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Vážení čtenáři, 
 

předkládáme Vám nové číslo dokumentačního 
bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE. Přináší 
informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných 
informačních zdrojích, vztahujících se k problematice Ministerstva 
financí a jeho resortu.  

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena např. témata daňové aspekty leasingových smluv, 
evropské právo veřejných podpor v daňové oblasti, právní úprava 
veřejné služby ve Francii, regulace lobbingu v EU, rozklad a 
rozkladová komise podle daňového řádu, příjmy nepodnikajících 
osob z prodeje cenných papírů po 1.1.2014, systémová rizika trhu 
bydlení v ČR, legislativní změny z oblasti trhu s lihovinami, sdílené 
zprostředkování práce, novela zákona o zaměstnanosti a zákona 
o inspekci práce, plánovaná novela zákoníku práce, solidární 
daň, daň z finančních transakcí v EU a právní úprava lichvy. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   
z německy psaného tisku na téma tvrdší postup v boji 
s daňovým únikem v Německu, posouzení efektu případného 
zavedení daně z majetku v  Německu, chudoba a sociální 
vyloučení v Německu a EU, důchodová politika v Německu, 
dopady studené progrese na příjmy zaměstnanců v Německu 
v roce 2014 a studie EU zabývající se ziskovostí pošt v Evropě. 

Z anglického tisku jsme vybrali články týkající se dynamiky 
korupce (efekt zlaté husy), století centrálního bankovnictví 
v USA, proveditelnosti a dopadu společného režimu vracení 
DPH v EU, restrukturalizace státního dluhu, privatizační 
aktivity v zemích OECD, politiky v oblasti školného na 
německých školách, cyklické a strukturální nezaměstnanosti. Ve 
francouzštině je zajímavý článek věnovaný přímým zahraničním 
investicím v roce 2012 a příčinám vysokých cen benzínu v USA. 
Vybrané ruské stati k daňové regulaci tvorby převodních cen ve 
Velké Británii a zdanění kontrolovaných zahraničních podniků 
v zahraniční praxi  jsou neméně zajímavé. Stejně tak slovenské 
články zaměřené na pět let eura ve SR, predikce  finančních 
krizí s využitím metod finanční ekonometrie a problematiku 
záměrného oslabení měny v případě eura, české koruny, 
polského zlotého, maďarského forintu, švýcarského franku a 
japonského jenu. 

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek  
Daňové úniky: kolotočové podvody.  

 Doufáme, že Vás aktuální nabídka odborné literatury 
zaujme a těšíme se na Vaše nové požadavky.  

     

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

Makroekonomická predikce leden 2014 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se 
čtvrtletní periodicitou v  odboru Finanční politika MF  
ČR. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního 
měsíce každého čtvrtletí. Na internetových stránkách 
MF je dostupná na adrese: http://www.mfcr.cz/cs/ 
verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce 
 
Monitoring 

Speciální monitoring, tentokrát na téma Dodatečné 
zdanění podezřelého majetku 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.  
 
Sledované téma - Daně a clo 

Na stránkách Odborné knihovny MF 
http://knihovna.mfcr.cz/korupce.php je k dispozici 
aktualizovaný monitor k tomuto tématu.  
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy Bisnode 
(dříve ČEKIA). Archiv z let 2009 – 2013 je na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Pro nejnovější analýzy použijte odkaz: Sektorové 
analýzy firmy Bisnode (dříve Čekia) 2014 
 
Chemický průmysl 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu      
v rámci české ekonomiky (součástí je rozbor vývoje 
základních ekonomických charakteristik, popis 
podnikatelské základny a vlastnické struktury), 
stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí 
(nechybí popis aktuálního legislativního rámce a 
státní podpory týkající se odvětví). Součástí je 
shrnutí vývoje produkce a nových zakázek a analýza 
postavení nejvýznamnějších výrobců v hlavních 
oborech chemického průmyslu. Dokument rovněž 
obsahuje vývoj finančních poměrových ukazatelů 
sektoru, potažmo jednotlivých firem – ukazatele 
likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti, stejně 
jako rozložení podnikatelské základny odvětví dle 
Bisnode skóring (skóringový model predikující 
riziko úpadku firmy v následujících dvanácti 
měsících). Studie je logicky uzavřena shrnutím 
základních vývojových trendů s identifikací 
perspektiv dalšího vývoje a SWOT analýzou odvětví 
v podmínkách ČR. 

 
Plný text sektorové analýzy Chemický průmysl: 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/02/uvod.pdf  
 
Studie odvětví  
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/02/studie_odvetvi.pdf 
 
Vývoj v číslech 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/02/vyvoj_v_cislech.pdf 
 
Profily 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/02/profily.pdf  
 
Metodika 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/02/Metodika.pdf 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/993 
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové 
úpravy a úřady: podle stavu k 1.1.2014 
 
Upozornění 
Některé ze zde nabízených produktů a služeb 
jsou dostupné pouze na intranetu Ministerstva 
financí. 
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Téma měsíce: Daňové úniky: kolotočové podvody 
Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace 

 
Daňové úniky a podvody i přesuny do daňových rájů představují dlouhodobý a celosvětový problém. 
Jen v České republice se jejich roční výše pohybuje v řádech mnoha desítek miliard korun. V tomto 
článku budou představeny vybrané problémy, které s daňovými úniky a bojem proti nim souvisí. Celá 
problematika daňových úniků je však poměrně široká: od individuálních forem (nadhodnocování 
výdajů a zatajování výnosů), přes neoprávněné odpisy pohledávek až k únikům na DPH a spotřebních 
daních1. Článek se bude soustředit zejména na jedny z nejrozšířenějších typů podvodů – na podvody 
související s DPH, konkrétně kolotočové podvody. Budou připomenuta plánovaná opatření i představeny 
některé zajímavé články, které na kolotočové podvody nahlížejí spíše z teoretického hlediska. 

Tzv. „kolotočové“ (karuselové) podvody představují jednu z nejčastějších metod úniku na DPH. Tyto 
podvody, nazývané také jako „podvody chybějícího obchodníka“, či „řetězové podvody“, mohou 
fungovat na poměrně jednoduchém principu. První z firem v řetězci nakoupí zboží a vyveze je do 
jednoho z členských států EU. Firma pochází ze země mimo Evropskou unii, prodej je osvobozen od 
DPH, povinnost odvést daň vzniká firmě, která zboží koupila (2. firma v řetězci). Tato firma však daň 
neodvede – vyfakturuje ji dalšímu kupujícímu, ten ji také zaplatí v ceně zboží, firma pak zmizí 
(zanikne). Kupujícímu zůstává právo na odpočet. Do řetězce se často zapojí i společnosti, které o tom, 
že se účastní nelegální činnosti, vůbec nevědí2.  

Problematikou daňových podvodů se v několika posledních letech zabývá intenzivněji Evropská unie. 
V prosinci roku 2012 vydala Evropská komise Akční plán boje proti daňovým podvodům a únikům3. 
Akční plán obsahuje konkrétní doporučení, která by měla členským státům pomoci daňové úniky 
snížit, a to jak v krátkodobém, tak i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Mezi okruhy, které 
Akční plán zahrnuje, patří krátkodobě například úprava postupu ve vztahu vůči třetím zemím či 
zlepšení dodržování daňových předpisů zavedením Evropského kodexu daňového poplatníka. Ve 
střednědobém horizontu by mělo dojít ke zlepšení výměny informací vytvořením evropského 
daňového identifikačního čísla, díky dalším opatřením by pak měly být lépe odhalovány tendence 
v oblasti daňových podvodů. Pro dlouhodobý horizont, tj. pro období 2014 - 2020, navrhuje Evropská 
komise mimo jiné zřízení vzájemného přístupu do národních databází. Zvláštní pozornost je věnována 
opatřením proti únikům týkajícím se právě daně z přidané hodnoty. V Akčním plánu je navrhován 
vznik tzv. Fóra pro DPH či zavedení mechanismu rychlé reakce.  

V České republice dochází ke kolotočovým podvodům poměrně často. Podle zpráv z ledna letošního 
roku patří mezi komodity, při jejichž obchodu se nejvíce podvádí, pohonné hmoty, nebo například 
mobilní telefony4. Možnou cestou, jak řetězovým podvodům zabránit, je změna režimu odvodu DPH – 
tzv. reverse charge, kdy daň zaplatí až poslední firma v řetězci. Režim však podléhá schvalování 
Evropské komise. Ta jej pro obchod s mobilními telefony již schválila, u pohonných hmot jej však 
kvůli obavám z přesunu podvodů do jiných členských zemí zatím odmítla5. Jednou z posledních akcí, 

                                                      
1 KRESTEŠOVÁ, Martina a REZEK, Vladislav. Daňové nedoplatky a daňové úniky. In: Aktuální ekonomické a 
sociální otázky v ČR a EU, říjen 2013 [online prezentace]. Smilovice: Ministerstvo financí. Odbor Strategie 
daňové politiky a správy, 2013 [cit. 2014-01-29]. 39 slidů. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2013-10_Danove-nedoplatky-a-danove-uniky.pdf 
2 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Podvody na DPH a jejich prokazování. Daňový expert. 2013, 9(2), 26-33. ISSN 1801-
2779. 
3 Sdělení komise Evropskému parlamentu a radě: Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a 
únikům [online]. Brusel: Evropská komise, 2012 [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm 
4 VLKOVÁ, Jitka. S daněmi se podvádí i u mobilů. Stát tratí miliony a chystá odvetu. Mladá fronta DNES. 
22. 1. 2014, s. 8. ISSN 1210-1168. 
5 EURACTIV. Proti daňovým podvodům bojuje vláda i EU, najít účinná opatření je však složité. In: Euractiv 
[online]. 8.3.2013 [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/print-version/clanek/proti-danovym-
podvodum-bojuje-vlada-i-eu-najit-ucinna-opatreni-je-vsak-slozite-010667 
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kdy se podařilo odhalit daňové úniky právě v oblasti pohonných hmot, byla akce Focus, provedená 
Finanční správou ČR ve spolupráci s Celní správou a Ministerstvem financí. V rámci této akce, ke 
které došlo v prosinci loňského roku, byl zabaven majetek ve výši zhruba 250 milionů korun6.  

Případy daňových úniků se v návaznosti na evropskou legislativu zabývají například Sebastien Pfeiffer 
a Pavel Semerád ve své práci Missing Trader Fraud in European VAT7. Nejprve shrnují dosavadní 
přístup Evropské komise ke zmíněné problematice a poté popisují soudní případy z Rakouska, 
Německa a ČR, při kterých vznikla podezření z daňových úniků. Jeden z případů, ke kterému došlo 
v České republice, se týkal možných úniků při obchodu se železným šrotem. Firma, která v případu 
vystupovala, uplatňovala nárok na odpočet, daňový úřad měl však pochybnosti, zda vůbec ke 
zdanitelnému plnění došlo. Ačkoli byla firma schopná obchod doložit řadou dokladů, byly posléze po 
výpovědi jednoho ze svědků objeveny v jejím účetnictví poměrně závažné nesrovnalosti. Rozcházela 
se také svědectví ohledně vozidel použitých k přepravě zboží. Případ projednával nejprve krajský soud 
v Hradci Králové, rozhodl při tom ve prospěch firmy. Finanční úřad se však odvolal, a po výše 
zmíněných důkazech byl případ vrácen k novému projednání krajským soudem. Autoři dále 
připomínají opatření přijatá Českou republikou v návaznosti na zamítnutí uplatňování režimu reverse 
charge při obchodu s pohonnými hmotami. Mezi tato opatření patří zavedení institutu nespolehlivého 
plátce, či nastavení měsíčního zdaňovacího období pro nové plátce. V závěru práce autoři diskutují, 
zda je vůbec možné v rámci vnitřního trhu EU najít pro daňové úniky nějaké řešení. Ačkoli určitá 
opatření existují, často jejich zavedení selže v důsledku toho, že tato řešení vyžadují změnu stávající 
evropské legislativy. Najít vhodná opatření tak bývá často problematické. 

Mezi zastánce změny evropské legislativy týkající se DPH patří například Michel Aujean, Christian 
Valenduc a Marc Wolf. V článku Reform of the EU VAT System for Intra-Community 
Transactions8 navrhují zavedení tzv. „systému VIVAT“. Systém VIVAT poprvé navrhovali autoři 
M. Keen a S. Smith již v roce 1996. Základní myšlenkou VIVAT je snížení stupně harmonizace sazeb 
DPH na úroveň nezbytnou pro fungování vnitřního trhu a zachování flexibility členských států při 
stanovování sazeb DPH na finální produkci. Systém počítá se zavedením jednotné sazby DPH pro 
transakce mezi podniky (tzn. transakce B2B), zároveň však ponechává členským státům volnost při 
nastavení sazeb DPH na finální produkci (tzn. transakce B2C). Problémem současného systému je 
podle autorů to, že jeden nástroj (sazba DPH) slouží k dosažení dvou rozdílných cílů (neutralita při 
zdanění transakcí na vnitřním trhu a zachování principu subsidiarity při danění finální spotřeby). 
Systém VIVAT by měl tento problém odstranit, neboť propojuje konkrétní nástroje s konkrétními cíli. 
Zavedení VIVAT by mělo být doplněno vznikem systému pro monitorování transakcí. V článku je 
dále konkrétně popisován způsob fungování tohoto systému. Podle autorů by zavedení VIVAT spolu 
se systémem pro sledování transakcí mělo vést k odstranění kolotočových podvodů. 

Názory na fungování systému VIVAT a na jeho účinnost však nejsou mezi odborníky jednotné. Silvia 
Fedeli a Francesco Forte porovnávají v článku EU VAT frauds9 různé systémy výběru DPH a zabývají 
se i jejich přednostmi a negativy. U VIVAT mimo jiné uvádějí možné důsledky pro případ, kdy by 
sazba DPH pro transakce B2B byla nižší než sazba pro transakce B2C. Zavedení VIVAT by mohlo 
vést některé subjekty k neoprávněnému vykazování transakcí jako B2B s cílem vyhnout se vyššímu 
zdanění. Dále by mohly vzniknout zcela nové typy daňových úniků, které by vedly k dodatečným 
nákladům na jejich sledování a odstraňování. 

                                                      
6 PETLACHOVÁ, Petra. Daňové úniky za 250 miliónů korun odhalila Finanční správa ČR. In: Finanční správa 
[online]. 20. prosince 2013 [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-
media/tiskove-zpravy/2013/danove-uniky-za-250-milionu-korun-odhalila-financni-sprava-cr-4572 
7 PFEIFFER, Sebastian a SEMERÁD, Pavel. Missing Trader Fraud in European VAT. In: MENDELU Working 
Papers in Business and Economics [online]. 2013 [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: 
http://ideas.repec.org/p/men/wpaper/41_2013.html 
8 AUJEAN, Michel, VALENDUC, Christian a WOLF, Marc. Reform of the EU VAT System for Intra-
Community Transactions. International VAT Monitor. 2013, 14(1/2), 13-16. ISSN 0925-0832. 
9 FEDELI, Silvia a FORTE, Francesco. EU VAT Frauds. European Journal of Law and Economics. 2011, 31(2), 
143-166. ISSN 0929-1261. 
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V teoretické rovině se kolotočovými podvody zabývají stejní autoři v článku International VAT 
Fraud: The Carousel Game10. Autoři vytvořili model kolotočového podvodu z oblasti teorie her za 
předpokladu spolupráce obou článků v řetězci. Model se soustředí na vliv podvodu na výši cen zboží, 
při jehož obchodu se podvádí. Došli k závěru, že podvod působí na výši cen daného zboží, čímž také 
ovlivňuje situaci na trzích s tímto zbožím v různých zemích. Konečný efekt pro každou zemi závisí na 
tom, jaký článek řetězce země představuje. V zemích, které tvoří poslední článek řetězce, představuje 
únik díky nižší ceně zboží pozitivum pro spotřebitele. Dochází však k nerovnováze: výhodu čerpají 
pouze někteří spotřebitelé. V zemích původu a tranzitních zemích je situace odlišná. V tranzitních 
zemích utrpí ztrátu jak spotřebitelé, tak výrobci. Do řetězce se také mohou zapojit firmy ze zemí mimo 
Evropskou unii. Pro ně situace může skončit vlivem zvýšení vývozu výhodně i přesto, že se nelegální 
činnosti nedopustí.   

Jak již bylo zmíněno na úvod, zabýval se tento článek především daňovými úniky souvisejícími s daní 
z přidané hodnoty a to konkrétně kolotočovými podvody. Celá problematika daňových úniků je však 
daleko širší a přesahuje rámec tohoto článku. Vedle úniků, při kterých dochází k přímému porušení 
zákona (kolotočové podvody), se mnohé firmy v rámci daňové optimalizace uchylují také 
k možnostem, které nejsou zcela zakázané (přesun do daňových rájů). V nedávné době byla oznámena 
některá opatření, která by v budoucnu měla daňové úniky v České republice omezit. Prvním návrhem 
je možný vznik Národní daňové kriminální agentury – týmu, tvořeného experty ministerstva vnitra a 
ministerstva financí. Tým by se měl zaměřovat především na boj s úniky ze spotřebních daní a DPH11. 
Druhým návrhem je zpřísnění pravidel pro odvody peněz do daňových rájů12. To, zda budou opatření 
skutečně zavedena a zda budou účinná, ukáží zřejmě následující měsíce a roky. Stejně jako u jiných 
typů podvodů jde i u daňových úniků spíše o nekonečný boj. Nelze proto bohužel očekávat, že 
uvedená pravidla pomůžou daňové úniky zcela odstranit. 

                                                      
10 FEDELI, Silvia a FORTE, Francesco. International VAT Fraud: The Carousel Game. Journal of Modern 
Accounting and Auditing. 2011, 7(3), 211-226. ISSN 1548-6583. 
11 ČTK. Skupina expertů jako bič na podvodníky. Ministerstva chtějí bojovat proti únikům daní. In: Ihned.cz 
[online]. 18. 1. 2014 [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-61581200-skupina-expertu-jako-
bic-na-podvodniky-ministerstva-chteji-bojovat-proti-unikum-dani 
12 KREČ, Luboš. Neprůhledný únik daní skončí. Vláda přiškrtí penězovody do daňových rájů. In: Ihned.cz 
[online]. 17. 1. 2014[cit. 2014-01-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-61575160-unik-penez-do-
danovych-raju-skonci 
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Daně 
 
[Bundesministerium der Finanzen] 
Besteuerung von Vermögen - eine finanzwissenschaftliche Analyse : Kurzfassung eines 
Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen 
Zdanění majetku - odborná finanční analýza : stručný obsah posudku Vědecké rady Spolkového 
ministerstva financí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 12, S. 59-66 
Z posouzení případného zavedení daně z majetku v Německu vyplývá, že pro ni (či pro její 
jednorázovou formu) neexistují přesvědčivé ekonomické důvody. Dosažení příp. vyššího přerozdělení 
lze snáze docílit reformou daně dědické a progresivnější daní z příjmů. Konstatuje se, že i tak již jsou 
příjmy v Německu více přerozděleny než ve většině zemí Evropy a výraznější přerozdělení formou 
zostření daňové progrese by vedlo ke značným ztrátám na růstu a zaměstnanosti, obdobné závěry platí 
i pro hledisko daňové efektivity. Grafy ukazují daně z majetku v zemích OECD (rok 2010) a také 
rozdíly Giniho koeficientu příjmů před/po zdanění a transferech. - Pozn. 
 
Bribing the taxpayer : tax breaks 
Uplácení daňového poplatníka : daňové prázdniny 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8871, p. 59 
Příspěvek stručně informuje o nové studii MMF, která se zabývá problematikou daňových úlev. 
Ukazuje se, že navzdory fiskálním problémům je štědře poskytuje řada vyspělých zemí. Ani finanční 
krize nebyla využita k jejich omezení, naopak některé země zavedly nové úlevy, aby podpořily 
investice. 
 
Roman Šitner 
Česko je rájem dědictví, cizinci ušetří miliony 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 19 (28.1.2014), s. 1 
Autor upozorňuje na skutečnost, že od ledna 2014 je Česko díky unikátní kombinaci nulové dědické 
daně a možnosti zakládat svěřenské fondy daňově atraktivní zemí pro movité cizince. Dále rozebírá 
fungování, výhody i nevýhody a daňový režim svěřenských fondů (trustů), které jsou jednou z forem 
správy majetku. -- Viz také pokračování tématu se zaměřením na svěřenské fondy na s. 2-3. 
 
Vít Kropjok 
Daň z finančních transakcí v Evropské unii 
Daně a finance, Sv. 2013, č. 4, s. 11-17 
Daň z finančních transakcí; teoretické konstrukce bankovní daně (daň z aktiv, daň z pasiv, daň z finančních 
aktivit, daň z finančních transakcí). Legislativní iniciativy Evropské komise, SFEU, základní cíle 
směrnice, transakce vyňaté z daně. Zkušenosti s obdobou bankovní daně (Švédsko, Maďarsko). - Pozn. 
 
Jan Hájek 
Daňové aspekty leasingových smluv 
Jurisprudence, Sv. 22, (2013) č. 8, s. 9-16 
Článek rozebírá omezení, jež obsahují daňové předpisy v souvislosti s uzavřením, plněním a 
ukončením leasingových či nájemních smluv. Pojednáno je zejména o dopadech jednotlivých 
ustanovení zákona o dani z příjmu a přidané hodnoty. Nejsou však opomenuty ani daně svojí výší 
obvykle zanedbatelné jako daň silniční či z nemovitostí. Autor se zabývá otázkou, zda restrikce 
kladené těmito zákony jsou důvodné a svým smyslem neodporují logice hmotného daňového práva. - Pozn. 
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Daniel Schönwitz 
Dem Zoll in die Arme getrieben 
Vehnáni celníkům do náruče 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 51, S. 94-97 
Po Švýcarsku končí bankovní tajemství i v Lucembursku (od roku 2014), odkud započal exodus peněz 
z černých kont německých občanů. Příspěvek připomíná, že dle daňové úmluvy Německa a 
Lucemburska už budou mít daňoví úředníci v případě potřeby přístup k informacím o utajeném kontě, 
přípustné bude podání i hromadného dotazu; od roku 2015 by němečtí kontroloři měli dostávat 
informace o některých příjmech dosažených v Lucembursku automaticky (např. z cenných papírů 
"přikrytých" životním pojištěním). Krátce jsou shrnuty postupy a lhůty týkající se přiznání zatajených 
peněz daňových hříšníků formou sebeudání. 
 
Donata Riedel, Axel Schrinner, Axel Höpner 
Die neue Härte des Staates 
Nová přísnost státu 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 9 (14.1.2014), S. 1, 4-5 
Německý stát i německé země zpřísní boj s daňovým únikem, má být ztížena možnost tzv. sebeudání, 
které umožňuje odčinit opomíjení daňové povinnosti (černá konta ve Švýcarsku apod.). Příspěvek 
shrnuje návrhy a úvahy o reformě institutu sebeudání (např. zvýšení pokut za dodatečné přiznání 
černých peněz či prodloužení promlčecí lhůty), grafy zachycují počet sebeudání v letech 2010-2013, 
počet případů vyřízených daňovou policií a finanční sumu dodanění vč. uvalených pokut za roky 
2007-2011. 
 
Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich 
Distribution of average, marginal and participation tax rates among Czech taxpayers : results 
from a TAXBEN model 
Rozložení průměrné, mezní a participační daňové sazby mezi daňovými plátci v ČR : výsledky 
modelu TAXBEN 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 6, p. 474-504 
Daně z příjmu fyzických osob a odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří 56 % všech daňových 
příjmů v ČR. Autoři přinášejí empirickou analýzu zdanění příjmů ze zaměstnání a z podnikání a 
zaměřují se na rozložení hlavních výkonnostních a distribučních charakteristik daňově-dávkového 
systému ČR mezi plátci daně. K výpočtu používají nedávno vyvinutý model TAXBEN, který simuluje 
současný daňový a sociální systém v ČR, a data z průzkumu SILC za rok 2010 (reprezentativní vzorek 
8 866 domácností zahrnující 20 620 daňových poplatníků). Kvantifikují průměrné daňové sazby a 
progresivitu zdanění, efektivní mezní daňové sazby (EMTR) a efektivní participační daňové sazby 
(EPTR) a nacházejí významné rozdíly ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů. V závěru formulují 
potenciální dopady hlavních zjištění na český daňový systém. - Pozn. 
 
Martin Lyčka 
Evropské právo veřejných podpor v daňové oblasti - obrana obecnou logikou daňového systému 
Jurisprudence, Sv. 22, (2013) č. 8, s. 16-21 
V rozhodnutích Komise a judikatuře SDEU na poli práva veřejných podpor je řada konceptů, které 
mohou působit ve prospěch jedné či druhé strany řízení o porušení Smlouvy v souvislosti s veřejnými 
podporami. Jedním z nich je argument obecnou logikou národního daňového systému. Tento argument 
vychází z toho, že je-li určitý způsob zdanění či výjimky ze zdanění zakořeněn v národním daňovém 
systému, není jeho uplatnění možné považovat za vedoucí k prohlášení dané daňové struktury 
veřejnou podporou ve smyslu článku 107 (1) SFEU. 
 
Ine Lejeune, Win De Clercq and Katrijn De Naeyer 
Feasibility and impact of a common VAT return in the European Union 
Proveditelnost a dopad společného režimu vracení DPH v Evropské unii 
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 6, p. 338-343 
Jedním z bodů Akčního plánu Evropské komise, které jsou zaměřeny na snížení administrativní zátěže 
podniků, je zavedení společného režimu vracení DPH. V této souvislosti pověřila Komise společnost 
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PwC vypracováním studie o podobě takového režimu a spočítáním dopadu jeho zavedení na náklady 
podniků v porovnání se současnými náklady na dodržování daňové povinnosti. Článek přináší shrnutí 
zprávy PwC. - Pozn. 
 
Mária Mikulecká 
Fyzické osoby a jejich případná solidární daň 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 24, s. 11-13 
Příklady a výpočty k aplikaci sedmiprocentní "solidární daně" v případě příjmů běžného podnikatele - 
fyzické osoby za rok 2013. 
 
O.V. Gordejeva 
Nalogoobloženije kontrolirujemych inostrannych kompanij v zarubežnoj praktike 
Zdanění kontrolovaných zahraničních podniků v zahraniční praxi 
Finansy, Sv. 2013, No. 9, s. 33-37 
Vysvětlení pojmu "controlled foreign corporation (CFC)"; k pravidlům zdanění CFC v různých 
vyspělých zemích, především v USA, Finsku, Francii, Velké Británii a dalších. 
 
L.P. Grundel 
Nalogovoje regulirovanije transfertnogo cenoobrazovanija v Velikobritanii 
Daňová regulace tvorby převodních cen ve Velké Británii 
Finansy, Sv. 2013, No. 9, s. 38-44 
Britská normativní báze pro regulaci převodních cen, právní a metodologické aspekty daňové regulace 
převodních cen, princip sebekontroly, algoritmus určování tržní ceny při uzavírání obchodů, dohody    
o tvorbě cen (APAs). - Pozn. 
 
Daniel Hušek 
Několik úvah nad rozkladem a rozkladovou komisí podle daňového řádu 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 34-37 
Rozklad patří spolu s odvoláním k typickým opravným prostředkům jak ve správním, tak v daňovém 
řízení. Příspěvek se zaměřuje na právní úpravu rozkladu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a na 
samotné praktické fungování rozkladové komise. Rozebírá také úpravu rozkladu v legislativním textu 
správního řádu (§ 152). - Pozn. 
 
Marco Simonis, Jan Grabbe, Patrick Faller 
Neuregelung der Fondsbesteuerung durch das AIFM-StAnpG 
Nová úprava zdanění fondů dle zákona o harmonizaci zákona o zdanění investic a dalších 
zákonů se zákonem o správě alternativních investičních fondů 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 1-2, S. 16-22 
Komentář k právní úpravě zdanění investičních fondů konkretizuje oblasti aplikace, daňový režim, 
kritéria pro investiční fond a investiční společnost, změnu režimu, tj. z investičního fondu v investiční 
společnost (příp. naopak), investiční komanditní společnost (pension-asset-pooling/závazky 
podnikového důchodového zabezpečení), přechodná opatření. OGAW/subjekty kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů, KAGB/zákoník kapitálových investic, ESMA. - Pozn. -- 
Znění zákona AIFM-StAnpG viz Bundesgesetzblatt, č. 76 z 23. prosince 2013, s. 4318-4334. 
 
Ivan Brychta 
Novinky v daních z příjmů pro rok 2014 1. 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 2-9 
Přehled a výklad přímých a nepřímých změn zákona o daních z příjmů; nové pojmy a jejich významy 
(závazek, dluh, záloha, závdavek, zápůjčka, nájem, finanční leasing, obchodní závod, obchodní 
korporace, člen obchodní korporace, pojem "bez právní osobnosti", spolek, úvěrový finanční nástroj, 
veřejné zdravotní pojištění, společně hospodařící domácnost). Změny v dani z příjmů fyzických osob, 
osvobozené příjmy fyzických osob (úprava a rozšíření osvobození ostatních příjmů z převodu podílů 
na obchodních korporacích, osvobození důchodů, osvobození převzatá z daně dědické a darovací). 
Úprava a rozšíření osvobození ostatních příjmů (změny ve stanovení dílčího základu fyzických osob, 
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příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy 
spoluvlastníka a společníka společnosti). 
 
Ivan Brychta 
Novinky v daních z příjmů od 1.1. 2014 (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 2-8 
Změny v daních z příjmů fyzických osob v roce 2014; nezdanitelné části základu daně. Úprava 
podmínek snížení základu daně o hodnotu poskytnutého bezúplatného plnění, poskytnutí daru. 
Zdaňovací období a sazby daně fyzických osob, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Daň z příjmů 
právnických osob, změny ve vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob (svěřenský fond, 
veřejně prospěšný poplatník), předmět daně z příjmů právnických osob, osvobozené příjmy 
právnických osob, odčitatelné položky u právnických osob. Zdaňovací období, sazby daně a podávání 
přiznání právnických osob. Příklady. 
 
Karel Brychta, Pavel Svirák, Anna Bánociová 
Odpisy hmotného majetku v ČR a ve vybraných státech - komparace 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 42-49 
Základní aspekty daňových odpisů hmotného majetku u právnických osob v ČR a srovnání s právní 
úpravou ve Velké Británii, Estonsku, Polsku a na Slovensku. - Pozn. 
 
Xénia Makarová, Zuzana Kollárová 
Priestor na daňové manévre stále existuje 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 1, s. 18-21 
Možnosti daňových optimalizací pro podnikatele v SR v roce 2014; daňové licence, zrušení dosavadní 
dobrovolné registrace k DPH (kvůli daňové licenci), zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, 
služební automobily, živnostníci (výhodnější podmínky výpočtu vyměřovacího základu při přerušení 
živnosti). 
 
Marcel Pitterling 
Příjmy nepodnikajících osob z prodeje cenných papírů po 1.1.2014 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 9-12 
Článek shrnuje hlavní změny v oblasti daňového režimu příjmů z prodeje cenných papírů související    
s rekodifikací soukromého práva a navazujících změn zákona o daních z příjmů. Nejprve k novému 
pojetí cenných papírů, které přináší nový občanský zákoník (zákon č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech, je k 1.1.2014 zrušen), dále k úpravám zákona o daních z příjmu zákonným opatřením          
č. 344/2013 Sb., k novému pojetí vztahu cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a k osvobození 
od daně z příjmů z prodeje cenných papírů. Pro názornost je připojeno několik praktických příkladů 
demonstrujících popisované změny. V závěru je rozebráno přechodné ustanovení a s ním související 
výkladový problém. - Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Příjmy z prodeje nemovitostí do konce roku 2013 a změny od roku 2014 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 13-23 
Příspěvek se nejprve věnuje zákonným možnostem, jak příjmy z prodeje bytu a rodinného domu 
osvobodit od daně z příjmů (§ 4 zákona č. 586/1992 Sb.), dále vymezuje příjmy, na které se 
osvobození nevztahuje. Následně rozebírá pojem bydliště, příjem ze směny bytu, budoucí prodej bytu 
nebo rodinného domu, příjem z prodeje bytu nebo rodinného domu plynoucí manželům a dále se 
zaměřuje na problematiku příjmu z prodeje ostatních nemovitostí (např. příjmy z prodeje pozemku,      
z prodeje nedokončené budovy, osvobození příjmů z odstupného za uvolnění bytu a nepřerušení doby 
mezi nabytím a prodejem). Problematika je ilustrována na příkladech. Na závěr vykládá osvobození 
příjmů z prodeje nemovitostí počínaje rokem 2014 dle zákonného opatření č. 344/2013 Sb. 
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Georg Crezelius 
Restriktionen steuerrechtlicher Subsysteme : Gewerblich geprägte Gesellschaften, 
Sondervergütungen, Betriebsaufspaltung, beherrschender Gesellschafter 
Restrikce subsystémů daňového práva : podnikatelsky charakterizované společnosti, zvláštní 
odměňování, štěpení podniku, většinový společník 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 23, S. 1065-1070 
Německé daňové právo je všeobecně považováno za nesystematické a komplikované, což autor 
vyvrací argumentací o podobnosti a systémovosti zákona o dani z příjmů a zákona o dani korporační. 
Připomíná, že komplexnost daňového práva se zpravidla vytváří dodatečnými legislativními doplňky a 
především tím, že postupně vzniká mnoho "subsystémů" na úrovni legislativy resp. na základě vývoje 
judikatury. Hodnotí výraz subsystém, jeho vztah k systematice daňového práva vč. tendencí                
v judikatuře Spolkového finančního dvora (při aplikacích subsystémů). - Pozn. 
 
Lenka Němcová 
Srovnání zdanění daní z přidané hodnoty v České republice a Německu 
Daně a finance, Sv. 2013, č. 4, s. 17-21 
Historie a charakteristika DPH v ČR, registrace k DPH, sazby. Daňový systém v Německu, 
legislativní úprava DPH, registrace k DPH, sazby. V tabulce vývoj základní/snížené sazby DPH v ČR 
a v Německu v letech 1993-2012. - Pozn. 
 
Peiyong Gao, Qingping Meng 
Structural tax reduction for realization of multi-targets in China 
Strukturální snižování daní pro uskutečnění vícenásobných cílů v Číně 
Současná Evropa, Vol. 18, (2013) No. 3, p. 189-199 
Očekává se, že čínská ekonomika v následujícím období zpomalí v důsledku pokračujících globálních 
ekonomických fluktuací. Čínská hospodářská politika se proto musí soustředit na stabilizaci 
hospodářského růstu a potlačování rostoucí inflace. Autoři zastávají názor, že jedním z hlavních 
prostředků, jak těchto cílů dosáhnout, je zavedení strukturálního snižování daní. V článku jsou 
analyzovány důvody, předpoklady a možné dopady zavedení takové daňové politiky a autoři navrhují 
adekvátní kroky a míru snížení daní se zaměřením na daň z přidané hodnoty, která tvoří hlavní část 
čínských daňových příjmů. Opatření daňové reformy na snižování DPH by mělo být doplněno 
rozšířením daňové základny a snížením daňových sazeb. 
 
Barbora Strnadová, s přispěním Martina Kohouta 
Tvrdší dohled nad zisky firem má státu vynést pět miliard ročně : daňové kontroly firem 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 15 (22.1.2014), s. 2-3 
K plánům na zlepšení činnosti finanční správy v boji proti nekalým praktikám umělého snižování 
zisku a daní společností a vyvádění části jejich zisku do zahraničí. Ke zpřísněným kontrolám 
Specializovaného finančního úřadu (např. zaměřeným na převodní ceny), k boji s rozmělňováním 
daňových základen vedenému OECD a k využívání elektroniky a speciálního softwaru pro rychlejší a 
účinnější daňové kontroly. Triky ke snižování daní - dvojitý Ir, holandský sendvič aj. -- Viz také 
krátký rozhovor s ředitelem odboru strategie daňové politiky MF Zdeňkem Hrdličkou na s. 3. 
 
Walter van der Corput and Fabiola Annacondia 
VAT registration thresholds in Europe : [2013] 
Registrační limity pro DPH v Evropě : [2013] 
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 6, p. 357-359 
Jako již tradičně v šestém čísle každého ročníku nabízí tento výtisk časopisu přehled prahových 
hodnot DPH ve většině evropských zemí. Pro účely srovnání byly národní prahové hodnoty vyjádřené 
v jiných měnách přepočteny na euro. Přehled zobrazuje stav v říjnu 2013 doplněný o ohlášené novely 
s platností od 1. ledna 2014. - Pozn. 
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Ladislav Hájek ... [et al.] 
Vybrané aspekty kauzality daňové incidence 
E+M Ekonomie a Management, Sv. 16, (2013) č. 4, s. 158-169 
Příspěvek se zabývá některými dílčími výsledky dotazníkového šetření se zaměřením na problematiku 
daňové spravedlnosti, účelnosti daní, výběru daní a dále analýzou vývoje DPH v ČR v letech 1993-
2011, jejíž růst je respondenty dotazníkového šetření považován za závažný problém. Daňová 
gramotnost je v průzkumu sledována a analyzována prostřednictvím otázek spojených s názorem na 
hlavní smysl daní a vysvětlením pojmu přímá a nepřímá daň. Výsledky ukazují, že většina 
respondentů provedeného průzkumu vnímá daňový systém v ČR jako nespravedlivý. Základní prvky 
této nespravedlnosti vidí v horizontální i vertikální rovině, stejně tak jako v porušování legislativního 
rámce při tvorbě a praxi daňových zákonů. 
 
Bert Losse 
Wir Zahlmeister 
My sponzoři 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 3, S. 28-29 
Komentář k dopadům studené progrese na příjmy zaměstnanců v Německu v roce 2014 je doplněn 
přehledem vzorových typů domácností s porovnáním příjmu z ledna roku 2013/2014 a detailním 
výčtem (změn u) jednotlivých daní a sociálních odvodů. 
 
Martin Děrgel 
Zdanění příjmů nerezidentů v roce 2014 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 14-21 
Hlavní změny ve zdanění nerezidentů v ČR od roku 2014; (význam) určení daňové rezidence 
(daňového domicilu poplatníka), vymezení daňového rezidenta/nerezidenta - poplatníka (fyzické/právnické 
osoby), systém právnických osob. Změny příjmů nerezidentů zdaňovaných v ČR, celosvětová/omezená 
daňová povinnost, výčet zohledňovaných příjmů (např. z prodeje nemovitých věcí či bytů). Změny ve 
vymezení stálé provozovny (pět kategorií). Změny v osvobození příjmů nerezidentů, změny ve 
srážkové dani u nerezidentů, změny daňových odpočtů a slev u nerezidentů. Příklady. 
 
Ivan Macháček 
Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2013 a 2014 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 18-23 
Daňový postup řešení příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů dosažených v roce 2014 
(nabytých do 31.12.2013 a od 1.1.2014); podmínky, postup, příklady. 
 
Otakar Machala 
Zdaňování příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů v roce 2014 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 1, s. 29-33 
Příjmy z prodeje cenných papírů představují v rámci daně z příjmů fyzických osob specifický druh 
příjmu, který má svá vlastní pravidla zdaňování touto daní. Tato pravidla se v průběhu doby často 
měnila a k poměrně výrazným změnám dochází i s účinností od 1. ledna 2014. Rozhodujícím 
kritériem pro způsob zdanění cenných papírů je skutečnost, zda jsou nebo byly zahrnuty v obchodním 
majetku poplatníka, či nikoli. - Pozn. 
 
Bohumila Kotenová 
Změny kolem lihu 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 12, s. 3, 10-12 
Článek popisuje aktuální legislativní změny z oblasti trhu s lihovinami v souvislosti se zavedením 
zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Zákon patří mezi daňové zákony, byl vytvořen pro 
účely správy daně z lihu. Jeho cílem je kontrola trhu s lihovinami a zamezení výroby nelegálního lihu. 
Mezi změny, které přinesla nová právní úprava, patří například úprava velikosti spotřebitelského 
balení, zavedení nového způsobu registrace osob, které jsou povinny značit líh, či zavedení registrace 
osob, které se zabývají distribucí lihu a lihovin. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 2-3/2014  
Předmět daně z příjmů fyzických osob od r. 2014. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
r. 2013. Spolupracující osoby a daňové přiznání za r. 2013. Nájem bytové jednotky z hlediska daně 
z příjmů. Prodej akcií a daň z příjmů. Úprava odpočtu u nemovitých věcí v roce 2014. Dodání zboží a 
poskytnutí služby pro účely DPH ve vazbě na NOZ. Uplatňování DPH u automobilů (vč. příkladů). 
 
Daňový TIP  
 
č. 3-4/2014  
Optimalizační zásady pro daňové přiznání fyzických osob za r. 2013 (vč. příkladů). Přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za rok 2013 (průvodce tiskopisem přiznání).  
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Paul Niehaus, Sandip Sukhtankar 
Corruption Dynamics: The Golden Goose Effect 
Dynamika korupce: efekt zlaté husy 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 5, (2013) No. 4, p. 230-269 
Autoři se v článku zabývají vlivem výše mzdy na korupční chování. Podle jejich teorie vede zvýšení 
mzdy ke snížení korupčního chování. Nárůst mzdy však musí být dlouhodobý: pokud by byl pouze 
krátkodobý, korupční chování vzroste. Se zvýšením mzdy má dané pracovní místo pro zaměstnance 
vyšší hodnotu. Zaměstnanec pak jedná opatrněji - v krátkém období méně podvádí, aby nebyl odhalen 
a neztratil práci. Autoři tento efekt nazývají "efektem zlaté husy". Svoji teorii dále testují na datech 
získaných z programu NREGS v Indii. - Pozn. 
 
Peter Diamond 
Cyclical unemployment, structural unemployment 
Cyklická nezaměstnanost, strukturální nezaměstnanost 
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 3, p. 410-455 
Akademický příspěvek nositele Nobelovy ceny za ekonomii přináší metodologické pojednání o tom, 
co nám Beveridgeova křivka zobrazující negativní vztah mezi mírou nezaměstnanosti a počtem 
volných pracovních míst a párovací funkce (matching function), která se věnuje vztahu mezi 
nezaměstnaností, oznámenými volnými místy a přijatými pracovníky, prozrazuje o fungování trhu 
práce v USA. Autor zjišťuje, co toky na trhu práce a pohyby v relacích říkají o povaze 
nezaměstnanosti, do jaké míry je cyklická a do jaké míry strukturální. Věnuje se také konceptu 
"mismatch" (týká se odlišnosti v rozložení nezaměstnaných a volných pracovních míst dle 
průmyslových odvětví nebo povolání, stupně vzdělání nebo dovedností) a jeho významu pro stav a 
vývoj trhu práce. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v tomto a následujícím tematickém čísle časopisu 
vycházející z konference MMF "Labour markets through the lens of Great Recession". 
 
Christopher T. Conlon, Julie Holland Mortimer 
Demand estimation under incomplete product availability 
Odhad poptávky v případě nedostatečné dostupnosti produktu 
American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 5, (2013) No. 4, p. 1-30 
Nezahrnutí výpadků dostupnosti určitého produktu do výpočtů může vést ke zkresleným odhadům 
poptávky po daném produktu i po jiných produktech (mylné označení těchto produktů za substituty).  
Z předpokládané výše poptávaného množství je dále odvozována výše prodeje či zisku. Autoři se 
zabývají otázkou nedostupnosti produktu v určitém okamžiku. Na základě údajů o dostupnosti 
produktů získaných z prodejních automatů vyvinuli model, který zahrnuje vliv nedostatku produktu na 
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poptávané množství a umožňuje tak přesnější odhady. Model lze využít také v provozech, kde nejsou 
údaje o dostupnosti produktu dostupné neustále, ale pouze periodicky. - Pozn. 
 
Peter Backé, Martin Feldkircher, Tomáš Slačík 
Economic spillovers from the euro area to the CESEE region via the financial channel : a GVAR 
approach 
Přelévání hospodářských šoků z eurozóny do zemí regionu střední, východní a jihovýchodní 
Evropy prostřednictvím finančních kanálů : zjištění z modelu GVAR 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 4, p. 50-64 
K problematice hospodářské integrace jednotlivých evropských regionů. Autoři modelovým způsobem 
zjišťují, jak HDP v regionech SVJV Evropy (státy střední Evropy, jihovýchodní Evropy, Turecko, 
Rusko a další státy Společenství nezávislých států) reaguje na otřesy reálné produkce vycházející        
z eurozóny. Na rozdíl od starší empirické literatury se zaměřují na zhodnocení efektu přelévání těchto 
šoků pomocí finančních kanálů, a to zejména z eurozóny na rozvíjející se evropské trhy v období 
1995-2011. Používají globální vektorový autoregresní model (GVAR), který modeluje přenos 
externích šoků a umožňuje zohlednit bilaterální hospodářské vazby v rámci globální ekonomiky, a      
u jednotlivých regionů zkoumají relativní důležitost finančních kanálů ve srovnání s kanály 
obchodními. Následně seznamují se svými zjištěními. - Pozn. 
 
[Bundesministerium der Finanzen] 
Lohnpolitik - geeignet zur Korrektur von Leistungsbilanzungleichgewichten im Euroraum? : 
Ergebnisse von Simulationsrechnungen 
Mzdová politika - je vhodná ke korektuře nerovnováhy výkonové bilance v eurozóně? : výsledky 
simulačních propočtů 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 12, S. 37-44 
Snahy o řešení strukturální nerovnováhy v eurozóně vytvářejí tlak na Německo, aby vhodnými 
opatřeními posílilo vnitřní poptávku - především finanční a mzdovou politikou. Simulační propočty 
pomocí makroekonometrického modelu NiGEM však ukazují, že mzdová politika sama o sobě není 
vhodným nástrojem korektury nerovnováhy výkonové bilance a týká se to nejen případné mzdové 
expanze v Německu, ale i "zpomalení" mezd v Řecku, Irsku, Portugalsku, Španělsku či Itálii. Přílišné 
zvýšení mezd v Německu by (jednostranně) poškodilo německé podniky i jejich exportní vyhlídky     
v zemích mimo eurozónu, což by mělo i negativní důsledky pro země eurozóny, které jsou stěžejními 
subdodavateli německé exportní produkce. Ze simulace impulzů fiskální politiky vyplývá, že 
expanzivní (úvěry financovaná) finanční politika by přebytek německé výkonové bilance trvale 
nekorigovala, jen by zvýšila zadlužení. 
 
L. Jevstignejeva, R. Jevstignejev 
Metamorfozy finansovogo kapitala 
Proměny finančního kapitálu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 8, s. 106-122 
Autoři pokračují v posuzování finančního kapitálu jako podmínky existence integrovaného systému 
trhů. Na základě finančního kapitálu vzniká vertikální tržní model, který obsahuje následující hlavní 
trhy: strategické trhy finančního kapitálu, finanční a měnové trhy, (klastrové) trhy fyzického kapitálu a 
(spotřebitelské) trhy sociálního kapitálu. Trhy finančního kapitálu vytvářejí světový reprodukční 
model synergické povahy. Stabilita světového trhu je zajišťována v rámci tří typů velkého finančního 
kapitálu: spolupráce průmyslového a bankovního kapitálu (Hilferding), mezinárodní banky (Keynes) a 
státní monopol na HDP (dobře známý z dob SSSR). Tento rámec je možné označit za zpolitizovanou 
formu všeobecné rovnováhy na světovém trhu. Systémová funkce finančního kapitálu nabývá na síle, 
aby mohla zabezpečit endogenní vývoj ekonomiky a společnosti na principu sebeorganizace trhu. 
Podle autorů je to jediná cesta, která vyvede ekonomiku a společnost ze slepé uličky. - Pozn. 
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R. Kapeljušnikov 
Povedenčeskaja ekonomika i "novyj" paternalizm. Čast' I 
Behaviorální ekonomie a "nový" paternalismus. Část I 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 9, s. 66-90 
Práce je věnována kritické analýze normativního programu behaviorální ekonomie, známého jako 
"nový" paternalismus. V první části studie se rozebírají jeho teoretické předpoklady, jsou popsány 
nejzávažnější behaviorální anomálie, spojené s omezenou racionálností ekonomických agentů, a jsou 
analyzovány normativní směrnice a doporučení zastánců tohoto přístupu. - Pozn. 
 
Marek Káčer 
Predikcie finančných kríz s využitím metód finančnej ekonometrie : zhrnutie dizertačnej práce 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 10, s. 23-26 
Model predikce (rizik) finančních krizí pomocí metod finanční ekonometrie; cíle a metodika práce 
(model pravděpodobnosti prasknutí finanční bubliny), probit, logit. Výsledky práce - hodnocení 
modelů (vytvořených pro hlavní akciový index HSI/Hang Seng Index a DJI/Dow Jones Industrial 
Average), Hurstův exponent. - Pozn. 
 
Risk off 
Jen žádné riziko 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8871, p. 60 
Příspěvek je zaměřen na otázku ochoty lidí riskovat, která má zásadní význam pro hospodářský růst. 
Opatrnost a odvaha lidí jsou pro konjunkturu a hospodářský pokles rozhodující, nicméně pro ekonomy 
je obtížné vysvětlit jejich determinanty. Článek vychází z několika studií k této problematice a 
upozorňuje na skutečnost, že nedávná finanční krize mohla řadu lidí odradit od ochoty riskovat, což 
bude mít negativní dopad na vývoj ekonomiky. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : M. C. Tavaresová a C. Pérezová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 5, s. 93-100 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dvě neortodoxní ekonomky, které reprezentují 
alternativní náhledy na sociálně-ekonomické problémy - Mariu da Conceiçao Tavares a Carlotu Pérez. 
Autor shrnuje jimi studovaná témata, závěry jejich odborného působení a výzkumu i teoretické vklady 
a obohacení ekonomické vědy, ke kterým přispěly. Příspěvek dále přináší přehled hlavních knižních 
publikací, statí a časopiseckých příspěvků i základní biografické údaje těchto ekonomek. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Age shall not weary her : the Federal Reserve at 100 
Věkem neznavená : Federal Reserve ve stovce 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8867, p. 97-98 
V souvislosti se stým výročím založení americké centrální banky se v článku připomínají významné 
události, které její existenci provázely, a zdůrazňuje se nárůst jejích pravomocí. 
 
Ján Záborský 
Aké by bolo Slovensko bez eura : päť rokov eura 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 50-51, s. 10-13 
Krátké shrnutí k historii příprav před přijetím eura v SR, fiktivní realita slovenské ekonomiky v případě 
nerealizovaného vstupu SR do eurozóny; předpoklad výše dluhu, kurzová rizika, zbytečné náklady, 
(ne)dodržování rozpočtové politiky, neuskutečněné investice. 
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Back from the dead : the return of securitisation 
Zmrtvýchvstání : návrat sekuritizace 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8869, p. 55-56 
Ještě před pěti lety označovali finanční regulátoři za nejhorší finanční inovaci sekuritizaci, teď volají 
po jejím návratu. Příčinou je potřeba dostat do ekonomiky více úvěrů, a tak se začíná uznávat, že 
důvodem finanční krize byly podřadné hypotéky, nikoliv sekuritizace jako taková. Regulátoři se také 
domnívají, že díky různým předpisům je sekuritizace nyní bezpečnější. -- Viz i článek na s. 9-10. 
 
Jean-Pierre Landau 
Beware the mania for Bitcoin, the tulip of the 21st century 
Pozor na mánii kolem bitcoinu, tulipánu 21. století 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38445 (17.1.2014), p. 9 
Bývalý viceguvernér Francouzské banky vysvětluje, jaké jsou příčiny současné popularity virtuální 
měny bitcoin a jaké problémy jsou s její existencí spojené. 
 
Barbora Strnadová, Michal Kopřiva 
Bitcoiny zaměstnávají finanční úřady. Ty řeší, jak předejít daňovým únikům 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 19 (28.1.2014), s. 1, 12-13 
Platby ve virtuální měně bitcoin jsou potenciálním zdrojem daňových úniků. Generální finanční 
ředitelství zjišťuje, jakými způsoby by k daňovým únikům mohlo docházet a jak jim předejít. 
Příspěvek se také zabývá regulací bitcoinu v ČR, dále pohledem na bitcoinové platby, nestálý kurz 
této virtuální měny a útoky hackerů na bitcoinové peněženky. Popisuje, jak funguje bitcoinová 
transakce, a věnuje se regulaci bitcoinu v některých dalších státech. 
 
By Tracy Alloway and Nicole Bullock 
Bucking the trend 
Vzepřít se trendu 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38448 (21.1.2014), p. 6 
V souvislosti s otevřením malé venkovské banky se v článku objasňují problémy spojené se vznikem 
nových komunitních bank v USA. Počet bank se v USA snížil z 8 533 v r. 2007 na 6 891 v loňském 
roce a 44,2 % celkových aktiv bankovního trhu je v držení pěti největších bank. 
 
Ben S. Bernanke 
A century of US central banking : goals, frameworks, accountability 
Století centrálního bankovnictví USA : cíle, rámce a odpovědnost 
The journal of economic perspectives, Vol. 27, (2013) No. 4, p. 3-16 
V roce 2013 uplynulo 100 let od vzniku Federálního rezervního systému USA (Fed). Článek hodnotí 
jednotlivé etapy působení Fed, u každé autor uvádí vývoj tří klíčových aspektů vytváření politiky Fed 
- cílů, rámce a odpovědnosti. Autor člení historii Fed na následující etapy: "Velký experiment" 
(založení Fedu), období velké hospodářské krize charakteristické pro počátek 30. let 20. století, období 
vysoké inflace a dezinflace (70. léta), období "velkého umírnění", které přišlo po opatřeních 
zaměřených na zajištění cenové stability a období „velké recese“, tj. vývoj od roku 2007 do 
současnosti. - Pozn. 
 
Ricardo Reis 
Central bank design 
Podoba centrální banky 
The journal of economic perspectives, Vol. 27, (2013) No. 4, p. 17-43 
Článek poskytuje přehled o 12 základních dimenzích, které musí být vyřešeny při vzniku centrální 
banky. Dimenze jsou rozděleny do tří okruhů: stanovení cílů, hospodaření se zdroji a transparentnost. 
Celým článkem se prolíná několik základních témat: nezávislost rozhodování centrální banky, míra 
decentralizace a používání nekonvenčních nástrojů. V závěru shrnuje autor jednotlivé dimenze a s 
nimi související doporučení a otázky do přehledné tabulky. - Pozn. 
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Jens Münchrath, Yasmin Oman 
Der Tabubruch 
Prolomené tabu 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 13 (20.1.2014), S. 1, 4-5 
M. Blessing (šéf německé Commerzbank) se jako první přední bankéř obrací proti současnému 
systému financování státu, kdy si banky obstarávají v potřebném množství a téměř zdarma peníze       
u ECB, za ně si nakoupí státní půjčky (např. španělské či italské) a nakonec zinkasují cca 4procentní 
výnos. Tato strategie je hodnocena jako fatální především pro banky jihoevropských států, protože 
zvyšuje závislost mezi bankami a státem. Jejich spojenectví bývá označováno za příčinu krize eura, je 
tedy nutné prolomit uzavřený cyklus, kdy státy za cenu rostoucího zadlužení zachraňují banky a banky 
v roli věřitele se dostávají do potíží ... Proto se ozývá požadavek ukončení privilegií státních půjček a 
postupného zavedení povinnosti podložit nákup státní půjčky vlastním kapitálem. Opatření by se 
vztahovalo hlavně na banky, které získanou likviditu od ECB (úvěry jsou nazývány Tlustá Berta) 
nesměrují do reálné ekonomiky, ale kupují kvůli výnosu bondy vlastní země. Některé banky se tak 
stávají většinovými držiteli půjček vlastní země a roste u nich riziko "z nakupení", protože ani státní 
půjčky nejsou bez rizika a banky pak nemohou být považovány za stabilní. -- Vlastní příspěvek        
M. Blessinga na s. 5 přináší zdůvodnění koncepce (postupného) uvolnění vzájemné vazby státu a bank 
i představy o rozsahu ručení za státní půjčky na straně bankovních institucí (Die unheilige Allianz von 
Staaten und Banken beenden). 
 
By Robin Wigglesworth 
Dollar disruptions 
Negativní dopady posílení dolaru 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38441 (13.1.2014), p. 5 
Teď když se USA váhavě dostávají z hospodářského poklesu a Fed začíná ustupovat od svého 
programu měnové stimulace, předpovídají stratégové a investoři americkému dolaru další zlatý věk. 
To by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro rozvojové země, které jsou stále velmi zranitelné. 
 
Adam Geršl ... [et al.] 
Dynamic stress testing : the framework for assessing the resilience of the banking sector used by 
the Czech National Bank 
Dynamické zátěžové testy : rámec pro hodnocení odolnosti bankovního sektoru používaný 
Českou národní bankou 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 6, p. 505-536 
Článek seznamuje s metodologií současného rámce makrozátěžového testování používaného Českou 
národní bankou ke zhodnocení odolnosti českého bankovnictví jako celku vůči možným nepříznivým 
šokům. Nejprve se zabývá pohledem zahraniční i české odborné literatury na zátěžové testy 
bankovního sektoru, dále se věnuje postupnému vývoji metodologie ČNB v posledních deseti letech   
s cílem upozornit na hlavní problémy v modelování zátěžových testů a na jejich řešení. Popisuje také 
alternativní makroekonomické scénáře založené na DSGE modelech a vývoj tzv. satelitních modelů. 
Makroekonomické scénáře a satelitní modely spojují makroekonomický vývoj s hlavními rizikovými 
parametry a předpoklady, na základě kterých je modelována rozvaha jednotlivých testovaných 
institucí. Následně je metodologie ilustrována s ohledem na jednotlivá rizika na příkladech zátěžových 
testů z minulých Zpráv o finanční stabilitě ČNB 2011/2012. Na závěr autoři zdůrazňují potřebu 
konzervativní kalibrace zátěžových testů, aby dopad nepříznivého scénáře na bankovní sektor nebyl 
podhodnocen. - Pozn. 
 
Jan Dobrovolský 
Evropské banky v Číně : nelehký růst navzdory dynamickému trhu 
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 163-187 
Přestože čínský bankovní trh slibuje razantní růst bankovních výnosů a zisků, evropské banky zde 
jako celek kontrolují pouze 0,6% trhu, a to i v momentě, kdy Čína od prosince 2006 plně otevřela svůj 
trh a zahraniční banky zde požívají stejná práva jako čínská konkurence. Autor nejprve rozebírá 
regulaci zahraničních bank jako základní determinantu jejich rozvoje na čínském trhu, charakterizuje 
stav regulace před a po vstupu Číny do Světové obchodní organizace a tři vývojové etapy zahraničních 
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bank v Číně. Dále upozorňuje na jejich stagnující tržní podíl navzdory liberalizaci čínského trhu a 
analyzuje důvody nízké profitability, nedostatku depozit a dalších problematických ukazatelů 
evropských i zbytku zahraničních bank. Pokouší se také o prognózu trendu budoucího tržního podílu 
evropských či zahraničních bank v Číně, zejména prostřednictvím možného vývoje regulace a vlastní 
aktivity bank. - Pozn. -- Viz i další články z tematického čísla Evropa a Asie. 
 
Frank Doll ...  [et al.] 
Frontalangriff auf Ihr Geld : die Einschläge kommen näher 
Přímý útok na Vaše peníze : údery se blíží 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 50, S. 32-41 
K možnostem řešení zadluženosti v eurozóně a zabezpečení zdrojů na podpůrné úvěry. Spořitelé jsou 
oblíbeným cílem politiků i centrálních bank při hledání finančních zdrojů, ať už se jedná o hotovost, 
cenné papíry, akcie či drahé kovy - u žádného z těchto zabezpečení neexistuje výhledově jistota 
zachování hodnoty původně uloženého majetku, natož jeho zhodnocení. Příspěvek je věnován 
scénářům možných rizik resp. finančních represí, které hrozí vkladům i dalším formám majetku. 
Přehled ukazuje, jaký by jednotlivá opatření (daně, nízký/záporný úrok, inflace, jednorázová daň         
z majetku, zákaz držení zlata atd.) a s jakou pravděpodobností měla vliv na konta, nemovitosti, zlato, 
akcie vkladatelů a spořitelů, jaké výhody by to státu přineslo a připomíná použití opatření na 
historických příkladech z Německa, USA a Číny. 
 
Michael Brächer 
Gold, Silber oder Perserteppich - was sind Bitcoins wirklich? 
Zlato, stříbro nebo perský koberec - čím doopravdy jsou bitcoiny? 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 16 (23.1.2014), S. 40-41 
Nazrál čas stanovit jednotná pravidla pro posuzování virtuální měny bitcoin, která je fenoménem 
internetu. "Komoditně" netypická povaha bitcoinu komplikuje kategorizaci pro potřeby daňových 
úřadů - ve Finsku jej zatím považují za surovinu, v Německu za finanční instrument v podobě účetní 
jednotky, podstatu bitcoinu a tím i druh splatné daně řeší také ve Velké Británii. 
 
Finn Mayer-Kuckuk 
Chinas große Reform 
Velká čínská reforma 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 225 (21.11.2013), S. 26-27 
Finanční systém Číny čeká od roku 2014 zásadní změna - poprvé budou vydávány licence k provozování 
soukromých bank. Účelem vytvoření vícevrstvého finančního systému je zpřístupnění úvěrů i malým 
podnikatelům, kteří zatím měli problémy se získáváním potřebného kapitálu. Soukromé banky budou 
podléhat přísné regulaci, mj. nebudou moci překročit střední velikost (kvůli ochraně velkých státních 
bank před jejich přímou konkurencí). -- Viz také příspěvek v HN č. 4/2014 (7.1.2014), s. 16. 
 
Kamil Staněk 
K některým aspektům regulace finančních derivátů 
Daně a finance, Sv. 2013, č. 4, s. 3-7 
Problematika regulace finančních derivátů (v EU, ČR), CDS (credit default swap). Důvody regulace, 
regulace institucionální (ESMA, ESRB), regulace finančních derivátů v užším slova smyslu (MiFID, 
nařízení o prodeji na krátko, EMIR). - Pozn. 
 
Radek Bednařík 
Kampeličky musí fungovat jako skutečná družstva, prosazuje viceguvernér ČNB 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 12 (17.1.2014), s. 16-17 
Ke snahám ČNB o důslednější regulaci sektoru družstevních záložen, který dlouhodobě oslabuje 
systém pojištění vkladů. Seznámení s navrhovanými změnami v regulaci od viceguvernéra V. Tomšíka - 
ztížení koncentrace rozhodovacích pravomocí do jediných rukou, peníze na účtu jako násobky 
vstupního členského vkladu, dvojnásobný odvod do Fondu pojištění vkladů, rychlejší doplňování 
rizikového fondu, omezení velikosti družstevních záložen, zrušení stoprocentní garance vkladů aj.      
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K návrhu MF na novelizaci zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Krátce ke krachu 
Metropolitního spořitelního družstva. 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedli] Martin Jašminský, Miloš Čermák 
Kurz pustíme, až nám posílení nebude vadit 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 3 (6.1.2014), s. 12-13 
V obsáhlém rozhovoru se guvernér České národní banky nejdříve vrací k tématu kurzových intervencí 
na oslabení koruny, které ČNB spustila na začátku listopadu 2013, ke kritickým reakcím na ně a 
věnuje se možnému vystoupení z tohoto režimu a jeho formě. Dále se vyjadřuje k očekávanému vývoji 
české ekonomiky, zavedení sektorové daně pro banky, k bankovnímu dohledu ČNB nad spořitelními 
družstvy a záložnami v souvislosti s krachem Metropolitního spořitelního družstva a k pojištění vkladů 
v sektoru kampeliček. -- Viz také příspěvek na s. 1 Singer chce slabší pojištění pro vklady v kampeličkách. -- 
Viz také příspěvek Intervence mohou skončit počátkem roku 2015, říká Singer v HN č. 27/2014 
(7.2.2014), s. 18. 
 
Leavened : leverage ratios 
Odlehčené : poměry vlastního a cizího kapitálu 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8870, p. 60 
Basilejský výbor nakonec na svém zasedání v lednu 2014 zmírnil kritérium pro poměr mezi vlastním a 
cizím kapitálem u bank - "leverage ratio". Výše zůstává stejná, ale výbor vnesl různé změny do 
způsobu výpočtu měřítka, takže není pro banky tak náročné. -- Viz i článek A worrying wobble: bank 
capital na s. 9-10. 
 
Martin Wolf 
Model of a modern central banker 
Vzor moderního centrálního bankéře 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38449 (22.1.2014), p. 9 
V článku se hodnotí působení Bena Bernankeho v čele americké centrální banky. Pochvalu si 
Bernanke zaslouží za zvládnutí krize a jejích důsledků, ale celkově zanechává finance a měnovou 
politiku ve velké nejistotě. Vyvstávají dvě velké otázky, obě spojené s předkrizovými omyly. První 
zní, jak dlouho bude možné kombinovat politiku inflačního cílování s finanční stabilitou. A druhá, zda 
se udělalo dost, aby finanční systém nebyl tak křehký. 
 
Michal Lehuta 
Prečo chcú štáty slabé meny : podpora exportu nižším kurzom domácej meny spravidla 
ochudobňuje susedné krajiny 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 48, s. 30-31 
Krátké shrnutí k problematice záměrného oslabení měny v případě eura, české koruny, polského 
zlotého, maďarského forintu, švýcarského franku a japonského jenu. Snahy USA o zakotvení pravidel 
proti měnové manipulaci v transpacifické obchodní smlouvě. 
 
Daniel Deyl 
Ruský bankovní adrenalin 
Euro, Sv. 2014, č. 2, s. 46-49 
Informace o příčinách, dopadech a důsledcích velké konsolidace ruského bankovního trhu ve druhém 
pololetí roku 2013. Ruská centrální banka (CBR) za tu dobu odebrala licenci 29 bankám, údajně         
v rámci boje proti šedé ekonomice a s ohledem na požadavky bankovní regulace Basel III. Krátce ke 
struktuře ruského bankovního trhu, nerovnoměrným tržním podílům, třiceti systémově významným 
ruským finančním ústavům a kauze Master Bank. K aktivitě nové prezidentky CBR Elviry 
Nabiullinové ve vytvoření jediného regulátora finančního trhu a k jejím údajným politickým vazbám. 
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Rachel Sanderson 
Scandal at God's bank 
Skandál v Boží bance 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38413 (7.12.2013), supplement Life & Arts, p. 1, 21 
Článek podrobně informuje o výsledcích jedenáctiměsíční investigativní činnosti reportérů Financial 
Times, která odhalila rozsah špatného hospodaření ve Vatikánské bance. -- Český překlad článku viz 
Hospodářské noviny č. 251 ze dne 30. prosince 2013, s. 14-15. 
 
The inevitability of instability 
Nevyhnutelnost nestability 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8871, p. 56 
V článku jsou shrnuty hlavní myšlenky z dvou analýz k problematice finanční regulace. Jedná se        
o studii Marcela Pratese z brazilské centrální banky a vystoupení bývalého šéfa britského Úřadu pro 
finanční služby (FSA) Adaira Turnera. Rozebírá se zásadní příčina nestability - nepoměr mezi 
bankovními aktivy a pasivy - a snaha regulátorů o omezení tohoto problému, kterou ale vždy 
předstihne finanční inovace. 
 
The law of small(er) numbers : bankers' pay 
Zákon malých (menších) čísel : platy bankéřů 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8868, p. 52-53 
Zaměstnanost v investičním bankovnictví dosáhla svého vrcholu v r. 2010 a od té doby vytrvale klesá. 
Stejně tak klesají platy a tempo jejich snižování pravděpodobně poroste. Hlavní příčinou je 
strukturální pokles způsobený řadou nových předpisů, kterému celé odvětví čelí. Ve skutečnosti se 
příjmy a ziskovost investičního bankovnictví snížily daleko výrazněji než platy a zaměstnanost. -- 
Český překlad článku pod názvem Proč bankéři letos přijdou o práci viz čas. Ekonom č. 4/2014, s. 24. 
 
Angela Hennersdorf 
Todeswünsche zum Geburtstag 
Narozeninové přání zániku 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 50, S. 42-44 
Fed; americká centrální banka byla založena před sto lety a dnes je pokladnicí s celosvětově 
největšími zlatými rezervami, které schraňuje pro 60 zemí světa. Je považována za nejmocnější ze 
všech 12 regionálních centrálních bank rezervního systému USA a disponuje mnoha zvláštními 
kompetencemi. Kritika nebezpečnosti její současné existence argumentuje tím, že tato instituce            
v posledních pěti letech podněcuje svou expanzivní peněžní politikou vznik další krize a je hrozbou 
pro globální finanční systém. Prezentovány jsou důvody obhájců jejího zrušení a odhad budoucího 
vývoje pod vedením Janet Yellen. -- Tématu se obsáhleji věnuje i Handelsblatt, č. 243 ze 17. prosince 
2013, s. 26-31. 
 
Unpalatable choices : the European Central Bank 
Nepříjemné rozhodování : Evropská centrální banka 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8868, p. 54 
Inflace v eurozóně stále klesá a ECB čelí hrozbě deflace. V článku se rozebírá, jaké možnosti má 
Evropská centrální banka ke zkrocení deflace a zda se v tomto roce nebude muset uchýlit                     
k nekonvenčním postupům. 
 
von Elke König 
Wie groß ist die Gefährdung der Wirtschaft durch Bankenregulierung (wirklich)? 
Jak veliké (doopravdy) je ohrožení ekonomiky bankovní regulací? 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 1, S. 20-22 
K opodstatněnosti bankovní regulace, která sice přináší zvýšené náklady bankám, ale přispívá ke 
stabilitě bankovního systému a k následnému profitu reálné ekonomiky. V souhrnu k historii regulace 
autorka připomíná, že to byly právě "děravé" standardy, které umožňovaly bankám operovat až na 
hranici únosnosti (Basel I) a přivodily krizi. Práce na Basel III se zaměřily na uzavření nežádoucích 
skulin regulace a současně se zabývaly otázkou optimálního rozsahu regulace, stručně jsou popsány 
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fáze postupné realizace Basel III. V ohledu nákladů vázaných na regulaci je zdůrazněn význam 
stránky kvalitativní - tedy rizikového managementu, který má velmi pozitivní efekty. - Přetištěno        
z Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Frankfurt n. M., ze 3. ledna 2014. 
 
Daniel Tošner 
Zaostřeno na Britský úřad pro dohled nad finančním trhem 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 4, s. 32-34 
Informace o výkonu dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii prostřednictvím Financial Service 
Authority (FSA, Úřad pro dohled nad finančním trhem). Autor nejprve na základě vlastních 
pracovních zkušeností charakterizuje způsob výkonu dohledu (filozofie FSA, týmy dohledu, 
harmonogram dohledového cyklu dle výsledků klasifikace a prioritizace, strategie dohledu a 
dohledové nástroje FSA, jeho financování a postřeh k nedostatkům ve výkonu dohledu), dále rozebírá 
specifika britského uspořádání dohledu v pojišťovnictví a přípravy FSA na Solvency II. Na závěr 
seznamuje s nástupnickými orgány dohledu, kterými jsou FCA a PRA (Financial Conduct Authority a 
Prudential Regulation Authority). - Pozn. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Jan Němec 
Evropa zůstává brzdou světové ekonomiky : HDP 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 2, s. 26-27 
Shrnutí očekávaného výhledu světové ekonomiky na rok 2014. Odhady globálního hospodářského 
růstu se pohybují v rozmezí od tří do čtyř procent, mezi jednotlivými regiony zůstávají hluboké 
rozdíly. Ke zrychlování růstu USA a jeho možným rizikům; k mírnému zlepšení výhledu eurozóny a 
rizikové situaci v bankovnictví; k hospodářskému vývoji Číny a k očekávanému přispění japonské 
ekonomiky ke světovému růstu. 
 
Asjylyn Loder, Mario Parker et Matthew Philips 
États-Unis: pourquoi le prix de l'essence ne baisse pas 
Spojené státy: proč cena benzínu neklesá 
Problemes économiques, No 3079 (2013),  p. 50-53 
Článek se zabývá příčinami vysokých cen benzínu v USA. Poprvé za 80 let produkovaly Spojené státy 
v loňském roce více ropy než dovážely. Nabídka benzínu je vyšší než poptávka a ceny by tak měly 
klesat. Ceny však z důvodu vysokých nákladů na přepravu ropy neklesají. Příčinou vysokých nákladů 
je nedostačující kapacita ropovodů i legislativní omezení. Pro výrobce je tak výhodnější benzín 
vyvážet do jiných zemí (např. do Brazílie), než jej prodávat v USA. 
 
Households' expectations and macroeconomic outcomes : evidence from the Euro survey 
Očekávání domácností a makroekonomické výsledky : na základě údajů z europrůzkumu 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 4, p. 65-76 
Studie empiricky zjišťuje, zda očekávání spotřebitelů v zemích střední, východní a jihovýchodní 
Evropy mohou naznačovat pravděpodobné budoucí hospodářské výsledky dané ekonomiky. Data         
z europrůzkumů Rakouské národní banky z let 2007-2012, která poskytují jedinečné srovnávací údaje 
z deseti zemí zmiňovaného regionu, autorům ukazují, jak spotřebitelé odhadují další vývoj finanční 
situace své domácnosti a národního hospodářství. Autoři se zaměřují na vývoj těchto očekávání v čase 
(v období před i následujícím po světové finanční krizi) v jednotlivých zemích i mezi zeměmi 
navzájem a na jejich volatilitu. Ukazuje se, že očekávání domácností ohledně hospodářského vývoje 
jsou kladně provázána s pozdějším růstem HDP a spotřeby a že respondenti jsou více optimističtí 
ohledně finanční situace svých domácností než ohledně vývoje národního hospodářství. - Pozn. 
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By John Gapper 
In search of balance 
Hledání rovnováhy 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38427 (24.12.2013), p. 5 
Papež František se mýlí, když obviňuje kapitalismus z rostoucí příjmové nerovnosti. Rozdělování 
příjmů je nyní rovnější a může za to právě kapitalismus. Stejné síly, které zlikvidovaly pracovní místa 
ve výrobě a úřadech v Evropě a USA, dostaly stamiliony lidí v Číně a Indii z chudoby. V západních 
ekonomikách se nerovnost prohloubila, ale celkově se globální rovnováha posunula směrem k rovnosti. 
Na tomto vývoji vydělali tovární dělníci v Číně a Indii, kdežto západní střední třída prodělala. -- 
Otázkou nerovnosti příjmů se zabývá i článek All men are created unequal v The Economist               
č. 8868/2014, s. 57. 
 
Henning Krumrey 
In Staates Fängen 
Ve spárech státu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 1-2, S. 21-22 
Kritický komentář k nárůstu regulačního tlaku v Německu po nástupu černorudé koalice, což omezuje 
svobody občanů a podniků. Příklady proklamovaných ochranných opatření a podpory, které vedou ke 
snižování flexibility firem, dominanci představ menšiny nad většinou a průniku starostlivé státní 
intervence do mnoha oblastí (podnikání, výzkum, pracovní právo/minimální mzda, vzdělávání atd.). 
 
Blahoslav Hruška 
Keltský tygr vypuštěný z klece : Irové se zbavili mezinárodní kurately. Zůstaly jim však dluhy a 
vysoká nezaměstnanost 
Euro, Sv. 2013, č. 52-53, s. 70-73 
Irsko po třech letech oficiálně vystoupilo ze záchranného plánu MMF a EU, v jehož rámci dostala tato 
finanční krizí těžce poškozená země pomoc ve výši 67,5 miliardy eur. Autor v příspěvku shrnuje 
hospodářské důsledky nedávné finanční krize i vývoj ekonomiky následující po opatřeních na 
záchranu irského bankovního sektoru a kvůli splácení mezinárodní pomoci. Více k vývoji 
nezaměstnanosti, emigraci mladých lidí i k přesunu výroby a investic zahraničních podnikatelů. Dále   
k dynamice platů v soukromé sféře, k zadluženosti soukromých domácností s ohledem na nesplácené 
hypotéky i k postavení země jako daňového ráje zejména pro společnosti z USA a k důsledkům 
daňových optimalizací pro domácí ekonomiku. -- Další pohled nabízí příspěvek v čas. Euro č. 1/2014 
(6.1.2014), s. 54-55. 
 
Sophie Chauvin 
L'Égypte victime du marasme économique 
Egypt obětí ekonomické krize 
Problemes économiques, No 3078 (2013), p. 16-23 
Článek se zabývá vývojem ekonomické situace v Egyptě od 60. let 20. století. Dále hodnotí dopady 
politického převratu v roce 2011: v důsledku převratu došlo v Egyptě ke zpomalení hospodářského 
růstu. - Pozn. 
 
compiled by Julia Wörz 
Outlook for selected CESEE countries : recovery to gain traction gradually - downside risks still 
prevail 
Výhled pro vybrané státy střední, východní a jihovýchodní Evropy : oživení pozvolna nabírá 
rychlost - rizika poklesu stále přetrvávají 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 4, p. 38-47 
Charakteristika makroekonomického výhledu regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a 
růstové dynamiky jednotlivých zemí regionu (Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Rusko) do roku 2015. Pro Českou republiku autoři odhadují záporný růst v roce 2013,    
v roce 2014 růst HDP 1,6% a v roce 2015 pak 2%. Shrnují faktory, jejichž postupné posilování           
v následujícím období podpoří hospodářský růst, i negativní rizika, která mohou být překážkou 
nastaveného vývoje. Dále analyzují a porovnávají jednotlivé makroekonomické charakteristiky 
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očekávaného vývoje zkoumaných zemí. - Pozn. -- Viz také příspěvek Developments in selected 
CESEE countries: economic activity finally starting to recover na s. 6-37. 
 
François Faure, Christine Peltier 
Pays émergents: le retour de risque pays? 
Rozvojové země: návrat rizika zemí? 
Conjoncture, No 11 (2013), p. 25-35 
Článek informuje o hospodářské situaci v rozvojových zemích a diskutuje možný návrat "rizika zemí" 
(transferové riziko, riziko finanční suverenity). - Pozn. 
 
Mark Fahra 
Qatar: une stratégie globale de diversification 
Katar: strategie diverzifikace 
Problemes économiques, No 3078 (2013), p. 24-31 
Článek poskytuje přehled o situaci katarské ekonomiky. Katar patří díky zásobám zemního plynu a 
ropy mezi země s nejvyšším ekonomickým růstem na světě. Na druhé straně je však země na těžbě 
těchto surovin závislá. Katarská vláda se proto snaží o diverzifikaci ekonomiky s cílem zajistit blaho   
i budoucím generacím. - Pozn. 
 
Setting out the store : state-owned assets 
Vyložit zásoby : majetek státu 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8869, p. 17-20 
Privatizační aktivita v zemích OECD prudce zpomalila s příchodem finanční krize a ve skutečnosti 
nabrala opačný směr vzhledem k záchranám krachujících bank a podniků. Teď už je zase privatizace   
v plném proudu, ale její geografické rozložení se změnilo, protože do popředí se dostávají rozvíjející 
se země. Přitom vlády zemí OECD stále ještě kontrolují velké množství majetku od bank a veřejně 
prospěšných podniků po budovy, pozemky a bohatství pod nimi. Jeho prodejem by mohly snížit dluh, 
financovat infrastrukturu či podpořit ekonomickou efektivnost. -- Viz i článek na s. 7. 
 
Slavoj Czesaný 
Severští premianti : k hlavním pilířům ekonomiky Finska patří kvalitní školství a výzkum 
Euro, Sv. 2014, č. 2, s. 57 
Autor krátce charakterizuje hlavní cíle současné hospodářské politiky Finska a zabývá se faktory 
příznivě ovlivňujícími finskou ekonomiku v porovnání s dalšími zeměmi OECD (vnitřní a vnější 
makroekonomická rovnováha, kvalitní trh práce a politika zaměstnanosti, výzkum, inovační 
výkonnost a vysoká kvalita vzdělání). 
 
Martin Wolf 
The challenges of a post-crisis world 
Výzvy pokrizového světa 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38455 (29.1.2014), p. 7 
Konsenzuální pohled na vývoj světové ekonomiky je optimističtější, i Mezinárodní měnový fond ve 
své předpovědi mírně navýšil letošní globální hospodářský růst na 3,7 %. V eurozóně se však očekává 
růst jen o 1 % a navíc jí hrozí různá rizika, např. pokles inflace na velmi nízkou úroveň či přímo 
deflace. Dalším rizikem je, že nadcházející hodnocení evropských bank může odhalit značné 
kapitálové nedostatky. Otázkou je i vývoj v rozvíjejících se a rozvojových zemích, především Číně. 
 
The mask is off : Turkey's economy 
Maska je stržena : turecké hospodářství 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8869, p. 57-58 
Politické problémy v Turecku pomáhají odhalit pravou hospodářskou situaci země. Inflace překročila 
7 %, hodnota měny klesá a schodek běžného účtu dosahuje kolem 7 % HDP. Soukromé úspory, 
zahraniční investice i vývozy klesají. -- Tureckem se zabývá i článek Clash of values ve Financial 
Times ze dne 14. 1. 2014 na s. 5. 
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This time is worse 
Tentokrát je to horší 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8869, p. 60 
Nejhorší z recesí už může být pryč, ale ekonomové shromáždění na lednovém setkání Americké 
ekonomické asociace ve Filadelfii zdůrazňovali, že její následky přetrvávají v podobě velké dluhové 
zátěže, nekonkurenceschopných ekonomik a vysoké nezaměstnanosti. V příspěvku se připomíná práce 
Carmen Reinhartové a Kennetha Rogoffa z Harvardské univerzity, kteří shromáždili databázi týkající 
se finančních krachů a jejich důsledků. Ve své knize "This Time is Different" došli k závěru, že 
oživení po finančních krizích jsou většinou slabší a zdlouhavější než po jiných recesích. I tak ale 
vyčnívá éra po krizi způsobené podřadnými hypotékami z řady. Není se tedy co divit, že podle 
amerických ekonomů zoufalé časy volají po zoufalých činech. Reinhartová a Rogoff nejsou jediní, 
kdo si myslí, že pomoci by mohla trocha inflace. 
 
Pavel Řežábek 
Vlastnosti strukturálního salda a jeho využitelnost v období ekonomických šoků 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 10, s. 4-9 
Procyklická fiskální politika bývá kritizována, protože znesnadňuje vyhlazování a stabilizaci vývoje 
ekonomiky v průběhu ekonomického cyklu; posuzování procykličnosti fiskální politiky slouží 
ukazatel strukturálního salda. Tento ukazatel je významný pro ČNB či MF ČR a také při hodnocení 
fiskální politiky v EU (Pakt stability a růstu). Příspěvek hodnotí možnosti ukazatele strukturálního 
salda při nastavování fiskální politiky a jeho omezení z hlediska požadovaných varovných funkcí, 
současně zpochybňuje jeho zakotvení do mezinárodních smluv. Představen je koncept cyklicky 
očištěného a strukturálního salda, popsán je vliv přehodnocení odhadu potencionálního produktu na 
cyklickou složku vč. zobrazení modelových situací dopadu přehodnocení HDP na mezeru výstupu. 
Připojen je praktický příklad na údajích ČR a SR (skutečný/predikovaný vývoj HDP atd.). - Pozn. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Martin Ehl 
Lotyši se připojili k eurozóně s oblíbenou Mildou v čele : rozšíření eurozóny 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 1 (2.1.2014), s. 16 
U příležitosti vstupu Lotyšska do eurozóny (k 1. lednu 2014) autor shrnuje výsledky strukturálních 
reforem a vysokých úspor po tvrdém dopadu finanční krize z přelomu let 2008-2009 na lotyšskou 
ekonomiku. Dále uvažuje o konci historické role národní měny lat, o udržení pevného kurzu latu vůči 
euru i v hluboké krizi a o vnitřní devalvaci. Upozorňuje na omezenou podporu zavedení eura mezi 
obyvatelstvem a vstup do eurozóny vnímá především jako důležitý geopolitický krok. -- Další 
souvislosti spojené s přijetím eura, lotyšským daňovým systémem a oblibou lotyšského bankovnictví 
ze strany ruského kapitálu rozebírá příspěvek v čas. Euro č. 3/2014 (20.1.2014), s. 50-51. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
OMC 
Brusque décélération du commerce mondial 
Náhlé zpomalení světového obchodu 
Problemes économiques, No 3077 (2013), p. 33-40 
Podle zprávy o světovém obchodu došlo v roce 2012 a v počátcích roku 2013 k poklesu tempa růstu 
světového obchodu. Pokles tempa je způsoben hospodářským útlumem v Evropě. Vývoj na 
evropských trzích následně ovlivnil světovou poptávku po importu. Situaci nedokázal zmírnit ani 
pozitivní vývoj americké ekonomiky na počátku roku 2013. - Pozn. 
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Pavel Hnát, Zuzana Stuchlíková 
Evropská unie a Japonsko : politická ekonomie dohody o volném obchodu 
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 75-95 
Evropská unie vyjednává ambiciózní zónu volného obchodu s Japonskem, která slibuje rozvinutí 
velkého potenciálu na trhu zboží, služeb, investic i veřejných zakázek, je ale i zdrojem protestů. Autoři 
se snaží posoudit, zda se hlubší proměny v pojetí vnější obchodní politiky EU, které dnes vyúsťují      
v demonstrovaný zájem o dohody s vyspělými zeměmi, odrážejí také v reálných vyjednáváních a mohou 
úspěšně vést k dosažení dohody s Japonskem. Proměny jsou ukázány na příkladu Japonska a autoři se 
pokoušejí o základní kvantifikaci ekonomického potenciálu dohody o volném obchodu a odhadu jejího 
dlouhodobějšího vlivu na vztahy EU s asijským regionem. - Pozn. -- Viz i další články z tematického 
čísla Evropa a Asie. 
 
Karel Sedláček 
Historické stezky.VI 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 12, s. 14 
Historie celnictví. Pokračování seriálu o historických stezkách (cestách). Vintířova (Hartmanická) 
stezka, Řezenská stezka. 
 
Daniel Deyl 
Hladový čínský drak na nákupech 
Euro, Sv. 2013, č. 51, s. 46-49 
Pohled na zvyšování objemu čínské ekonomické aktivity a na vlnu čínských investic ve východní a 
střední Evropě. Investice se soustřeďují zejména do oblasti infrastruktury a energetiky. Autor také 
rozebírá strategická rizika spojená s touto čínskou ekonomickou invazí. 
 
Christophe Destais 
L'argent du FMI 
Peníze MMF 
Problemes économiques, No 3079 (2013), p. 44-49 
Článek se zabývá hospodařením Mezinárodního měnového fondu, otázkou struktury fondů a 
případným navyšováním zdrojů. 
 
CNUCED 
Les IDE retrouvent leur niveau d'avant la crise 
Přímé zahraniční investice dosahují své předkrizové úrovně 
Problemes économiques, No 3077 (2013), p. 41-47 
Článek podává zprávu o vývoji přímých zahraničních investic v roce 2012. V roce 2012 došlo             
k poklesu přímých zahraničních investic. Příčinou tohoto stavu byla nejistá hospodářská politika ve 
většině bohatších zemí a s tím související opatrnost investorů. Došlo však k nárůstu likvidity               
v nadnárodních společnostech. Ta dosáhla své rekordní úrovně a pravděpodobně povede k nárůstu 
investic v roce 2014. Zpráva dále hovoří o tom, které země se nejvíce podílely na tocích přímých 
zahraničních investic. 
 
By Ralph Atkins 
Powered down 
Slabší pohyb kapitálu 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38436 (7.1.2014), p. 7 
Mezinárodní příliv kapitálu se ve srovnání s předkrizovým maximem z poloviny roku 2007 snížil o 70 %. 
V poměru ke globálnímu ekonomickému výstupu je pohyb kapitálu nižší než před deseti lety, kdy se 
svět dostával z prasknutí dotcomové bubliny. Ani skromné hospodářské zlepšení vyspělých zemí        
v r. 2013 nedokázalo oživit tempo finanční globalizace. Ekonomové nejsou jednotni v hodnocení 
dopadu tohoto vývoje. 
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Ready to take off again? : NAFTA at 20 
Připravena k novému startu? : NAFTA ve dvaceti 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8868, p. 30-32 
Severoamerická dohoda o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou, NAFTA, ani 
nezpůsobila velkou ztrátu pracovních míst, jak se obávali její kritici, ani zatím neznamenala velký 
hospodářský přínos, jak tvrdili její zastánci. Představitelé tří zemí se mají v únoru setkat v Mexiku      
s cílem dát dohodě nový základ. V příspěvku se rozebírají vzájemné hospodářské a obchodní vztahy 
mezi zúčastněnými zeměmi. -- Viz i článek na s. 8. 
 
Irena Cápová 
Tajemství nákupního košíku 
Forbes, Sv. 2014, č. 1, s. 70-75 
Článek představuje pohled Jespera Lauridsena, šéfa společnosti Ahold, na český trh maloobchodu. 
Vyjadřuje se například k vlivu intervencí České národní banky na nákupní chování, potvrzuje, že se 
čeští zákazníci velmi orientují na slevové akce a reaguje také na otázku negativních mediálních 
kampaní týkajících se supermarketů a kvality jídla. Článek dále obsahuje stručné porovnání 
jednotlivých řetězců podle oblíbenosti a frekvence návštěv. 
 
Andrei A. Levchenko and Jing Zhang 
The global labor market impact of emerging giants : a quantitative assessment 
Působení velkých rozvíjejících se ekonomik na celosvětový trh práce : kvantitativní hodnocení 
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 3, p. 479-519 
Největší událostí v oblasti světového obchodu za posledních dvacet let je rychlé začleňování velkých 
rozvíjejících se ekonomik (Čína, Indie a země střední a východní Evropy) do globální obchodní 
výměny. Momentálně tyto státy tvoří 20 procent světového obchodu. Tento vývoj vede také k diskuzím 
o řešení problematiky přizpůsobování trhu práce a ke konkrétním reakcím politik. Příspěvek zkoumá 
úhrnné a distribuční dopady, které obchodní integrace těchto států přináší. Autoři prostřednictvím 
modelu přinášejí komplexní celosvětové kvantitativní hodnocení těchto dopadů na ostatní země, 
blahobyt a mobilitu faktorů. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v tomto a následujícím tematickém čísle 
časopisu vycházející z konference MMF "Labour markets through the lens of Great Recession". 
 

Podnik a podnikání 
 
Jens Koenen 
Der digitale Nachlass 
Digitální pozůstalost 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 13 (20.1.2014), S. 25 
Digitální trezor, cloudové zabezpečení důležitých podnikových dokumentů pro případ úmrtí 
podnikatele/majitele podniku s přístupem pro vybrané osoby. 
 
Christoph Schlautmann 
Staatliche Post verdient besser 
Státní pošta vydělává lépe 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 242 (16.12.2013), S. 16 
Ze studie EU vyplývá, že tři z nejziskovějších pošt v Evropě se nacházejí buď ve stoprocentním či 
většinovém vlastnictví státu. Privatizace pošty není až na výjimky zárukou rentability, tlak akcionářů 
na vyšší dividendy vede k uzavírání poboček a ztrátě míst. V grafu jsou zachyceny státní podíly          
v poštách evropských zemí vč. ukazatele Ebit. 
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Je. Beljanova, S. Nikolajenko 
Vozdejstvije korrupcii na razvitije biznesa : empiričeskaja ocenka 
Vliv korupce na rozvoj podnikání : empirický odhad 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 9, s. 91-105 
V článku se rozebírají vzájemné souvislosti mezi korupcí a rozvojem podnikání v Rusku. Je navržena 
metoda kvantitativního odhadu vlivu korupce na základě mezinárodních ratingů. Na základě získaných 
odhadů je sestaven rating podmínek podnikání očištěný od vlivu korupce. Jeho prostřednictvím jsou 
zjištěny srovnatelné výhody, které by Rusko mělo v případě vyřešení problému s korupcí, a také jsou 
určeny limity možného zlepšení podnikatelského klimatu v případě, že efektivnost protikorupční 
politiky bude nízká. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Anke Henrich, Matthias Kamp 
100 Milliarden Euro gesucht : Betriebsrente 
Hledá se 100 miliard euro : podnikové důchody 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 48, S. 48-53 
Podnikové důchodové zabezpečení v Německu již nepředstavuje někdejší jistotu, na vině jsou 
především nízké úroky (čím nižší je referenční úrok, tím vyšší je potřeba tvořit rezervy) a účetní 
předpisy (zákon o modernizaci účetnictví nedořešil problémy s účtováním a rezervami, které vyplývají 
z obchodního zákoníku) - výhledově ohrožují důchody nejen koncernových zaměstnanců, ale i zaměstnanců 
středních podniků. Podniky přehodnocují svoji důchodovou politiku, zaměstnancům hrozí např. 
krácení kdysi pevně stanovené částky, k jistotě výplaty podnikového důchodu nepřispívají ani stále 
častější podnikové bankroty. 
 
Ju.A. German 
Analiz meždunarodnogo opyta objazatel'nogo pensionnogo strachovanija samozanjatogo naselenija 
Analýza mezinárodních zkušeností s povinným důchodovým pojištěním OSVČ 
Finansy, Sv. 2013, No. 9, s. 59-64 
Podíl OSVČ na celkovém počtu zaměstnaných obyvatel v zemích OECD, problém podchycení OSVČ 
důchodovým systémem, otázka stanovení optimální úrovně fiskální zátěže u pojistného pro OSVČ, 
přístupy k výpočtu penzí. - Pozn. 
Petr Jedlička 
Analýza změn v povinném ručení : co čeká pojišťovny 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 4, s. 6-8 
Analýza budoucích praktických dopadů legislativních změn v souvislosti s účinností nového 
občanského zákoníku na oblast pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v ČR a seznámení s výsledky 
kvantifikace rizik s nimi spojených. Autor shrnuje základní dopady na odškodňování škod na zdraví a 
důsledky, které mohou pojišťovny navýšením závazků očekávat. Dále k přípravě nové metodiky 
nahrazující stávající praxi výpočtu odškodnění bolestného a nové metodiky k odškodnění ztíženého 
společenského uplatnění založené na mezinárodní klasifikaci funkčních schopností a disability (MKF). 
Následně k odhadu příjmů Fondu zábrany škod a k výši paušálních plateb jednotkám Hasičského 
záchranného systému. -- Viz také příspěvek na s. 8-9 o dalším směřování produktu pojištění 
odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel. 
 
Max Haerder ... [et al.] 
Auch das ist Europa 
I to je Evropa 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 3, S. 18-22 
Pohled sociálního státu na přistěhovalectví Bulharů a Rumunů do Německa, kvóta 
zaměstnanosti/závislosti na sociální pomoci; požadavek EU na koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení (hledisko zásady rovnosti), ne/možnost ochrany před zneužitím sociálního systému ze 
strany imigrantů (hledisko poklesu minimálního sociálního standardu v západních zemích). -- 
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Opatřením Velké Británie proti sociální turistice přistěhovalců z ostatních zemí EU se věnuje 
následující příspěvek na s. 23. 
 
von Bert Rürup und Peter Thelen 
Die Renten-Illusion 
Důchodová iluze 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 17 (24.1.2014), S. 42-51 
Obsáhlejší monotematická příloha věnovaná problematice důchodové politiky v Německu se zabývá 
reformou resp. dopady zákona o zlepšení důchodového pojištění, připomíná předchozí důchodové 
reformy i dnešní realitu předčasných důchodů vzhledem k zákonnému důchodovému věku. Důchody 
matek, minimální zákonný věk odchodu do důchodu, výhody v případě odpracovaných 45 let. --        
K tématu viz též WirtschaftsWoche, č. 5 z 27.1.2014, s. 6-7. 
 
By Emma Jacobs 
From the cradle to the grave 
Od kolébky do hrobu 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38455 (29.1.2014), p. 5 
Příspěvek je zaměřen na problematiku péče o starší rodinné příslušníky, která je stále naléhavější 
vzhledem k prodlužující se délce života v zemích OECD. Očekává se, že náklady na péči o seniory 
vzrostou do r. 2050 z 1,5 % HDP na 4 %. Objevila se tzv. sendvičová generace, lidé, kteří čelí 
dvojímu tlaku - starají se o děti a současně o staré rodiče. Novým fenoménem je i to, že podniky 
nabízejí svým zaměstnancům v rámci benefitů pomoc s péčí o jejich přestárlé rodinné příslušníky. 
 
Jiří Janata 
Charakteristiky světových pojistných trhů 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 4, s. 25-26 
Příspěvek přináší úhrnné charakteristiky vývoje pojistných trhů ve světě v roce 2012 a stručně jej 
porovnává s předchozím obdobím. Zaměřuje se na podíl životního a neživotního pojištění na 
světových trzích, vývoj poměru pojistného a HDP a seznamuje se zeměmi s největším podílem na 
trhu. Všímá si změn v dynamice čínského pojistného trhu a pořadí dvanácti největších pojistných trhů 
podle přijatého pojistného na osobu. V závěru zmiňuje údaje pro Českou republiku. 
 
Peter Thelen 
Nahles macht Tempo bei der Rente 
Spolková ministryně práce pospíchá s návrhem důchodové reformy 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 7 (10.1.2014), S. 12-13 
Příprava návrhu důchodové reformy v Německu by měla zohlednit zlepšení pro důchody žen-matek 
(jak bylo zakotveno v koaliční smlouvě), do odpracovaných let by se jim v případě péče o děti 
narozené před rokem 1992 měly započítávat dva roky namísto jednoho. Zmíněny jsou rovněž úpravy 
podmínek a výše v případě invalidních důchodů. 
 
Antonín Daněk 
Oblast veřejné správy po 1. lednu 2014 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 1, s. 44-48 
Změny v podmínkách  pro placení zdravotního pojištění a ostatních zákonných povinností týkající se 
zaměstnanců ve veřejné správě; rozhodné období, vyměřovací základ, zaměstnání z pohledu 
zdravotního pojištění (a případy, kdy zaměstnání nevzniká), zaměstnávání na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, oznamovací povinnost zaměstnavatele (pokles příjmu na dohodu       
o pracovní činnosti pod 2 500 Kč), zkrácený pracovní úvazek, souběh příjmů a minimum 
zaměstnance, zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, funkcionáři ve zdravotním pojištění, období 
"posledních prázdnin" u studentů (výdělečná činnost před dalším studiem), příjmy po skončení 
zaměstnání, případy (příjmy) bez povinnosti zaměstnavatele platit za zaměstnance pojistné. 
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Hans Gersbach 
Preventing banking crises - with private insurance? 
Předcházení bankovním krizím - za pomoci soukromého pojištění? 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 4, p. 609-627 
Autor diskutuje, zda je možné a vhodné pojistit bankovní systém proti krizi. Vychází z názoru, že 
bankovní krize mohou způsobit vážné ztráty na HDP a jednou z doplňkových možností, jak se s tímto 
problémem mohou banky vypořádat, je zřídit si pojištění proti bankovní krizi. Studie posuzuje 
fungování různých typů soukromého pojištění proti bankovní krizi a zjišťuje jeho potenciál i omezení. 
Stanovuje také optimální hierarchii jednotlivých úrovní tlumení ztrát a pojištění pro zabránění 
zhroucení bankovního systému (požadavky na bankovní kapitál, soukromé pojištění, různé podoby 
veřejného pojištění). - Pozn. 
 
Tomáš Šťastný, Tomáš Čech 
Regulace Solvency II a její implikace pro asijské pojistné trhy 
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 113-130 
Příspěvek přináší strukturovaný a analytický pohled na současnou regulaci v pojišťovnictví na 
evropských pojistných trzích a v asijské ekonomické oblasti a následně komparaci vývoje 
regulatorního prostředí a pojistné praxe. Autoři se snaží o pochopení vývoje a o odhad budoucího 
směřování pojistných trhů v oblasti risk managementu a regulace v Číně, Japonsku, Indonésii, 
Hongkongu, Singapuru, Malajsii, Thajsku, Jižní Koreji, Tchaj-wanu a Vietnamu. U evropského 
pojistného trhu je pozornost zaměřena na připravovanou regulaci Solvency II a autoři za přihlédnutí     
k lokálním specifikům dané oblasti zkoumají také vztah asijských trhů k Solvency II. Věnují se 
ocenění pojistných závazků a zohlednění rizika, výpočtu a ocenění rizikového kapitálu, studii využití 
prvního pilíře Solvency II v asijských ekonomikách a možnému přínosu implementace základů 
druhého pilíře opatření Solvency II pro asijské pojišťovny. - Pozn. -- Viz i další články z tematického 
čísla Evropa a Asie. 
 
Ján Gogola 
Spôsob permanentnej úpravy výšky poistného v neživotnom poistení 
E+M Ekonomie a Management, Sv. 16, (2013) č. 4, s. 134-142 
Problematika způsobu a kalkulace kredibilního pojistného a empirické posouzení přiměřenosti výše 
pojistného v sedmi pojišťovnách (které měly v roce 2011 převažující tržní podíl u povinného pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla na slovenském pojistném trhu) 
použitím tzv. empirické bayesovské teorie kredibility. To je soubor postupů a technik pro výpočet a 
systematickou úpravu výše pojistného u krátkodobých pojistných smluv využívající údaje z vlastního 
rizika a z cizích porovnatelných rizik. Kredibilní čisté pojistné v konkrétní pojišťovně je stanoveno 
pomocí Bühlmannova-Straubova modelu na základě údajů o výši celkových ročních pojistných plnění 
a počtu uzavřených pojistek v této a v porovnatelných pojišťovnách. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
By Camilla Hall 
On short notice : Canada housing 
Velmi brzy : kanadský trh bydlení 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38445 (17.1.2014), p. 7 
Během minulých pěti let, kdy ostatní velké vyspělé ekonomiky procházely finanční krizí, se průměrná 
cena domu v Kanadě zvýšila o 38 %. Silně to ovlivnil vývoj v Torontu, kde konjunktura kondominií 
vyhnala ceny do rekordní výše. Současně to vedlo k dluhové horečce kanadských domácností, 
podporované dostupností bankovních půjček, nízkými úrokovými sazbami a hypotékami jištěnými 
vládou. U některých ekonomů to vyvolává obavy z bubliny, podle jiných je však situace zvládnutelná. 
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Petr Sunega, Martin Lux 
Systémová rizika trhu bydlení v ČR 
E+M Ekonomie a Management, Sv. 16, (2013) č. 4, s. 55-70 
K dynamice vývoje trhu s (vlastnickým) bydlením v ČR v předkrizovém období (2005-2009) a           
k možné dlouhodobější akumulaci systémových rizik v rámci tohoto trhu. Autoři nejprve krátce 
shrnují vývoj na trhu bydlení po vypuknutí krize a v letech 2009-2010 ve Velké Británii a USA, dále 
se pak zaměřují na situaci českého trhu s bydlením. Empiricky analyzují, zda se v období 
nejvýznamnějšího rozvoje hypotečního financování v ČR po roce 2005 mezi vlastníky bydlení 
splácejícími hypoteční úvěr významněji zvýšil podíl nízkopříjmových domácností a zda se ve stejném 
období zvýšil podíl rizikových produktů hypotečního úvěrování, tzv. "inovativních produktů". Zjišťují 
udržitelnost vlastnického bydlení a následně pak pomocí mezinárodního srovnání dopadů krize na trhy 
bydlení v ČR a Maďarsku hodnotí, zda je vyrovnaný bytový systém zárukou menších propadů cen 
bytů v období krizí, resp. menší volatility cen bytů obecně, než bytový systém výhradně orientovaný 
na vlastnické bydlení. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bořivoj Šubrt 
Co přináší novela zákoníku práce od 1. 1. 2014 
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 12, s. 15-20 
Autor v článku uvádí přehled změn, které přinesla novela zákoníku práce v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem. Upravena byla mj. problematika kolektivních smluv, mění se také podmínky 
pro zaměstnávání nezletilých osob. Autor cituje konkrétní paragrafy a výklad doplňuje praktickým 
příkladem. - Pozn. 
 
Eva-Maria Hommel 
Flexibel war gestern 
Flexibilita patří včerejšku 
Handelsblatt, Sv. 2013, č. 249 (30.12.2013), s. 9 
Praxe flexibilní zaměstnanecké politiky (hire and fire) zvláště v dobách krize ukazuje, že sice může 
napomoci ozdravit konjunkturu, rozhodně to však neplatí pro trh práce, který pak vykazuje větší počet 
dlouhodobě nezaměstnaných bez další možnosti získat práci. Zkušenosti z Německa potvrzují, že 
výhodnější jsou státní regulační opatření na záchranu pracovních míst (podpora podniků 
kompenzacemi ke mzdám v případě přechodu na úvazky se sníženým počtem pracovních hodin). 
Odborníci proto doporučují použít osvědčený model i v USA, kde velká recese razantně zvýšila počet 
dlouhodobě nezaměstnaných a to i přesto, že mezitím byla překročena předkrizová hodnota HDP. 
 
Andreas Zürn, Gabriele Rappensperger, Oliver Brämswig 
Instituts-Vergütungsverordnung: Referentenentwurf der Novelle 
Nařízení o odměňování v bankovních institucích: referentský návrh novely 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 47, S. 2681-2685 
Přehled a hodnocení plánovaných změn odměňovacího systému v německých bankovních institucích 
dle navrhované novely; rozšíření okruhu tzv. významných institucí, změna klasifikační systematiky, 
prověrky přiměřenosti odměňovacích parametrů, posílení kontrolních kompetencí BaFin (Spolkový 
úřad dozoru nad úvěrovými institucemi), pojem fixního odměňování, pojem odměňovací parametr, 
přiměřenost odstupného, risk-taker. - Pozn. -- Znění schváleného nařízení viz BGBL, I. díl, č. 74 
(19.12.2013), s. 4270-4278. 
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Bernd Schiefer, Johannes Pöttering 
Koalitionsvertrag 2013-2017: Die arbeits- und tarifrechtlichen Vorhaben der Großen Koalition - 
"Modernes Arbeitsrecht"? 
Koaliční smlouva na období let 2013-2017: změny plánované velkou koalicí v pracovním a 
mzdovém právu - "Moderní pracovní právo"? 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 51-52, S. 2928-2932 
Seznámení s hlavními plánovanými změnami v oblasti pracovního práva v Německu; všeobecná 
zákonná minimální mzda, rozšíření zákona o vysílání zaměstnanců, obnovení jednotnosti mzdového 
systému v podniku, eliminace zneužití pracovní smlouvy, úprava institutu dočasné práce, kvóty 
zastoupení žen, rovnost v odměňování mužů a žen, záruka návratu k předchozímu pracovnímu úvazku 
(po ukončení zkráceného úvazku kvůli péči o dítě/rodinného příslušníka), flexibilnější možnost 
nastavení pracovního úvazku rodičů, ochrana dat zaměstnanců atd. - Pozn. 
 
Fabien Guggemos, Joëlle Vidalenc 
Photographie du marché du travail en France 
Obraz francouzského trhu práce 
Problemes économiques, No 3078 (2013), p. 57-63 
Článek podává poměrně podrobný přehled o současném vývoji na trhu práce ve Francii. V roce 2012 
dosáhla míra nezaměstnanosti dosud nejvyšší úrovně od roku 1999 - 9,8 %. Nezaměstnaných bylo 
celkově 2,8 milionu osob. Mezi zaměstnanými se 5,3 % zaměstnanců nachází ve stavu tzv. 
podzaměstnanosti. Článek dále analyzuje stav nezaměstnanosti v jednotlivých demografických 
skupinách (podle věku, pohlaví či typu profese). 
 
Jaroslav Stádník, Petr Kieler 
Plánovaná novela zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce 
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 11, s. 35-40 
Autoři uvádějí plánované změny v zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce. V zákoně          
o zaměstnanosti se změny týkají zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zaměstnávání cizinců, 
oblasti sdíleného zprostředkování a oblasti správních deliktů. V zákoně o inspekci práce budou 
výstižněji vyjádřeny skutkové podstaty správních deliktů a bude vyvážena úprava postihu za správní 
delikty v porovnání se zákonem o zaměstnanosti. Autoři u výkladu uvádějí konkrétní paragrafy, 
kterých se změny týkají. 
 
Jaroslav Stádník, Petr Kieler 
Sdílené zprostředkování 
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 12, s. 32-37 
Článek popisuje problematiku tzv. sdíleného zprostředkování. Sdílené zprostředkování spočívá ve 
spolupráci Úřadu práce s pracovními agenturami při zprostředkovávání práce uchazečům                      
o zaměstnání.  Článek informuje o podmínkách realizace sdíleného zprostředkování, o pozitivech pro 
uchazeče i o specifických případech, které mohou v praxi nastat. Dále autoři diskutují otázku 
zneužitelnosti sdíleného zprostředkování. - Pozn. 
 
Alexander Hijzen, Pascal Marianna 
Un chômage toujours élevé 
Nezaměstnanost se stále zvyšuje 
Problemes économiques, No 3077 (2013), p. 12-19 
Článek se zabývá aktuálním vývojem nezaměstnanosti v zemích OECD. Na jaře roku 2013 byla míra 
nezaměstnanosti 8 %. Podle předpokladů OECD zůstane na této úrovni i v roce 2014. Přetrvávají však 
rozdíly mezi jednotlivými zeměmi: zatímco například v Rakousku byla míra nezaměstnanosti pouze    
5 %, v zemích nejvíce postižených ekonomickou krizí (Řecko, Španělsko) činila až 25 %. Článek dále 
hovoří o souvislosti nezaměstnanosti a slabé agregátní poptávky. - Pozn. 
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Petr Gola 
V EU pracuje každý pátý na zkrácený úvazek 
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 11, s. 53-54 
Článek představuje stručný přehled zaměstnávání na zkrácený úvazek v EU. Část zaměstnanců pracuje 
na zkrácený úvazek záměrně, například z důvodu rodičovských povinností. Zbylá část zaměstnanců by 
raději pracovala na plný úvazek, takovou práci si však nemůže najít. K uvedené situaci dochází 
především v zemích nejvíce postižených ekonomickou krizí. Nejrozšířenější je práce na zkrácený 
úvazek v Nizozemsku, nejméně rozšířená naopak v Bulharsku či na Slovensku. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Zkáza generace okamžitého nároku : nezaměstnanost 
Euro, Sv. 2013, č. 52-53, s. 34-36 
K celoevropskému problému vysoké nezaměstnanosti mladých osob do 25 let a narůstajícímu podílu 
mladých nezaměstnaných v celé práceschopné populaci. Charakteristika současné situace v ČR a 
rozbor příčin rychlého tempa růstu nezaměstnanosti mladých. Pohled na vzdělávací systém a problém 
nesouladu mezi požadavky zaměstnavatelů a strukturou vzdělání absolventů. Tabulky přinášejí 
informace o míře nezaměstnanosti čerstvých absolventů podle kategorií vzdělání a absolventů 
vybraných hlavních skupin oborů vzdělání v dubnu 2013. -- Viz také příspěvek na s. 8, který přináší 
údaje o nezaměstnanosti mladých lidí v EU v roce 2013. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 2-3/2014  
Změny ZP v návaznosti na NOZ (1.). Dovolená z roku 2013 (vč. příkladů). Vnitřní předpis 
zaměstnavatele. Vyhovuje praxi pracovní poměr na dobu určitou? Vyšší náhrady za poškozené zdraví. 
Vyšší podpora v nezaměstnanosti a příspěvky zaměstnavatelům. Poskytování náhrady mzdy a 
nemocenského od 1.1. 2014. Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci - nově. Minimální 
vyměřovací základ - kdy nemusí být dodržen? Změny náhrad cestovních výdajů od 1. ledna 2014. 
 
 

Právo 
 
Zdeněk Husták, Matěj Manderla 
Cenné papíry ve světle rekodifikace - poznámky k novému režimu 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 1, s. 11-18 
Nová právní úprava cenných papírů přináší řadu změn, mj. zcela nový institut zaknihovaného cenného 
papíru, a měla by též vyjasnit některé výkladové problémy, vyplnit mezery starší úpravy a přiblížit 
české právo standardu vyspělých zemí. Záměrem příspěvku je jednak představit novou právní úpravu 
cenných papírů, jednak poskytnout několik úvah ke konceptu cenných papírů a nakládání s nimi. - Pozn. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise navrhla legislativní rámec ochrany důvěrných obchodních informací 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 1, s. 21-25 
Evropská komise dne 28. 11. 2013 předložila k dalšímu legislativnímu projednání návrh směrnice       
o ochraně obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním, který má za 
cíl stanovit nová - a v rámci EU sjednocující - pravidla, která by zajistila ochranu nezveřejněného 
know-how a obchodních informací. Návrh směrnice za tímto účelem především stanoví společnou 
definici obchodního tajemství a prostředky, jimiž se oběti zneužití obchodního tajemství mohou 
domoci nápravy. Nový právní rámec by měl současně vnitrostátním soudům rozšířit prostor pro 
rozhodování ve věcech zneužití důvěrných obchodních informací, členským státům EU usnadnit 
proces odstranění produktů zneužívajících obchodní tajemství z trhu a konečně poškozeným stranám 
domoci se odškodnění, pokud se stanou obětí takovéto nezákonné činnosti. 
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Filip Opatřil 
Kmenové listy - revoluce v právní úpravě společnosti s ručením omezeným 
Euro, Sv. 2013, č. 52-53, s. 87 
Zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. nově umožňuje, aby společnost s ručením 
omezeným vydala cenné papíry, které se označují jako kmenové listy. Autor příspěvku se zabývá 
vymezením a základními podmínkami, za jejichž splnění může dojít k vydání kmenového listu, 
možným souběhem podílů s kmenovými listy s podíly bez kmenových listů, zástavním právem           
k obchodnímu podílu bez kmenového listu a vznikem zástavního práva k obchodnímu podílu               
s kmenovým listem. Dále k možnému převodu kmenového listu a ke zjednodušení a zrychlení 
způsobu převodu obchodního podílu za pomoci kmenových listů. 
 
Jana Drexlerová 
Lichva - půjčka na vysoký úrok 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 1, s. 3-7 
Komentář k právní úpravě lichvy; pojem a definice lichvy, lichva jako skutková podstata trestného 
činu, hranice oddělující standardní podnikatelskou činnost od lichvy, lichva jako trestný čin úmyslný. 
Institut lichvy dle zákona č. 89/2012 (NOZ), znaky lichevní smlouvy dle NOZ; podmínky naplnění 
znaků lichvy (hrubý nepoměr vzájemných plnění atd.), právní následek lichevní smlouvy. 
 
Jan Januš 
Osm desítek vyhlášek důležitých pro podnikání 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 4, s. 49-51 
Úvodní příspěvek v měsíční příloze Ekonomu Top právo speciál seznamuje s novinkami v oblasti 
zápisů do veřejných rejstříků, katastru nemovitostí, vymezení živností, stravného a vedení účetnictví, 
které v lednu 2014 zavedly nové vyhlášky a nařízení vlády. -- Navazuje na právní speciál v čas. 
Ekonom č. 1/2014, s. 31-33. 
 
Jan Januš 
Právní revoluce začala 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 1, s. 31-33 
Úvodní příspěvek v měsíční příloze Ekonomu Top právo speciál shrnuje novinky v soukromém právu, 
které od 1. ledna 2014 přináší do českého právního řádu nový občanský zákoník, zákon o obchodních 
korporacích, zákon o mezinárodním právu soukromém, a související změny v dalších právních aktech. 
Podrobněji se zabývá novým katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb., změnami v insolvenčním řízení 
dle zákona č. 294/2013 Sb., posuny v daňových předpisech a změnami v zákoně o veřejných 
zakázkách provedenými zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb. -- Pokračování tematiky se 
očekává v právním speciálu v čas. Ekonom č. 4/2014. -- Viz také shrnutí v HN č. 1/2014 (2.1.2014), s. 2-3. 
 
Josef Šilhán 
Předpoklady vzniku úroků z prodlení dle nového občanského zákoníku 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 1, s. 5-10 
Základní přehled právní úpravy problematiky úroků z prodlení; peněžitý dluh; dlužník ve stavu 
prodlení; odpovědnost dlužníka za prodlení; splnění smluvních a zákonných povinností ze strany 
věřitele; výkladové závěry. - Pozn. 
 
Magdaléna Svobodová 
Regulace lobbingu v Evropské unii 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 23-24, s. 819-825 
Orgány Evropských společenství začaly regulovat lobbing na úrovni ES v 90. letech minulého století. 
Tato problematika prošla určitým vývojem, který však dosud nebyl završen. Regulace lobbingu v Evropské 
unii zůstává na půli cesty, neboť stávající systém je dobrovolný a týká se jen některých orgánů EU. 
Článek mapuje současný stav a klade otázku, zda bude nalezena politická vůle ke zvýšení efektivity 
tohoto systému. - Pozn. 
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Zdeňka Králíčková 
Rodinné právo v novém občanském zákoníku 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 23-24, s. 801-813 
Přijetím nového občanského zákoníku došlo k naplnění poválečné lidskoprávní doktríny historicky 
ustálené v západní Evropě. Nový občanský zákoník na řadě míst provádí ustanovení Listiny 
základních práv a svobod, která promítá do podústavního práva. To se týká i rodinného práva, které 
sleduje soulad také s evropským řádem lidských práv. Článek se zabývá otázkami principů nového 
rodinného práva, dále manželství, nesezdaného soužití a registrovaného partnerství a také příbuzenství 
a rodičovství. - Pozn. 
 
Mathias Brüggmann ... [et al.] 
Singen für die Staatsbürgerschaft 
Státní občanství za operní zpěv 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 12 (17.1.2014), S. 16-17 
Udělení státního občanství (příp. povolení k pobytu) je plně v kompetenci jednotlivých zemí EU,        
z pohledu Evropského parlamentu a Evropské komise by však toto výsadní právo mělo zohledňovat 
skutečnost, že se tím vlastně otevírá přístup do EU a s tím spojená práva vázaná na členství v EU. 
Praktikované prodeje státního občanství jsou hodnoceny jako nesolidární, navíc mohou napomáhat 
průniku organizovaného zločinu (praní peněz). Občanství EU "s cenovkou" vyvolává tlak na úpravu 
legislativy tak, aby bylo "respektováno evropské právo a evropské hodnoty". Komentář uvádí 
podmínky a cenu za občanství na Maltě, v Maďarsku, Lotyšsku a Bulharsku. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Soudní rozhledy, 2014, roč. 20, č. 1 
 
Procesní práva daňových subjektů v rámci poskytování vzájemné pomoci mezi orgány členských států 
v oblasti přímých daní : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem 
(ČR). Jiří Sabou v. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 22.10. 2013      C-276/12 
 
 
Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 2 
 
Navracení daní, které jsou v rozporu s právem EU : předběžné otázky podané rozhodnutím Supreme 
Court of the United Kingdom (Spojené království). Test Claimants in the Franked Investment Income 
Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue. 
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 12. 12. 2013       C-362/12 
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 
 
Evelin Michaelis 
Neues Finanz- und Personalstatistikgesetz 2013 
Nový zákon o statistice veřejných financí a zaměstnancích ve veřejné správě a veřejné službě 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2013, Nr. 11, S. 775-781 
Cílem významných změn německého zákona o statistice veřejných financí a zaměstnanců ve veřejné 
správě a veřejných službách je pokrýt informační potřebu EU, která se zvýšila v souvislosti s krizí 
zadluženosti. Tzv. Sixpack (soubor pěti nařízení EU a jedné směrnice - viz přehled v článku) zvyšuje 
nároky na statistická šetření a zavádí sledování nových údajů. Uveden je přehled jednotlivých nových 
paragrafů, přičemž důraz je kladen na statistiku zadlužení, popsány jsou změny v periodicitě statistik 
zadlužení, záruk či finančních aktiv. Graf zachycuje úrovně členění finančních statistik. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Peter Fink, Sasa Fistric 
Neue Aspekte bei der Unternehmensberichterstattung : die EU fordert die Offenlegung nicht-
finanziellen Informationen 
Nové aspekty podnikového výkaznictví : EU požaduje zveřejňování nefinančních informací 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 48, S. 2700-2701 
Harmonizace výkaznictví v EU. EU plánuje vydat nařízení, které by upravovalo zveřejňování 
nefinančních informací velkými podniky. Představeny jsou hlavní návrhy koncepce nařízení (oblast 
ekologie či záležitostí zaměstnanců, lidských práv či boje s korupcí) i možnosti pro podniky, jak se na 
změnu připravit. CSR (Corporate Social Responsibility), GRI (Global Reporting Initiative), ESG 
(Environmental, Social and Corporate Governance Aspects). - Pozn. 
 
Stefan Bischof, Alexander Staß 
Prüfungsschwerpunkte der DPR und der ESMA für das Jahr 2014 
Hlavní body k auditu stanovené Německým úřadem pro kontrolu účetnictví a Evropským 
úřadem pro cenné papíry a trhy pro rok 2014 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 49, S. 2753-2758 
Zvyšování kvality účetních závěrek v EU. Komentář k tematickým oblastem kontroly účetnictví 
vyhlášeným úřady DPR a ESMA pro rok 2014 charakterizuje jednak dosavadní i letošní zaměření 
auditu a dále se detailně věnuje jednotlivým avizovaným okruhům kontroly (goodwill-impairment 
testování, podnikové fúze, penzijní závazky, nové konsolidační standardy, situační zprávy). - Pozn. 
 
Václav Dvořák, Marek Dvořák 
První přiblížení k NOZ a ZOK pro účetní 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 1, s. 2-8 
Článek upozorňuje na rozdíly v právním systému občanského práva platném do konce roku 2013 a od 
roku 2014, poukazuje na některé systémové změny v právním přístupu při výkladu a používání 
nových zákonů a zejména se snaží představit vybrané novinky v zákonu o obchodních korporacích a    
v novém občanskému zákoníku, se kterými se ve své praxi zpravidla účetní setkávají. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 2-3/2014  
Změny v účetní závěrce. Metoda oceňování zásob. Dohadné položky. Finanční leasing majetku 
počínaje rokem 2014. 
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Účetní TIP  
 
č. 2/2014  
Aktuální informace - Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 
poskytování cestovních náhrad.  Kdy občan není ve zdravotním pojištění osobou samostatně 
výdělečně činnou? Souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Manka a škody 
v účetnictví a daních. Jak vysoké jsou daně v Německu? Elektronické uchovávání daňových dokladů. 
 
č. 3/2014  
Aktuální informace - Kdo se považuje v právních podmínkách roku 2014 za OSVČ z pohledu českého 
systému veřejného zdravotního pojištění? Místo uchovávání daňových dokladů a jejich skartace. 
Likvidace obchodních společností (korporací) od 1.1. 2014. Úhrada v eurech a přepočet na koruny. 
 

Veřejná správa 
 
Daniel Hoda 
Právní úprava veřejné služby ve Francii 
Správní právo, Sv. 46, (2013) č. 7-8, s. 432-474 
Moderní francouzská veřejná služba a její právní úprava jsou výsledkem postupného vývoje, který 
začal přibližně v 16. stol. a vyústil do éry moderních generálních statutů veřejné služby. V současné 
době je většina veřejných zaměstnanců podřízena zvláštnímu právnímu režimu, na jehož vrcholu je 
Generální statut veřejné služby. Ten je složen ze čtyř zákonů, přitom však existuje velké množství 
různých výjimek a zvláštních úprav. Tyto zákony upravují organizaci a strukturu francouzské veřejné 
služby a průběh kariéry úředníků včetně jejich práv a povinností. - Pozn. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
G. Idrisov, S. Sinel'nikov-Murylev 
Bjudžetnaja politika i ekonomičeskij rost 
Rozpočtová politika a hospodářský růst 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 8, s. 35-59 
V článku jsou analyzovány přístupy k provádění státní rozpočtové politiky v kontextu urychlení 
hospodářského růstu. Autoři strukturují akademickou diskusi o dlouhodobém hospodářském růstu a 
jeho krátkodobých výkyvech a docházejí k závěru, že v současné situaci v Rusku jsou kroky 
rozpočtové politiky, urovnávající výkyvy ekonomické činnosti, omezené a že neexistují možnosti, jak 
středně- a dlouhodobě navyšovat státní výdaje. Proto je třeba změnit strukturu výdajů a současně 
kvalitativně transformovat rozpočtové instituce, aby se vytvořily předpoklady dlouhodobého 
ekonomického růstu. - Pozn. 
 
By Neil Munshi and Norma Cohen 
Day of reckoning 
Den odplaty 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38430 (30.12.2013), p. 7 
Starosta Chicaga čelí velkým rozpočtovým problémům, kvůli kterým nejsou prostředky na výplatu 
penzí. Situace je ještě horší než v Detroitu. Navrhovaná opatření v podobě výplaty snížených dávek 
narážejí na tvrdý odpor odborů. Nedostatek peněz se řeší i zavíráním škol. Postupy, které vehnaly 
Chicago do krize, se však dále používají v dalších amerických městech a státech. 
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Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Herbst 2013 : öffentliche finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace Německa na podzim 2013 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 11, S. 61-69 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 11, p. 57-65 
Analýza rozpočtového vývoje spolkového státu a spolkových zemí v Německu ve 3. čtvrtletí 2013. 
Očekává se snížení míry zadlužení (ke konci roku 2012 bylo 81% HDP, na konci června 2013 79,8 %) 
a nevýznamné dopady cyklických faktorů na rozpočet spolkového státu v roce 2014. K dynamice 
daňových příjmů, vývoji a deficitu rozpočtu spolkového státu a k novému návrhu rozpočtu na rok 
2014 připraveného novou vládou. Mírné zlepšování fiskální bilance rozpočtů spolkových zemí, 
problematika zavádění dluhové brzdy v ústavách některých zemí a reforem spolkových finančních 
vztahů. Dále k hospodaření systému zákonného penzijního pojištění a Spolkové agentury práce. - 
Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Thibault Mercier 
GIPS: dettes publiques, dettes privées 
Země GIPS: veřejné dluhy, soukromé dluhy 
Conjoncture, No 11 (2013), p. 3-23 
Článek hodnotí hospodářskou situací zemí "GIPS" (Řecko, Irsko, Portugalsko, Španělsko), které byly 
nejvíce postiženy ekonomickou krizí v uplynulých letech. Zabývá se veřejnými dluhy těchto zemí a 
uvádí model, pomocí kterého je možné simulovat stav veřejného dluhu. - Pozn. 
 
By Robin Wigglesworth 
In search of a better bailout 
Hledání lepší pomoci v nouzi 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38453 (27.1.2014), p. 5 
Dluhová krize eurozóny podnítila bouřlivou diskusi o změnách v podobě restrukturalizace státního 
dluhu. V článku se rozebírají návrhy Mezinárodního měnového fondu, který zpracoval k problematice 
rozsáhlou studii. Podle některých kritiků by však tyto návrhy vedly k větší tvrdosti a častějšímu 
výskytu krizí. Podle jiných expertů nejdou dost daleko, protože by bylo třeba vytvořit komplexní 
rámec pro případ státního bankrotu. 
 
Christian Ramthun, Konrad Fischer 
Sozialtourismus aus deutschen Landen 
Sociální turismus z německých zemí 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 5, S. 18-21 
K připravované reformě federálních finančních vztahů v Německu, jejichž nová struktura "by měla 
zabezpečit stát, země, obce i sociální pokladny tak, aby byly schopné plnit úkoly na ně přenesené". 
Zvláště země a obce nesou značnou tíži, kterou na ně přesunul stát, a požadují od státu navýšení 
příjmů. Z titulu evropského fiskálního paktu platí pro veřejnou správu dluhová brzda, která se vztahuje 
i na spolkové země, ty se však úspornému kurzu brání a snaží se napojit na penězovod státu. Obcím 
přibývají povinnosti (v sociální oblasti, kvůli zastaralé infrastruktuře atd.), finanční síla zemí/obcí je 
velmi rozdílná a netýká se jen bývalých východních zemí. V grafu jsou zachyceny celkové finanční 
toky na úrovni federace a také výše odhadovaných nákladů (úroky, úřednické penze) v roce 2020        
z hlediska rozpočtů jednotlivých zemí. 
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Zdravotnictví 
 
Going public, and private : health care in America 
Veřejné i soukromé : zdravotnictví v Americe 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8867, p. 91 
Vzhledem k reformám prezidenta Obamy a rostoucímu počtu obyvatel bude do r. 2022 třetina 
Američanů zapojená do jednoho ze dvou hlavních programů veřejného zdravotního pojištění - 
Medicare pro staré a Medicaid pro chudé. Když se připočtou náklady státu na zdravotní péči o jeho 
vlastní zaměstnance, bude ve stejné době americký daňový poplatník platit účet za polovinu 
zdravotního pojištění v zemi. Americké zdravotnictví tak už nebude převážně financováno 
soukromými osobami a zaměstnavateli, ale velké pojišťovací firmy jako UnitedHealth Group, Humana 
a WellPoint budou ještě větší. Vzhledem k nedostatečnosti standardního Medicare totiž stále větší 
počet starších Američanů přechází k plánu "Medicare Advantage", který je řízen soukromou 
pojišťovnou, ale pojistné platí vláda. 
 

Zemědělství 
 
Peter Bielik ... [et al.] 
Czech and Slovak agricultural foreign trade - two decades after the dissolution 
Český a slovenský agrární zahraniční obchod dvacet let po rozpadu 
Agricultural economics, Vol. 59, (2013) No. 10, p. 441-453 
Analýza vývoje agrárního zahraničního obchodu České republiky a Slovenské republiky v období 
1993-2010 s cílem identifikovat změny v oblasti teritoriální a komoditní struktury ve vzájemném 
obchodu obou zemí a dále změny v těchto oblastech zemědělského obchodu ve vztahu k ostatním 
zemím (zejména ke státům EU27). Autoři dále zjišťují změny hodnoty a struktury vzájemné agrární 
obchodní výměny těchto dvou států a podíl jejich vzájemného obchodu na celkovém agrárním 
obchodu těchto států. Vycházejí ze statistických údajů databáze UN COMTRADE. 
 

Životní prostředí 
 
Marián Leško 
Drzé a spupné zlodejstvo vraj nie je trestný čin : emisná kauza 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 2, s. 28-29 
Poškození veřejného zájmu při podhodnoceném prodeji emisních kvót Slovenska (japonským 
elektrárnám); Asuka Green Investment, Interblue Group LLC. Tržní cena emisní kvóty, informační 
zdroje cen emisních kvót. -- K tématu viz též Trend, č. 3 z 23. ledna 2014, s. 22-24. 
 

Životní úroveň 
 
Silvia Deckl 
Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland und der Europäischen Union : Ergebnisse aus 
LEBEN IN EUROPA (EU-SILC) 2012 
Chudoba a sociální vyloučení v Německu a Evropské unii : výsledky z šetření "Život v Evropě" 
(Statistiky příjmů a životních podmínek EU) v roce 2012 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2013, Nr. 12, S. 893-906 
Výběrové šetření EU-SILC probíhá v Německu pod názvem Leben in Europa a je jedním                    
z nejvýznamnějších zdrojů pro měření příjmů, chudoby a životních podmínek v EU. Hlavním cílem 
strategie EU (Europa 2020) je zlepšovat životní podmínky a snižovat tak počet obyvatel postižených 
chudobou a sociálním vyčleněním - což má posílit konkurenceschopnost, produktivitu, růstový 
potenciál i sociální soudržnost v Evropě. Příspěvek informuje o výsledcích u významných sociálních 
indikátorů a indikátoru strategie Europa 2020, který vyjadřuje podíl obyvatelstva postiženého 
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chudobou a sociálním vyčleněním. Přináší konkrétní údaje o kvótách chudoby (materiální deprivace) a 
sociálního vyčlenění v EU a hodnotí pozici Německa. - Pozn. 
 
Benjamin Marx, Thomas Stoker, Tavneet Suri 
The economics of slums in the developing world 
Ekonomika slumů v rozvojovém světě 
The journal of economic perspectives, Vol. 27, (2013) No. 4, p. 187-210 
Autoři se v článku zabývají problematikou slumů - hustě osídlených oblastí na okrajích velkoměst 
charakteristických nízkou kvalitou bydlení, nedostatkem životního prostoru a veřejných služeb. Pro 
mnoho obyvatel představuje stěhování do slumů přestupní stanici mezi venkovem a městem. Ukazuje 
se však, že existence slumů není jen dočasným problémem: v některých zemích tyto oblasti rostou již 
po několik desetiletí. Autoři dávají v článku do souvislosti život ve slumu s tzv. "pastí chudoby", 
zkoumají, zda existuje vztah mezi ekonomickým růstem, rozšiřováním měst a nárůstem slumů, zda se 
životní podmínky obyvatel časem zlepšují a dále diskutují, proč se zatím nepodařilo pomocí běžných 
opatření zabránit nárůstu slumů v rozvojovém světě. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
C. Schlautmann, M. Telgheder 
Geschäfte im Namen Gottes 
Obchody ve jménu Božím 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 11 (16.1.2014), S. 16-17 
Stručně ke stavu hospodaření v zařízeních německé katolické církve, která je největším 
zaměstnavatelem v zemi. Připojen je přehled příjmů z titulu církevní daně, které vykazuje katolická a 
evangelická církev (za rok 2000), přijaté dary a dotace od spolkových zemí a počet zaměstnanců. 
Diakonie, Caritas, Pax-Bank. -- Doplňující článek na s. 17 přináší přehled majetku církví v Německu 
(banky, nemovitosti, nadace). 
 
Björn Kauder and Niklas Potrafke 
Government ideology and tuition fee policy : evidence from the German states 
Vládní ideologie a politika v oblasti školného : na základě údajů o německých spolkových zemích 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 4, p. 628-649 
Německý spolkový ústavní soud v roce 2005 připustil, že vlády jednotlivých spolkových zemí mohou 
zavádět školné. Autoři prostřednictvím přirozeného experimentu zkoumají, zda se ideologické rozdíly 
na úrovni německých zemí promítají do vzdělávací politiky, a modelovým způsobem zjišťují, jak 
vládní ideologie ovlivňuje přístup v oblasti placení školného (za období 2005-2012). Výsledky 
ukazují, že pravicové vlády byly aktivní v zavádění školného a levicové je nekompromisně odmítly a 
hodnotily je jako sociálně nespravedlivé. - Pozn. 
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Daně 
 
27537 
Jan Široký 
Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové 
harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 
finančního sektoru 
Praha : Linde Praha, 2013, 386 s. : il. +1 CD, 1 záložka 
Publikace mapuje daňový vývoj v EU a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové 
spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy EU. Nabízí tak srovnání daňových systémů 
zemí EU a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů.  
Aktualizované znění se rozšířilo o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU. Přehled daňových 
systémů jednotlivých členských zemí EU je aktualizován k 31.10.2013. Součástí publikace je záložka, 
na které jsou sazby DPH a sazby osobních a korporátních daní  ke stejnému datu (vlepená do knihy). - 
6. aktualiz. a přeprac. vyd. - CD obsahuje snímkové prezentace ke každé kapitole, plné texty 
vybraných předpisů unijního práva a přehled vývoje sazeb DPH stávajících členských zemí. Pro 
ucelenou představu o daních v EU jsou rovněž zařazeny plné texty předešlých pěti vydání publikace 
od roku 2005 až do současnosti, a to s možností fulltextového vyhledávání. - ISBN: 978-80-7201-925-0 
(brož.) 
 
27547     Pouze prezenčně 
Daňové zákony 2014 
Ostrava : Sagit, 2013, 328 s. 
Daňové zákony ve znění platném k 1.1.2014: zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zák. č. 593/1992 
Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, zák. č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zák. č. 340/2013 Sb., o dani       
z nabytí nemovitých věcí, zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zák.   
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (energetické daně). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7488-
014-8 (brož.) 
 
E-9465 
by Álvaro Pina 
Towards a less distortive and more efficient tax system in Portugal 
K méně deformovanému a výkonnějšímu daňovému systému v Portugalsku 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2010, 40 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Studie přináší charakteristiku portugalského daňového systému se zaměřením na jeho specifika. 
Nejdříve popisuje hlavní problémy daňového systému s ohledem na fiskální konsolidaci a nárůst 
daňového zatížení po roce 2000. Následně zkoumá způsoby, jak jej přizpůsobit k podpoře růstu a 
konkurenceschopnosti a jak zvýšit efektivitu vybírání daní. V rámci fiskální konsolidace se nabízí 
přesun od zdanění práce ke zdanění spotřeby, což by zajistilo výrazné zmenšení daňového klínu i při 
zvýšení daňových příjmů. Další doporučení zahrnují zjednodušení daňového systému provázané se 
snižováním nákladů na plnění daňových povinností, rozšíření stimulace zeleného růstu prostřednictvím 
daňových nástrojů, reformu daní z nemovitostí a snižování daňových výdajů. - Pozn. - (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
27535 
Tomáš Sedláček & David Graeber ; rozhovor s Romanem Chlupatým 
(R)evoluční ekonomie - o systému a lidech 
Praha : 65. pole , 2013, 135 s. : il., portréty 
Kritická diskuse o současném politicko-ekonomickém systému mezi ekonomem T. Sedláčkem, 
publicistou R. Chlupatým a politickým aktivistou Davidem Graeberem, který stál u zrodu hnutí 
Occupy Wall Street. Účastníci hnutí Occupy dávají najevo svou nespokojenost s řešením krize 
velkého byznysu a politiky. V rozhovoru Graeber reprezentuje ty, kteří volají po systémové změně. 
Sedláček současný systém kritizuje, podle něj je však třeba kapitalismus jako takový zachránit a 
ozdravit. Diskuse se dotýká změny politického režimu, fungování trhů, dluhů, směru kterým se ubírá 
hnutí Occupy apod. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87506-28-8 (váz.) 
 
27543 
Ha-Joon Chang ; přeložila Markéta Hofmeisterová 
23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu 
Praha : Argo : Dokořán, 2013, 294 s. 
Autor analyzuje a přesvědčivě kritizuje zdánlivě nedotknutelná dogmata volnotržní ekonomie. 
Reviduje opakované "pravdy a poučky" týkající se kapitalismu volné soutěže a volného trhu. Popisuje 
určitý rys současného neoliberálního modelu ekonomiky, který je podle jeho soudu zkreslován, a pak 
své tvrzení rozebírá a dokládá (existence volného trhu, řízení firem v zájmu vlastníků, nezasloužené 
zisky, větší makroekonomická stabilita, životní úroveň v USA, nadnárodní korporace, budoucnost 
afrického kontinentu, přeplácení zaměstnanců a manažerů, podnikavost v chudých zemích, zvyšování 
vzdělanosti atd.). - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-257-0980-1 (Argo : váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
27538 
Radan Marek, Václav Ježek 
Cenné papíry v novém občanském zákoníku : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxx, 431 s. 
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. opustil třídění cenných papírů dle podoby na listinné a 
zaknihované a považuje je za různé věci v právním smyslu. Cílem komentáře je podat výklad těch 
ustanovení občanského zákoníku (zejm. § 514 až § 544), která se týkají cenných papírů a 
zaknihovaných cenných papírů. Přiblížuje podstatu nové úpravy, vysvětluje změny oproti úpravě 
dosavadní a vykládá užití v praxi. V knize je komentována především Obecná část, její IV. hlava,  
Věci a jejich rozdělení, díl 4., cenný papír. A dále věcná práva (vlastnictví, věcná práva k cizí věci, 
správa cizího majetku) a relativní majetková práva (smlouva, obsah závazků, závazky z právních 
jednání, převedení věcí do vlastnictví jiného apod.). Komplexní výklad práva cenných papírů doplňuje 
výklad ustanovení speciálních právních předpisů a odkaz na evropskou legislativu. - Vyd. 1. - 
Obálkový podnázev: komentář § 514-544. - ISBN: 978-80-7400-466-7 (váz.) 
 
27536 
Adam Votruba 
Paradox úroků : dějiny konceptu bezúročné měny 
Brno : Doplněk, 2013, 165 s. : il. 
Kniha přináší nekonvenční pohled na podstatu současného finančního systému, v němž se peníze 
dostávají do ekonomiky jako bankovní půjčky a jsou zatíženy úrokem. Autor sleduje názory lidí, kteří 
byli přesvědčeni, že systém úroků je hlavní příčinou hospodářských krizí, neboť způsobuje periodicky 
se opakující stavy, kdy držitelé peněz kvůli momentálně slabým vyhlídkám na zisk odmítají peníze 
půjčovat, a tím způsobují váznutí směny (významné místo zaujímá německý ekonom a obchodník 
Silvio Gesell). V knize je popsána historie praktických pokusů s bezúročnými penězi od 20. let 
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minulého století až do současnosti. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7036-382-9 
(Národní muzeum : brož.) 
 
27548 
Carmen M. Reinhartová, Kenneth S. Rogoff ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Pavlíček] 
Tentokrát je to jinak : osm století finanční pošetilosti 
Praha : Argo : Dokořán, 2013, 349 s. : il. 
Publikace amerických univerzitních ekonomů zkoumá historii finančních krizí 66 států pěti světadílů 
(s podílem 90-99 % na světovém HDP) za období posledních 800 let ve všech jejich podobách: od 
středověkého "kažení peněz" a vražd věřitelů, přes inflační exploze, bankovní paniky a státní dluhová 
selhání, až po současnou krizi rizikových aktiv a jejích důsledků. Autoři si pokládají otázku, proč státy 
již řadu století opakovaně procházejí různými typy finančních krizí? Odpověď pramení z lidské 
povahy - lidé mají tendenci si ustavičně myslet, že "tentokrát je to jinak" a domnívat se, že lidstvo je 
chytřejší a poučilo se z chyb minulosti. Pod vlivem této mylné představy si lidé i celé státy stále více 
vypůjčují a zvyšují svou zadluženost. Autoři se zaměřují především na dvě konkrétní formy krizí, na 
krizi státního dluhu a krizi bankovní. Názvy kapitol v publikaci: Finanční krize: úvod do fungování 
(druhy, jejich datace); Krize zahraničního státního dluhu (teoretické základy, cykly státních defaultů); 
Zapomenutá historie domácího dluhu a defaultu na něj; Bankovní krize, inflace a měnové krachy; 
Kolaps amerických rizikových hypoték a druhá velká kontrakce; Úvahy o včasném varování. - 1. vyd. 
v českém jazyce - Datové přílohy. - ISBN: 978-80-7363-537-4 (Dokořán : váz.) 
 

Informatika. Počítače 
 
27546 
Ivo Magera 
Microsoft Excel 2013 : jednoduše 
Brno : Computer Press, 2013, 144 s. : il. 
Efektivní vytváření tabulek a grafů, úprava jejich vzhledu, výpočty, formátování a tisk. Užitečné 
dovednosti pro každodenní práci a kontrolní test nabytých dovedností. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-
4110-6 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
27458 
McKinsey Global Institute ; Susand Lund ... [et al.] 
Financial globalization: retreat or reset? : global capital markets 2013 
Finanční globalizace: ústup nebo nový start? : globální finanční trhy v roce 2013 
 McKinsey Global Institute, 2013, 79 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie kvantifikuje a hodnotí trendy, které budou v následujících letech formovat kapitálové trhy, a 
objasňuje budoucnost finanční globalizace s ohledem na potřebu vytvořit vyrovnaný a stabilní globální 
finanční systém. Hlubší analýzy ukazují na přetrvávání hlubokých dopadů finanční krize na globální 
finanční trhy. Na základě databáze o finančních aktivech ve 183 zemích světa se tato studie zabývá 
trendy "finančního prohlubování" a finanční globalizace, vývojem globálních finančních trhů po roce 
2007 a poklesem mezinárodního pohybu kapitálu. Rozebírá dva možné protikladné scénáře dalšího 
vývoje globálního finančního systému v nejbližších letech a analyzuje potenciální dopady 
pokračujícího pozastavení finanční globalizace (retreat scenario) i jejího úspěšného restartu (reset 
scenario). - Pozn. 
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27456 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : transition challenges to stability. October 2013 
Zpráva o globální finanční stabilitě : přechodné problémy na cestě ke stabilitě. Říjen 2013 
Washington : International Monetary Fund, 2013, xiii, 186 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Globální finanční systém 
momentálně prochází přechodnou fází na cestě k finanční stabilitě doprovázenou nárůstem likvidity a 
rizik na rozvíjejících se trzích, jedním z hlavních úkolů je odezva na nárůst tržní volatility v souvislosti 
s očekáváním možného ukončení nekonvenční měnové politiky ve vyspělých státech, zejména v USA. 
Zpráva analyzuje rizika spojená s oblastmi zadluženosti v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách 
vzniklá v období měnového přizpůsobování a věnuje se politikám k minimalizaci těchto rizik              
v přechodovém období. Dále se zabývá snahami o oživení slabého úvěrového růstu, který je pokládán 
za původní příčinu pomalého hospodářského oživení. Popisuje různé politiky realizované                    
v jednotlivých státech a hodnotí jejich efektivitu. Zjišťuje také, jak struktura bankovního financování 
ovlivňuje finanční stabilitu a zda podněty ke změně regulace mají šanci na stabilizaci, diverzifikaci a 
zvýšení odolnosti odvětví. - Pozn. -- Příl. -- Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-47552-497-0 (brož.) 
 
27549 
Magdaléna Leichtová, Linda Piknerová 
Rozvojová spolupráce východního bloku v době studené války 
Praha : Dokořán, c2013, 131 s. : barev. mapy 
Rozvojové aktivity probíhající uvnitř východního bloku a působení socialistických zemí v tehdejším 
"třetím světě". Rozvojové politiky SSSR (ideologické pozadí poskytování pomoci, základní trendy). 
Rozvojová pomoc východního bloku jako nástroj zahraničněpolitického soupeření (příklad Angoly, 
angažmá v Číně a na Kubě). Důsledky studenoválečné spolupráce pro současnost - vliv rozvojových 
politik v době studené války na současnou podobu těchto aktivit v postkomunistických zemích, na 
případové studii z Československa. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7363-570-1 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27534 
Petr Boukal a kolektiv 
Fundraising pro neziskové organizace 
Praha : Grada, 2013, 260 s. : il., formuláře 
Podstata a zásady fundraisingu. Metody vhodné pro komunikaci s možnými podporovateli 
(individuální dárce, spolupráce s podniky, postupy při oslovování nadací a správců veřejných 
rozpočtů). Samofinancování, vlastní hospodářské aktivity. Sociální podnikání. Domácí veřejné 
rozpočty. Fondy EU jako cíl fundraisingu. Situace v zahraničí (USA, Velká Británie, Německo, 
Rakousko, Itálie, Španělsko a země v jiných společensko-kulturních regionech). Výklad je doplněn 
praktickými příklady z různých oblastí fundraisingu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4487-2 (brož.) 
 
27525 
Drahomíra Pavelková a kol. 
Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací 
Praha : Linde Praha, 2013, 231 s. : il. 
Komplexní pohled na klastrové politiky, které jsou aplikovány ve většině vyspělých zemí, jejich 
využití v ekonomickém rozvoji a zhodnocení rozvoje klastrů v České republice. Komparativní analýza 
klastrových politik vybraných zemí EU. Z obsahu kapitol: koncept klastrů a klastrové politiky             
z pohledu konkurenceschopnosti, rozvoj klastrů, měření výkonnosti klastrů, monitoring a evaluace 
klastrové politiky, perspektivy a doporučení pro klastrovou politiku v ČR v delším období. - Vyd. 1. - 
Přílohy. - ISBN: 978-80-7201-923-6 (váz.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9500 
[zpracoval odbor analýz a statistik Ministerstva práce a sociálních věcí] 
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice : ve vývojových 
řadách a grafech 2012 
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013, 55 s. : tab., grafy 
Tabulky a grafy zachycují základní demografické a socio-ekonomické ukazatele: důchodové a 
nemocenské pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky nepojistného dávkového systému, 
ukazatele z oblasti sociálních služeb a z příjmů domácnosti, základní informace o trhu práce. Metodika 
Evropského systému jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS). Časové řady zachycují údaje 
od 90. let 20. století nebo od začátku 21. století. - Vyd. 1. - Účelová neperiodická publikace. - ISBN: 
978-80-7421-066-2 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
27533 
Leo Vodáček & Oľga Vodáčková 
Moderní management v teorii a praxi 
Praha : Management Press, 2013, 359 s. : il. 
Systémový výklad managementu v podmínkách rozvoje současné společnosti založené na informacích 
a znalostech: základní pojmy, struktura a obsah manažerské práce, pohledy a nároky na klasické 
manažerské funkce (plánování, organizace, kontrola, rozhodování, personální práce), kritické faktory 
úspěchu organizace (tvůrčí vedení, strategie, struktury, procesy, IS/ICT, spolupracovníci),  směry 
současného managementu. Výklad je koncipován na základě teorie a praxe zejména v USA a 
klíčových ekonomikách EU. - 3., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7261-232-1 (váz.) 
 
27531 
Pavel Kaczor 
Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011 
Praha : Oeconomica, 2013, 242 s. : il., mapy 
Základní a odborné pojmy a souvislosti. Specifika trhu práce a mechanismy jeho fungování. Lidský 
kapitál a jeho specifika (význam vzdělání, demografické trendy  v ČR, kvalita pracovní síly, měnící se 
požadavky trhu práce). Nezaměstnanost a její měření, formy nezaměstnanosti, aktuální situace a 
trendy na trhu práce v ČR a v EU. Pracovní migrace v EU a z pohledu ČR. Sociální souvislosti 
mezinárodní pracovní migrace. Problematika zprostředkování zaměstnání úřadem práce. Fungování 
aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a její hlavní nástroje. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1930-2 
(brož.) 
 

Právo 
 
27541 
Ilona Schelleová, Karel Schelle 
Dědické právo podle nového občanského zákoníku 
Praha : Linde Praha, 2013, 151 s. 
Nové pojetí dědického práva tak, jak je upraveno v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a dědického 
řízení, které je obsaženo v zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Z obsahu: zásady 
dědického řízení, předpoklady dědění, právní důvody dědění a řízení o dědictví. - ISBN: 978-80-7201-
931-1 (brož.) 
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27526 
Bořivoj Šubrt 
Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů : pro roky 2013 a 2014 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 154 s. 
Přehled právní úpravy a terminologie. Případy, kdy lze ze mzdy srážet (případy stanovené zákonem, 
odborové členské příspěvky, ze služebních příjmů aj.). Dohody o srážkách ze mzdy, započtení, 
postoupení pohledávky. Okruh příjmů zaměstnance, z nichž se srážky provádějí. Srážky z dávek 
nemocenského pojištění a z příjmů sociální povahy. Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich 
rozsah. Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky. Zvláštnosti při výkonu soudních 
a úředních rozhodnutí. Srážky k oddlužení při osobním bankrotu a konkursu. V publikaci jsou 
zapracovány změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem a novelami příslušných zákonů. 
Právní stav publikace je k 1.10.2013. - Vyd. 1. - Přílohy obsahují znění předpisů. - ISBN: 978-80-
7478-378-4 (brož.) 
 
27554 
Přemysl Raban a kolektiv 
Občanské právo hmotné : relativní majetková práva 
Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 476 s. 
Od roku 2014 nabyla účinnosti zásadní rekodifikace soukromého práva. Monografie se zabývá 
výkladem především smluvních vztahů a řešení soukromoprávních porušení práva. V obecné části je 
obsahem kapitol výklad pojmů závazek a jeho třídění, smlouva a uzavírání smluv s osobami ve slabší 
vyjednávací pozici, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhů a zánik závazků. Následuje zvláštní 
část, která vysvětluje závazky z právních jednání a závazky z deliktů a z jiných právních důvodů 
(závazky k převedení věci do vlastnictví jiného, přenechání věci k užití jinému, výkon závislé práce, 
dílo, závazky ze schovacích smluv, ze smluv příkazního typu, z bankovních a podobných operací aj.) - 
ISBN: 978-80-87713-10-5 (brož.) 
 
27542 
Karel Svoboda ... [et al.] 
Občanský soudní řád : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxiii, 1398 s. 
Komentované znění zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (naposledy zák. č. 293/2013 
Sb.). Komentář ve znění k 1.1.2014, kdy nabude účinnosti řada procesních a souvisejících 
hmotněprávních předpisů, k jejichž přijetí došlo ve druhé polovině roku 2013. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7400-506-0 (váz.) 
 
27559 
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv 
Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 1, § 1-117 
Praha : Leges, 2013, LVII, 649 s. 
V úvodu prvního svazku je uvedeno pojednání o vývoji prací na novém občanském zákoníku             
č. 89/2012 Sb., a o moderních dějinách kodifikace soukromého práva. Před vlastním komentářem 
jednotlivých paragrafů je zařazena obecná část důvodové zprávy. Komentář k jednotlivým paragrafům 
§ 1-117 je uveden důvodovou zprávou k příslušnému ustanovení, součástí je i přehled nahrazovaných 
ustanovení dosavadních předpisů a přehled literatury. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-73-1 (váz.) 
 
27556III 
Jiří Spáčil a kol. 
Občanský zákoník III : věcná práva (§ 976–1474) : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xv, 1260 s. 
Podrobný komentář zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a to § 976-1720 absolutní majetková 
práva: věcná práva (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správa cizího 
majetku). Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení a předpisy, na literaturu a judikaturu. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-499-5 (váz.) 
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27524 
Michaela Zuklínová 
Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a 
vybraná platná judikatura 
Praha : Linde Praha, 2013, 189 s. 
Komentář k ustanovením o právním jednání v § 545 až § 599 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. -   
2. vyd. - ISBN: 978-80-7201-918-2 (brož.) 
 
27539 
Jaroslav Svejkovský, Lenka Deverová a kolektiv 
Právnické osoby v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 118-418] 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xvii, 522 s. 
Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož 
právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. právnickým osobám věnuje čtyři 
oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy (§ 118 - § 418). Nahrazuje tak nejen úpravu 
dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných 
společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7400-445-2 (váz.) 
 
27530 
sestavili Vladimír Kůrka, Karel Svoboda 
Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 457 s. 
Přehled judikatury k 1.1.2013, s přihlédnutím k podstatným změnám, k nimž došlo po novele 
občanského soudního řádu a exekučního řádu od počátku roku 2013. Některé judikáty jsou doplněny 
stručným komentářem nebo poznámkami. Podle obsahu zaměření jsou judikáty rozčleněny do částí: 
účel a charakter vykonávacího řízení, předpoklady pro vedení exekuce, účastníci vykonávacího řízení, 
dispozice povinného s majetkem pro zahájení výkonu rozhodnutí, odklad výkonu rozhodnutí, důvody 
pro jeho zastavení, jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí, žaloby vycházející z vykonávacího řízení, 
specifika řízení před soudním exekutorem vyplývající z exekučního řádu, vliv insolvenčního řízení na 
exekuci a náklady exekuce a náklady účastníků exekučního řízení. - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Část. 
slovenský text. - ISBN: 978-80-7478-374-6 (brož.) 
 
15392/65 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 65, ročník 2012 - II. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2013, xxviii, 695 s. 
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. 70 až 127 a usnesení č. 2 až 5 z roku 2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-508-4 (váz.) 
 
27552 
Matěj Myška ... [et al.] 
Veřejné licence v České republice 
Brno : Tribun EU, 2012, 130 s. : il. 
Problematika veřejných licencí, jejich fungování, užívání a jejich bezproblémová aplikace. Úvod do 
autorského práva, veřejné licence v českém právu (licence Creative Commons), veřejné licence            
v akademické praxi, užívání softwaru šířeného za podmínek některé veřejné licence, veřejné licence a 
informace veřejného sektoru, zpřístupnění a užívání díla pod veřejnými licencemi. - V Tribunu EU 
vyd. 1. - ISBN: 978-80-263-0343-5 (brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
27529 
Statistická ročenka České republiky 2013 =Statistical yearbook of the Czech Republic 2013 
Praha : Český statistický úřad, 2013, 831 s. : il., grafy, mypy 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny 
mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů ČR. 
Údaje jsou rozčleněny do kapitol: Vybrané ukazatele národního hospodářství; Území a podnebí; 
Životní prostředí; Obyvatelstvo; Národní účty; Finance; Měna a platební bilance; Ceny; Příjmy a 
výdaje domácností; Trh práce; Zahraniční obchod; Organizační struktura národního hospodářství; 
Zemědělství; Lesnictví; Průmysl; Energetika; Stavebnictví; Obchod, ubytování, stravování a cestovní 
ruch; Doprava, informační a komunikační činnosti; Tržní služby; Informační a komunikační 
technologie; Věda a výzkum; Vzdělávání; Zdravotnictví; Sociální zabezpečení; Kultura a sport; 
Soudnictví, kriminalita, nehody; Mezinárodní srovnání; Volby; Sčítání lidu, domů a bytů. - 1. vyd. - 
Souběžný anglický text. - ISBN: 978-80-250-2386-0 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
27457 
International Accounting Standards Board 
IFRIC interpretation 21: levies 
Výklad IFRIC 21:  odvody 
London : IFRS Foundation, May 2013, 17 s. : rámečky 
Nový výklad Rady pro mezinárodní účetní standardy týkající se odvodů (levies), které jsou úhradou 
orgánům státní správy a za které účetní jednotka neobdrží žádné konkrétní zboží ani služby. IFRIC 21 
obsahuje pokyny, kdy vykázat závazek plynoucí z odvodů uložených orgány státní správy, a to jak pro 
odvody, které se účtují podle IAS 37 (Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva), tak pro 
odvody, jejichž načasování a částka jsou jisté. Výklad zvažuje také řadu různých ujednání o odvodech. 
Ilustrováno na příkladech. - ISBN: 978-1-907877-90-2 (brož.) 
 
27527 
Jiřina Bokšová 
Účetní výkazy pod lupou. I., Základy účetního výkaznictví 
Praha : Linde Praha, 2013, 510 s. : il. 
Obecné principy účetních systémů a způsob, jakým se zobrazují transakce týkající se aktiv, závazků a 
vlastního kapitálu. V první části knihy jsou kapitoly věnované základním pojmům, nástrojům a 
metodám účetní práce, účetním výkazům, harmonizačním snahám účetního výkaznictví v rámci EU a 
na celosvětové úrovni a základnímu rámci účetního výkaznictví v ČR, dále výkladu obecně 
uznávaných předpokladů a zásad a možnosti sestavení provozní části výkazu zisku a ztráty. Další část 
publikace se věnuje jednotlivým účetním agendám: dlouhodobému hmotnému a nehmotnému 
majetku, zásobám, finančnímu majetku podniku, pohledávkám, závazkům a vlastnímu kapitálu. 
Publikaci uzavírají kapitoly zaměřené na sestavení přehledu o peněžních tocích, na daňovou soustavu 
a na účetní závěrku. Výklad podporují názorné ilustrace a příklady. - Přílohy. - ISBN: 978-80-7201-
921-2 (váz.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-9463 
by Robert Hagemann 
Improving fiscal performance through fiscal councils 
Zlepšení fiskální výkonnosti pomocí fiskálních výborů 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2010, 30 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Studie se věnuje možnostem zlepšení fiskální výkonnosti státu prostřednictvím nezávislé veřejné 
instituce - fiskálního výboru. Přináší syntézu dostupné literatury o nezávislých fiskálních institucích. 
Nejprve shrnuje hlavní problémy z hlediska důvodů pro zvažované zavádění nebo posilování 
fiskálních výborů a klíčové institucionální faktory. Následně informuje o praktických zkušenostech      
z fungování fiskálních institucí a o výsledcích a účinnosti institucionálních reforem v rozpočtové 
oblasti v některých zemích OECD (Rakousko, Belgie, Maďarsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, 
Nizozemsko, Chile). - Pozn. - (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers 
 
E-9466 
by Lukasz Rawdanowicz, Eckhard Wurzel and Ane Kathrine Christensen 
The equity implications of fiscal consolidation 
Fiskální konsolidace a její dopad na rovnost 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2013, 36 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Fiskální konsolidace probíhající v mnoha zemích OECD mohou zdůraznit trend nárůstu příjmové 
nerovnosti a relativní chudoby zaznamenaný v posledních desetiletích. Studie se zaměřuje na přímé 
dopady fiskální konsolidace na statické rozdělení příjmů. Zkoumá možné konsolidační nástroje jak na 
výdajové, tak na příjmové straně státního rozpočtu a jak z hlediska jejich vlivu na rovnost, tak ohledně 
potenciálního dopadu na dlouhodobý růst ekonomiky. Autoři analyzují působení jednotlivých 
výdajových nástrojů (veřejné penze, podpora v nezaměstnanosti, invalidní dávky, výdaje na 
zdravotnictví, výdaje na vzdělávání, mzdy ve veřejném sektoru) a jednotlivých příjmových nástrojů 
(daňové náklady, spotřební daně, zdanění kapitálových příjmů, majetkové daně, zdanění příjmů 
fyzických osob, ekologické daně) v zemích OECD a hodnotí dopad jejich konsolidačních strategií na 
rovnost. - Pozn. - (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers 
 

Zdravotnictví 
 
27545 
Ben Goldacre ; [překlad Eva Kadlecová] 
Zkorumpovaná farmacie : [jak farmaceutické společnosti klamou lékaře a škodí pacientům]  
Brno : CPress, 2013, 320 s. : il. 
Podvody a skandály ve vědě, farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví (na příkladech z USA, Velké 
Británie i zemí EU). Zkreslené výzkumy financované farmaceutickým průmyslem, který je velkým 
celosvětovým byznysem. Korupce v této oblasti podnikání. Regulace léčiv. Poškozování zájmů 
pacientů a úpadek zdravotnických služeb. Navrhované způsoby nápravy. - 1. vyd. - Na obálce 
podnázev. - ISBN: 978-80-264-0167-4 (brož.) 
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Ostatní 
 
27555     Pouze prezenčně 
František Štícha a kol. 
Akademická gramatika spisovné češtiny 
Praha : Academia, 2013, 974 s. 
Základní a úplná pravidla současné české gramatiky. Teoretický výklad jednotlivých gramatických 
jevů je zpravidla omezen na nutné minimum. Praktická příručka pro širokou kulturní veřejnost. - Vyd. 
1. - ISBN: 978-80-200-2205-9 (váz.) 
 
27532 
Petr Žantovský 
Česká politika a média po roce 1989 
Praha : Institut Václava Klause, 2013, 175 s. 
Vývojové trendy české žurnalistiky a médií, klíčové a zlomové události v mediálním prostředí.            
V úvodu vymezení pojmů. Následuje popis jednotlivých vývojových etap: trendy po roce 1989, 
politika a média v novém státě v letech 1993-1996, další přelomové etapy žurnalistiky v letech 1997-
2002, struktura médií v letech 2003-2006, nové výzvy v letech 2006-2010, nástup internetových 
médií. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-87806-02-9 (brož.) 
 
27557 
Martin Franc, Vlasta Mádlová 
Dějiny Akademie věd ČR v obrazech 
Praha : Academia, 2013, 358 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. 
Kniha prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií detailně mapuje institucionální vývoj české 
vědy od 18. století do 21. století, konkrétně do roku 2012. Hlavní pozornost je zaměřena na Akademii 
věd ČR a její nejvýznamnější předchůdkyně, nejvýznamnější vědce, mecenáše a sponzory. Celý 
proces vývoje české mimouniverzitní vědy je zasazen do širších společenských souvislostí, které 
ovlivnily vývoj vědeckých institucí i postavení vědců v nich. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-2172-4 
(váz.) 
 
27540 
Jindřich Klůfa, Lada Eliášová 
Matematika : příprava k přijímacím zkouškám na VŠE 
Praha : Ekopress, 2013, 133 s. : il. 
Soubor variant příkladů středoškolské matematiky v oddílech: rovnice a nerovnice, posloupnosti a 
funkce, exponenciální a logaritmická funkce, goniometrická funkce, komplexní čísla, kombinatorika a 
analytická geometrie. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: úplný soubor variant použitých v roce 2013, 
vybrané varianty použité v roce 2012 : opakování středoškolské matematiky. - ISBN: 978-80-86929-
98-9 (brož.) 
 
27544 
editor Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložili Lada Bosáková ... et al.] 
Muži a ženy středověku 
Praha : Vyšehrad, 2013, 447 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. 
Chronologický slovník velkých středověkých postav doplněný bohatou obrazovou přílohou. 
Reprezentativní sbírka portrétů významných mužů a žen středověku. Králové a královny, světci a 
učenci, obchodníci a objevitelé, umělci a povstalci, kacíři a inkvizitoři. Své zastoupení mají i české 
postavy (svatý Václav, svatý Vojtěch, císař Karel IV. a Jan Hus). - Vyd. 1. - Chronologický přehled. - 
ISBN: 978-80-7429-377-1 (váz.) 
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27553 
Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník 
Brno : Edika 2013, 400 s. 
Slovník kapesního formátu, který obsahuje 20 000 nejdůležitějších hesel pro rychlou orientaci. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-266-0367-2 (Edika : brož.) 
 
27455 
Aleksandar S. Jovanović, Ortwin Renn and Regina Schröter 
Social unrest 
Sociální nepokoje 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 101 s. : grafy, tab., 
schémata, rámečky 
Zpráva je součástí série pěti případových studií publikovaných v rámci studie OECD o budoucích 
globálních otřesech. Renomovaní autoři se zaměřují na mechanismy šíření otřesů z místní na globální 
úroveň a přinášejí netradiční přístupy a nástroje pro maximální porozumění těmto mechanismům. 
Charakterizují sociální nepokoje a věnují se spojitostem mezi systémovými riziky a sociálními 
nepokoji. Blíže rozebírají čtyři případy nebezpečí nebo katastrof, které byly nebo mohly být příčinou 
sociálních nepokojů (nepokoje v souvislosti s finanční krizí v Řecku v roce 2010; pandemie prasečí 
chřipky v roce 2009; důsledky porušení kyberbezpečnosti; hurikán Katrina v roce 2005), porovnávají 
je a vyvozují z nich poučení. V dalších kapitolách se zabývají teoretickým a empirickým pohledem na 
problematiku, různými definicemi, koncepty a identifikují kroky, které postupně vedou k sociálním 
nepokojům. Věnují se také systému modelování, mapování a sledování sociálních nepokojů a 
vyhodnocení a řízení rizik. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-17345-3 (brož.) 
 
27528 
Jiří Přibáň 
Tyranizovaná spravedlnost : rozhovor s Karlem Hvížďalou 
Praha : Portál, 2013, 276 s. 
Karel Hvížďala vede dialog s právníkem Jiřím Přibáněm, uznávaným odborníkem s dlouholetou 
zkušeností ze zahraničí. Probírají tři základní disciplíny: filozofii, politologii a právo a vyjadřují se ke 
komplikovaným soudobým zprávám o stavu světa, Evropy či České republiky. Kořeny současného 
stavu společnosti v ČR hledají jak v historii, tak v polistopadovém vývoji. Kniha se úzce dotýká témat, 
jako je role soudce, současný stav společnosti a především společnosti české, ne/profesionalita politiků 
i postavení a role Evropy ve světové politice. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-262-0491-6 (brož.) 
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Přehled monitoringů zpracovávaných oddělením 3003  
 

   
 
Potřebujete-li pravidelně sledovat určité odborné téma, nabízíme vám možnost pravidelných monitoringů. Přehled 
momentálně zpracovávaných monitoringů je pro vás připraven níže. V případě zájmu o nabízené téma se obraťte 
na Mgr. Alenu Sahánkovou: alena.sahankova@mfcr.cz, vedoucí oddělení 3003.  Rádi Vám též zpracujeme nové 
téma dle Vašich požadavků. 
  
 Ecofin 

 Evropská unie – rotující předsednictví, 

financování předsednictví, práce v komisích 

(rotating EU presidency) 

 Krizové řízení EU (Crisis management, CBSG) 

 Rada Ecofin / Informal Ecofin 

 Strategie EU 2020, post Lisabon (EU 2020 

Strategy) 

 Strukturální fondy EU (čerpání peněz EU, 

Auditní orgán, operační programy, regionální 

operační programy, OP Praha - Adaptabilita, 

OP Praha - Konkurenceschopnost, OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost, OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP 

Rybářství) 

 Pakt stability a růstu 

 Přijetí eura v nových členských státech - 

zahraniční média 

 Bankovní unie, jednotný mechanismus 

dohledu nad úvěrovými institucemi, 

Basilejské dohody 

 Daň z finančních transakcí 

 Dohled nad finančním trhem EU a jeho 

regulace  

 Ekologické daně, ekologická daňová reforma 

 Finanční mechanismy určené na podporu 

boje s klimatickou změnou 

 Zátěžové testy bank  

 Procedura při nadměrném schodku státního 

rozpočtu  

 Rozpočet EU, víceletý finanční rámec EU, 

finanční perspektiva EU 

 Finanční trhy (všechna témata)  

 Zákon o státních úřednících 

 Financování zdravotnictví, reformy 

zdravotnických systémů, nemocenské pojištění 

 Loterie, hazardní hry, kasina, internetové 

sázky 

 Cenové dohody 

 Cenové regulace 

 Ceny energií, PHM, vody/stočného 

 Nájemné 

 Soutěž/kartelové právo 

 Akruální účetnictví 

 Akruální účetnictví ve veřejném sektoru 

 Consolidated Governmental Financial Sector 

(Staatsabschluss) 

 Implementace a použití standardů IPSAS 

 Řízení o porušení Smlouvy dle čl. 226, 228, 

258, 260 

 Změny v legislativě účetnictví 

 Public Private Partnership - spolupráce 

veřejného a soukromého sektoru 

 Finanční vzdělávání, finanční gramotnost 

 Rovnost mužů a žen, gender budgeting 

 Nové částky Sbírky zákonů ČR 

 Dluh, rozpočet, deficit 

 k 1.3.2014 



Informace Odborné knihovny MF                                                                                     Přehled zpracovávaných monitoringů                   
____________________________________________________________________________________________________ 
 

55 

 Elektronické aukce 

 Emise dluhopisů 

 Fiskální koordinace 

 Fiskální svoboda 

 Hrubý veřejný dluh 

 Inflační cílování 

 Kohezní fond, politika soudržnosti 

 Komunitární programy  

 Maastrichtská kritéria 

 Nominální konvergence 

 Notifikace vládního dluhu 

 Odkup pohledávek 

 Operační programy 

 Program rozvoje venkova 

 Rizika veřejných financí: 

 Riziková prémie 

 Státní fondy (SFDI atd.) 

 Státní záruka/arbitráž 

 Strukturální fondy 

 Strukturální politika 

 Územní rozpočty 

 Vinice, vinařství EU 

 Zadlužení obcí 

 Zdravotní pojišťovny 

 ÚZSVM 

 Finanční mechanismy EHP - Norské fondy 

 Finanční mechanismy EHP - Program 

švýcarsko-české spolupráce 

 Přijetí eura v nových členských státech - 

česká média 

 Komunitární programy EU, operační 

programy EU, politika soudržnosti EU, 

strukturální politika EU 

 Program rozvoje venkova (EU), vinice, 

vinařství EU 
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