozn. 
 
Michal Franěk 
Nové pravomoci finančního arbitra 
Profi poradenství & finance, Sv. I, (2013) č. 11, s. 18 
Krátce k rozšíření působnosti a pravomocí finančního arbitra v oblasti životního pojištění, investičních 
fondů a v oblasti sporů souvisejících se směnárenskými obchody. -- Viz také příspěvek na s. 16-17. 
 
By Stephen Foley 
Playing to the cheap seats 
Hraní pro levná sedadla 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38396 (18.11.2013), p. 7 
Americké zajištěné fondy, které se dříve orientovaly na ultra-bohatou klientelu a institucionální 
investory, se obracejí k masám. Zakládají vzájemné investiční fondy (mutual funds) a snaží se získat 
drobné investory. Tato změna představuje výzvu pro regulátory, kteří střeží bezpečí investorů, 
zejména proto, že investování do vzájemných fondů se pro mnoho Američanů stalo hlavním 
prostředkem spoření na důchod. 
 
Radek Bednařík 
Podmínky pro kampeličky výrazně zpřísní. Omezí se jejich velikost : družstevní záložny 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 221 (13.11.2013), s. 16 
K důsledkům nové regulační směrnice EU a připravované novely zákona o spořitelních družstvech pro 
podnikání družstevních záložen v ČR. Požadavek na zvýšení minimálního kapitálu (ve stejné výši jako 
banky), změna struktury kapitálu. Ke zpřísňujícím opatřením požadovaným ČNB a k zastropování 
bilanční sumy kampeličky na pět miliard korun. 
 
Josef Tauber 
Pojištění vkladů a výzvy současnosti 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 10, s. 30-31 
Systém ochrany vkladů a finanční záchranná síť v ČR; úloha Fondu pojištění vkladů v ČR (FPV), 
instituce přispívající do FPV, výše příspěvků bank do FPV v letech 1995-2012. 
 
Pavel Páral 
Slíbená platí : pokud někoho devizové intervence ČNB překvapily, chyba je na straně přijímače, 
a nikoli vysílače 
Euro, Sv. 2013, č. 46, s. 16 
Komentář k měnovým intervencím ČNB zahájeným 7. listopadu 2013 a cíleným k oslabení koruny a 
odvrácení rizika deflace. Autor objasňuje důvody tohoto vynuceného znehodnocení měnového kurzu a 
shrnuje některé výhrady a dopady tohoto kroku centrální banky. -- Viz také příspěvky v HN               
č. 222/2013 (14.11.2013), s. 1, 2-3 a komentář na s. 8 a v HN č. 224/2013 (18.11.2013), s. 11. 
 
Jakub Nedoma, Radek Matuštík 
Svěřenské fondy budou své zisky danit podobně jako právnické osoby 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 10, s. 20-21 
Zavedení institutu svěřenského fondu (novým občanským zákoníkem od roku 2014). Charakteristika 
svěřenského fondu (trustu), výkon vlastnických práv u vyčleněné části majetku. Důvody založení 
fondu fyzickou/právnickou osobou. Daňový režim vázaný na svěřenský fond, předmět daně, poplatník 
daně, fikce daňové subjektivity. Daňový pohled na výplaty ze svěřenského fondu, případy daňového 
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osvobození (např. dědictví). Praktické výhody a využití institutu svěřenského fondu (např. alternativa 
k s.r.o.). 
 
By Daniel Schäfer, Alice Ross and Delphine Strauss 
The big fix 
Pěkná šlamastyka 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38392 (13.11.2013), p. 7 
Devizový trh je ve světovém měřítku největším finančním trhem, ale přes svou velikost je řízen jen 
malou skupinou globálních obchodníků. Přitom se jedná o jednu z nejméně regulovaných oblastí 
obchodování. Vzhledem k obviněním z možných manipulací však regulatorní orgány v současnosti 
vyšetřují, zda členové obchodní sítě nevyužili svou společnou tržní sílu, a i samotné banky provádějí 
vnitřní kontroly. 
 
Paul De Grauwe 
The European Central Bank as lender of last resort in the government bond markets 
Evropská centrální banka jako věřitel poslední instance na trzích státních dluhopisů 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 3, p. 520-535 
Autor v návaznosti na program OMT, který Evropská centrální banka spustila v září 2012, analyzuje, 
zda je úlohou ECB být věřitelem poslední instance na trzích státních dluhopisů. Oceňuje toto 
rozhodnutí centrální banky měnové unie a projednává různé argumenty odpůrců této nové role ECB 
(riziko inflace, fiskální důsledky, morální hazard, Bagehotovo pravidlo, právní námitky). Tvrdí, že 
centrální banka je jedinou institucí způsobilou ke stabilizaci finančního systému. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky z monotematického čísla EMU: the way forward prezentované na stejnojmenné konferenci 
v září 2011. 
 
The price is a blight : inflation 
Za cenu pohromy : inflace 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8861, p. 71-72 
Když centrální banky začaly uplatňovat "kvantitativní uvolňování", mnozí se obávali nekontrolované 
inflace. K tomu však nedošlo a naopak nyní hrozí bohatým zemím, především eurozóně, škodlivě 
nízká inflace. Centrální banky tak budou možná muset přistoupit k dalším nekonvenčním postupům. -- 
Problematikou inflace se zabývají i články The perils of falling inflation: the global economy na s. 14 
a Renouncing stable prices na s. 76. 
 
Third time lucky : digital banking 
Do třetice úspěšně : digitální bankovnictví 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8861, p. 73-74 
V bankovním sektoru dochází k překvapivému znovuvzkříšení digitálního bankovnictví. První vlna 
tohoto módního trendu přišla v době internetové bubliny v r. 2000, kdy nové online banky slibovaly 
znovuobjevení bankovnictví, ale brzo zanikaly i díky konzervativnosti zákazníků nebo byly prodány. 
Ke druhé vlně digitálního bankovnictví došlo kolem roku 2005, přičemž ambice již byly menší. Tyto 
banky v době finanční krize doplatily na investice do rizikových aktiv. Třetí vlna "bank bez poboček" 
se zdá být udržitelnější, protože rozšíření a sofistikovanost chytrých telefonů a tabletů umožňuje 
bankám nabízet daleko více služeb online. 
 
Martina Kláseková 
Zbohom, papier, prichádzajú plastové bankovky 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 43, s. 38-40 
Přechod na plastovou verzi bankovek ve Velké Británii, zkušenosti s plastovými penězi v Austrálii. 
Rekapitulace výhod a nevýhod plastových peněz. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
James Shotter, Eric Frey and Kester Eddy 
Doing business in Austria 
Podnikání v Rakousku 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38381 (31.10.2013), sep. sect. (4 p.) 
Rakousko je prosperující zemí eurozóny, ale pod slupkou blahobytu se skrývají různé strukturální 
problémy. Domácí pozorovatelé varují před ztrátou konkurenceschopnosti a upozorňují na to, že bez 
rozsáhlých reforem by mohlo střednědobě dojít k erozi prosperity. V přehledu se rozebírá povolební 
situace v zemi, pokrizové dopady státní pomoci bankám, situace na Vídeňské burze, obavy                  
z nezaměstnanosti aj. 
 
Tibor Lalinský 
Dominancia nominálnej konvergencie pokračuje, reálna konvergencia v EÚ stagnuje 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 8, s. 5-11 
Výsledky Analýzy konvergence slovenské ekonomiky k průměru EU (stav a výhled) vč. 
aktualizovaného pohledu na plnění maastrichtských kritérií v členských zemích a vývoj reálné 
ekonomiky. Faktory vývoje ukazatelů vnější nerovnováhy EU, v grafu relativní výkonnost a cenová 
hladina zemí EU resp. zemí v eurozóně a mimo eurozónu. - Pozn. 
 
Ján Kováč 
Elektrina zlacnie, aj keď slnko je proti : ceny energií 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 43, s. 47-48 
Výhledový trend v cenách elektřiny a plynu v SR pro rok 2014 a 2015. 
 
David Tramba 
Energetika, vzor 2040 : česká energetická koncepce finišuje. Oproti západním vzorům stále 
zaostává 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 47, s. 21-22 
K aktuální verzi státní energetické koncepce ČR (do r. 2040), která čeká na schválení. Seznámení se 
základními východisky nové energetické strategie, porovnání odlišností s předchozí verzí i doporučeními 
IEA. Pohled na záměry ohledně snižování podílu uhlí při výrobě elektrické energie, ekologizace 
energetiky, energetických úspor a očekávaného vývoje spotřeby elektřiny. K alternativám budoucího 
vývoje energetiky a k otázce investic do moderních energetických zdrojů. -- Viz také příspěvek v čas. 
Euro č. 48/2013, příloha Energetika s. II-III. -- Rozhovor s jedním z tvůrců koncepce viz Energetika: 
jít svou cestou, příloha HN č. 239/2013 (9.12.2013), s. II. 
 
Václav Lavička, Simone Radačičová 
Evropská ekonomika se zvolna zotavuje. Krizi ale ještě zcela nepřekonala : hospodářské 
vyhlídky 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 219 (11.11.2013), s. 14 
Autoři shrnují závěry podzimního hospodářského výhledu EK pro ekonomiky členských států EU. 
Tempo růstu zůstává utlumeno, nejistoty přetrvávají, nicméně hospodářské zotavení by v roce 2014 
mělo nabírat na síle (1,4% v EU a 1,1% v eurozóně). K mírnému zlepšení hospodářského výhledu 
Německa; francouzské signály možného návratu do recese; zhoršení prognózy a nekontrolovatelný 
rozpočtový schodek Španělska; ukončení recese řecké a italské ekonomiky; optimistická předpověď 
pro ČR - vzestup o 1,8%. V grafech je znázorněna letošní očekávaná meziroční změna HDP ve státech 
EU a míra nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU. -- Odhadům růstu HDP pro rok 2014 v ČR se 
věnují příspěvky v HN č. 223/2013 (15.11.2013), s. 1, 14 a 15. 
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Neil Buckley ... [et al.] 
Investing in Central & Eastern Europe 
Investování ve střední a východní Evropě 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38388 (8.11.2013), sep. sect. (4 p.) 
Několik zemí regionu střední a východní Evropy se blíží 10. výročí členství v EU, přičemž tyto státy 
již nejsou považovány za rozvíjející se ekonomiky. Přehled je věnován investiční aktivitě v regionu, 
především v Polsku, komerčním nemovitostem, burzovním obchodům v Rusku, dohodám mezi 
Ukrajinou a EU aj. 
 
Jan Cienski ... [et al.] 
Investing in Poland 
Investování v Polsku 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38402 (25.11.2013), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu věnovaném Polsku se rozebírá hospodářská a politická situace v zemi, penzijní reforma, 
zemědělství, energetika, export, nemovitosti aj. 
 
Tobias Buck, Miles Johnson 
Investing in Spain 
Investování ve Španělsku 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38379 (29.10.2013), sep. sect. (4 p.) 
Španělská ekonomika sílí, ale špatná nálada přetrvává. Výrazně klesla důvěra v politiky, soudní 
systém a dokonce i monarchii. Jednotlivé články přehledu se zabývají trhem nemovitostí, 
bankovnictvím, infrastrukturou, cestovním ruchem aj. 
 
Jonathan Soble ... [et al.] 
Japan 
Japonsko 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38381 (31.10.2013), sep. sect. (4 p.) 
Pozitivní vůdcovství a perspektiva opětovného pořádání olympijských her v Tokiu podporují důvěru 
země v dobrý vývoj. V jednotlivých článcích přehledu se rozebírá hospodářská situace Japonska, 
hospodářská politika "Abenomie", situace v průmyslu, energetice a nemovitostech aj. 
 
Šárka Laboutková, Dana Semotjuková 
Komparace vybraných ukazatelů institucionální kvality členů a nečlenů EU ve východoevropském 
regionu 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 3, s. 71-96 
Problematika sledování institucionální kvality (tj. hodnocení úrovně a funkčnosti institucí) jako 
možného alternativního ukazatele ekonomické úrovně státu. Autorky zjišťují, zda členství v integračním 
seskupení může pozitivně ovlivňovat kvalitu institucí tranzitivních ekonomik, a tedy i jejich 
ekonomickou úroveň. Příspěvek porovnává rozdíly ve vývoji mezi státy východoevropského regionu, 
které se staly členy EU (Estonsko, Litva, Lotyšsko), a zbývajícími evropskými zeměmi bývalého 
SSSR, jež mají na EU určité vazby (Rusko, Ukrajina, Moldavsko a Bělorusko), z hlediska několika 
vybraných ukazatelů institucionální kvality. Vybrané přístupy k hodnocení a měření kvality 
institucionálního prostředí by měly pokrývat mikroekonomickou stránku institucionální kvality, 
zejména fungování podnikatelského prostředí a činnost firem v daných zemích ve srovnatelném čase. 
Autorky zvolily tři indexy: Index ekonomické svobody, Index vnímání korupce (CPI) a Doing 
Business Index (DB Světové banky), seznamují s jejich metodologií a následně provádějí komparaci 
států z hlediska vybraných indexů institucionální kvality. - Pozn. 
 
Cordula Tutt, Henning Krumrey, Silke Wettach 
Lange Leitung bis zur Reform 
Dlouhé vedení až k reformě 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 42, S. 20-25 
Příplatek na ekologickou elektřinu se v roce 2014 v Německu opět zvýší a celkově se hodně prodraží, 
pokud dojde k připojení velkých větrných parků a podniky budou využívat vlastní větrnou či sluneční 
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elektřinu. Pohled na: cenové složky elektřiny, fungování zákona o obnovitelných energiích (EEG), 
vývoj ceny proudu pro soukromé a průmyslové spotřebitele v letech 2000-2013, garantovanou cenu 
proudu. K doporučení EU provést generální revizi německého zákona o obnovitelných energiích        
(z důvodu možného porušování soutěže v EU a trvalého růstu ceny elektřiny v Německu). 
 
Joel Budd 
Looking for a future : special report on Britain 
Hledání budoucnosti : zvláštní zpráva o Británii 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8861, centr. sect. (16 p.) 
Přehled se zaměřuje na postavení Velké Británie ve světě a nutnost jejího návratu k dědictví 
otevřenosti, inernacionalismu a obchodování. Jsou rozebírány souvislosti mezi vývozem a 
hospodářským vývojem, vztahy s Evropou, otázky imigrace, případné oddělení Skotska od Británie, 
rozvoj měst aj. -- Viz i článek Little England or Great Britain? na s. 13. 
 
[makroekonomické oddělení ČMKOS] 
Podle skutků poznáte je 
Sondy, Sv. 2013, č. 11, s. 10-13 
Stručné shrnutí výsledků činnosti všech polistopadových vlád v oblasti hospodářského růstu, mezd a 
platů, nezaměstnanosti a zadlužení státu. -- Vyšlo v časopise Pohledy, č. 2/2013 pod názvem Fakta      
o ekonomických skutcích vládních koalic od devadesátých let. 
 
Slavoj Czesaný 
Polsko prokázalo odolnost vůči krizovým situacím 
Euro, Sv. 2013, č. 46, s. 60-61 
Autor kladně hodnotí udržení růstové výkonnosti Polska v krizových letech 2008-2012, shrnuje hlavní 
podmínky polského hospodářského růstu, popisuje proticyklickou fiskální politiku i oslabení zlotého 
vůči euru. Věnuje se také situaci polského finančního sektoru a slabým stránkám rozvojového procesu 
této ekonomiky (nezaměstnanost, nízká konkurenceschopnost aj.) 
 
Tomáš Holub 
Proč ČNB sáhla na kurz koruny : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 46, s. 30, 32 
Popis očekávaného budoucího makroekonomického vývoje ČR dle základního a alternativního 
scénáře nejnovější prognózy ČNB. Vývoj ekonomiky v situaci devizových intervencí zachycuje 
alternativní scénář prognózy. K předpokladům meziročního poklesu HDP, ale s následným oživením a 
mezičtvrtletním růstem. Dále k determinantám růstu ekonomiky v letech 2014 a 2015, k očekávanému 
vývoji na trhu práce a k růstu mezd. Následně k důvodům snižování celkové inflace a k očekávanému 
inflačnímu vývoji v letech 2014 a 2015. Na závěr krátce ke stabilizační úloze měnové politiky 
prostřednictvím kurzu koruny a k intervencím na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny. -- Viz 
také příspěvek OECD zhoršila výhled Česka a podpořila centrální banku v HN č. 226/2013 
(20.11.2013), s. 17. 
 
Neil Buckley ... [et al.] 
Serbia 
Srbsko 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38379 (29.10.2013), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářský a politický přehled o Srbsku se zaměřuje především na otázky spojené s případným 
členstvím země v EU, dále na potřebné reformy, úsporný plán vlády, bankovnictví, průmysl, 
zemědělství, energetiku aj. 
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Simon Mundy, Song Jung-a and Jun Kwang-Woo 
South Korea 
Jižní Korea 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38386 (6.11.2013), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářský a politický přehled o Jižní Koreji přináší informace o důrazu na inovace a startující 
firmy, o velkých podnikových konglomerátech (chaebol), bankovním sektoru, vztazích s KLDR aj. 
 
The S word : Russia's economy 
Slovo na "s" : ruská ekonomika 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8861, p. 31-32 
Ruské hospodářství stagnuje. Výroba zpomaluje a také soukromá spotřeba začíná klesat. Ruské 
podniky nemohou konkurovat cenou ani kvalitou. Otázkou je, zda současný vývoj povede k potřebným 
strukturálním reformám. 
 
Tomáš Plhoň 
Záhadné oživení : britská ekonomika směřuje po letech stagnace k rychlému růstu. Nikdo neví 
proč 
Euro, Sv. 2013, č. 45, s. 44-45 
Ve třetím čtvrtletí roku 2013 vykázala Velká Británie největší stabilní růst od r. 2009 a i budoucí 
vyhlídky jsou velmi optimistické. Očekávání ohledně britského hospodářství podpořila růst úvěrů a 
soukromých půjček, spotřebu domácností, rostou ceny nemovitostí i počet prodaných aut. Otázkou ale 
zůstává, co je příčinou hospodářského oživení britské ekonomiky, když ještě v létě byly rozpočtové 
škrty a hospodářská politika současné vlády pod palbou kritiky. Autor upozorňuje na některá rizika a 
nabízí pohled na ekonomické vysvětlení současného stavu. 
 

Informatika. Počítače 
 
Alena Sahánková, Jiří Benda 
Odborná knihovna MF 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 10, s. 8-9 
Charakteristika zaměření, činností a spektra služeb Odborné knihovny ministerstva financí, 
disponibilní informační zdroje a jejich dostupnost. Kontaktní údaje. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Martin Potůček 
Nová sociální smlouva - klíč k politické legitimitě evropské integrace 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 3, s. 3-11 
Autor se nejprve krátce věnuje historickému vývoji sociální dimenze Evropské unie obecně a zvláště 
pak v bývalých zemích komunistického bloku, které rozšířily řady členských zemí v minulé dekádě. 
Shrnuje, jaká je působnost a role EU v sociální oblasti, a zamýšlí se nad pojmem Evropský sociální 
model. Dále hodnotí existující náměty na posílení sociální dimenze evropské integrace jako podmínky 
udržení politické legitimity, a tím i pokračování evropské integrace. K základnímu minimálnímu 
příjmu, ke garanci univerzálního poskytování veřejných sociálních služeb, které jsou vnímány jako 
podmínka kvalitního života. 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

23 

Dáša Hyklová 
Turecké pochybnosti : jednání o vstupu do EU se už léta nehýbe z místa. Sebevědomá Ankara 
pomalu ztrácí zájem a zvažuje jiné možnosti 
Euro, Sv. 2013, č. 44, s. 50-51 
Pohled na situaci a perspektivy přijetí Turecka do Evropské unie. K překážkám uzavírání přístupových 
kapitol, k výhradám některých členských států k vstupu Turecka, ke stagnaci a k převaze politické 
agendy ve vyjednáváních. Přístup Unie vůči Turecku se odráží i ve veřejném mínění a výrazném 
poklesu podpory členství v EU ze strany obyvatelstva. Krátce k hospodářské výkonnosti země a jejím 
vyhlídkám na přijetí. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Martin Wolf 
Germany is a weight on the world 
Německo je pro svět břemenem 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38386 (6.11.2013), p. 9 
Velký přebytek německého běžného účtu, který kritizují USA, představuje skutečně velký problém, 
především pro budoucnost eurozóny. Přebytek vývozu nevyjadřuje jen konkurenceschopnost, ale i převahu 
výroby nad spotřebou. Autor vysvětluje, proč Německo svou politikou ožebračuje sousedy a zhoršuje 
slabý výkon světové ekonomiky a upozorňuje na postup deflace v eurozóně. 
 
Karel Sedláček 
Historické stezky. III. 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 9, s. 14 
Historie celnictví ČR; Jantarová stezka. Další možné obchodní cesty (severojižní evropské tranzity), 
informace o jednom z nejstarších celních řádů (tzv. raffelstettenský statut) a citace jeho částí. 
 
Karel Sedláček 
Historické stezky. IV. 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 10, s. 14 
Historie celnictví. Stezky a cesty jihozápadních Čech, Zlatá stezka (Dolní Zlatá stezka, Linecká 
stezka, Střední a Horní Zlatá stezka). 
 
Karel Sedláček 
Historické stezky V. 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 11, s. 14 
Historie celnictví. Horní Zlatá stezka (od poloviny 14. století), soumaření. 
 
By Shawn Donnan 
Into uncharted waters 
Do nezmapovaných vod 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38376 (25.10.2013), p. 9 
V letech 1980-2011 rostl objem obchodu téměř o 7 % ročně, zatímco průměrná roční míra růstu 
globální ekonomiky činila 3,4 %. V loňském roce došlo k porušení tohoto trendu a letos se situace 
opakuje, protože obchod má růst jen o 2,5 %, kdežto hrubý domácí produkt o 2,9 %. To vyvolává 
mezi ekonomy diskusi o tom, zda se jedná o jen přechodný jev nebo o zásadní strukturální posun ve 
světovém obchodu. Jeden z ekonomů upozorňuje na to, že od r. 2008 zavedly země G20 na 1 500 
protekcionistických opatření. 
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Bohumila Kotenová 
Registr distributorů PHM 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 11, s. 3, 10-11 
Novela zákona o pohonných hmotách (účinná od 1. října 2013); nově upravené podmínky pro 
distributory pohonných hmot a pro distribuci pohonných hmot na daňovém území ČR. Definice 
distributora pohonných hmot, podmínky distribuce pohonných hmot, podmínky registrace distributora 
pohonných hmot. Registrační řízení, postup distributora registrovaného do 30. září 2013, živnostenské 
oprávnění k "distribuci pohonných hmot", podmínka spolehlivosti (potřebné stanovisko celního 
úřadu), podmínka bezdlužnosti, poskytnutí kauce (dva možné způsoby). Ukončení činnosti v oblasti 
distribuce pohonných hmot, zánik registrace (zrušení registrace z moci úřední). -- K tématu viz též 
Daně a právo v praxi, č. 12 z 21.11. 2013, s. 46-48. 
 
Vendula Pavlicová 
Rozvojová spolupráce jako nástroj bezpečnostní politiky České republiky 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 3, s. 120-131 
Příspěvek vychází z analýzy oficiálních dokumentů vlády ČR týkajících se oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce a oblasti bezpečnosti a věnuje se vztahování rozvojových snah k bezpečnostní 
politice státu. Diskurzivní analýza se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem se do diskurzu vládních 
dokumentů promítá vnímání zaostalosti jako zdroje konfliktu a rozvojových snah jako nástroje 
zajišťování bezpečnosti. Podobně je analyzováno rovněž přenášení kompetencí ze státu a jeho složek 
na nestátní aktéry. Ukazuje se, že v počátcích existence samostatné ČR jsou rozvojové snahy a 
bezpečnostní politika vnímány jako dvě oddělené sféry zahraniční politiky, na přelomu tisíciletí však  
v dokumentech narůstá vymezování se vůči Jihu a zaostalost začíná být rámována jako bezpečnostní 
problém, nicména rozvojová spolupráce je vnímána jako nástroj prevence konfliktu zatím jen 
okrajově. Důležitý zlom přinášejí události 11. září 2001 a ČR ve snaze o větší zapojení do globální 
liberální governance přebírá diskurz důležitých hráčů globálního Severu. Dochází tak nejen k sekuritizaci 
rozvojových snah, ale jako bezpečnostní problém jsou zarámována i další témata (rychlý populační 
růst, otázky životního prostředí). - Pozn. 
 
Jana Sereghyová 
Specifika současného vývoje mezinárodního obchodu a predikce jeho proměn ve střednědobém 
horizontu 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 3, s. 50-59 
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje mezinárodního obchodu a mapuje proměny jeho zaměření, 
věcné náplně a dynamiky růstu. Rozebírá predikci růstu světového dovozu (období 2013-2014), 
perspektivy exportu i některé nové rysy mezinárodního obchodu (zvýšení podílu rozvojových zemí a 
mladých ekonomik na mezinárodním obchodu, růst jiho-jižního obchodu, změny ve struktuře a 
věcném obsahu mezinárodních toků zboží, zvýšený výskyt celních unií a zón volného obchodu, na 
kterých se podílí jen omezený počet států). Vychází z analýz, které byly diskutovány na letošním 
jarním zasedání Asociace evropských konjunkturálních ústavů. - Pozn. 
 
Tereza DE Castro 
Trade among BRICS countries : changes towards closer cooperation? 
Obchod mezi zeměmi BRICS : směřují změny k užší spolupráci? 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 16, (2013) No. 3, p. 131-147 
Současný vývoj světové ekonomiky přináší nové pojetí mezinárodních vztahů, ve kterém vytvářejí 
rozvíjející se trhy - a zejména ekonomiky BRICS - protiváhu k již existujícím světovým mocnostem 
(USA, EU, Japonsko). Příspěvek zkoumá měnící se geografickou skladbu exportů zboží ze zemí 
BRICS s ohledem na významné změny v mezinárodním obchodě v posledním desetiletí (2001-2010), 
charakterizuje exportní trendy a zaměřuje se na regionální obchodní orientaci mezi zeměmi BRICS 
vzájemně a mezi BRICS a USA, EU a Japonskem. Identifikuje skupiny zboží, jichž se týkají změny    
v obchodních vztazích, a analyzuje možné odlišnosti. Ukazuje se, že vzájemný zahraniční obchod 
zemí BRICS zaznamenal jistá zlepšení, která by mohla znamenat jejich užší obchodní spolupráci. 
Nicméně vývozní tendence jednotlivých BRICS ekonomik se značně liší. Hodnocení vývozní  
intenzity Brazílie a Indie ukazuje změnu orientace od EU, USA a Japonska na jiné trhy. U Jihoafrické 
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republiky narůstá export do asijských států, zatímco Rusko vykazuje nadprůměrnou intenzitu obchodu 
s EU, což je pravým opakem exportních vztahů mezi Čínou a EU. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Dietrich Jacobs, Anja Jacobs 
Ausgewählte praktische Probleme bei der erbschaft-/schenkungsteuerlichen Bewertung kleiner 
und mittlerer Unternehmen 
Vybrané praktické problémy při oceňování malých a středních podniků pro účely daně dědické 
a darovací 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 43, S. 2401-2407 
Oceňování malých a středních podniků (MSP) v Německu pro účely daně dědické a darovací; aktuální 
(oceňovací) legislativa a stanovisko finanční správy. Odvození obecné hodnoty z prodejů mezi cizími 
třetími osobami. Zjišťování hodnoty metodami ocenění podniku, volba metody. Obvyklá praxe 
ocenění MSP; omezená aplikace zjednodušené výnosové metody (neboť dle finanční správy často 
vede k nadhodnocení podniku). - Pozn. 
 
D. Delhaes, T. Sigmund, M. Fasse 
Der Fluch der guten Tat 
Prokletí dobrého skutku 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 199 (16.10.2013), S. 1, 4-5 
Finanční podpora německých politických stran poskytovaná jednotlivci a firmami, povinnost 
zveřejňování darů nad částku 50 000 eur, trend přechodu firem od finanční podpory ke sponzoringu. 
Příklady částek poskytovaných konkrétními firmami v roce 2013. 
 
Rise of the distorporation : the new American capitalism 
Nástup deformovaných podniků : nový americký kapitalismus 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8859, p. 26-28 
Řada amerických podniků začíná měnit svou strukturu, způsob, jakým jsou financovány a řízeny, a 
tím se mění rozdělování bohatství, které vytvářejí. To ovlivňuje způsob, jakým funguje americký 
kapitalismus. Z korporace se stává "distorporace". Mezi podnikovými mutacemi, které si získávají 
oblibu, se uvádí "master limited partnership" (MLP) a "business development company" (BDC). -- Viz 
i článek Subterranean capitalist blues: finance in America na s. 20. 
 
Jan Januš 
Trestání firem se rozbíhá naplno : jak ochránit firmu před riziky, která přináší zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob? 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 44, s. 35-37 
K možným dopadům zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízením proti nim na chování 
podniků, důležitost včasné prevence, vytvoření pravidel interních postupů a jednání a chování dle 
etických kodexů. Úvaha nad nežádoucími souvislostmi zákona, zejména jeho zneužitím v rámci 
konkurenčního boje. Doplněno přehledem, jak zabránit trestnímu stíhání firmy v deseti krocích. -- Viz 
také příspěvek v čas. Euro č. 47/2013, s. 55. 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Melanie Mühlberger 
EU-Anforderungen an Pensionskassen und Pensionsfonds auf dem Prüfstand 
Přezkum požadavku EU na penzijní pokladny a penzijní fondy 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 41, S. 2281-2288 
Plánovaná novelizace směrnice EU pro zařízení podnikového důchodového zabezpečení dle předpisů 
Solvency II by značně zvýšila náklady na straně zaměstnavatelů (kapitál potřebný ke krytí rizik) a 
přitom by nijak podstatně nezlepšila úroveň zabezpečení nároků pojištěnců. Příspěvek ukazuje, že 
smlouvy pojišťoven a podnikové důchodové zabezpečení vykazují rozdíly co se týká účastníků či 
rozložení rizik, a proto je pro novelizovanou směrnici navrhován odstupňovaný model dozoru. 
HBS/Holistic Balance Sheet, QUIS/Quantitative Impact Study, efekty HBS. - Pozn. 
 
Lucie Jandová 
K praktickým problémům implementace NOZ do pojištění 
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 31, s. 40-59 
Článek se zabývá některými spornými či problematickými otázkami vyplývajícími z procesu 
implementace nového občanského zákoníku do pojišťovnictví. Rozebírá přechodná ustanovení zákona 
a otázku uzavírání pojistných smluv zejména v období blízkém 1.1.2014, odpovědnost za 
škodu/povinnost nahradit újmu, zajištění pohledávek ve vztahu k pojištění, kogentní vs. dispozitivní 
ustanovení NOZ, ochranná ustanovení zákona směrem k pojištění, institut pojistného zájmu a šetření 
pojistné události. 
 
Hana Beránková 
Přehled obsahu obecných pokynů k přípravě na Solventnost II 
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 31, s. 84-93 
Příspěvek stručně charakterizuje význam konečného znění obecných pokynů EIOPA, tzv. guidelines, 
jejichž účelem má být příprava pojistného trhu i dohledových orgánů na režim Solventnost II. Ty mají 
preventivně zabránit případným odchylkám v dohledové činnosti v jednotlivých členských státech a 
zajistit, aby se ve všech zemích podoba přípravy na Solventnost II příliš nelišila. Autorka popisuje 
zasazení vzniku guidelines do kontextu příprav směrnice Omnibus II, věnuje se způsobu, jakým budou 
aplikovány, a samotnému obsahu guidelines (oblast řídicího a kontrolního systému, prospektivní 
posuzování vlastních rizik pojišťovny nebo zajišťovny založené na ORSA, předkládání informací 
dohledovým orgánům, před-žádosti o interní modely). - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
By James Fontanella-Khan and Peter Wise 
A job half-done 
Polovičatá práce 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38375 (24.10.2013), p. 7 
Eurozóna se konečně dostává z recese, ale úporně vysoká nezaměstnanost podkopává hospodářské 
oživení. V současnosti dosahuje míra nezaměstnanosti v průměru za celou unii 12 % a v periferních 
zemích činí až 25 %. Situace je ilustrována na příkladu Španělska, Finska, Portugalska a Francie. 
 
Ladislav Jouza 
Odměny zaměstnanců ve veřejné správě 
Národní pojištění, Sv. 44, (2013) č. 11, s. 26-28 
Problematika péče o zaměstnance jako součást úpravy pracovněprávních vztahů. Odměny (doplňková 
nenároková složka platu) ve veřejných službách a správě, odměna za mimořádnou práci, cílové 
odměny (nový nástroj s motivačním prvkem k získávání a stabilizaci vysoce kvalifikovaných 
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odborníků), sociální výhody a peněžní dary (odměny) dle vyhlášky o FKSP. Problematika poskytování 
odměn a půjček v zaměstnání dle kolektivních smluv. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
 
č. 12/2013  
Živnostenský zákon v souvislosti s rekodifikací - novela. Zákon o hmotné nouzi - novela. Vznik 
pracovního poměru podle NOZ. Zaměstnanci ve „zvláštním režimu“. [Správný postup při] 
poskytování stravenek zaměstnancům. Co se mění v zákoníku práce v roce 2014. Zaměstnanecké 
slevy na daních. Zdravotní pojištění a průměrná mzda v roce 2014. Zákon o životním a existenčním 
minimu - novela. Solidární zvýšení daně a zálohy na daň v r. 2013 a 2014. EU - určení příslušnosti 
k právním předpisům. Dopady ekonomické krize ve zdravotním pojištění. 
 

Právo 
 
Jan Pichrt 
Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích : minulost, současnost a budoucnost 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 21, s. 725-731 
Dlouhodobě klesající počet pracovněprávních sporů projednávaných před obecnými soudy je (mimo 
jiné) zapříčiněn nechutí zaměstnanců domáhat se svých práv soudní cestou, a to i s ohledem na 
předpokládanou délku soudního řízení. V článku jsou stručně popsány alternativní způsoby řešení 
pracovněprávních sporů, které mají v ČR historickou tradici a jejichž aplikace by mohla vést ke změně 
tohoto negativního trendu. - Pozn. 
 
Dieter Stützel 
Das geänderte Ordnungsgeldverfahren bei Verletzung von Offenlegungspflichten 
Pozměněné řízení o pořádkových pokutách v případě porušení zveřejňovací povinnosti 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 42, S. 2345-2349 
Německý pozměňovací zákon k Obchodnímu zákoníku mění řízení o pořádkových pokutách v případě 
nedodržení zveřejňovací povinnosti (navazuje na zákon EHUG/zákon o elektronických obchodních a 
družstevních registrech, jakož i podnikových registrech); jsou představeny tři oblasti nově upravené 
zákonem (např. změkčení dřívější tvrdosti), zmíněna jsou i významná soudní rozhodnutí. Zveřejňovací 
povinnost, povinné subjekty, rozsah zveřejňovací povinnosti. Průběh řízení o pokutě, výše pokut, 
lhůty, stanovení pokuty, snížení pokuty. - Pozn. 
 
Jitka Mráčková 
Inovace v oblasti patentového práva 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 3, s. 97-108 
Příspěvek se zabývá rozborem současného stavu a hlavních trendů v oblasti evropské patentové 
ochrany jako součásti práv k průmyslovému vlastnictví. Hlavní pozornost je věnována evropskému 
patentovému systému a jeho vývoji, evropskému patentu s jednotným účinkem (unijnímu patentu) a 
tzv. patentovému balíčku z prosince 2012. Autorka také shrnuje výhody, které unijní patent může 
přinášet inovujícím podnikům, a jeho dopad na ČR. V další části se věnuje statistické analýze 
evropských patentů v České republice (růst počtu patentů, oborová a institucionální struktura 
přihlašovatelů o patentovou ochranu, konkurence v udělování ochrany na užitné vzory, nízká 
patentová aktivita přihlašovatelů z ČR v zahraničí) a problematice patentů v kontextu nového 
občanského zákoníku. 
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Jiří Slováček, Jan Provazník 
K některým otázkám promlčení smluvní pokuty a úroku z prodlení podle staré a nové úpravy 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 20, s. 687-692 
Koncepce smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení se s nástupem nového občanského zákoníku 
nemění, dosavadní závěry o těchto institutech tak budou platné i po 1. 1. 2014. Vzhledem k nové 
dispozitivní úpravě délky promlčecí doby bude muset ovšem rozhodovací praxe řešit otázky, jaké 
důsledky bude úprava promlčecí doby hlavního závazku mít na tyto instituty s ohledem na jejich 
koncepční a systematické vymezení. - Pozn. 
 
František Novák 
Legislativa ČR v roce 2012 - kvantitativní přehled 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 11, s. 1132-1149 
Článek přináší základní popis legislativy České republiky, jak se vyvíjela v roce 2012, či jakých 
celkových hodnot jednotlivých sledovaných ukazatelů bylo v tomto roce dosaženo. Jedná se o součást 
pravidelného monitoringu české legislativy, resp. formálních výsledků legislativní činnosti příslušných 
orgánů státu, jak se zobrazují prostřednictvím jejich zveřejňování ve Sbírce zákonů České republiky 
nebo Sbírce mezinárodních smluv. Tento kvantitativní přehled legislativy ČR je pravidelně publikován 
na stránkách časopisu Právník od r. 2009, avšak s datovým záběrem až po r. 2007. - Pozn. 
 
Jan Januš, Jan Klesla 
Nový občanský zákoník rozváže ruce podnikatelům : nejvýznamnější změny ve smluvním právu 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 223 (15.11.2013), s. 17-19 
Třetí část série článků připravených ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce a věnovaných novému 
občanskému zákoníku. Tento příspěvek upozorňuje na liberalizaci smluvního práva a na změny          
v oblasti smluv, obchodních vztahů a obchodních podmínek. K rozšíření možností uzavírat smlouvy 
ústně, zpětnému napravování i doplňování základních náležitostí smlouvy, k uvolňování smluvních 
pravidel a předsmluvní odpovědnosti. K právní úpravě kupní smlouvy v novém občanském zákoníku 
(§ 2079 - § 2183). 
 
Tomáš Dočkal 
Přiměřenost výše smluvených úroků a smluvených úroků z prodlení 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 22, s. 778-782 
Článek se zabývá otázkou přiměřenosti smluvených úroků a úroku z prodlení ve světle rozsudků 
Nejvyššího soudu a závěrů Ústavního soudu. - Pozn. 
 
Ivan Karpják 
Se statutáry se nový zákon o obchodních korporacích nemazlí 
Euro, Sv. 2013, č. 45, s. 53 
Autor shrnuje postihy, které hrozí od ledna 2014 (v souvislosti s novou úpravou korporátního práva) 
členům statutárních orgánů obchodních korporací při porušení jejich povinností. K povinnosti péče 
řádného hospodáře, zákaz ujednání omezujících odpovědnost člena orgánu, k vydání prospěchu 
získaného v souvislosti s poškozujícím jednáním a náhrada vzniklé škody. Soudní rozhodnutí              
o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce až na tři roky, potenciální ručení za závazky 
obchodní korporace v rámci insolvenčního řízení, zákaz výkonu funkce v případě zapříčiněného 
úpadku obchodní korporace a přispění ke snížení hodnoty majetkové podstaty a poškození věřitelů ze 
strany statutáře, zpětné vydání prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce. 
 
Virginia Gallaher Maurer, Ralph Emmett Maurer 
Uncharted boundaries of the US Foreign Corrupt Practices Act 
Nezmapované hranice amerického zákona pro zahraniční korupční praktiky 
Journal of financial crime, Vol. 20, (2013) No. 4, p. 355-364 
Tento příspěvek, který byl prezentován na Mezinárodním sympoziu o hospodářských trestných činech 
v r. 2012 na Jesus College v Cambridgi, identifikuje čtyři vážné problémy, jež ovlivňují prosazování 
amerického zákona pro zahraniční korupční praktiky (FCPA): nevhodnost využívání systému trestního 
stíhání jako de facto regulatorního úřadu; nejistota správních rad podniků ohledně toho, kolik mají 
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vynaložit na dodržování zákona; nedostatečné množství soudních interpretací zákona; a konečně 
nejasné přínosy dodržování zákona. - Pozn. 
 
Andrea Pokorná, Blanka Hanslianová 
Významná tržní síla, nebo ekonomická závislost? 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 22, s. 772-775 
Na problematiku obchodních vztahů mezi nedominantními subjekty s významným postavením na trhu 
a jejich obchodními partnery bylo dosud nahlíženo prostřednictvím tzv. "ekonomické závislosti". 
Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a 
jejím zneužití, nově zavádí pro postavení zneužívající strany pojem "významná tržní síla". Vzhledem   
k tomu, že tyto pojmy jsou někdy významově zaměňovány, poukazuje článek na jejich rozdílnost a na 
to, jak pojem významná tržní síla při aplikaci zákona pojímat. - Pozn. 
 
Vladimír Čížek 
Zajištění dluhů spřízněných osob v zákoně o obchodních korporacích 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 11-12, s. 318-324 
Autor se zaměřuje na problematiku zajištění dluhů v rámci transakcí se střetem zájmu podle zákona     
o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Zamýšlí se nad obecnou právní úpravou zajištění 
dluhů v rámci korporačních struktur, upozorňuje na některé vybrané nepřehledné momenty a 
předkládá možné přístupy k řešení této problematiky. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 11-12 

Nekalé obchodní praktiky a povinnost náležité profesionální péče – předběžná otázka podaná Oberster 
Gerichtshof (Rakousko). CHS Tour Services GmbH v. Team4 Travel GmbH. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 19. 9. 2013       C-435/11 
 
Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 11-12 

Obchodní aspekty duševního vlastnictví : dohoda TRIPS – předběžná otázka podaná Polymeles 
Protodikeio Athinon (Řecko). Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. DEMO 
Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 18. 7. 2013      C-414/11 
 
Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 11-12 

Vztah žádosti o zvláštní nepříspěvkovou peněžitou dávku a práva pobytu občanů EU – předběžná 
otázka podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko). Pensionsversicherungsanstalt v. Peter Brey. 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 19. 9. 2013       C-140/12 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 

ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                          
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Jiří Mihola, Petr Wawrosz 
Development intensity of four prominent economies 
Intenzita rozvoje čtyř hlavních ekonomik 
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 3, p. 26-40 
K praktickým možnostem měření a interpretace kvality dat z ekonomických časových řad na všech 
úrovních ekonomiky. Na makroekonomické úrovni je řešením souhrnný vstup faktorů (summary input 
factor, SIF) vznikající váženou agregací vstupních faktorů - práce a kapitálu. Příspěvek rozebírá 
rozdíly mezi přístupem růstového účetnictví a tímto přístupem, který je založen na obecnějších 
podmínkách a zahrnuje nejen růst ekonomických ukazatelů, ale také situace jejich snižování nebo 
stagnace. Prezentovaná metodologie má mnoho praktických užití, např. umožňuje jasné výpočty 
intenzivních a extenzivních parametrů hospodářského růstu. Autoři článku ilustrují její použití na 
mezinárodním porovnání kvality rozvoje ekonomik USA, Číny, Ruska a EU-15 za období deseti a 
padesáti let (1961-2011). - Pozn. 
 
Romina Boarini and Marco Mira d'Ercole 
Going beyond GDP : an OECD perspective 
Postupovat nad rámec HDP : pohled OECD 
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 3, p. 289-314 
Problematika výzkumu měření blahobytu lidí a rozvoje společnosti na půdě OECD. Příspěvek nejprve 
shrnuje hlavní omezení ukazatele HDP z pohledu měření blahobytu a seznamuje s vícerozměrným 
pojmovým rámcem, který OECD používá k vymezení a měření lidského blahobytu - OECD Better 
Life Initiative. Charakterizuje hlavní důvody vývoje tohoto rámce a zaměřuje se na překonání omezení 
spojených s HDP. Dále diskutuje důvody, kvůli kterým má správné měření blahobytu jít nad rámec 
tradičních tržních ukazatelů a přináší ilustrativní rozbor problematiky zdravotního stavu a produkce 
domácností. Soustředí se také na otázku důležitosti příjmové nerovnosti a jejího vztahu k nerovnosti   
u dalších aspektů. Následně pak představuje OECD Better Life Index - interaktivní nástroj, jenž 
poskytuje porovnání jednotlivých zemí dle názoru a volby občanů s ohledem na relativní důležitost 
různých aspektů lidského blahobytu. - Pozn. -- Viz i další příspěvky zvláštního tematického čísla 
Well-being. 
 

Účetnictví 
 
Thomas Gruber 
Der neue Standardentwurf zur IFRS Leasingbilanzierung - konzeptionell oder pragmatisch? 
Nový návrh standardu k účtování leasingu dle IFRS - koncepční nebo pragmatický? 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 40, S. 2221-2230 
Pokračování reformy účtování leasingu dle IFRS, analýza důležitých otázek ohledně nového standardu 
nabízí pohled z koncepční i pragmatické stránky. Model Right-of-Use, rozlišování leasingového 
vztahu typu A a typu B a jejich účetní dopady (rozlišovací kritéria). Účtování (alternativních) součástí 
leasingového vztahu, zohlednění variabilních leasingových plateb. - Pozn. 
 
Eliška Hryzláková 
Inventarizace v neziskových organizacích 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 11, s. 51-55 
Organizace s povinností inventarizace dle vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, způsob provedení 
inventury (fyzická, dokladová), inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis, inventarizační 
identifikátor. Příprava inventarizace, inventarizace ve zvláštních případech. Inventarizační činnosti     
u vybraného majetku (sbírkové předměty, knihy v knihovnách). Inventarizační zpráva. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2013   
Inventarizace a účetní závěrka. Příloha k účetní závěrce (2). Časové rozlišování nákladů. Přechod 
z daňové evidence na vedení účetnictví. Vyřazení nemovitostí v daňové evidenci. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 24/2013  
Založení  kapitálové společnosti z pohledu účetnictví vč. změn od 1.1. 2014. Účtování nabyvatele. 
 
č. 25-26/2013  
Ověření účetní závěrky auditorem dle novely zákona o účetnictví od 1.1. 2014. Elektronická faktura - 
podstata, definice a charakteristika. Uplatňování a prokazování nároku na odpočet daně. Závazkové 
vztahy. Opravné položky k pohledávkám - právní, účetní a daňový pohled. Jak vysoké jsou daně na 
Slovensku? 
 

Veřejná správa 
 
Nikolay Nikolov 
Conflict of interest in European public law 
Střet zájmů v evropském veřejném právu 
Journal of financial crime, Vol. 20, (2013) No. 4, p. 406-421 
Cílem článku je formulovat a představit některé společné charakteristiky střetu zájmů, který je 
globálním právním fenoménem. Všechny zde učiněné závěry vycházejí z legislativy 11 evropských 
zemí. Z analýzy společných rysů a rozdílů vyplývá, že v otázce střetu zájmů existuje společný 
evropský model. Článek by měl být podnětem k diskusi o nové dokonalejší legislativě k této 
problematice v rámci Evropy. - Pozn. 
 
Marián Leško 
Umelé slovenské kraje 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 41, s. 26-27 
K otázce legitimity současného modelu územní samosprávy SR; župy versus kraje, oslabování a 
omezování samosprávy, přechod od decentralizace k recentralizaci. -- K tématu viz též Moderní obec, 
č. 12 z 5.12.2013, s. 42. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Michael D. Bordo, Lars Jonung and Agnieszka Markiewicz 
A fiscal union for the euro : some lessons from history 
Fiskální unie pro eurozónu : pár ponaučení z historie 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 3, p. 449-488 
Evropská dluhová krize dodala nový impuls debatám o vhodném uspořádání fiskální politiky v rámci 
EU. Tato studie identifikuje význačné znaky rámce společné fiskální politiky, jenž by mohl zmírnit 
důsledky současné krize, a zaměřuje se na fiskální politiku jako nástroj makroekonomické stabilizace. 
Prostřednictvím shrnutí a porovnání zkušeností z politické a fiskální historie pěti federativních států 
(Argentiny, Brazílie, Kanady, Německa a USA) a vývoje fiskálního federalismu autoři přinášejí 
poučení z minulosti týkající se fiskálního uspořádání v dnešní eurozóně. Výsledky ukazují, že kvůli 
vyvarování se odlišných fiskálních politik je nezbytná fiskální unie, a autoři objevují pět podmínek 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

32 

jejího efektivního fungování. - Pozn. -- Viz i další příspěvky z monotematického čísla EMU: the way 
forward prezentované na stejnojmenné konferenci v září 2011. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Entwicklung staatlicher Zinsausgaben in Deutschland = The development of government 
interest expenditure in Germany 
Vývoj veřejných výdajů na úroky v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 9, S. 47-67 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 9, p. 47-67 
Státní dluh a z něho vyplývající zatížení výdaji na úroky ovlivňuje v Německu zvláště základní 
rozpočty spolkové vlády, rozpočty jednotlivých zemí i rozpočty místní správy. Příspěvek se věnuje 
dynamice vývoje výdajů na obsluhu státního dluhu v Německu na úrovni spolkového státu, zemí         
i obcí, způsobům jeho oznamování v oficiálních statistikách i determinantám veřejných výdajů na 
úroky. Dále shrnuje vývoj veřejných výdajů na úroky za období 1998-2012 u zakládajících členů 
eurozóny a rozebírá dopady změn úrokových měr na veřejné finance. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný 
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Luděk Tesař 
Konečně je tu politicky voňavé finanční téma se "sexappealem" 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 11, s. 9 
Význam hospodaření obcí s odpovědným (baťovským) přístupem k vybudovanému majetku, k myšlence 
propojit výkaz zisku a ztrát s rozpočtem. Návrh na zřízení Fondu oprav a investic vč. návrhu 
konsolidace obecního majetku (majetek užitečný, majetek nepotřebný). 
 
Radek Čajka 
Omezení fiskální suverenity států jako možné řešení nestability eurozóny 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 3, s. 60-70 
Autor za využití statistického modelu provádí analýzu možného vztahu mezi rozpočtovými deficity 
států a faktory neekonomické (politické) povahy a zjišťuje, zda má politický cyklus zásadní vliv na 
výši strukturálních rozpočtových deficitů. Pracuje s daty čtyř členských států eurozóny: Německa, 
Španělska, Řecka a Portugalska. Po seznámení s výsledky a jejich zhodnocením pak dále zkoumá 
možné řešení situace prostřednictvím vytvoření nezávislé fiskální instituce (fiskálního výboru), která 
by se podílela na vytváření fiskální politiky v dané ekonomice a byla by garantem dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných financí. Seznamuje s konceptem měkkého a tvrdého fiskálního výboru a           
s potenciálními riziky jejich zavedení. Příspěvek také přináší shrnutí širšího kontextu problematiky 
budoucí podoby eurozóny, informuje o pilířích úspěšně fungující a prosperující EMU dle zprávy 
Evropské rady Towards a genuine economic and monetary union z července 2012. - Pozn. 
 
Barbora Strnadová 
Rozpočtové provizorium posílí roli šéfa financí 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 213 (1.11.2013), s. 2-3 
K potenciální hrozbě rozpočtového provizoria po případném neschválení návrhu státního rozpočtu ČR 
na rok 2014 novou Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Pohled na důsledky tohoto stavu. K možným 
rizikům rozpočtového provizoria a k případné podpoře návrhu státního rozpočtu připraveného 
současnou vládou novými poslanci napříč politickým spektrem. -- Viz také komentář v HN                 
č. 221/2013 (13.11.2013), s. 14. 
 
Radim Bureš, Magdaléna Klimešová 
Transparentní financování politických stran - jaké změny jsou potřeba? 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 21, s. 19-23 
K nedostatkům současného systému financování politických stran; význam regulace financování 
politických stran. Oblasti žádoucího zlepšení (regulace volebních kampaní, zvýšení transparentnosti 
hospodaření politických stran, možnost nezávislé veřejné kontroly hospodaření). V tabulkách podíl 
státního rozpočtu na financování parlamentních stran v letech 2006-2011 a příspěvek poskytnutý na 
činnost politických stran v roce 2006 ze státního rozpočtu. - Pozn. 
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Hans Christian Müller 
Wir brauchen mehr Schulden! 
Potřebujeme více dluhů! 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 202 (21.10.2013), S. 13 
Na rozdíl od většinového názoru odborníků, že dnešní zadlužení německého státu (více než 80 procent 
HDP) je příliš vysoké, domnívá se C.Ch. von Weizsäcker, že "při současných nízkých úrocích by se 
stát měl dále zadlužovat a investovat peníze do infrastruktury - kvůli zabezpečení hospodářské 
budoucnosti země". Příspěvek seznamuje s argumentací k jeho tezi, kde mj. popírá přesvědčení 
ortodoxních ekonomů, že velmi uvolněná peněžní politika centrálních bank drží úroky na nízké úrovni - 
naopak je přesvědčen, že příčinou je nadměrná nabídka úspor. 
 

Zdravotnictví 
 
By Stephanie Kirchgaessner 
In need of resuscitation 
Potřeba resuscitace 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38403 (26.11.2013), p. 7 
K problémům, které provázejí zákon o dostupné zdravotní péči amerického prezidenta Obamy a 
snižují prezidentovu důvěryhodnost - selhání webových stránek, nesplněná očekávání ohledně počtu 
nových pojištěnců, vysoké náklady jako častý důvod pro odmítnutí pojištění. 
 

Životní úroveň 
 
Andreas Peichl and Nico Pestel 
Multidimensional well-being at the top : evidence for Germany 
Blahobyt "horních deseti tisíc" z více aspektů : na základě německých dat 
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 3, p. 355-371 
Studie při analýze rozdělení blahobytu (well-being) uplatňuje víceaspektový přístup: jako tradiční 
ukazatel materiálního blahobytu používá disponibilní příjem domácnosti, zdraví je indikátorem 
nemateriální kvality života a obecným ukazatelem je pak subjektivní spokojenost se životem. Tento 
přístup pak aplikuje na data ze socioekonomického panelu německých domácností (SOEP) z let 2002 
a 2007 a empiricky analyzuje víceaspektový blahobyt u movitých osob ("horních deseti tisíc"). Autoři 
také zjišťují relativní významnost tří zvažovaných aspektů. Výsledky ukazují, že třetina obyvatel 
kladně hodnotila minimálně jeden aspekt, ale pouze jedno procento se pochvalně vyjádřilo o všech 
třech aspektech zároveň. Aspekt zdravotního stavu a spokojenosti se životem se ukázaly jako 
významné určující faktory víceaspektového blahobytu "horních deseti tisíc". - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky zvláštního tematického čísla Well-being. 
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Daně 
 
27444 
Václav Benda, Růžena Hrůšová 
DPH a daňové doklady 
Praha : POLYGON, 2013, 158 s. 
Změny, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. 
Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a 
pravidla pro jejich doručování a archivaci. Vysvětleny jsou i související změny v oblasti 
intrakomunitárních plnění a správy DPH. Stručně jsou shrnuty také další změny od roku 2013 např.     
v pravidlech pro registraci daňových subjektů, změny sazeb daně a v osvobození od daně a dílčí 
změny v oblasti odpočtu daně. - Vyd 1. - Seznam standardizovaných formulací povinných údajů 
daňového dokladu v různých jazycích. - ISBN: 978-80-7273-172-5 (váz.) 
 
27469 
Lydie Musilová, Dagmar Fitříková 
Kraj a obec v pozici plátce DPH 
Karviná : Paris, 2013, 420 s. 
Výklad vybraných postupů při uplatňování DPH u územního samosprávného celku, který je 
registrovaným plátcem. Po základním vymezení zákona je uveden přehled informací MF ČR a GFŘ a 
výklad základních ustanovení zákona o DPH. Následuje výklad režimu přenesení daňové povinnosti 
na příjemce plnění a institutu ručení (vzorové formuláře) a doporučené postupy nejčastěji se 
vyskytujících konkrétních činností. Jednotlivé kapitoly obsahují kromě výkladu i návrh na řešení 
konkrétních situací s uvedením příkladů z praxe a doporučení. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87173-25-1 (brož.) 
 
27431 
Dagmar Fitříková, Lydie Musilová 
Průvodce DPH u neziskových subjektů 2013/2014 
Olomouc : ANAG, 2013, 575 s. 
Komplexní výklad postupů při uplatnění DPH v situacích, do kterých se neziskové subjekty v praxi 
dostávají. Součástí jsou praktické příklady, upozornění na časté chyby včetně možností jejich řešení, 
praktický postup při sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2013, 
vzory daňových dokladů a další dokumenty využitelné v praxi. - 2. aktualiz. vyd. - Obsahuje přílohy. - 
ISBN: 978-80-7263-833-8 (brož.) 
 
E-9458 
by Oliver Denk 
Tax reform in Norway : a focus on capital taxation 
Norská daňová reforma : zaměřeno na zdanění kapitálu 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012, 39 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie přehledně shrnuje daňový systém Norska se zaměřením na zdanění kapitálu (zdanění příjmů 
fyzických osob z výnosů ze spoření, zdanění příjmů právnických osob, zdanění majetku, místní daň     
z nemovitostí, poplatky z transakcí s majetkem a daň darovací a dědická), analyzuje hlavní znaky 
systému duálního zdanění příjmu a rozebírá efektivní daňovou sazbu (ETR) u jednotlivých typů daní. 
Autor dále naznačuje, proč má zdanění kapitálu vliv na efektivitu a růst. Následně doporučuje soubor 
daňových změn, jež by mohly zlepšit alokaci kapitálu a zvýšit pracovní a investiční stimuly. Měly by 
být obecně neutrální v souvislosti s přerozdělováním příjmů a s dopadem na veřejné příjmy. - Pozn., 
příl. - (brož.) 
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27471 
Veronika Dvořáková a kolektiv 
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014 
Praha : Linde Praha, 2013, 327 s. 
Základní principy zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Metodika stanovení základu daně, 
principy posuzování daňové účinnosti jednotlivých výdajů (nákladů) včetně vazby na účetní a jiné 
záznamy, principy uplatnění nezdanitelných částí od základu daně, odčitatelných položek a slev na 
dani. Specifické daňové případy (zdanění příjmů z prodeje nemovitostí, leasing, odpisy pohledávek, 
tvorba opravných položek k pohledávkám, pravidla nízké kapitalizace). Základní principy zdaňování 
cenných papírů. Plánované změny v zákoně o daních z příjmů v důsledku rekodifikace soukromého 
práva. - Obsahuje bibliografii a rejstřík. - ISBN: 978-80-7201-916-8 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
27414 
Tomáš Cipra 
Matematika cenných papírů 
Praha : Professional Publishing, 2013, 288 s. : il. 
Základní typ cenných papírů - dluhopisy, akcie a finanční deriváty. Kromě nich je v souvislosti s nimi 
popsána řada dalších nástrojů speciálního či smíšeného typu. Nejprve jsou prezentovány příslušné 
cenné papíry z praktického hlediska, následuje jejich matematická analýza a modelování. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7431-079-9 (váz.) 
 
27460 
Petr Teplý a kol. 
Navigátor bezpečného úvěru 
Praha : Karolinum, 2013, 198 s. : il. 
Komplexní pohled na problematiku zadlužování a trh spotřebitelských úvěrů v ČR včetně relevantní 
právní úpravy, regulace a dozoru nad tímto sektorem. Publikace obsahuje teoretickou a empirickou 
část a závěrečné shrnutí. Teoretická část představuje výsledky výzkumného projektu Navigátor 
bezpečného úvěru, který se zabývá od roku 2011 problematikou zadlužování v širším kontextu. 
Empirická část obsahuje pohledy na český trh spotřebitelských úvěrů od zástupců akademické, 
neziskové, veřejné i privátní sféry. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-246-2287-3 (brož.) 
 
27397 
The changing policy landscape : a symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas 
City, Jackson Hole, Wyoming, Aug. 30 - Sept. 1, 2012 
Měnící se podoba měnové politiky : sympozium sponzorované Federální rezervní bankou           
v Kansas City v Jackson Hole, Wyoming, ve dnech 30. srpna - 1. září 2012 
[S.l.] : Federal Reserve Bank of Kansas City, c2013, xxxi, 521 s. : tab., grafy 
Sborník příspěvků účastníků sympozia v americkém Jackson Hole z řad akademické sféry, finančníků 
i představitelů centrálních bank z celého světa. V roce 2012 se ústředním tématem konference stalo 
měnící se prostředí po nedávné globální finanční krizi, ve kterém jsou prováděny jednotlivé politiky 
(zejména monetární politika), dále porozumění transmisním mechanismům krize mezi rozvíjejícími se 
a rozvinutými zeměmi a také hledání způsobů, jak posílit celosvětový hospodářský a finanční systém. 
Další referáty se věnují stavu trhu práce v USA, nezávislosti a důvěryhodnosti centrální banky v době 
krize i v pokrizovém období a redistribuční měnové politice. - Pozn. - (brož.) 
 
 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

38 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
27393 
African Development Bank, Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development, United Nations Development Programme, United Nations Economic Commission for 
Africa 
African economic outlook 2013 : structural transformation and natural resources 
Hospodářské vyhlídky Afriky v roce 2013 : strukturální změny a přírodní zdroje 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 357 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace přináší každoroční zhodnocení současné hospodářské výkonnosti a krátkodobou prognózu 
makroekonomického vývoje v 53 zemích afrického kontinentu. Dále se věnuje detailní analýze zvláště 
významných témat daného regionu: strukturálním změnám a využívání afrických přírodních zdrojů. 
Třetí část shrnuje makroekonomický pohled na jednotlivé země včetně sociálního a politického 
kontextu (nejnovější informace o politickém vývoji dané země jsou aktuální k 24.4.2013). Je doplněna 
obsáhlou srovnávací statistickou přílohou. - [12th ed.] - Pozn., statistická příl. - ISBN: 978-92-64-
20053-1 (brož.) 
 
27466 
Antonie Doležalová (ed.) 
Albín Bráf : politik, národohospodář a jeho doba 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 171 s. 
Příspěvky z konference, která byla věnována 100. výročí úmrtí A. Bráfa. Po textech z úvodních 
vystoupení na konferenci následují texty přednesených příspěvků. Ty se věnují jednotlivým okruhům 
působení A. Bráfa. Představují Bráfa jako politika, národohospodáře a veřejného činitele, jako 
ekonomického teoretika, hospodáře, buditele a učitele ekonomie. Závěrečná část přibližuje jeho 
zachovanou korespondenci. - Konferenci pořádalo Centrum středoevropských studií Praha a 
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky ve dnech 20.-21.9.2012 v Praze a Lužanech (okres Plzeň). - 
ISBN: 978-80-86729-85-5 (brož.) 
 
27394 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Belgium : OECD economic surveys 2013 
Belgie : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, May 2013, 104 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Belgie - hodnocení a doporučení. Dlouhodobý hospodářský růst, udržitelnost 
veřejných financí a snižování břemena veřejného zadlužení. Opatření k podpoře nabídky a poptávky 
po práci, změny v systému podpory v nezaměstnanosti. Nutnost posílení nákladové efektivity a 
flexibility zdravotnictví pro přizpůsobení se stárnutí populace. Ke zlepšenému využívání dopravní 
infrastruktury s cílem snížit zatížení životního prostředí a dopravní komplikace a k investicím ve 
veřejné dopravě. - Příl. - ISBN: 978-92-64-18300-1 (brož.) 
 
27395 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Italy : OECD economic surveys 2013 
Itálie : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, May 2013, 121 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Itálie - hodnocení a doporučení. K makroekonomickému a finančnímu vývoji 
ekonomiky, ke stavu konkurenceschopnosti a trhu práce, k realizaci veřejné politiky v oblastech 
veřejné správy, právního řádu a tvorby zákonů. Shrnut je pokrok hlavních strukturálních reforem od 
prosince 2011, jejich hospodářské dopady a další doporučené kroky reformní agendy. Zvláštní 
pozornost je věnována problematice fiskální udržitelnosti, veřejného dluhu, finanční stability a 
rizikům bankovního systému. Dále pak ke kvalitě zákonodárství, transparentnosti práva, výkonovému 
řízení veřejné správy, soudnictví, daňovým únikům, korupci a jejím hospodářským důsledkům             
i řešením. - ISBN: 978-92-64-18258-5 (brož.) 
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27464 
Jan Sucháček 
Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 151 s. : il., mapy 
Studie se zabývá regionální dimenzí celospolečenské transformace v ČR. V práci jsou z prakticky 
orientovaného institucionálního hlediska vysvětleny a interpretovány příčiny a důsledky prostorové 
diferenciace v ČR. Názvy kapitol: Institucionalismus jako způsob ekonomického myšlení; Vybrané 
aspekty prostorové dimenze institucionalismu; Od transformace státu k transformaci regionu (v Evropě a 
v ČR); Územní správa v ČR a její vývoj v transformačním období (do roku 1989 a po tomto roce); 
Prostorový pohled na vývoj ústředí největších podniků a bank z kvantitativní a kvalitativní 
perspektivy; Český mediální svět a jeho prostorové implikace; Empirická dimenze transformace v ČR. - 
ISBN: 978-80-86729-90-9 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
27440 
Milan Myšák 
Kontingenční tabulky a grafy : výukový průvodce 
Brno : Computer Press, 2013, 223 s. : il. 
Praktické postupy při vytváření kontingenčních tabulek a grafů v Excelu 2010 a 2013. Z obsahu 
kapitol: seznamy a databáze v Excelu, externí data, připojení databáze aplikace Microsoft Access, 
podmíněné formátování, výpočty a využití tabulek a grafů, úprava relací mezi více tabulkami, 
vizualizace pomocí Power View, využití doplňku Power Pivot. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: 
efektivní dolování a prezentace dat z Excelu 2010 a 2007. - ISBN: 978-80-251-4113-7 (brož.) 
 
27441 
Josef Pecinovský 
Microsoft Office 2013 : podrobná uživatelská příručka 
Brno : Computer Press, 2013, 496 s. : il. 
Kancelářský balík programů Microsoft Office 2013. Informace pro práci s daty. Popis postupů            
v jednotlivých aplikacích: editace textu textovým editorem Word, tabulkový kalkulátor Excel, 
prezentační program PowerPoint, elektronický diář Outlook, tvorba a editace databází pomocí 
aplikace Access, tvorba vlastní publikace Publisher, nástin pro tvorbu poznámek OneNote, tvorba 
maker. Doplňující otázky a odpovědi jsou za každou kapitolou. - 1. vyd. - Obálkový a hřbetní název: 
Office 2013. - ISBN: 978-80-251-4102-1 (brož.) 
 
27442 
Josef Pecinovský 
Microsoft Word 2013 : podrobná uživatelská příručka 
Brno : Computer Press, 2013, 367 s. : il. 
Kniha se věnuje textovému procesoru Word 2013 a nabízí kompletní výklad všech funkcí. Z obsahu: 
popis programu, práce s dokumentem, operace s okny, psaní a základní úpravy textu, formátování, 
vytvoření osnovy dokumentu pomocí nadpisů, rozdělení dokumentu do oddílů, tabulátory, vytvoření a 
úprava tabulek, vkládání a úprava objektů, revize dokumentu, hromadná korespondence, makra, 
vytvoření brožury, tisk. Na konci každé kapitoly jsou uveřejněny časté otázky a odpovědi k tématu. - 
1. vyd. - Obálkový a hřbetní název: Word 2013. - ISBN: 978-80-251-3831-1 (brož.) 
 
27439 
Lucie Šestáková 
WordPress : vlastní web bez programování 
Brno : Computer Press, 2013, 248 s. : il. 
Řešení a postupy pro tvorbu webových stránek a jejich správu v redakčním systému WordPress: 
nastavení a úprava vzhledu prezentace, vkládání mediálních souborů, profesionální diskusní fórum, 
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firemní stránka na Facebooku a sdílení obsahu na sociálních sítích, reklama na webu, fotogalerie, 
úprava šablony webu, SEO webu aj. Výklad je doplněný množstvím ilustrativních obrázků, tipů a 
upozornění. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-3832-8 (brož.) 
 
27419 
Andrew Blum ; [překlad Alois Brázda] 
Z čeho je Internet : výprava do nitra světové sítě 
Brno : Computer Press, 2013, 279 s. 
Co vše se stane, než se na prohlížeči zobrazí požadovaná stránka? Kam vede internetový kabel poté, 
co opustí místnost? Jak probíhá pokládání podmořských kabelů, kterými jsou propojeny jednotlivé 
kontinenty? Fungování internetu - vznik prvních síťových center a jejich rozrůstání a připojování. 
Pracovní pozice v síti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-3800-7 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
27465 
Oldřich Dědek 
Historie evropské měnové integrace : doba eura 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2013, 283 s. : il. 
Studie přibližuje hlavní události, které se týkají společné evropské měny od jejího vzniku v roce 1999 
do konce první poloviny roku 2012. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá Evropskou 
centrální bankou jako nadnárodní institucí i jako měnovou autoritou, odpovědnou za cenovou stabilitu 
na území eurozóny. Druhá kapitola se věnuje prvním deseti letům existence eura. V další části je 
zmapován proces rozšiřování eurozóny o nové členské země. Závěrečná kapitola se zaměřuje na 
objasnění příčin, popis průběhu a sledování reakcí na krizové období prvního a druhého desetiletí     
21. století. - ISBN: 978-80-86729-91-6 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
27480 
Ludmila Štěrbová a kolektiv 
Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století 
Praha : Grada, 2013, 364 s. : il. 
Ucelený pohled na mezinárodní obchod ve všech podstatných souvislostech se zdůrazněním aplikace 
na EU a ČR. Vymezení pojmů a úloha mezinárodního obchodu v národní a světové ekonomice. Teorie 
mezinárodního obchodu (modely), vývojové trendy, světová krize a její dopad na mezinárodní obchod 
a odhad budoucího vývoje, obchodní politika, investiční politika. Obchodní aspekty evropské 
integrace (vývoj, společné politiky, rozvojová politika). Mezinárodní konkurenceschopnost včetně 
konkurenceschopnosti ČR. Další souvislosti: mezinárodní měnový systém, mezivládní a nevládní 
organizace v mezinárodním obchodě. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4694-4 (brož.) 
 
27461 
Radoslav Škapa 
Reklamační politika a její ekonomické souvislosti 
Brno : Masarykova univerzita, 2012, 189 s. : il. 
Způsob řízení reklamací, které prodávající obdrží z titulu faktických vad produktu nebo subjektivně 
vnímaných vad zákazníkem. Chování zákazníků a dodavatelů v této souvislosti. Souvislost reklamační 
politiky s marketingem (marketingový nástroj spoluvytvářející tzv. rozšířený produkt). Text doplňují 
tři empirické studie zkoumající chování českých spotřebitelů. První dvě spočívají v testování modelu 
chování a využívají statistickou techniku strukturního modelování. Cílem třetí studie je určit význam 
vybraných opatření souvisejících s reklamacemi při internetovém nakupování (conjoint analýza). -     
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1. vyd. - Nad názvem: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. - ISBN: 978-80-210-
6123-1 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27443 
Monika Grasseová, editorka 
Efektivní rozhodování : analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení 
Brno : Edika , 2013, vii, 392 s. : il. 
Problematika efektivního rozhodování z pohledu průběžných manažerských funkcí. Klasifikace 
rozhodovacích problémů a jejich charakteristika. Návrh a popis rozhodovacího procesu ve smyslu 
normativní teorie rozhodování, jeho jednotlivých fází a využitelných metod a heuristik (např. SWOT 
analýza, brainstorming, PESTLE analýza, BCG matice). Analýza a hodnocení, které jsou využitelné 
pro jednotlivé fáze rozhodovacího procesu. Jednotlivé metody a heuristiky jsou charakterizovány        
z hlediska účelu použití, obecného popisu, jejich historie, postupu využití, výhod a nevýhod. - 1. vyd. - 
Publikace vznikla na základě výzkumné činnosti v resortu obrany ČR. - ISBN: 978-80-266-0179-1 (váz.) 
 
27462 
Jana Wenclová, Tomáš Wencel 
Ekonomika a účetnictví veřejných výzkumných institucí 
Praha : Academia, 2013, 370 s. . : il. 
Zásady ekonomiky a účetnictví podle platných předpisů pro veřejné výzkumné instituce (dále jen 
VVI) včetně specifik v metodice hospodaření v rámci Akademie věd ČR. Struktura řízení VVI. 
Působnost zřizovatele a orgánů VVI. Legislativní vymezení ekonomiky VVI, účetnictví, zúčtovací 
vztahy, majetek, vlastní jmění a fondy, audit, cestovné, časový nesoulad nákladů a výnosů, daně, 
kurzové rozdíly. - 1. vyd. - Obsahuje Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích -- 
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) -- 
Legislativa použitá v textu je platná k 1.1.2013. - ISBN: 978-80-200-2269-1 (brož.) 
 
27437 
Ladislav Blažek, Alena Šafrová Drášilová 
Nadnárodní společnosti v České republice : vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a 
odpovědnost 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxi, 211 s. : il. 
Analýza organizace a řízení nadnárodních společností se specifickým zaměřením na jejich pobočky 
sídlící v ČR. Výsledky empirického výzkumu a další poznatky z dané problematiky v kapitolách: 
Vznik a rozvoj nadnárodních společností; Vstup nadnárodních společností do českého ekonomického 
prostředí; Formy uspořádání nadnárodních společností, jejich oganizace a řízení; Kultura 
nadnárodních společností (organizace, národní specifika, ovlivňování); Odpovědnost nadnárodních 
společností (etika, stakeholdeři). Výklad je doplněn řadou ilustrujících příkladů. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7400-478-0 (brož.) 
 
27473 
Vladimír Smejkal, Karel Rais 
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích 
Praha : Grada, 2013, 483 s. :il. 
Komplexní informace o hlavních podnikatelských rizicích, které hrozí firmám i jiným organizacím. 
Život firmy, znaky úspěšné firmy, změny ve firmě. Definice rizika, jeho měření, klasifikace a 
praktické přístupy k řízení rizika ve firmě. Metody snižování rizika, metody pro preventivní odstranění 
příčin vzniku rizikových situací. Informační riziko. Investiční rozhodování a riziko. Právní rizika a 
jejich prevence. Rizika ve veřejné správě. Zásady krizového plánování.  Srozumitelně strukturovaný 
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výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů. - 4. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-
4644-9 (váz.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
27467 
Marek Loužek 
Důchodová reforma 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2013, 77 s. : il. 
Ekonomické zákonitosti důchodového systému, typy penzijních systémů (Bismarckův a Beveridgův 
systém sociálního pojištění, důchodové reformy ve světě, průběžný a fondový systém, model pro ČR). 
Důchodové systémy v mezinárodním srovnání pěti evropských zemí (Německo, Francie, Švédsko, 
Slovensko, Velká Británie). Důchodová reforma v ČR po roce 2010 (doporučení Bezděkovy komise, 
nález Ústavního soudu, malá a velká důchodová reforma, stanovisko prezidenta republiky, politická 
rizika). Příčiny stárnutí populace, nejistota demografických predikcí, reakce veřejných politik na 
proces stárnutí, vliv stárnutí na zdravotnictví a důchodový systém. - ISBN: 978-80-86729-92-3 (brož.) 
 
27396 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Greece: reform of social welfare programmes 
Řecko: reforma programů sociální pomoci 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 190 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva OECD přináší analytický náhled na hospodářské, společenské a systémové souvislosti 
současného stavu programů sociální pomoci v Řecku a hodnotí řecký systém sociálních dávek s cílem 
definovat reformy ke zlepšení účinnosti, efektivity a spravedlnosti vybraných sociálních programů. 
Vychází zejména z údajů za rok 2011 a analyzuje a hodnotí situaci do dubna 2012. Následně přináší 
doporučení na vytvoření efektivnějšího systému dávek a jeho správy a řízení, upozorňuje na oblasti, 
kde je prostor pro významné zlepšení výkonnosti systému a ve kterých je nejvhodnější provádět 
rozpočtové úspory. Obsahuje také odhady nákladů a úspor zavedení různých scénářů reformy, zvažuje 
sociální důsledky reforem a následky různých scénářů pro fiskální konsolidaci a snižování chudoby. 
Doporučení mají zajistit rovnováhu mezi fiskální konsolidací, růstem a společenským blahobytem. - 
Pozn., příl., slovníček. - ISBN: 978-92-64-19648-3 (brož.) 
 
27418 
Jakub Rákosník, Igor Tomeš a kol. 
Sociální stát v Československu : právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992 
Praha : Auditorium, 2012, 416 s. 
Pojem sociální politika a sociální stát. Definování sociálního státu, jeho vznik a vývojové fáze             
v transnacionální perspektivě. Historický vývoj v Evopě. Vývoj sociálního státu v Československu 
před rokem 1918 a v letech 1918 - 1992. Příčiny jeho vzniku a dlouhodobě se utvářející struktury 
dnešní české sociální politiky. Vývoj jednotlivých odvětví sociální politiky: zaměstnanost, důchodové 
zajištění, bydlení, zdraví, sociální aspekty vzdělání, rodina, chudí a sociálně potřební. - ISBN: 978-80-
87284-30-8 (váz.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
27472 
Libuše Neščáková, Lucie Marelová 
Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony : krok za krokem 
Praha : Grada, 2013, 246 s. +1 CD-ROM 
Tvorba vnitrofiremních předpisů v rámci tvorby pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele. 
Struktura právních úkonů. Jednání jménem právnické osoby a zastoupení v pracovněprávních 
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vztazích. Veškerá pracovněprávní problematika vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec (pracovní poměr, 
agenturní zaměstnávání, organizační řád a schéma, podpisové vzory, spisový řád, pracovní řád, 
mzdový předpis, kontrola zaměstnanců). Publikace vychází z právního stavu účinného k 1.8.2013. -   
1. vyd. - CD-ROM obsahuje elektronické vzorové dokumenty k použití. - ISBN: 978-80-247-4622-7 (brož.) 
 

Právo 
 
27438 
translation and commentary by Trade Links ; [překlad Z. Pošustová] 
Commercial code "Obchodní zákoník" : act No. 513/1991 Coll. as amended 
Obchodní zákoník [2013] : zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění 
Praha : Trade Links, September 2013, 490 s. 
Anglický překlad obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 179/2013 Sb. s komentářem. 
Text vychází ze znění zákoníku ze září 2013 a má pouze informativní charakter. - 2013 ed. - (brož.) 
 
27433 
Vojtěch Šimíček (ed.) 
Finanční ústava 
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013, 227 s. 
Sborník obsahuje texty předních českých ekonomů a ústavních právníků, které se kriticky zabývají 
smysluplností a způsobem zakotvení finanční ústavy. Jsou zde úvahy ekonomů o samotném smyslu 
vyrovnaného rozpočtu, zamyšlení ústavních právníků nad defenzivním konstitucionalismem 
současnosti, analýza rozpočtové odpovědnosti na úrovni evropského práva, komparativní příspěvky 
pojednávající o finančních ústavách v jiných zemích a předložený český návrh ústavního zákona         
o rozpočtové odpovědnosti s jeho kritickou analýzou a popisem dosavadního průběhu projednávání. 
Autoři příspěvků jsou např. J. Šíma, P. Holländer, J. Kysela, M. Antoš, J. Reschová, A. Gerloch aj. -   
1. vyd. - ISBN: 978-80-210-6214-6 
 
15392/64 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 64, ročník 2012 - I. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2013, xxiii, 816 s. +1 CD-ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 1 až 69 a usnesení č. 1 z roku 2012. - Vyd. 1. - CD ROM obsahuje věcný rejstřík a obsah 
Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR ze všech vydaných svazků č. 1 až 64. - ISBN: 978-80-
7400-486-5 (váz.) 
 
27417 
Dušan Hendrych a kolektiv 
Správní právo : obecná část 
V Praze : C.H. Beck, 2012, xxxiv, 792 s. 
Systematický výklad obecné části správního práva, zejména jednotlivých institutů a zásad správního 
práva v těchto částech: Základy správního práva; Organizace veřejné správy; Činnost veřejné správy; 
Správní řízení; Správní trestání; Zaměstnanci veřejné správy; Kontrola veřejné správy; Odpovědnost 
za škodu ve veřejné správě; Právní záruky ve veřejné správě; Evropské správní právo. - 8. vyd. - 
ISBN: 978-80-7179-254-3 (váz.) 
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27436 
Aleš Roztočil ... [et al.] 
Stavební zákon : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxvi, 816 s. 
Komentované znění zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších zákonů (poslední změna zák. č. 350/2012 Sb). Komentář je doplněn odkazy na 
související ustanovení, předpisy, judikaturu a literaturu. Zákon má tyto části: úvodní ustanovení, 
výkon veřejné správy, územní plánování, stavební řád, společná, přechodná a závěrečná ustanovení a 
účinnost. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-462-9 (váz.) 
 
27477 
Aleš Gerloch 
Teorie práva 
Plzeň : Čeněk, 2013, 310 s. 
Učebnice pro studenty právnických fakult se věnuje obecným pojmům a principům práva. Přináší 
výklad pojmů pojetí práva, právní normy, prameny práva, tvorba právních norem, typy právní kultury, 
subjekty práva, systém práva, interpretace práva, realizace právních norem, právní vztahy, právní 
odpovědnost, aplikace práva, právní stát a mechanismy ochrany subjektivních práv. Další kapitoly 
přibližují vývoj právního myšlení, hlavní myšlenkové proudy v právní teorii a axiologické problémy 
práva ve společnosti. - 6. aktualiz. vyd. - Slovníček vybraných právních pojmů a úsloví. - ISBN: 978-
80-7380-454-1 (váz.) 
 
27025IX 
Petr Čech 
Věci a věcná práva podle NOZ 
Praha : Svaz účetních, 2013, 64 s. 
Rekodifikace soukromého práva v oblasti věcí a věcných práv v novém občanském zákoníku - 
nejdůležitější změny a rozdíly v úpravě. Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 
§ 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o DPH. Odborná stanoviska k dotazům z praxe (povinnosti 
zaměstnavatele v důchodovém spoření, daňové odpisování nemovitostí, DPH aj.). - ISBN: 978-80-
87367-41-4 (brož.) 
 
27434 
Ludvík Ševčík ml. ... [et al.] 
Vyznejte se v novém občanském zákoníku : nejběžnější životní situace z pohledu občanského 
práva 
Brno : BizBooks, 2013, 216 s. : portréty 
Výklad nejběžnějších životních situací, které řeší nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., včetně 
příkladů (např. sousedské vztahy a spory, ochrana soukromí, společné jmění manželů, dluhy, dědické 
podíly, uzavírání smluv, pronájem bytu aj.). - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-265-
0071-1 (brož.) 
 
27468 
Adam Furek, Lukáš Rothanzl 
Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související : komentář 
Praha : Linde Praha, 2011, 1031 s. 
Komentované znění zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
zákonů. Související ustanovení, judikatura. Komentář vychází z právního stavu k 1.10.2011. - Přílohy 
obsahují znění souvisejících předpisů a vzory úkonů. - ISBN: 978-80-7201-868-0 (váz.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
27416 
Ivana Malá 
Statistické úsudky 
Praha : Professional Publishing, 2013, 260 s. : il. 
V publikaci jsou zkoumány dva základní typy statistických úsudků - odhady parametrů (bodové i intervalové) 
a testování statistických hypotéz. Názvy jednotlivých kapitol: Náhodný výběr a statistiky; Základy 
teorie bodového odhadu; Intervalový odhad; Testy hypotéz; Rozdělení uspořádaného vektoru; 
Vybrané neparametrické testy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-127-7 (brož.) 
 
27415 
Richard Hindls ... [et al.] 
Statistika pro ekonomy 
Praha : Professional Publishing, 2013, 415 s. : il. 
Úvod do popisné statistiky. Úvod do počtu pravděpodobností. Zpracování dat z výběrových 
zjišťování. Regresní a korelační analýza. Analýza časových řad. Statistické srovnávání ekonomických 
jevů. Součástí každé kapitoly jsou závěrečné příklady k samostatnému procvičování. - 8. vyd. - Řešení 
úloh. - ISBN: 978-80-86946-43-6 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
27447I 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards : as issued at 1 July 2013. Part A., 
The consolidated text of the Conceptual Framework, IFRSs including IASs and interpretations, 
and the Preface to IFRSs as issued at 1 July 2013, with extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2013. Část A., 
Konsolidovaný text Koncepčního rámce, IFRS včetně IAS a výkladů a úvodu do IFRS 
uveřejněnému 1. července 2013 s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2013, 1488 s. : rámečky 
Texty aktualizovaného úvodu k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS), Koncepčního 
rámce pro sestavování a předkládání účetní závěrky (IASB Framework), úplné znění Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS 1-13) a Mezinárodních účetních standardů (IAS 1-41); výkladů 
IFRIC a SIC; stav aktualizován k červenci 2013. Na začátku publikace jsou shrnuty změny, jež přináší 
toto vydání oproti vydání loňskému. - [2013 ed.] - V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-
909704-06-0 (brož.) 
 
27447II 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards : as issued at 1 July 2013. Part B., 
The consolidated text of documents accompanying IFRSs including IASs and Interpretations, as 
published at 1 July 2013, and other relevant material, with extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2013. Část B., 
Konsolidovaný text doprovodných dokumentů k IFRS, IAS a výkladů uveřejněný 1. července 
2013 a další příslušné materiály s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2013, 2255 s. : rámečky, tab. 
Druhý díl Příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví obsahuje doprovodné dokumenty 
vydané IASB k IFRS (1 - 13), IAS, výkladům IFRIC a SIC, dále doprovodný dokument vydaný IASB 
v prosinci 2010 - Komentář vedení podniku (poskytuje návod, jak má vypadat komentář vedení 
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podniku stojící mimo účetní závěrku ve výroční zprávě), stanovy nadace IFRS, příručka due process 
pro IASB a IFRIC a výkladový slovníček vybraných termínů účetního výkaznictví. - [2013 ed.] -       
V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-909704-07-7 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
27290II 
Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka 
Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992) 
Praha : Academia, 2013, 802 s. 
Úvod podává přehled o organizačním vývoji Ministerstva zahraničních věcí od jeho vzniku. Následuje 
přehled osobností československé diplomacie. Zahrnuje všechny klíčové osobnosti československé 
zahraniční služby, vedle ministrů a státních tajemníků také přednosty či ředitele jednotlivých sekcí, 
náměstky, vyslance resp. velvyslance. Každý biogram obsahuje stručný přehled o vzdělání, náčrt 
profesní dráhy před vstupem do diplomacie, přehled kariérní dráhy a nástin další životní dráhy. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-200-2285-1 (váz.) 
 
27435 
Petra Furková, Lenka Matějková, Šárka Rosová 
Tvorba obecně závazných vyhlášek : praktický průvodce pro obce 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxvi, 372 s. 
Pravomoci a působení obcí vydávat obecně závazné vyhlášky a dozorová působnost Ministerstva 
vnitra. Výčet a popis jednotlivých zákonných možností regulace formou obecně závazné vyhlášky, 
doporučující požadavky, návrhy vzorových vyhlášek dle jednotlivých zmocnění (místní poplatky, 
komunální odpad, veřejný pořádek a další zvláštní zákonná zmocnění). Vysvětlení právní úpravy 
příslušných věcných oblastí regulace, příklady správné i nesprávné praxe, včetně rozhodovací praxe 
Ústavního soudu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-470-4 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; Katia Berti, 
Francisco de Castro, Matteo de Salto 
Effects of fiscal consolidation envisaged in the 2013 Stability and Convergence Programmes on 
public debt dynamics in EU Member States 
Vliv fiskální konsolidace předpokládané ve Stabilizačních a konvergenčních programech z roku 
2013 na dynamiku veřejného dluhu v členských státech EU [elektronický zdroj] 
 European Commission, September 2013, 31 s. 
Zpráva přináší analýzu reakcí poměru veřejného dluhu k HDP na snahu o fiskální konsolidaci 
(měřenou prostřednictvím změn strukturální primární bilance), se kterou se počítá v nejnovějších 
programech stability a konvergenčních programech (SCPs) předkládaných jednotlivými členskými 
státy EU. Zvláštní pozornost je věnována předpokládaným dopadům fiskálních multiplikátorů na 
plánovanou dynamiku veřejného zadlužení. Autoři se zabývají teoretickým i empirickým pohledem na 
fiskální multiplikátory a jejich odhady, rozdělují státy EU do dvou skupin podle velikosti fiskálních 
multiplikátorů a odhadují výši budoucího zadlužení jednotlivých států dle scénáře fiskální konsolidace 
z jejich programů. Konsolidační scénář je pak porovnán s nekonsolidačním scénářem, ve kterém 
zůstává strukturální primární bilance konstantní na úrovni z roku 2012. Zohledňují také dopady 
fiskálního vyrovnávání na cenový vývoj a zjišťují, zda může fiskální konsolidace vést k dočasnému 
nárůstu poměru veřejného dluhu k HDP. Uvádějí, které konkrétní státy jsou ohroženy tímto 
krátkodobým navýšením dluhu. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-32331-7 
Plný text dostupný z: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/ 
ecp504_en.htm 
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27445 
edited by Junghun Kim, Camila Vammalle 
Institutional and financial relations across levels of government 
Institucionální a finanční vztahy mezi různými úrovněmi státní správy 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 157 s. : tab., grafy, rámečky 
K problematice řízení institucionálních a finančních vztahů mezi různými úrovněmi státní správy        
v časech hospodářských a finančních otřesů - pohled na rozpočtovou politiku místní správy ve 
zpřísněném fiskálním prostředí, hodnocení dopadu celosvětové finanční krize na finance obcí a 
regionální správy a rozbor vývoje vztahů mezi ústřední správou a nižšími stupni státní správy od silné 
podpory v krizovém období po současnou fázi konsolidace veřejných rozpočtů. Dále k politické 
ekonomii fiskální decentralizace a k reformám fiskálních relací mezi různými úrovněmi státní správy. 
Následně pak k údajům o finančních zdrojích, výdajích a dluzích místní správy v zemích OECD (na 
základě údajů z OECD Fiscal Decentralisation Database). V závěru přináší publikace shrnutí 
institucionálního rámce fiskálního federalismu, hlavních údajů o fiskálních relacích a nedávných          
i chystaných reformách fiskálního federalismu ve vybraných osmi zemích OECD (Finsko, Francie, 
Itálie, Korea, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Británie). - Pozn. - ISBN: 978-92-64-16689-9 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
27446 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Greening household behaviour : overview from the 2011 survey 
Ekologizace chování domácností : přehled výsledků průzkumu z roku 2011 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 303 s. : tab., grafy, rámečky 
Projekt OECD o chování domácností a politice ochrany životního prostředí radí tvůrcům politik, jak 
vytvářet ekologickou politiku, která by efektivně ovlivňovala spotřební chování domácností a 
propagovala ekologizaci životního stylu. Jeho podkladem jsou rozsáhlé opakované průzkumy              
v domácnostech (EPIC), jež osvětlují chování domácností ve vztahu k životnímu prostředí a naznačují, 
jak realizované státní politiky ovlivňují jejich rozhodování. Publikace přináší výsledky průzkumu        
z roku 2011 konaného ve více než dvanácti tisících domácnostech v 11 zemích OECD. Zaměřoval se 
na pět oblastí, ve kterých má spotřeba domácností významné ekologické dopady: na energetiku, 
potraviny, dopravu, odpady a recyklaci a na spotřebu vody. Seznamuje také se závěry a doporučeními 
vycházejícími z analýzy odpovědí získaných šetřením. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-18082-6 (brož.) 
 

Ostatní 
 
27479 
[přeložila Zuzanna Bedřichová] 
Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [francouzsko-český] 
Praha : Slovart, 2012, 360 s. : barev. il. 
Slovník obsahuje ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života s dvojjazyčným popisem pro 
větší názornost. Je uspořádán do tematických kapitol (lidé, vzhled, služby, studium, doprava, životní 
prostředí aj.) - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7391-659-6 (váz.) 
 
27475 
[přeložila Zuzanna Bedřichová] 
Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [anglicko-český] 
V Praze : Slovart, 2012, 360 s. : barev. il. 
Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a 
intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, 
zahrada, profese, jídlo, architektura aj.). - 2. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7391-658-9 
(váz.) 
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27476 
[přeložila Zuzanna Bedřichová] 
Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [německo-český] 
V Praze : Slovart, 2012, 360 s. : barev. il. 
Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a 
intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, 
zahrada, profese, jídlo, architektura aj.). - 2. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7391-657-2 
(váz.) 
 
27463 
Jan Rychlík, Magdaléna Rychlíková 
Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 183 s. : il., mapy, portréty, faksim. 
Začlenění Podkarpatské Rusi do Československa. Stručný nástin politického vývoje. Hospodářský 
vývoj (zemědělství, lesnictví, družstevnictví, pozemková reforma, průmysl, obchod, finančnictví a 
bankovnictví, doprava, turistika). Sociální poměry na Podkarpatské Rusi. Školství a jazyková otázka. - 
ISBN: 978-80-86729-86-2 (brož.) 
 
27474 
[přeložila Zuzanna Bedřichová] 
Italsko-český ilustrovaný slovník 
V Praze : Slovart, 2012, 360 s. : barev. il. 
Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a 
intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, 
zahrada, profese, jídlo, architektura aj.). - 2. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7391-729-6 (váz.) 
 
27478 
[přeložila Zuzanna Bedřichová] 
Španělsko-český ilustrovaný slovník 
Praha : Slovart, 2012, 360 s. : barev. il. 
Slovník obsahuje ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života s dvojjazyčným popisem pro 
větší názornost. Je uspořádán do tematických kapitol (lidé, vzhled, služby, studium, doprava, životní 
prostředí aj.) - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7391-727-2 (váz.) 
 
27470 
James Borg ; [přeložil Radek Blaheta] 
Umění přesvědčivé komunikace : jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých 
Praha : Grada, 2013, 236 s. : il. 
Schopnost přesvědčit druhé. Techniky pozitivního ovlivňování při vzájemné komunikaci. Z obsahu: 
umění naslouchat, udržení pozornosti, řeč těla, paměť, psycholingvistika, telefonní telepatie, 
psychologie vyjednávání, spektrum osobností a jejich chování. Výklad je doprovázen příklady. -         
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4821-4 (brož.) 
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