Informace Odborné knihovny MF
_____________________________________________________________________________________________

Finanční a ekonomické
INFORMACE
Dokumentační bulletin MF
Přehled dokumentovaných článků,
knih a dalších informačních zdrojů
Vydavatel:
Ministerstvo financí, odbor Personální
Oddělení Finanční a ekonomické
informace
IČ 00006947
Technická redakce:
Mgr. J. Machonský
Redakční rada:
Ing. Bc. T. Baslová, M. Beránková,
Bc. I. Janoušková, Mgr. J. Machonský,
Mgr. A. Sahánková, Mgr. M. Tichá,
PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová

Evid. číslo periodického tisku:
MK ČR E 18634
Identifikační číslo ISSN: 1804-7262
Redakce:
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.: 257042259
e-mail: knihovna@mfcr.cz
Distribuce:
Ministerstvo financí, odbor Personální
Odd. Finanční a ekonomické informace,
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.: 257042588
e-mail: knihovna@mfcr.cz
Číslo odevzdáno do tisku 28.3.2014
Vychází 1x měsíčně, zdarma
Elektronický archiv:
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php
(intranet)
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/
sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/
dokumentacni-bulletin (internet)

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 dopady dotačních a
daňových politik na podporu obnovitelných zdrojů, možnosti
hodnocení fiskální pozice a stabilizační fiskální politika,
současné systémy financování zdravotní péče v OECD a
východní Evropě, hospodaření s majetkem obcí, obhajoba
osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského
státu ve světle aktuální judikatury, klíčové ukazatele výkonu
ve státní správě, rozsah korupce v EU, navrhované nařízení
o fondech peněžního trhu, smlouvy podle zákona o obchodních
korporacích a nadační fond v realitě nového občanského
zákoníku. V anglickém jazyce je příspěvek týkající se českých
domácností v letech krize.
Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na
články z německy psaného tisku na téma úspěšný boj
s daňovým únikem v Německu, zjednodušení daní v Německu
a přeshraniční zdanění starobních příjmů v Německu.
Z anglického tisku jsme vybrali články týkající se
makroekonomických důsledků fiskální konsolidace, daní
z příjmů v USA z hlediska sezdaných nebo nesezdaných párů,
vlivů EITC (tzv. daňový kredit k příjmu, forma daňového
bonusu) na nabídku práce, vyšetřování údajných tajných
dohod a manipulace mezi obchodníky se zahraničními měnami
a s tím souvisejících problémů velkých bank, dále vztahů mezi
státy a podniky a nakonec zdanění digitální ekonomiky.
Ze slovenského tisku doporučujeme články věnované
novým standardům FATF (finanční akční skupina) a návrhu
směrnice EU v oblasti prevence legalizace příjmů z trestní
činnosti a financování terorismu, dále rozpočtovému
hospodaření obcí na Slovensku a hodnocení stavu a vývoje
cen nemovitostí na bydlení v SR.
Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj
proti korupci.
Doufáme, že Vás aktuální nabídka odborné literatury
zaujme. Všechny odborné články Vám můžeme poskytnout
na vyžádání v plném znění. Nejnovější knihy jsou v čítárně
Odborné knihovny MF dostupné ve volném výběru.

Do čísla přispěly:
Ing. Bc. Taťána Baslová, M. Beránková,
Bc. I. Janoušková, Mgr. M. Tichá,
PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová

Mgr. A. Sahánková
VO 3003
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AKTUALITY

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-pranipenez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financnihoanalytickeh/2013/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh17323

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.

Monitoring

Plný text sektorové analýzy IT služby:

Pravidelný speciální monitoring, tentokrát na téma
Finanční kobra, 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.

Úvod

Z produkce Ministerstva financí
Na internetových stránkách MF je k dispozici
Výroční zpráva o činnosti Finančního analytického
útvaru - rok 2013. Jejím cílem je poskytnout komplexní
obraz o činnosti útvaru v roce 2013.

Sledované téma - Clo – celní správa
Na stránkách Odborné knihovny MF je k dispozici
nový, aktualizovaný zpravodajský monitor k tomuto
tématu.
http://knihovna.mfcr.cz/autom_res_clo_a_celni_sprava.php

http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/03/IT_sluzby/uvod.pdf

Studie odvětví
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/03/IT_sluzby/studie_
odvetvi.pdf

Vývoj v číslech
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/03/IT_sluzby/vyvoj_v
_cislech.pdf

Profily
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/03/IT_sluzby/profily.pdf

Metodika
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/03/IT_sluzby/Metodi
ka.pdf

Úplné znění zákonů (ÚZ)
Sektorové analýzy
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy Bisnode
(dříve ČEKIA)
Archiv sektorových analýz z let 2009 - 2013
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php

Sektorové analýzy firmy Bisnode (dříve ČEKIA) 2014

Odborná knihovna MF zařadila v posledním
měsíci do svého knihovního fondu publikace
27605/1001
Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a
tlumočníci : redakční uzávěrka 6.1.2014
27605/1002
Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy :
redakční uzávěrka 13.1.2014

IT služby
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). Tuzemský trh IT
služeb je pro detailnější nastínění souvislostí
rozdělen do čtyř segmentů (jedná se o oblast
podnikových aplikací, zpracování dat a činnosti
v oblasti databází, IT služeb v oblasti internetu a
problematiku softwarové bezpečnosti), v jejichž
rámci jsou kromě popisu dosavadního vývoje
identifikováni i hlavní hráči nabízející příslušné
služby. Dokument rovněž obsahuje vývoj
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27605/1003
Daň silniční. Daň z nemovitých věcí. Daň z nabytí
nemovitých věcí : redakční uzávěrka 13.1.2014
27605/997
Daň z přidané hodnoty 2014 : zákon o dani
z přidané hodnoty 2014, směrnice Rady EU
o společném systému DPH, pokyny a sdělení
MF a GFŘ : redakční uzávěrka k 6.1.2014
27605/998
Daně z příjmů 2014 : zákon o daních z příjmů a
zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení
MF, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění:
redakční uzávěrka 6.1.2014
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Legislativní publikace k poválečné historii
Československa

27605/995
Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná
podpora, významná tržní síla : znění předpisů k 1.1.2014

V roce 2013 získala Odborná knihovna MF do
svého fondu legislativní publikace, vztahující se
k poválečné historii Československa, a to ke
znárodnění majetku v roce 1945, milionářské
dani z roku 1947 a pozemkové reformě v roce
1948. Bližší informace o uvedených knihách
jsou uvedeny v závěru Přehledu nových knih
tohoto čísla.

27605/1007
Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních.
Státní zastupitelství : redakční uzávěrka 20.1.2014
27605/999
Občanský soudní řád. Zvláštní řízení soudní.
Rozhodčí řízení. Exekuční řád : soudní poplatky,
mediace, veřejné dražby a další předpisy : znění
předpisů k 1.1.2014
27605/1004
Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku,
další předpisy, nová vyhláška o oceňování majetku
2014 : redakční uzávěrka 13.1.2014
27605/1000
Předpisy související s novým občanským zákoníkem:
veřejné rejstříky, úrok z prodlení, byty, nebytové
prostory, nájemné, odpovědnost za škodu,
mezinárodní právo soukromé : znění předpisů
k 1.1.2014
27605/996
Rodinné právo : sociálně-právní ochrana dětí,
mezinárodněprávní ochrana dítěte, registrované
partnerství : znění předpisů k 1.1.2014
27605/1006
Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon
trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence ... :
redakční uzávěrka 20.1.2014
27605/1005
Ústava České republiky. Listina základních práv a
svobod: Parlament, Ústavní soud, ombudsman,
ministerstva, antidiskriminační zákon, zákon o sbírce
zákonů, volba prezidenta : redakční uzávěrka
20.1.2014
27605/1008
Veřejné zakázky. Koncesní předpisy : redakční
uzávěrka 20.1.2014
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Téma měsíce: Boj proti korupci
Ing. Bc. Taťána Baslová
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace
Boj proti korupci představuje další téma, kterému je v poslední době věnována nejen v České
republice velká pozornost. Důvod je zřejmý: jsou jím negativní důsledky, které korupční chování
přináší celé ekonomice – zpomalení ekonomického růstu, vyvolání nejistoty mezi investory a zvýšení
dodatečných nákladů či snížení kvality veřejných projektů1. Korupce může nabývat mnoha různých
forem. Má tendenci se objevovat, pokud existuje pravděpodobnost vysokých zisků a riziko odhalení a
potrestání je nízké2. Opět bylo zvoleno poměrně široké téma, budou proto vybrány pouze některé
zdroje, které se problematice věnují.
Aktuálně velmi diskutovaným tématem z oblasti boje proti korupci ve státní správě je otázka zavedení
zákona o státní službě (zákona o úřednících). Tento zákon by měl mimo jiné přispět právě ke snížení
korupce ve veřejné správě. Tématu profesionalizace státní správy a zákona o úřednících se podrobněji
věnuje organizace Transparency International v dokumentu Profesionalizace státní správy a zákon
o úřednících3. V dokumentu jsou nejprve identifikovány problémy státní správy v ČR, mezi něž patří
například neexistence jednotného systému pro výběr a přijímání pracovníků, nedostatečná aplikace
systému kontroly efektivity při nakládání s přidělenými prostředky, či absence podnětů pro úsporu
nákladů v současném systému rozpočtování. Výše uvedené problémy by měl pomoci vyřešit služební
zákon. Jeho přijetí představovalo jednu z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie. Zákon
již existuje a byl přijat4, zatím však nenabyl účinnosti. Průběžně se dále hovoří o možném vytvoření
nového zákona o úřednících. Dokument Transparency International se podrobněji zabývá i dalšími
oblastmi, které podle názorů této organizace zatím nejsou dostatečně zpracovány: například otázkou
odměňování či dohledem nad implementací zákona o úřednících.
Zavedení zákona o státní službě doporučuje České republice v dokumentu Annex Czech Republic to
the EU Anti-Corruption Report5 také Evropská komise. Legislativa by měla zabránit bezdůvodnému
propouštění či zabraňovat střetu zájmů. Ve zprávě uvádí Evropská komise jako doporučení zvýšení
transparentnosti veřejných zakázek, zprůhlednění financování politických stran a posílení schopnosti
státních zástupců nezávisle vyšetřovat případy korupce.
Právník Petr Kolman z Masarykovy univerzity v Brně v článku Služební zákon – kam ten zbytečný
spěch?6 připomíná existenci dvou novel služebního zákona. Obě varianty vychází z původního zákona
č. 218/2002 Sb. Autor článku má k oběma novelám několik výhrad. Jednou z nich je navrhované
zrušení osobních ohodnocení. Kolman k tomuto opatření namítá, že fixní platy nedokážou zajistit
příchod kvalitních zaměstnanců do státní správy. Jediná motivační složka platu na konci roku nebude
podle něj pro získání a udržení těchto pracovníků dostatečná. Další výhrada se týká systému
vzdělávání, které by bylo příliš nákladné a administrativně a časově náročné. Autor proto doporučuje
raději počkat a vytvořit zcela nový zákon, který by však byl kvalitní.

1

VYMĚTAL, Petr. Náklady a důsledky korupce. Bulletin CES VŠEM. 2005, 1(8), 5-7. ISSN 1801-1578.
Dostupné také z: www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/bulletin/gf_bulletin8.pdf
2
SCHEFER, Krista Nadakavukaren a WOLDESENBET, Mintewab Gebre. The Revised Agreement on
Government Procurement and Corruption. Journal of World Trade. 2013, 47(5), 1129-1161. ISSN 1011-6702.
Dostupné komerčně ze systému Proquest.
3
TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA. Profesionalizace státní správy a zákon
o úřednících [online]. Praha: Transparency International, 2012 [cit. 2014-03-06]. ISBN 978-80-87123-18-8.
Dostupné z: www.transparency.cz/doc/TIC_Profesionalizace_statni_spravy_a_zakon_o_urednicich_www.pdf
4
Pozn. Jde o zákon č. 218/2002 Sb. (služební zákon)
5
Annex Czech Republic to the EU Anti-Corruption Report [online]. Brusel: Evropská komise, 2014 [cit. 201403-06]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-humantrafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_czech_republic_chapter_en.pdf
6
KOLMAN, Petr. Služební zákon – kam ten zbytečný spěch? In: epravo.cz [online]. 13. 2. 2014 [cit 2014-0306]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/efocus/sluzebni-zakon-kam-ten-zbytecny-spech-93617.html

6

Informace Odborné knihovny MF
Téma měsíce
__________________________________________________________________________________________

Další diskutovanou oblastí je korupce v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tématu se věnuje
příspěvek Davida Ondráčka ve starší publikaci Transparency International Veřejné zakázky v České
republice: korupce nebo transparentnost?7. Ondráček shrnuje ve svém příspěvku základní
protikorupční nástroje. Patří mezi ně dodržování principu transparentnosti, zpřístupňování informací
v co nejširší míře (odstranění nadužívání ustanovení o obchodních tajemstvích či zavádění elektronických
aukcí a soutěžních dialogů), zavádění tzv. černých listin (tj. seznamů nedůvěryhodných firem, které
mohou být vyloučeny z procesu zadávání veřejných zakázek) a účinné kontrolní mechanismy.
Obě problematiky, tj. zákon o úřednících i boj proti korupci v oblasti zadávání veřejných zakázek, jsou
součástí Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Ve strategii je uvedena možnost
zřízení Úřadu pro veřejné investování či posílení elektronizace zadávacích zařízení. Strategie se
věnuje i veřejným zakázkám malého rozsahu. Kromě mnoha dalších opatření se dotýká také otázky
zvyšování transparentnosti politického systému a politických stran. Mezi nástroje pro zvýšení
transparentnosti patří projekty eSbírka a eLegislativa. K vyšší důvěryhodnosti politických stran by
dále mělo přispět jejich průhlednější financování. Zajištění transparentního financování politických
stran je ostatně řešeno také v Programovém prohlášení vlády České republiky8. Na základě prohlášení
by v budoucnu měl být zaveden výdajový limit pro volební kampaně, strany by dále měly využívat
transparentní účty. Využívání transparentních účtů patří mezi Kritéria dobré praxe9, která vytvořila
Transparency International. Kritérií je celkově dvanáct, naplňování deseti z nich se sleduje během
volební kampaně. Dvě kritéria, tj. naplnění odhadu finančních prostředků vynaložených na kampaň a
zveřejnění vyúčtování kampaně, se sledují po volbách.
Z teoretického hlediska se korupcí ve veřejném sektoru zabývá Amitai Etzioni v článku Political
Corruption in the United States: A Design Draft10. Etzioni přibližuje různé definice termínu korupce
a výklad doplňuje případy korupce z USA. V článku mimo jiné uvádí, že podle jedné z definic
zahrnuje korupce také případy využívání veřejné moci k neetickým účelům – nemusí tedy jít zdaleka
pouze o aktivity, které jsou nelegální. Autor píše, že aktivity, které byly dříve nelegální, často již
zakázané nejsou, přesto jsou však považovány za neetické. To se týká právě financování volebních
kampaní. Etzioni dále řeší, zda mohou mít finanční příspěvky politickým stranám vliv na hlasování
o konkrétních zákonech, nedochází však k jednoznačným výsledkům.
V zahraničním tisku jsou v souvislosti s korupcí zmiňovány tradičně především aktuality ze zemí, jako
jsou Indie nebo Čína. Čína se do boje s korupcí pustila po několika skandálech v loňském roce.
Důsledky opatření pro americké firmy podnikající v Číně jsou přiblíženy v článku Chinese anticorruption laws worry US companies11. Patti Waldmeir v něm uvádí výsledky průzkumu
provedeného mezi 400 americkými firmami. Změnit své chování jako důsledek zavedených opatření
byla nucena čtvrtina dotázaných firem. Část firem se také obává vnitropodnikové korupce.
Problematiku boje proti korupci je možné označit jako boj, který neustává, podobně jako tomu bylo
u boje s daňovými úniky, který jsme přiblížili v předchozím tématu měsíce. Některým zemím se však
daří s korupcí bojovat poměrně úspěšně: v žebříčku vnímání korupce ve veřejném sektoru se v roce
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ONDRÁČKA, David. Protikorupční nástroje. In: Veřejné zakázky v České republice: korupce nebo
transparentnost? [online]. Praha: Transparency International, 2005, 85-90 [cit. 2014-03-06]. Dostupné z:
www.transparency.cz/doc/vz_studie_text.pdf
8
ČESKO. Úřad vlády. Programové prohlášení vlády České republiky [online]. Praha: Úřad vlády, 2014 [cit.
2014-03-06]. Dostupné z: www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf
9
Kritéria dobré praxe. Transparentní volby - sněmovna 2013 [online]. Transparency International – Česká
republika, © 2014 [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/o-projektu2/kriteria-dobre-praxe/
10
ETZIONI, Amitai. Political Corruption in the United States: A Design Draft. PS, Political Science & Politics.
2014, 47(1), 141-144. ISSN 1049-0965. Dostupné komerčně ze systému Proquest.
11
WALDMEIR, Patti. Chinese anti-corruption laws worry US companies. In: FT.com [online]. February 25,
2014, 6:23 pm [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f44fa00c-9e0e-11e3-b42900144feab7de.html?siteedition=intl#axzz2v5iUv4pt
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2013 nejlépe umístilo spolu s Novým Zélandem Dánsko12. Česká republika si naopak o několik bodů
pohoršila. Nezbývá tedy než doufat, že se podaří některá opatření úspěšně prosadit a že se v budoucnu
Česká republika zemím, jako je Nový Zéland nebo Dánsko, alespoň přiblíží.

12

Corruption Perceptions Index 2013 - Results. Transparency International [online]. Transparency International,
© 2014 [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www.transparency.org/cpi2013/results
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Daně
Lilian Klímová
Dělená správa v labyrintu práva
Clo-douane, Sv. 48, (2014) č. 1, s. 10-11
Článek podává přehled o aktuální situaci z oblasti tzv. dělené správy. Peněžitá plnění vybíraná v rámci
dělené správy patří mezi fiskální příjmy, které zajišťuje Celní správa ČR na základě zákona č. 17/2012
Sb. Ke kompetenční dělené správě dochází, pokud je ke správě placení peněžitého plnění příslušný
jiný orgán než orgán veřejné moci, který platební povinnost uložil. V souvislosti se změnami v oblasti
soukromého práva došlo ke změnám také v oblasti správy daní. Jednou ze změn, která může mít vliv
i na příjmy z dělené správy, je novela zákona 182/2006 Sb. Článek je doplněn tabulkou obsahující výši
předaných předpisů dělené správy v letech 2011-2013.
Andreas Musil
Die Besteuerung der Renten mobiler Arbeitnehmer
Zdanění důchodů mobilních zaměstnanců
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 2, S. 45-51
Přeshraniční zdanění starobních příjmů představuje velmi komplexní a obtížnou právní oblast, protože
dochází k překrývání národního práva právem o dvojím zdanění a evropským právem (vážné právní
problémy přinesla především reforma formou německého zákona o starobních příjmech - zákon je
v příspěvku stručně představen). Mnohé problémy vyplývají z odlišných daňových koncepcí
v evropských zemích - právě v oblasti základního zabezpečení však je možné je vyřešit harmonizací
dohod o dvojím zdanění. Komplikované jsou ale případy při odchodu do třetích zemí, kde jsou mnohé
nedořešené otázky. Ještě složitější je situace u podnikových důchodů, kde vzhledem k možnostem
forem zabezpečení je nutné řešit případy jednotlivě - zde by východiskem mohl být koherentní
přeshraniční systém podnikových důchodů, který by umožňoval vzájemné uznávání forem
důchodového zabezpečení. - Pozn.
Axel Schrinner
Die Steuervermeider
Daňoví absentéři
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 19 (28.1.2014), S. 11
Zpochybnění účinnosti korporační daně (nejen) v Německu vzhledem k jejímu již neaktuálnímu
nastavení (podnikové daňové právo je poplatné obchodním poměrům a podmínkám 20. století).
Obchodování na bázi e-commerce v Německu prakticky nepodléhá zdanění, zahraniční koncerny
působící v oblasti IT docilují v Německu milionových obratů - z nich ale fiskál nemá odpovídající
příjmy. Jako příčina problému je uvedeno americké právo, které umožňuje přenášet velkou část příjmů
podniků obchodujících s nemateriálním zbožím/podniků s mobilními podnikovými funkcemi do
daňových oáz. Kromě daňové minimalizace tento postup nekoresponduje ani s ochranou investorů,
v jejichž dividendách se obrovské zisky koncernů docílené v zahraničí neprojevují. Úvahy americké
vlády o příp. plném dodatečném zdanění zisků z daňových rájů (cca 670 mld. dolarů) s sebou nesou
velmi pravděpodobné riziko krachu burzy.
Carol P. Tello
FATCA: Catalyst for global cooperation on exchange of tax information
FATCA: katalyzátor globální spolupráce při výměně daňových informací
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 2, p. 88-102
Popis hlavních rysů amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely
(FATCA), událostí, které vedly k jeho přijetí a vývoje globální spolupráce v oblasti výměny
informací. - Pozn.
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Barbora Strnadová
Finanční úřady si firmy prověří ještě před registrací
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 23 (3.2.2014), s. 4
K novému opatření finanční správy ČR v boji s nedoplatky na DPH - k předregistračnímu šetření - a
ke zhodnocení dopadů již fungujících opatření proti daňovým únikům (měsíční zdaňovací období
u DPH, registr neplatičů, ručení firem za DPH, zajišťovací příkaz). Graf upozorňuje na výši a
strukturu evidovaných daňových nedoplatků v letech 2010-2012, v tabulce je znázorněna výše
vymáhaných, vymožených a dobrovolně uhrazených nedoplatků za stejné období. -- Viz také
příspěvek na s. 1 Fiktivní firmy dluží na daních miliardy.
Peter Essers
International tax justice between Machiavelli and Habermas
Mezinárodní daňová spravedlnost mezi Machiavellim a Habermasem
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 2, p. 54-66
Obsahem článku je přednáška, kterou každoročně organizuje Ústav rakouského a mezinárodního
daňového práva (WU) ve Vídni na počest Klause Vogela. Autor se v ní zaměřil na otázku mezinárodní
daňové spravedlnosti a konstatuje, že tento koncept je převážně určován nadnárodními organizacemi,
jako např. G8, G20, OECD, Evropská unie či nevládní organizace. Těmto organizacím chybí
dostatečná (přímá) demokratická legitimnost. Proto se autor v rámci diskuse o mezinárodní daňové
spravedlnosti přimlouvá za přístup vycházející více z představ Jürgena Habermase než Niccola
Machiavelliho, tedy za skutečný dialog s národními parlamenty a občany. - Pozn.
Tereza Köppelová, Lenka Vláčilová a Gabriela Ivanco
Jak na daně za rok 2013 : přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 7, s. 31-62 (mimořádná příloha)
Podrobný návod, jak postupovat při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2013. V první části jsou shrnuty obecné informace týkající se daňového přiznání - kdo a za jakých
okolností podává, termíny pro podání, papírová a elektronická forma podání, příslušnost k finančnímu
úřadu, lhůty pro platbu daně, nezdaňované příjmy a další odvody. Druhá část formou praktického
průvodce seznamuje s tím, jak vyplnit daňový formulář, a pomáhá při orientaci mezi jednotlivými
druhy zdaňovaných příjmů (ze zaměstnání, z podnikání, kapitálové příjmy, z pronájmu, ostatní
příjmy). Dále se věnuje nezdanitelné části základu daně, odčitatelným položkám, výpočtu daně,
slevám a daňovým zvýhodněním, zápočtu zahraniční daně a placení daně.
Veronika Dvořáková
Jak vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
roku 2013
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 12-17
Seznámení s jednotlivými řádky daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob (za zdaňovací
období započaté v roce 2013). Základní principy spojené se stanovením základu daně a podáním
daňového přiznání právnických osob (princip stanovení základu daně, aktuální formulář daňového
přiznání, podání daňového přiznání). - Pozn.
Jan Břeň
Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 68-69
Historie a charakteristika místního poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných
míst a částí měst; předmět místního poplatku, pojem "vybrané místo", pojem motorové vozidlo.
Poplatník a plátce místního poplatku, osvobození od místního poplatku, sazba místního poplatku.
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Petra Eckl
New provisions enacted to counteract artificial structures implemented to avoid real estate
transfer tax
Nová ustanovení proti umělým strukturám, které pomáhají vyhnout se dani z převodu nemovitostí
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 1, p. 34-39
Přehled daňových důsledků nových německých pravidel, která mají omezit umělé struktury, jejichž
cílem je vyhnout se placení daně z nemovitosti. - Pozn.
Martin Pech
Obhajoba osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu ve světle aktuální judikatury
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 13-15
Uplatnění osvobození od DPH u společností a podnikatelů (fyzických osob) dodávajících zboží do
jiných členských států, řádné prokázání přepravy zboží do jiného členského státu. K významu
nastavení vnitřních mechanismů u plátců DPH tak, aby byli schopni prokázat přijetí všech potřebných
opatření zabraňujících vědomé či nevědomé účasti na podvodu - návod k nastavení mechanismů
v prezentovaných judikátech NSS (případ Makro 8 Afs 21/2011-234 a případ JET Group 5 Afs
83/2012-46). - Pozn.
Zdeněk Burda
Obnova daňového řízení
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 48-54
Komentovaný vyběr daňové judikatury zaměřený na obnovu řízení: 1) dodatečně nalezené doklady a
obnova řízení, 2) posudek soudního znalce o falšování podpisů jako důvod obnovy řízení, 3) ústavní
stížnost k předcházejícímu rozsudku, 4) znalecký posudek a obnova řízení, 5) nalezení neúplné
evidence cen v pozůstalosti a obnova řízení, 6) změna judikatury a obnova celního řízení, 7) změna
judikatury a obnova řízení u správního soudu.
Bundesministerium der Finanzen
Perspektive zur Steuervereinfachung im Wandel? : vom Papierformular hin zur elektronischen
Kommunikation
Obrat v perspektivách zjednodušení daní? : od papírového formuláře k elektronické komunikaci
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 1, S. 24-33
Shrnutí k problematice zjednodušení daní v Německu popisuje vývoj a charakterizuje koncepce
zaměřené na modernizaci komunikace daňového poplatníka s finančním úřadem. Praxe potvrdila, že
není žádoucí proměna formou velkého třesku, potřebná zjednodušení je lépe realizovat "dolaďováním"
s ohledem na dosažení maximálně snadné manipulace a s využitím moderních technologií. Popsány
jsou kroky postupného zjednodušování daňového práva a modernizace daňového řízení od roku 2001
i problémy koncepcí daňových reforem s tím, že i výhledově se proces modernizace bude
soustřeďovat na jednoduchou a srozumitelnou manipulaci, transparentnost, spolehlivost - příkladem je
"předvyplněné daňové přiznání" (bezplatná služba daňové správy). ELSTAM, KONSENS. - Pozn.
Jan Hildebrand, Donata Riedel
Programmiertes Chaos : eine Behörde bekommt neue Aufgaben
Programovaný chaos : úřad celní správy dostane nové úkoly
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 23 (3.2.2014), S. 1, 4-5
Stručná rekapitulace činností celní správy v Německu, komplikace spojené s převedením výběru daně
z motorových vozidel z finanční na celní správu, plán převzetí kontrol dodržování stanovené
minimální mzdy (8,50 eur) v nízkopříjmových odvětvích. -- Navazující příspěvky na s. 5 stručně
seznamují s problémy elektronizace zpracování dat na daňových úřadech (E-Bilanz, ELSTAM) a
projektu Elena, který by měl napomoci odhalovat podvody na sociálních a daňových odvodech, a
projektu KONSENS (zavedení jednotného softwaru pro všechny druhy daní na všech daňových
úřadech).
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Christoph Wäger
Rechtsprechungsauslese 2013
Výběr z judikatury roku 2013
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 3, S. 81-120
Evropský soudní dvůr a Spolkový finanční dvůr vydaly v roce 2013 četné rozsudky týkající se daně
z přidané hodnoty/daně z obratu, přičemž zvláštní pozornost zasluhují rozhodnutí k otázkám:
přednostní aplikace unijního práva, fotovoltaiky, daňové jednotky, finančních služeb, nezdanitelných
obratů v sociální oblasti, vyměřovacího základu atd. Příspěvek cituje a rozebírá rozsudky obou
soudních institucí k vybraným tématům (případům). - Pozn.
Ivan Macháček
Rozdíly ve zdanění autorských honorářů v roce 2014 a 2013 v příkladech
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 16-22
Průběh zdanění příjmů z autorských práv (se zaměřením na autorské honoráře), které jsou zdaňovány
jako příjmy ze závislé činnosti a jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti; průběh zdanění
příjmů ze zděděných autorských práv. Rozdíly ve zdanění v roce 2014. Zdanění zvláštní sazbou daně,
zdanění v rámci daňového přiznání.
Hans van den Hurk
Starbucks versus the People
Starbucks versus lid
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 1, p. 27-34
Autor prezentuje svůj příspěvek do probíhající diskuse o vyhýbání se daňové povinnosti ze strany
nadnárodních podniků. Své názory demonstruje na příkladu společnosti Google. - Pozn.
Miloš Kořínek
Škody jako daňový výdaj (náklad)
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 18-19
Posuzování a zohledňování škod dle zákona o daních z příjmů; definice škody, uznatelnost škody,
škody způsobené živelní pohromou, výdaje (náklady) vzniklé v důsledku provedené likvidace zásob
materiálu. Příklady, postupy.
Noah Gaoua
Taxation of the digital economy: French reflections
Zdanění digitální ekonomiky: francouzské reflexe
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 1, p. 10-14
Příspěvek je zaměřen na problematiku zdanění digitální ekonomiky a zejména na skutečnost, že
koncept stálé provozovny nebyl této nové formě podnikatelské činnosti dosud přizpůsoben. Jsou
popsány mezinárodní snahy o zaplnění této mezery a poté i jednostranná opatření navržená Francií. Pozn.
Hayley Fisher
The effect of marriage tax penalties and subsidies on marital status
Dopad daňového znevýhodnění i podpory manželství na stav
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 4, p. 437-465
Systém daně z příjmů fyzických osob v USA není neutrální s ohledem na manželství a nakládá se
sezdanými a nesezdanými páry odlišně. Přináší jak finanční stimuly pro manželství, tak daňové
znevýhodnění některých manželů (manželská daňová penalizace - "marriage tax penalties"). Význam
a velikost těchto znevýhodnění i podpor se významně proměnily v návaznosti na změny ve federální a
státní dani z příjmů i EITC a zejména u nízkopříjmových dvojic se jedná o velký podíl z příjmu.
Studie empiricky zkoumá dopad těchto daňových znevýhodnění a podpor na volbu, zda vstoupit do
manželství. Výsledky ukazují, že jednoprocentní nárůst příjmu domácnosti kvůli manželství zvyšuje
pravděpodobnost vstupu do manželství o 1,1 %, což je zhruba čtyřikrát více, než uvádí starší odborná
literatura. - Pozn.
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Hans-Ulrich Lauermann
Thoughts on the taxation of global banking
Představy o zdanění globálního bankovnictví
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 2, p. 67-74
Autor navazuje na článek P. Esserse v tomto čísle časopisu a zaměřuje se především na otázku zdanění
bank, daně z finančních transakcí, kapitálu a likvidity, bankovního výkaznictví aj.
Hans-Georg Janzen
Umsatzsteuerbefreiung für das "Probewohnen" bei sog. Seniorenresidenzen?
Osvobození od DPH v případě "bydlení na zkoušku" v tzv. seniorských rezidencích?
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 2, S. 57-58
Vzhledem k demografickému vývoji se v Německu objevuje nabídka seniorského bydlení; článek
odůvodňuje režim osvobození od DPH, který se uplatňuje v případě (obratů z) krátkodobého bydlení
tzv. na zkoušku (na rozdíl od dlouhodobé nájemní smlouvy). Připojen je pohled unijního a německého
práva. - Pozn.
Xénia Makarová
Úniky s politickým krytím
Trend, Sv. 24, (2014) č. 3, s. 25
Daňový únik v SR. Ke ztrátám slovenského fiskálu z titulu politicky krytých daňových kauz
(nezdaněný zisk z prodeje emisních povolenek, korporátní dluhopisy SPP, obcházení daňové
povinnosti finanční skupinou Penta).
Vladimír Šretr
Vklady nemovité věci do základního kapitálu dceřiné obchodní korporace
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 8-12
Změny z titulu účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v oblasti
vkladu nemovitostí do obchodního majetku obchodních korporací (dříve obchodních společností);
vybrané aspekty nepeněžních vkladů z pohledu zákona o DPH a zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, nabývací hodnota. Daňové přiznání a placení daně
z nabytého majetku. Příklady (výpočet DPH po provedení vkladu do základního kapitálu, úprava
odpočtu DPH, osvobození vkladu od daně z převodu nemovitostí).
Konrad Fischer, Niklas Hoyer
Wenn ein Plan funktioniert : Steuerflucht
Když plán funguje : daňový únik
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 7, S. 26-28
Boj s daňovým únikem v Německu; metody ministra financí Severního Porýní-Vestfálska N. WalteraBorjance jsou sice neobvyklé, ale úspěšné - polapen může být každý daňový hříšník, o čemž svědčí
zveřejněné případy prominentních osob. Souhrnné informace zaměřené na boj s daňovým únikem
(daňová smlouva se Švýcarskem, odkoupená CD s údaji o daňových kontech a "očistné" sebeudání)
přináší černé spořící prasátko na homepage ministerstva (www.fm.nrw.de).
Eva Sedláková
Zdaňování příjmů ze závislé a samostatné činnosti srážkou počínaje rokem 2014
Účetnictví, Sv. 2014, č. 2, s. 51-53
Článek k problematice srážkové daně se zaměřuje především na tyto otázky: odvedení sražené daně;
splnění daňové povinnosti poplatníka; příjmy ze závislé činnosti; příjmy ze samostatné činnosti.
Demonstrováno na příkladech.
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Daňový TIP
č. 5-6/2014
Účetnictví v roce 2014 (změny v terminologii, nové účetní jednotky a odpovědnost za vedení
účetnictví, změny ve vyhl. č. 500/2002 Sb.). Zdravotní pojištění a přehled OSVČ za rok 2013.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 (vč. souvislého příkladu
sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob).

Ekonomické vědy. Ekonomie
Pascal Michaillat
A theory of countercyclical government multiplier
Teorie proticyklického vládního multiplikátoru
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6, (2014) No. 1, p. 190-217
Autor v článku vyvíjí nový keynesiánský model s vládním multiplikátorem, který představuje obdobu
multiplikátoru vládní spotřeby. V modelu je sledován efekt vytvoření dodatečných pracovních míst ve
veřejném sektoru. Účinky opatření se mění v závislosti na fázi hospodářského cyklu. V období růstu
vede vytvoření nových pracovních míst ve veřejném sektoru k vytěsňovacímu efektu (snižuje se počet
lidí pracujících v soukromém sektoru). V období recese, kdy panuje vyšší nezaměstnanost, je opatření
v důsledku nižšího vytěsňovacího efektu účinnější. - Pozn.
Marco Cipriani, Antonio Guarino
Estimating a structural model of herd behavior in financial markets
Odhad modelu stádního chování na finančních trzích
The American Economic Review, Vol. 104, (2014) No. 1, p. 224-251
Autoři v článku vyvíjejí nový postup, jak předvídat tzv. "stádní chování" na finančních trzích. Model
představuje nový přístup k této problematice, jde o kombinaci teoretického i empirického přístupu. Pro
vytvoření modelu byly použity záznamy o transakcích na newyorské burze z roku 1995. Na finančních
trzích dochází často k asymetrii informací - obchodník má určitou informaci, kterou tvůrce trhu nemá.
Disponuje tedy oproti tvůrci trhu informační výhodou. Na rozdíl od podobných prací autoři nepočítají
s tím, že je informace, kterou získá obchodník, vždy pravdivá. Důsledkem toho je možnost, že
obchodník, který informaci získá, se může rozhodnout ji ignorovat a uchýlí se spíše ke stádnímu
chování. - Pozn.
Barbara Rossi
Exchange rate predictability
Predikovatelnost měnových kurzů
The Journal of economic literature, Vol. 51, (2013) No. 4, p. 1063-1119
Autorka v článku řeší problém schopnosti predikovat vývoj měnových kurzů - zda lze kurzy vůbec
spolehlivě předpovídat a pokud ano, jaké metody, ukazatele a modely jsou k prognózování
nejvhodnější. Měnové kurzy lze predikovat pomocí ekonomických modelů pouze obtížně - náhodné
předpovědi jsou často přesnější, než předpovědi získané pomocí modelů. Autorka dochází k závěru, že
měnové kurzy predikovat za určitých podmínek lze, záleží však na mnoha faktorech (např. volbě
časového horizontu, volbě modelu, metody, aj.). Predikovatelnost je zřejmá nejvíce v případech, kde
jsou jako ukazatele použity Taylorovo pravidlo a čistá zahraniční aktiva, model je lineární a je
odhadován malý počet parametrů. - Pozn.
Serena Ng, Jonathan H. Wright
Facts and challenges from the Great Recession for forecasting and macroeconomic modeling
Fakta a výzvy Velké recese pro prognózování a makroekonomické modelování
The Journal of economic literature, Vol. 51, (2013) No. 4, p. 1120-1154
Autoři doplňují fakta hospodářského cyklu o aktuální poznatky. Model byl vytvořen v 80. letech
20. století, od té doby však došlo k několika recesím. Příčiny těchto recesí se liší. Pokud je recese
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vyvolaná situací na finančních trzích, vzpamatovává se z ní ekonomika pomaleji a odlišně, než při
recesích vyvolaných např. nabídkovými nebo měnovými šoky. Dosavadní ekonomické modely proto
nemusí ve všech případech poskytovat spolehlivé výsledky. Autoři dále diskutují vliv tohoto stavu na
makroekonomické modelování a prognózování. - Pozn.
Jaroslav Vostatek
Politická ekonomie financování zdravotní péče
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 6, s. 834-851
Článek se zaměřuje na současné systémy financování zdravotní péče v zemích OECD a ve východní
Evropě a ukazuje, jak tyto modely zdravotní péče odpovídají jednotlivým sociálním modelům (welfare
regimes) a jaké vývojové tendence se v nich projevily. Autor v souladu s obecnou teorií sociálních
modelů rozlišuje a porovnává klasický liberální, konzervativní, sociálně-demokratický a neoliberální
model. Přináší podrobnější charakteristiky modelů financování zdravotnictví a jejich vývoje a
případných reforem ve Velké Británii (Národní zdravotní služba - NHS), Německu, USA (program
Medicare, Medicaid a Obamova reforma), ve Švýcarsku, Nizozemsku a Rusku. Stručně se také zabývá
komunistickým modelem a směrováním financování zdravotní péče v postkomunistických zemích.
Lawrence J. Christiano, Roberto Motto, Massimo Rostagno
Risk shocks
Rizikové šoky
The American Economic Review, Vol. 104, (2014) No. 1, p. 27-65
Autoři v článku rozšiřují standardní model dynamické všeobecné rovnováhy o mechanismus
finančního akcelerátoru; zkoumají vliv tzv. idiosynkratického rizika na hospodářské cykly. Na základě
dat z let 1985-2010 zjistili, že "rizikové šoky" jsou příčinou mnoha fluktuací HDP i dalších
ekonomických proměnných. Rizikové šoky byly zároveň jedním z důvodů poklesu HDP v roce 2001
i recese trvající od roku 2007. - Pozn.
Raj Chetty, John N. Friedman, Emmanuel Saez
Using differences in knowledge across neigborhoods to uncover the impacts of the EITC on earnings
Využití rozdílů v povědomí mezi různými regiony k odhalení dopadů EITC na výdělky
The American Economic Review, Vol. 103, (2013) No. 7, p. 2683-2721
V článku jsou zkoumány vlivy EITC (tzv. daňový kredit k příjmu, forma daňového bonusu) na
nabídku práce. Měřit účinky určité reformy v krátkém období bývá obtížné, mj. z důvodu
nedostatečného povědomí o těchto reformách mezi obyvatelstvem. Autoři vyvinuli metodu, pomocí
které je možné zkoumat dopady EITC na chování ohledně výdělků. Zavedení EITC má vliv na tzv.
intenzivní marži (intenzitu práce). Účinky se liší v závislosti na tom, jaké povědomí o možnosti EITC
v daném regionu existuje. - Pozn.
Jiří Štekláč
Vliv finančních institucí a mechanismu peněžního oběhu na hospodářské cykly : případ USA
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 21-44
Autor se zabývá vlivem finančních institucí a poruch peněžního oběhu na průběh hospodářského
cyklu. Prostřednictvím bilančního principu analyzuje dluhovou podstatu současných peněz, oběh
bankovních rezerv a peněžní oběh i dopady samotného mechanismu peněžního oběhu na reálnou
ekonomiku a snaží se zjistit, jakým způsobem může být kvůli poruchám v peněžním oběhu v současném
finančním systému uveden do pohybu hospodářský výkyv. Následně na příkladu USA empiricky
zkoumá vliv peněžního oběhu na reálnou ekonomiku (za období 1980-2012) a na hospodářský cyklus.
V závěru autor nastiňuje možnosti řešení současné hluboké krize tradičními i netradičními nástroji a za
předpokladu, že je způsobena poruchou v peněžním oběhu - zastavením úvěrování, hromaděním
prostředků a poklesem v hodnotě aktiv ekonomických subjektů. - Pozn.
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Jiawei Chen, Susanna Esteban, Matthew Shum
When do secondary markets harm firms?
Kdy sekundární trhy poškozují firmy?
The American Economic Review, Vol. 103, (2013) No. 7, p. 2911-2934
S příchodem internetu se začal více rozmáhat obchod s použitým zbožím. Autoři zkoumají, zda trhy
s použitým zbožím (sekundární trhy) výrobcům spíše pomáhají, či je poškozují. Vytvořili model
odvětví s trvanlivým zbožím, ve kterém spotřebitelé čelí transakčním nákladům. Došli k závěru, že
negativní efekt sekundárních trhů převažuje: na trhu s ojetými auty klesají zisky výrobců až o 35 %. - Pozn.
Pavel Sirůček
Ženy v ekonomii : laureátky ekonomických ocenění: Elinor Ostromová
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 91-98
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dosud jedinou laureátku Nobelovy ceny za ekonomii
(z roku 2009) Elinor Ostromovou. Autor seznamuje se zkoumanými tématy i závěry jejích odborných
výzkumů týkajících se zejména obecných zdrojů, společného majetku a správy veřejných statků.
Zmiňuje také hlavní životopisné údaje této americké politoložky, ekonomky a ekoložky a přináší
přehled jejích hlavních knižních publikací, klíčových statí a časopiseckých příspěvků. - Pozn.

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
Laura L. Hansen
"Gossip boys": insider trading and regulatory ambiguity
"Klevetníci": insider obchody a regulatorní nejednoznačnost
Journal of financial crime, Vol. 21, (2014) No. 1, p. 29-43
Případová studie je zaměřena na skandály kolem insider obchodů na Wall Street v letech 1979-1986 a
na jejich příkladu ukazuje, jak se historie v této oblasti opakuje, a to i při regulatorních intervencích.
Regulace je označena za obtížnou, ne-li téměř nemožnou, a to vzhledem k omezeným zdrojům a
chybně nastavenému systému. - Pozn.
Daniel Anýž
Ben Bernanke s klidem Buddhy odvrátil krach Wall Street, ale také zadlužil USA : měnová politika
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 21 (30.1.2014), s. 16
Profil centrálního bankéře B. Bernankeho, který končí v čele Fed, a jehož považuje prezident USA za
architekta amerického ekonomického oživení po finanční krizi z roku 2008. Autor předkládá hodnotící
pohled na Bernankeovo rozhodování v krizi, agresivní měnovou politiku a prosazování kvantitativního
uvolňování s důsledky pro budoucí stav amerických veřejných financí. -- Viz také příspěvek na s. 1.
Tomáš Šťastný, Tomáš Čech
Capital requirements directive a Basel 3 : prínosy, nové pravidlá a ich dopad
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 45-64
Příspěvek předkládá strukturovaný pohled na regulatorní a dohledová opatření Basel III a na směrnici
o kapitálových požadavcích CRD IV, která je součástí reformy evropského bankovního sektoru.
Autoři se zaměřují na jejich odlišnosti, smysl a praktickou realizaci v evropském prostředí. Zabývají
se vztahem a časovými souvislostmi Basel III a CRD IV, základním kapitálem banky, kapitálovými
požadavky a kapitálovými polštáři dle CRD IV a Basel III, likviditou a leverage ratio podle CRD IV a
Basel III a jejich vzájemnými rozdíly. Představují také analýzy krátkodobých a dlouhodobých dopadů
zavedení CRD IV na bankovnictví v EU se zaměřením na jejich vstupní parametry a proměnné. - Pozn.
Caveat vendor : the Consumer Financial Protection Bureau
Caveat vendor : Úřad pro finanční ochranu spotřebitele
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8872, p. 64
K dosavadní činnosti amerického Úřadu pro finanční ochranu spotřebitele, který byl založen v r. 2011.
Kritika některých kontroverzních kroků.

16

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Alena Dvořáková
Co přinese navrhované nařízení o fondech peněžního trhu?
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 2, s. 48-52
V reakci na finanční krizi vyvstala na evropské úrovni potřeba zásadních reforem v oblasti finančních
služeb. Fondy peněžního trhu představují důležitý zdroj krátkodobého financování a vzhledem ke
svému systémově významnému postavení na finančním trhu se staly jedním ze stěžejních témat
diskusí ohledně další regulace. Evropská komise v této souvislosti zveřejnila dne 4. září 2013 návrh
nařízení o fondech peněžního trhu společně se Sdělením o stínovém bankovnictví k řešení nových
zdrojů rizik ve finančním sektoru. Tento příspěvek se věnuje základní charakteristice navrhované
úpravy se zaměřením na klíčová opatření k posílení stability a zajištění dostatečné likvidity fondů
peněžního trhu. - Pozn.
John Kay
Currency unknowns weigh on an independent Scotland
Měnové neznámé jsou břemenem pro nezávislé Skotsko
Financial Times, Vol. 2014, No. 38479 (26.2.2014), p. 9
Článek se zaměřuje na otázku, zda by se v případě oddělení Skotska od Británie měla zachovat
měnová unie nebo zda by Skotsko mělo mít svou vlastní měnu.
Data dump : derivatives
Hromada dat : deriváty
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8875, p. 61
Během finanční krize regulátoři zjistili, jak málo toho vědí o rizikových portfoliích z derivátů,
vytvořených velkými finančními institucemi. Proto vznikl ze strany vyspělých zemí požadavek, aby
všechny obchody s deriváty byly hlášeny do "obchodního úložiště" - velkých centrálních databází aby bylo snadnější zjistit a snižovat systémová rizika. Toto pravidlo již bylo schváleno v USA
i Evropě, ale není konzistentní, protože americké i evropské reformy se liší.
von Massimo Bognanni und Michael Brächer
Die Gierigen
Chamtiví
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 22 (31.1.2014), S. 52-61
Příloha zaměřená na postavy/subjekty/skandály šedého kapitálového trhu v Německu, které jsou
důsledkem otálení a opomíjení hrozby rizik na straně politiků (v ohledu regulace a ochrany investora).
Prokon, Infinus, S&K, Wölbern.
Alex Barker and Sam Fleming
EU banking plan raises anxiety
Plán EU na reformu bankovnictví vyvolává znepokojení
Financial Times, Vol. 2014, No. 38456 (30.1.2014), p. 2
K plánu Bruselu na řešení problému bank EU, které jsou příliš velké na to, aby padly. Podle autorů si
plán připravený komisařem Michelem Barnierem půjčuje myšlenky téměř ze všech mezinárodních
pokusů o podobnou reformu, ale stejně se mu podařilo vyvolat hromadný nesouhlas. Vložený text
přehledně informuje o hlavních bodech návrhu. -- Problematikou se zabývá i článek v The Economist
č. 8872 ze dne 1. 2. 2014, s. 63.
Deutsche Bundesbank
European debt crisis remains a threat to financial stability = Anhaltende Gefährdung der
Finanzstabilität durch die europäische Schuldenkrise
Evropská dluhová krize zůstává hrozbou pro finanční stabilitu
Deutsche Bundesbank - Financial stability review, Vol. 2013, No. November 2013, p. 21-33
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 9, (2013) Nr. November 2013, S. 21-33
Článek rozebírá situaci vysokého zadlužení veřejného i soukromého sektoru v mnoha zemích
eurozóny a její rizika i dopady z pohledu finanční stability evropského a německého finančního
systému. Nejprve shrnuje stabilizační opatření a změny v institucionálním rámci EMU, které proběhly
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s cílem vyřešit dluhovou krizi, dále prostřednictvím makrofinančních ukazatelů dokumentuje a
analyzuje přetrvávající slabiny v oblastech vnějšího zadlužení, státního dluhu, zadlužení soukromého
sektoru, trhů s bydlením, bankovnictví a důvěry investorů. Následně se věnuje riziku šíření nákazy
prostřednictvím finančních kanálů a vazeb mezi domácími a zahraničními bankami s národními
vládami ("doom loop"). - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v anglické a německé jazykové verzi
časopisu.
Peter Mišúr
Evropský parlament podpořil návrh směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 2, s. 52-57
Po tříleté diskusi podpořil Evropský parlament v prvním čtení pozměněný návrh směrnice
o smlouvách o úvěru na bydlení, který mu Evropská komise předložila na konci března 2011. EU tak
učinila důležitý krok k vytvoření jednotného rámce pro hypoteční úvěrování. V článku se vysvětlují
právní východiska regulace trhu hypotečního úvěrování, dále předmět, účel a legislativní souvislosti
návrhu směrnice a postoj Evropského parlamentu k návrhu směrnice.
By James Kynge
Fear of contagion
Strach z nákazy
Financial Times, Vol. 2014, No. 38457 (31.1.2014), p. 7
Národohospodáři z rozvíjejících se zemí se snaží ochránit svou měnu. Tyto země jsou zranitelné
vzhledem k utlumení stimulační americké měnové politiky, perspektivě zpomalení čínského růstu a
dalším globálním vlivům, ale rozdíly mezi nimi jsou stejně důležité jako jejich společné slabiny.
K článku jsou připojeny stručné přehledy o Brazílii, Argentině, Turecku, Rusku, Indonésii a Jižní
Africe, které se potýkají s odlivem kapitálu a oslabenými měnami. -- K problematice viz i článek ve
FT ze dne 3. 2. 2014 na s. 9 pod názvem Europe will feel the pain of emerging markets.
Daniel Schäfer ... [et al.]
Forex in the spotlight
Zaměřeno na devizový trh
Financial Times, Vol. 2014, No. 38471 (17.2.2014), p. 5
V posledních měsících stále rychleji narůstá globální vyšetřování údajných tajných dohod a
manipulace mezi obchodníky se zahraničními měnami, které otřáslo devizovými útvary více než tuctu
velkých bank a vyvolalo zásadní otázky o způsobu jejich fungování. Pro některé z bank se jedná
v krátké době po Liboru o druhý takový případ. Banky se připravují na potenciální příval pokut ve
výši několika miliard dolarů, roky soudních sporů a řady odchodů vedoucích pracovníků.
By Paul J Davies and Simon Rabinovitch
Funds on the edge
Nedočkavé fondy
Financial Times, Vol. 2014, No. 38469 (14.2.2014), p. 7
Na rozdíl od Šanghajské burzy, která v loňském roce vykázala pokles, dosahují čínské hedgeové fondy
jedny z nejlepších výnosů na světě. Experti odhadují, že kolem poloviny celkových aktiv čínských
zajištěných fondů je v držení skupinky pouhých 20 fondů. Zahraniční investoři však zůstávají
zdrženliví vzhledem k některým pochybným praktikám a teprve vznikající regulaci.
Petr Žabža
Chvála dlouhodobosti
Forbes, Sv. 2014, č. 2, s. 90-91
Autor obhajuje myšlenku dlouhodobého přístupu k investování. Jako argumenty ve prospěch
dlouhodobého přístupu uvádí: faktor času, prodloužení daňového testu v ČR ze 6 měsíců na 3 roky,
nižší volatilitu průměrného ročního výnosu s rostoucím horizontem, dividendy z akcií. Diskutována je
také problematika časování trhu.
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Inglorious isolation : global banking
Neslavná izolace : globální bankovnictví
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8875, p. 57-58
S cílem vyhnout se další krizi přijala Federal Reserve Board rozhodnutí, podle kterého musí
zahraniční banky působící v USA splnit stejné standardy pro kapitál a likviditu jako americké banky.
V článku se rozebírají důsledky tohoto opatření a konstatuje se, že se jedná o další tříštění globálních
financí.
Ivana Kurejová
Liberalizácia čínskeho jüanu
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 18-21
Jüan, renminbi, CNY; stručné hodnocení stavu čínské ekonomiky, vývoj kurzu čínského jüanu,
managed float. Postupný přechod na plně konvertibilní jüan, liberalizační kroky od roku 2002
(vytvoření nástroje QFI), reformované oblasti obchodování. - Pozn.
Deutsche Bundesbank
Macroprudential policy in Germany takes shape = Makroprudenzielle Politik in Deutschland
nimmt Gestalt an
Makroprudenční politika v Německu se formuje
Deutsche Bundesbank - Financial stability review, Vol. 2013, No. November 2013, p. 97-104
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 9, (2013) Nr. November 2013, S. 101-108
Příspěvek informuje o významném rozšíření institucionálního rámce makroobezřetnostní politiky
v Německu v roce 2013 - o vytvoření národní dohledové instituce Výbor pro finanční stabilitu
(Ausschuss für Finanzstabilität) na základě zákona o dozoru nad finanční stabilitou. Charakterizuje
úkoly výboru a jeho spolupráci s Deutsche Bundesbank. Následně rozebírá nové nástroje
makroprudenčního dohledu nad bankovním sektorem v EU (CRD IV/CRR: proticyklický kapitálový
polštář CCCB, polštář proti systémovému riziku, požadavky na likviditu aj.), vzájemné propojení
makroprudenčního dohledu na národní i evropské bázi (ESRB, ECB) i strategické úkoly Výboru pro
finanční stabilitu na rok 2014. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v anglické a německé jazykové verzi
časopisu.
Pavel Sobíšek
Měření a vnímání inflace - dva rozdílné světy
Euro, Sv. 2014, č. 6, s. 52-53
K odlišnostem ve vnímání cenových pohybů a nárůstu životních nákladů jednotlivcem v porovnání
s oficiální inflací. Pohled na vztah mezi indexem vnímané inflace a celkovou inflací na příkladu ČR
v nedávném období. Graf znázorňuje vývoj indexu skutečné a vnímané inflace v období leden 2005 prosinec 2013.
Miroslav Singer ; [rozhovor vedl] Robert Břešťan
Miroslav Singer: Jako bankéři jsme ideální terč
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 7, s. 78-81
Guvernér České národní banky se v úvodu rozhovoru věnuje dopadům devizových intervencí na
oslabení koruny na českou ekonomiku, dále možným chybným spekulacím některých exportních firem
s ohledem na oslabování kurzu a debatám o kontroverznosti kurzových intervencí z listopadu 2013.
Reaguje také na kritiku intervencí od laické i odborné veřejnosti, rozebírá vnímání inflace za
současného stavu ekonomiky a v závěru shrnuje svůj pohled na vstup ČR do eurozóny.
Václav Lavička
Nejmocnější ženou světa se stala "malá dáma s velkým IQ" : Janet Louise Yellenová,
předsedkyně Federálního rezervního systému USA
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 24 (4.2.2014), s. 16
Novou předsedkyní centrální banky USA (Fed) se stala její dosavadní místopředsedkyně profesorka
Janet Yellen. Příspěvek shrnuje úkoly, které před ní stojí, a přináší charakteristiku jejího dosavadního
profesního působení a akademické dráhy.
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Izabela Fendeková
Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej
činnosti a financovania terorizmu
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 8-11
Problematika dodržování opatření proti praní špinavých peněz, prezentace nových iniciativ v oblasti
základních standardů prevence a represe legalizace příjmů z trestné činnosti (po revizi doporučení
FATF). Přiblížení dvou nových doporučení FATF (č. 1 - identifikace a hodnocení rizik na úrovni
členského státu a následné uplatňování rizikově orientovaného přístupu, č. 7 - o cílených finančních
sankcích zaměřených proti financování zbraní hromadného ničení). Návrh 4. směrnice, zaměření jejích
čtyř příloh; ESA's, EBA, EIOPA, ESMA, AMLC. - Pozn. -- Článek vychází z odborných příspěvků
prezentovaných na Mezinárodní konferenci o dodržování opatření proti praní špinavých peněz
(konané v Bratislavě 9.-10. prosince 2013), též viz www.fatf-gafi.org.
Deutsche Bundesbank
Perspektiven im europäischen Massenzahlungsverkehr = Outlook for European retail payments
Vyhlídky evropských retailových plateb
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 12, S. 29-41
Vytvoření jednotného trhu služeb retailového platebního styku v eurozóně je dlouhotrvající proces a
to, že jsou jeho stavební prvky ve formě SEPA úhrad a SEPA inkas už téměř dokončené, představuje
dosažení významného cíle. Platební nástroje, které se nyní používají v jednotlivých státech, se
postupně nahrazují nástroji SEPA založenými na těchto společných schématech a rámcích (do 1. února
2016 zůstávají v platnosti výjimky pro jednotlivá národní řešení). Příspěvek seznamuje se stavem
připravenosti na zavedení SEPA nástrojů v Německu a možnostmi dočasných derogací dle nařízení
EU č. 260/2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech.
Zabývá se také návrhem aktualizované směrnice o platebních službách (PSD II) z roku 2013
odrážejícím technologický pokrok v systému internetových a mobilních plateb, dalším postupem při
vytváření rámce pro SEPA platební karty a standardizačními iniciativami pro (bezkontaktní) platební
karty i online a mobilní platby. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu.
Josef Pravec
Prvorepublikový boj o korunu
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 6, s. 10
V souvislosti s loňským oslabením koruny Českou národní bankou připomíná autor československou
devalvaci měny o 17% z února roku 1934. Ukazuje, které osobnosti z řad ekonomů a politiků a
podnikatelské skupiny podporovaly oslabení měny (zejména Karel Engliš v zájmu exportního
průmyslu) a které se zasazovaly o vysoký kurz koruny. Upozorňuje také na dosud neuzavřené spory
mezi odborníky o to, zda devalvace republice skutečně pomohla.
Gary Wilson and Sarah Wilson
The FSA, "credible deterrence", and criminal enforcement - a "haphazard pursuit"?
FSA, "spolehlivé odstrašování" a vynucování trestního práva - "nahodilé stíhání"?
Journal of financial crime, Vol. 21, (2014) No. 1, p. 4-28
Studie vychází z tvrzení Romana Tomasice, že globální finanční krize znamenala bod zvratu v reakci
regulačních orgánů na finanční trestné činy. Tomasic to připisuje změněnému postoji k mírné regulaci
a hodnocení rizika a poptávce po tom, aby stávající úřady byly nahrazeny novými, přísnějšími.
V Británii je to ilustrováno na nahrazení FSA úřadem Financial Conduct Authority. - Pozn.
Juraj Zeman
Trh zo zlatom
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 22-26
Charakteristika zlata coby komodity či aktiva. Zlato v portfoliu centrálních bank. Faktory ovlivňující
cenu zlata, zlato jako záruka proti inflaci/pohybu směnného kurzu/alternativa aktiv s nízkým reálným
výnosem, zastoupení zlata v portfoliích investorů. Centrální banky a úroková míra ze zlatých depozit
(zlatý depozit, zlatý swap); trh se zlatem. LBMA, Asociace zlatých bank, over-the-counter. Burza
Comex, papírové zlato (zlaté futures), kategorie investorů (komerční, nekomerční, ostatní). Reálná
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cena zlata. V grafech je zachyceno rozdělení světových zásob vytěženého zlata, vývoj ceny zlata
v USD a podíl zlatých rezerv na objemu devizových rezerv ve vybraných zemích. - Pozn.
Jakub Kučera
Vymezení, přínosy a rizika vysokofrekvenčního obchodování
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 5, s. 3-30
Teoretický pohled na tematiku vysokofrekvenčního obchodování (HFT, high-frequency trading),
dopadů HFT na fungování trhů a případná systémová rizika a jiná úskalí s ním spojená. Autor se
nejprve věnuje vymezení vysokofrekvenčního obchodování a jeho definici, obchodním strategiím
používaným v HFT a podílu algoritmického obchodování (AT) a HFT na trhu. Dále se zaměřuje na
otázku, zda příchod nového typu obchodování zvýšil kvalitu trhů, a na jejich likviditu (hloubka a šířka
spreadů). Následně posuzuje vliv HFT na efektivitu trhů obecně. V závěru rozebírá některé argumenty
kritiků a odpůrců vysokofrekvenčního obchodování a jimi zdůrazňovaná rizika. - Pozn.

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
A century of decline : the tragedy of Argentina
Století úpadku : tragédie Argentiny
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8874, p. 18-20
V době před vypuknutím první světové války byla Argentina skutečnou zemí příležitostí, řadila se
mezi deset nejbohatších zemí světa a lákala přistěhovalce z Evropy. Pak už to bylo jen horší. I když ve
20. století země zažila několik období silného růstu a její obyvatelé jsou bohatší než ve většině
latinskoamerických zemí, její postavení jako jedné z nejvíce prosperujících zemí je už jen vzdálenou
vzpomínkou. Historii země také poznamenala řada vojenských převratů a i když od konce toho
posledního uplynulo více než 30 let, demokracie zatím nedokázala nastolit stabilitu. Dramatický
úpadek země je pro ekonomy dlouho hádankou; některá z nabízených vysvětlení se v článku
rozebírají. -- Viz i článek The parable of Argentina na s. 9.
Philip Coggan
A world of robber barons : special report on companies and the state
Svět loupeživých rytířů : zvláštní zpráva o firmách a státu
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8875, centr. sect. (16 p.)
Přehled je zaměřen na otázky vztahů mezi státem a podniky, který je stále více antagonistický. Žádná
ze stran by to však podle autora neměla přehánět, protože se navzájem potřebují. Jednotlivé články se
zabývají daňovým a regulačním břemenem, snahou přilákat podniky do své země, soutěžní politikou,
technickým rozvojem, vztahem k imigraci, lobbingem aj. -- Viz i článek Plucking the goose:
companies and the state na s. 9-10.
By Kathrine Hille
After the party
Po večírku
Financial Times, Vol. 2014, No. 38461 (5.2.2014), p. 5
V souvislosti se zimními olympijskými hrami v Soči se rozebírá celková hospodářská situace v Rusku.
Hospodářský růst zpomalil v loňském roce na pouhých 1,3 % a investoři jsou opatrní. Prezident Putin
vyhlásil některá opatření ke zlepšení podnikatelského klimatu a oslabený rubl pomáhá vývozu.
By Richard Milne
Cruise control
Řízení zábavní plavby
Financial Times, Vol. 2014, No. 38463 (7.2.2014), p. 5
Díky ropě je Norsko jednou z nejbohatších zemí světa. S přílivem peněz se vypořádalo vytvořením
státního fondu, který je nyní největší na světě, a každoročně z něj utrácí jen málo. V článku jsou však
vyjadřovány obavy, že bohatí a spokojení Norové začínají pracovat méně, jejich míra nemocnosti je
nejvyšší v zemích OECD a celkově podléhají pocitu uspokojení. Na druhou stranu se konstatuje, že
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i když pracovní doba v Norsku patří k nejkratším, dosahuje země nejvyšší produktivity mezi
průmyslovými zeměmi.
Den Deutschen ist die Lust am Sparen vergangen : die Wirtschaft wuchs 2013 um 0,4 Prozent
Němci ztratili zalíbení ve spoření : v roce 2013 vzrostla ekonomika o 0,4 procenta
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 3, S. 9-10
Němci šetří méně, důvodem jsou historicky nízké úroky, které stimulují spotřebu (velké nákupy,
cestování). V roce 2013 ušetřili Němci sice jen deset procent ze svých příjmů, spotřebitelské výdaje
však byly výrazným činitelem (zatím oslabeného) hospodářského růstu. Nárůst zaměstnanosti a příjmů
v roce 2013 vedl k vyšším příjmům státu i sociálních pokladen a je patrné, že se Německo vymanilo
z tahu recese; zvýšení spotřeby na úrovni obyvatel i státu do jisté míry vyrovnalo ztráty z poklesu
investic a méně robustního zahraničního obchodu. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt n. M. ze 16. ledna 2014.
Tomáš Holub
Intervence vůči koruně potrvá ještě rok : prognóza ČNB
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 7, s. 22-23
Shrnutí závěrů nejnovější makroekonomické prognózy ČNB pro české hospodářství na roky 20142015. Nejprve k prognóze vývoje inflace, k použití kurzu koruny jako nástroje měnové politiky a jeho
důsledkům i k termínu očekávaného návratu ke standardní měnové politice. Dále k odhadům vývoje
nezaměstnanosti, zrychlení růstu mezd v soukromé sféře, k oživení ekonomiky a růstu HDP. Krátce
k vývoji reálných úrokových sazeb, spotřeby domácností, celkových investic a k předpokládanému
vývoji v eurozóně.
Slavoj Czesaný
Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 6, s. 770-794
Příspěvek k problematice příčin, průběhu a důsledků finanční a hospodářské krize v USA a ve
vybraných evropských zemích. Autor zjišťuje vliv hospodářské politiky na charakter nedávného
cyklického vývoje daných ekonomik. Zkoumá, jaké trendy byly evidovány v makroekonomickém
vývoji a v hospodářské politice v předkrizovém období, aby mohly být identifikovány hlavní příčiny
vzniku hospodářské recese, dále jak reagovala měnová a fiskální politika na průběh finanční a
hospodářské krize a jakou podobu by mohly mít tyto politiky ve výhledovém období pro omezení
procyklických efektů. Metodický přístup k analýze finanční a hospodářské krize se opírá o koncept
širšího pojetí interakcí mezi nestabilitou cenovou, finanční a růstovou. - Pozn.
Jacques Bendelac
L'économie israélienne dans tous ses états
Izraelská ekonomika ve všech svých formách
Problemes économiques, No 3081 (2014), p. 55-63
Článek se zabývá několika etapami vývoje izraelské ekonomiky: od "váhavého liberalismu" (19771983), přes "kolísavý liberalismus" (1984-2002) až k úplnému liberalismu (od roku 2003). I přes
vojenské konflikty dosáhlo tempo růstu HDP v Izraeli v roce 2011 4,6 %. Existuje několik momentů,
které byly pro izraelskou ekonomiku zásadní: plán směřující k zastavení pádivé inflace v roce 1985,
proces privatizace veřejných podniků, vstup do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 1995,
zavedení režimu plovoucích měnových kurzů v roce 2003 a vstup do OECD v roce 2009. - Pozn.
La machine a idées est-elle en panne ?
Má stroj na nápady poruchu?
Problemes économiques, No 3081 (2014), p. 5-13
Článek se zabývá příčinami zpomalení tempa ekonomického růstu ve vyspělých zemích. Ve srovnání
s předchozími desetiletími nepřinášejí nové technologie takový růst, jak by se vzhledem k jejich
významu očekávalo (např. rozvoj informačních technologií). Mezi důvody může patřit dosažení limitů
v určitých oblastech, či u některých technologií delší doba, než se jejich vliv projeví v praxi. Článek
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také diskutuje možný vliv globalizace na zpomalení či zrychlení ekonomického růstu. - Pozn. -Převzato z The Economist.
Petr Kain
Léčba "abenomikou" přestává fungovat, japonský HDP roste nečekaně pomalu
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 34 (18.2.2014), s. 16
K méně optimistickým výsledkům japonské ekonomiky v současnosti. K příčinám slabého exportu
i po oslabení měny, ke zpomalení růstu HDP i k očekávanému oslabení domácí poptávky v souvislosti
s chystaným zvýšením DPH z pěti na osm procent.
By Joe Leahy
Loss of faith
Ztráta víry
Financial Times, Vol. 2014, No. 38478 (25.2.2014), p. 7
V červnu loňského roku vyšly miliony Brazilců do ulic, aby protestovaly proti špatné veřejné dopravě,
mizerným veřejným službám, korupci a množství peněz vynakládaných na pořádání mistrovství světa
ve fotbalu. Ekonomové mají za to, že přehnaná intervencionistická politika státu vehnala hospodářství
do recese. Podle vlády však kritika není spravedlivá, protože růst v Brazílii bude pravděpodobně vyšší
než v Mexiku a nezaměstnanost je rekordně nízká.
David Tramba
Němci chystají facelift energetické strategie : z české státní energetické koncepce se kvůli tomu
stane bezcenný dokument
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 6, s. 26-27
Autor shrnuje změny v směřování německé energetické politiky, charakterizuje posun energetické
strategie Energiewende v omezení úlev z plateb za zelenou energii pro velkoprůmysl a hodnotí dopad
těchto změn na českou energetickou koncepci a budoucí směřování v oblasti obnovitelných zdrojů.
Deutsche Bundesbank
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen für die
Jahre 2014 und 2015 = Outlook for the German economy – macroeconomic projections for 2014
and 2015
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2014 a 2015
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 12, S. 13-27
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 12, p. 13-26
Příspěvek nejprve charakterizuje současný stav německého hospodářství a srovnává ho s předpovědí
z června 2013. Dále seznamuje s hlavními předpoklady o vývoji evropského a německého
hospodářství v letech 2014-2015 pro oblast růstu a oživení, zhodnocení eura, exportních trhů, cen
komodit, úrokových měr a veřejných financí. Následně shrnuje hospodářský výhled Německa do
r. 2015, očekávanou dynamiku hospodářského růstu, oživení exportu, soukromé i veřejné investice,
odhady soukromé a vládní spotřeby a snižování přebytku běžného účtu. Zaměřuje se také na budoucí
vývoj trhu práce a zvyšování nezaměstnanosti, náklady práce, mzdy, inflační vývoj a snižování cen
energií a oblast rozpočtu a veřejných financí. V závěru krátce hodnotí rizika predikovaného vývoje. Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.
Helvi Kinnunen, Petri Mäki-Fränti, Jukka Railavo
Structural reforms in the economy and fiscal sustainability
Strukturální reformy [finského] hospodářství a fiskální udržitelnost
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 87, (2013) No. 5, p. 67-77
V srpnu 2013 vyhlásila finská vláda rozsáhlý program strukturálních reforem, který shrnuje úkoly pro
posílení oblasti veřejných financí. Úspěšné, úplné a neodsouvané zavedení těchto reforem by
znamenalo výrazné zlepšení stavu veřejných financí. Autoři příspěvku zkoumají jednotlivá opatření
strukturální reformy z hlediska scénářů fiskální udržitelnosti a diskutují změny, jež si realizace cílů
vynutí v oblasti trhu práce a hospodářské aktivity. Prostřednictvím modelování různých scénářů
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budoucího vývoje hodnotí účinky vládního balíčku strukturálních reforem na mezeru udržitelnosti
(sustainability gap) a na procento zadlužení i finanční rozvahu ústřední vlády. - Pozn.
The Loch Ness consensus
Lochneský konsenzus
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8874, p. 64
Koordinace mezinárodní hospodářské politiky se v článku přirovnává k lochneské příšeře - hodně se
o ní hovoří, ale málokdy je vidět. Na setkání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G20 by podle
prominentních ekonomů mělo opět dojít k mezinárodní spolupráci, vzhledem k tomu, že světové
banky ignorují vedlejší účinky své politiky na rozvíjející se trhy, ale naděje se pravděpodobně opět
nenaplní.
The worldwide wobble
Žádná jistota pro světovou ekonomiku
The Economist, Vo. 410, (2014) No. 8873, p. 9
Světovou ekonomiku nečeká v roce 2014 hladký vývoj, ale oživení není zatím ohrožené.
Nejdůležitější je vývoj ve Spojených státech, kde se očekává solidní růst kolem 3 %. Čína naopak
zpomaluje, ale obavy z tvrdého přistání se zdají nadsazené, stejně jako strach z většího kolapsu
rozvíjejících se trhů. Dalším důvodem k opatrnému optimismu je paradoxně to, že díky nervozitě trhů
jsou pravděpodobnější odvážnější kroky měnové politiky v Evropě a Japonsku.

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Magdaléna Drastichová
Convergence in the EU related to the Maastricht criteria
Konvergence v EU v souvislosti s maastrichtskými kritérii
Ekonomická revue, Vol. 16, (2013) No. 4, p. 207-225
Studie se zaměřuje na problematiku zjišťování nominální konvergence ekonomik členských států EU
za použití konvergenčních ukazatelů vycházejících z maastrichtských kritérií. Klasifikace
konvergenčních ukazatelů dle maastrichtských kritérií byla použita jako výchozí bod analýzy, dále
byly zařazeny alternativní makroekonomické ukazatele a autorka zkoumá také širší souvislosti
konvergenčních ukazatelů. Soustředí se na konvergenci měr inflace a úrokových sazeb, vývoj reálných
směnných kurzů a fiskální disciplínu s ohledem na účast v měnové unii - vývoj fiskálních ukazatelů:
schodek rozpočtu a veřejný dluh. Zjišťuje vzájemný vztah mezi konvergenčními kritérii a dopad
plnění kritérií na další typy konvergence, shrnuje také potenciální dopad konvergence reprezentované
maastrichtskými kritérii na hospodářský růst ekonomiky. - Pozn.

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Karel Sedláček
Historické stezky. VII
Clo-douane, Sv. 48, (2014) č. 1, s. 14
Historie celnictví. Historické stezky. Norimberská kupecká cesta. Teplá. Tachovská větev. Norimberská
cesta Chebská.
By James Politi and Shawn Donnan
Pacts of strife
Sporné smlouvy
Financial Times, Vol. 2014, No. 38466 (11.2.2014), p. 7
Ke snaze prezidenta Obamy prosadit dvě velké dohody o mezinárodní liberalizaci obchodu transpacifické partnerství (TPP) a dohodu o volném obchodu a investicích s EU (TTIP). Podle
zastánců přispějí obě dohody ke globálnímu růstu, podle odpůrců povedou k prohloubení americké
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nezaměstnanosti a stagnaci mezd. Prezidentova obchodní agenda se nesetkává s plnou podporou ani
v jeho Demokratické straně.

Podnik a podnikání
Katarína Belanová
Access to finance of small and medium-sized enterprises in Slovakia
Přístup k financím v malých a středně velkých podnicích na Slovensku
Ekonomické rozhľady, Vol. 42, (2013) No. 3, p. 277-290
Problematika financování a přístupu ke kapitálu u malých a středně velkých podniků. Autorka nejprve
uvádí kvantitativní charakteristiky sektoru malých a středních podniků na Slovensku v roce 2012 a
shrnuje jejich financování v obecné rovině. Dále seznamuje s metodologií a předkládá výsledky
kvantitativní empirické analýzy z roku 2011, která na vzorku podniků zkoumala parametry ovlivňující
jejich schopnost získat bankovní úvěr na Slovensku. - Pozn.
By Sarah Gordon
Give them some credit : Europe's small businesses
Dejte jim nějaký úvěr : evropské malé podniky
Financial Times, Vol. 2014, No. 38473 (19.2.2014), p. 7
Menší podniky představují více než dvě třetiny evropských pracovních míst a 60 % výstupu
nefinančního soukromého sektoru. I přes náznaky hospodářského růstu v eurozóně je však pro ně
těžké najít dostupné zdroje financování. Vzhledem ke konzervativnímu přístupu bank se malé a střední
podniky stále více uchylují k alternativním zdrojům financování.
Frederik Ruthardt, Dirk Hachmeister
Unendlichkeit als Problem der Unternehmensbewertung aus theoretischer, praktischer und
rechtlicher Sicht
Nekonečnost coby problém oceňování podniku z pohledu teorie, praxe a práva
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 5, S. 193-202
Oceňování podniku výnosovou metodou, prognózy "věčných" resp. trvalých budoucích platebních
toků; obsáhlá a aktuální analýza vč. hodnocení k otázce zohlednění problému nekonečnosti v oceňovací
praxi a judikatuře. - Pozn.

Pojišťovnictví. Sociální péče
Josef Pravec, Jan Němec
Druhý pilíř penzí: všechno je jinak
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 8, s. 5-10
Úvaha nad budoucností druhého pilíře českého penzijního systému zavedeného nedávnou penzijní
reformou. Autoři předkládají čtyři varianty, jakými je možno provést jeho plánované zrušení novou
vládou, a charakterizují nejpravděpodobnější scénář budoucího vývoje. Věnují se také budoucnosti
českého důchodového systému a investičním výsledkům penzijních fondů v loňském roce.
Marcela Alföldi Šperkerová
Předávkováno
Euro, Sv. 2014, č. 5, s. 28-29
Problematika prudkého růstu výdajů na sociální dávky z agendy hmotné nouze (doplatek na bydlení) a
růstu výdajů na příspěvek na bydlení, který se poskytuje v rámci státní sociální podpory. Autorka
zdůvodňuje tento stav a upozorňuje na absenci systémové sociální práce a na omezený počet kontrol
v terénu jako nepřímý důsledek sociální reformy. K nedostatku pracovníků na úřadech práce a
k jednání o možné změně v agendách systému dávek.
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Markus Bechtoldt, Stefan Birkel
Teuerungsanpassung der Betriebsrenten in 2014 : Anstieg von Lebenshaltungskosten und
Nettoeinkommen im Zeitraum 2011/2014 bzw. ab Rentenbeginn
Dorovnání míry inflace u podnikových důchodů v roce 2014 : nárůst životních nákladů a čistého
příjmu v období let 2011/2014 resp. od počátku důchodu
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 4, S. 180-185
Zaměstnavatel, který v Německu poskytuje zaměstnancům podnikový důchod, je povinen každé tři
roky prověřit zohlednění míry inflace. Příspěvek se věnuje času a rozmezí prováděných kontrol,
stanovení potřeby dorovnání, zohlednění ekonomické situace zaměstnavatele při kontrolách a
rozhodnutích o dorovnání a příp. dodatečném dorovnání. - Pozn.

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
Mikuláš Cár
Niektoré možnosti hodnotenia úrovne cien bývania
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 2-7
Hodnocení stavu a vývoje cen nemovitostí na bydlení v SR, metody posouzení přiměřené úrovně cen
nemovitostí. Vybraná empirická kritéria hodnocení úrovně cen nemovitostí na bydlení (porovnatelná
cena, konstrukční náklady, dostupnost bydlení - cena/příjem, cena/nájemné). Kvantifikace vybraných
kritérií hodnocení úrovně cen bydlení, k důvodům asymetrického vývoje cen domů a bytů.
Podhodnocení cen nemovitostí, nadhodnocení cen nemovitostí. - Pozn.
Reiner Reichel
Teurer wohnen
Bydlet nákladněji
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 20 (29.1.2014), S. 30-31
Celostátní průřez cenami nájemního bydlení/bydlení v domech v Německu (vč. přehledu cen
samostatného domu střední hodnoty a jeho zátěže pro rodinný rozpočet).

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Marcela Alföldi Šperkerová
Dlouhá fronta na práci : nezaměstnanost
Euro, Sv. 2014, č. 7, s. 36-37
Autorka rozebírá aktuální situaci trhu práce a růst míry nezaměstnanosti v ČR a zaměřuje se na jejich
negativní dopady na sociální a zdravotní rozpočty. Zprostředkuje pohled ministerstev na případnou
nerovnost v příjmech a výdajích na důchodovém účtu a ve zdravotnickém rozpočtu. Zvažuje možnosti,
jak posílit zaměstnanost (zapojení podniků se státní účastí do politiky zaměstnanosti, model služeb pro
domácnost, zlepšení sdíleného zprostředkování).
Franz Josef Düwell
Große Koalition: Mindestlohn und Autonomie der Tarifvertragsparteien
Velká koalice: minimální mzda a tarifní autonomie smluvních stran
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 3, S. 121-123
K nástrojům posílení tarifní autonomie v Německu (např. všeobecné zavedení zákonné minimální
mzdy nebo rozšíření zákona o vysílání zaměstnanců) a jejich dopad na praxi v oblasti pracovního
práva. Zákonná minimální mzda (8,50 eur/hod. od roku 2015), výjimky dle zákona o vysílání
zaměstnanců, přípustné přechodné odchylky. Zmínka o míře tarifní autonomie ve vybraných
evropských zemích. - Pozn.
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Martin Kohout
Minimální mzda v Česku je nízká. Obavy z jejího zvyšování jsou přehnané
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 39 (25.2.2014), s. 14
Teoreticko-empirický pohled na koncept zákonné minimální mzdy a jejího zvyšování ve vztahu
k dopadům na zaměstnanost a chudobu doplňuje v grafech přehled vývoje minimální mzdy a
průměrné mzdy v ČR v letech 1991-2013 a porovnání výše měsíční minimální mzdy v ČR, Slovensku,
Polsku a Německu.
By Tobias Buck
The drain from Spain
Úprk ze Španělska
Financial Times, Vol. 2014, No. 38475 (21.2.2014), p. 7
Španělsko bylo řadu let jedním z největších příjemců imigrantů v Evropě. Vzhledem k hospodářské
situaci se však trend obrátil a imigranti začínají odcházet - odhaduje se, že každý rok zemi opustí půl
milionu lidí. Emigrují také rodilí Španělé, kteří nemohou nají práci, zemi poškozuje především odchod
vzdělaných lidí. Analytici varují, že úbytek tolika pracovníků, spotřebitelů a daňových poplatníků
bude silně brzdit hospodářský růst Španělska.
Ondřej Nývlt
The models of estimated development of labour market in the Czech Republic up to 2050
Modelování odhadovaného vývoje trhu práce v České republice do roku 2050
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 4, p. 46-55
Problematika předpovídání vývoje a měření potenciálu trhu práce z demografického pohledu. Odhad
indexů ekonomické závislosti do r. 2050 pro ČR a porovnání stavu trhu práce v ČR a v dalších
evropských zemích. Dále autor odhaduje počet pracujících v ČR v období 2011-2050 na základě
různých modelových situací, speciálně se zaměřuje na zaměstnanost mužů, žen a charakterizuje pozici
a možné zlepšení situace na trhu práce pro mladé matky a studenty.
The price of getting back to work
Cena za návrat do práce
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8872, p. 65
Příspěvek hledá odpověď na otázku, proč míra nezaměstnanosti klesala v loňském roce v Británii a
USA rychleji, než by odpovídalo opatrnému hospodářskému oživení. Souvislosti mezi
nezaměstnaností, produktivitou, oživením, inflací a růstem mezd jsou rozebírány na základě několika
studií k této problematice.
Julián Messina, Anna Sanz-de-Galdeano
Wage rigidity and disinflation in emerging countries
Mzdová rigidita a dezinflace v rozvojových zemích
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6, (2014) No. 1, p. 102-133
Článek zkoumá změny v procesu stanovování mezd v rozvojových zemích (Brazílie, Uruguay)
v důsledku přijatých opatření vedoucích ke snižování inflace. V 90. letech prošly rozvojové země
procesy snižování inflace. Vysoká inflace je často spojená s indexováním mezd. Autoři zkoumají, jak
se situace změnila poté, co se inflace snížila. Na základě analýzy zjišťují, že v obou zkoumaných
zemích existuje mzdová strnulost, liší se však její povaha. V Brazílii přetrvává indexování mezd,
velkou roli při stanovování mezd dále hrají odbory. V Uruguayi dochází postupně k ústupu od
indexování i k decentralizaci při vyjednávání o výši mezd (odklon od odborů), objevuje se však
strnulost mezd směrem dolů. - Pozn.
Marie Salačová
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2014
Účetnictví, Sv. 2014, č. 2, s. 19-21
Tak jako každý rok, tak i s účinností od 1. ledna 2014 dochází ke změně sazeb náhrad cestovních
výdajů. K uvedenému datu dochází ke změně stravného, sazby základní náhrady a průměrných cen
pohonných hmot pro používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách
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zaměstnanců, a to konkrétně novými vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva
financí. Jedná se o vyhlášku ze dne 16. prosince 2013 č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a vyhlášku ze dne 1. listopadu 2013
č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013.

Právo
Václav Šmejkal
Doktrinální souboj o evropský antitrust - odkud kam směřuje soutěžní politika a právo EU?
Právník, Sv. 153, (2014) č. 2, s. 89-111
Výzkum doktrinálního základu protitrustové politiky EU se v současnosti těší zvýšené pozornosti. Je
to vyvoláno posuny v chápání a zacílení ochrany soutěže, které přinesla Lisabonská smlouva, ale také
proces globalizace a nynější hospodářská krize. Ta je dle mnohých zároveň hlubokou krizí dnešního
modelu kapitalismu. EU je tak opět v procesu hledání těch správných cílů ochrany hospodářské
soutěže, do něhož se vrátila po období tzv. modernizace, které mělo vést ke konvergenci antitrustu EU
a USA na společném základu zformovaném na učení neoliberální chicagské školy. Studie se nejprve
věnuje otázce, jak přímo a do jaké hloubky mohou doktríny antitrustu ovlivnit soutěžní politiku a
právo EU. Následně analyzuje vývoj antitrustu EU z hlediska jeho ovlivnění určitou doktrínou
antitrustu či diskursem hospodářské politiky. Závěrečná část je věnována nynějšímu přístupu Evropské
komise a Soudního dvora EU k otázce cílů, které by aktuálně měl antitrust EU sledovat. - Pozn.
Jakub Vaněk
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 44-48
Nový občanský zákoník výrazně posiluje možnosti nabytí vlastnického práva od neoprávněného a
ochranu důvěry v zápis v katastru nemovitostí a dalších veřejných seznamech. To vyžaduje větší
obezřetnost ze strany vlastníka. Vlastník by měl mimo jiné pravidelně za tři roky kontrolovat svůj
zápis ve veřejných seznamech a ve vztahu k věcem, které evidovány ve veřejném seznamu nejsou,
zvážit, zda a komu je svěří. - Pozn.
Kateřina Ronovská, Bohumil Havel
Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 82-88
Na poli nadačního práva došlo v rámci rekodifikace soukromého práva k řadě koncepčních i obsahových
změn. Vedle otázek souvisejících s integrací úpravy fundací do občanského zákoníku a posílením
pozice zakladatelů fundací je aktuálně diskutován i nově nastavený právní režim nadačního fondu. Jde
o specifickou formu soukromoprávní fundace, která vykazuje řadu shodných rysů nejen s nadací, ale
např. i se svěřenským fondem. - Pozn.
Václav Bartík, Eva Janečková
Nahodilé zpracování osobních údajů
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 36-37
(Neoficiální stanovisko) k působnosti zákona o ochraně osobních údajů; způsob zpracování
(zpracování jinými prostředky/neautomatizované, nosič informací), vyloučení působnosti zákona
(nahodilé shromažďování), znaky nahodilého shromažďování, nahodilost shromažďování v případě
zpracování prostřednictvím kamerového systému se záznamem.
Jozef Andacký
Ochrana/záťaž osobných údajov
Trend, Sv. 24, (2014) č. 6, s. 10-15
Kritický komentář (formy) státem řízené ochrany osobních údajů v SR, která podnikům přináší "další
administrativní a finanční zátěž" a nepřispívá k faktickému zlepšení v ochraně osobních údajů. Institut
zodpovědné osoby (dohled nad dodržováním zákona v podniku vykonává úředně prozkoušená osoba),
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registrace podnikových systémů (zpracovávající např. biometrické údaje), výše pokut (v připojeném
výtahu pokut Úřadu na ochranu osobních údajů). Očekávané změny z titulu připravované reformy
evropské směrnice na ochranu osobních údajů.
Vladimír Hruška
Smlouvy podle zákona o obchodních korporacích
Účetnictví, Sv. 2014, č. 2, s. 37-42
V souvislosti s přijetím zákona o obchodních společnostech a nového občanského zákoníku dochází
ke změnám v řadě smluvních typů, o nichž článek přehledně informuje. Jedná se např. o zakladatelskou
smlouvu nebo zakladatelskou listinu akciové společnosti, smlouvy o vkladu, smlouvu o výkonu
funkce, společenskou smlouvu u různých typů společností, smlouvu o převodu obchodního podílu aj.
Vladislava Dokoupilová
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 26-32
Aktuálně k právní úpravě právnických osob (nový Občanský zákoník/NOZ, zákon o obchodních
korporacích/ZOK). Právní úprava právnických osob v NOZ (spolek, fundace, nadace, pojem
podnikatel); právní úprava právnických osob v ZOK (veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost, společenství s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, bytové družstvo).
Přechodná ustanovení ZOK. Schéma členění právnických osob v roce 2014.
Žaneta Olejarová
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 23-25
K obsahu právní úpravy veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, která platí od 1.1. 2014;
obecná regulace veřejných rejstříků a jiných právnických než jen obchodních společností a družstev.
Rozsah zapisovaných údajů, "přímý" zápis do rejstříku (kromě rejstříkového soudu i prostřednictvím
notáře), princip materiální publicity, propojení veřejného rejstříku se základními registry, sankce za
porušení povinností, výmaz předlužené společnosti. - Pozn.
Ivan Skalník
Zpráva o boji proti korupci : Evropská unie
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 3, s. 24-25
Shrnutí obsahu materiálu Evropské komise, zabývající se rozsahem korupce v rámci Společenství.
Popis stavu v jednotlivých členských státech včetně ČR (protikorupční opatření, návrhy na zlepšení,
účinnost prosazování trestního práva a trestního stíhání při vyšetřování korupce). Výsledky průzkumu
Eurobarometr o postojích Evropanů vůči korupci. Kapitoly o jednotlivých zemích v angličtině a
v národních jazycích jsou k dispozici na internetové adrese ec.europa.eu/anti-corruption-report.

Účetnictví
Axel Haller, Paul Zellner
Integrated Reporting Framework - eine neue Basis für die Weiterentwicklung der
Unternehmensberichterstattung
Koncepce integrovaného výkaznictví - nový základ dalšího vývoje podnikového výkaznictví
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 6, S. 253-258
Mezinárodní rada pro integrované výkaznictví (IIRC) představila konečný rámcový koncept
integrovaného reportingu, příspěvek prezentuje a hodnotí jeho obsah a zaměřuje se na změny oproti
návrhu koncepce z dubna roku 2013 (tzv. CD - Consultation Draft). Hlavní principy a základní prvky
koncepce. IRep (Integrated Report). IASC, IASB. - Pozn.
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Martin Děrgel
Opravy chyb minulých let
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 32-34
Oprava účetní závěrky; postup při opravě významných a nevýznamných chyb, opravy srovnávacích
údajů. Dodatečné přiznání k dani z příjmů. -- K tématu viz též Daně a právo v praxi, č. 3 z 20.2.2014,
s. 31-33.
Zdeněk Nejezchleb
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 38-44
Účetní problematika investičních transferů u příspěvkových organizací zřízených ÚSC. Logika
způsobu účtování investičních dotací (výchozí princip, vazba na investiční fond, vymezení pojmu
"investiční transfer"). Vybrané aspekty týkající se účetního zachycení hodnoty na účtu 403,
problematika korekcí hodnot zachycených na účtu 403, transferový podíl, vybrané problémy
související se zúčtováním transferů do výnosů). Majetek pořízený z investičního transferu používaný
k hospodářské činnosti. Příklady.
Účetní TIP
č. 4-5/2014
Na co si dát pozor a co využít při vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013.
Vnitropodnikové služby ve vztahu k zahraničí. Nad novými pojmy v občanském zákoníku - výprosa a
výpůjčka (daňové dopady, příklady).

Veřejná správa
Jaroslav Pilný
Hospodaření s majetkem obcí
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 38-40
Hospodaření obce, význam obecního majetku. Majetek obce z pohledu historie. Dělení/typologie
majetku obce dle zákona o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Hospodaření
s obecním majetkem, význam analýzy zaměřené na způsob využívání majetku; dnešní možnosti
využívání obecního majetku. Kapitalizace obecního majetku. Změna struktury složek obecního
majetku.
Zuzana Petková, Xénia Makarová
Hra s číslami a úradmi : čo prinieslo ESO
Trend, Sv. 24, (2014) č. 5, s. 10-13
Reforma veřejné správy v SR; ESO - efektivní, spolehlivá a otevřená veřejná správa. Stav realizace
plánovaných opatření, dosažené úspory. V tabulkách vývoj počtu zaměstnanců veřejné správy v letech
2012-2015 a průměrné mzdy zaměstnanců ve státní a veřejné správě.
Tomáš Kemmler
KPI ve státní správě - konstrukce a interpretace
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12, (2014) č. 2, s. 3-9
V článku je popsán postup při konstrukci KPI (klíčových ukazatelů výkonu) ve státní správě. Pokud je
cílem politických představitelů zvýšit produktivitu zdrojů ve státní správě, musí být tato produktivita
nejprve měřena. Autor představuje 2 typy ukazatelů: ukazatele fyzických výkonů a ukazatele typu
"správně a včas". Ukazatele "správně a včas" mají ve státní správě širší použití, bývá však problém
posoudit "správnost" (ve smyslu kvality naplnění daného cíle). Při posuzování správnosti se lze řídit
stanovisky zákazníků či legislativními dokumenty. Dále se autor zabývá konstrukcí ukazatelů a
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interpretací výsledků. V rámci interpretace výsledků doporučuje tzv. spidergrafy. Článek je dále
doplněn názornými příklady. - Pozn.
Unbundling the nation state : government-to-government trade
Dělení národního státu : transakce mezi vládami
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8873, p. 48-49
Státy si začínají navzájem poskytovat různé veřejné služby - od poradenství pro zákonodárce až po
řízení určitých služeb. Následují v tom příklad obchodních společností, které už dávno řadu svých
činností zajišťují subdodavatelsky. Nejedná se o nic nového, jen samotný pojem "government-togovernment" (G2G) může být nový. Služby G2G se mimo jiné rozmáhají i proto, že jsou přirozeným
vyvrcholením tendence jednotlivých států navzájem si krást řešení různých problémů. Dalším
podnětem mohou být škrty v rozpočtu. -- Český překlad článku pod názvem Půjčte nám úředníka viz
čas. Respekt ze dne 10. 2. 2014, s. 38.
Daniel Klimovský ... [et al.]
Zkušenost Litvy s extrémním slučováním obcí
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 62-63
Územní samospráva Litvy, cíle reformy samosprávy formou amalgamizace, obec jako jediný
samosprávný územní celek. Orgány obce, finanční samostatnost obcí.

Veřejné finance. Rozpočet
Kenneth Rogoff ; Malte Fischer, [rozhovor vedl] Tim Rahman
"Eine Reichensteuer würde helfen"
"Pomohla by daň z bohatství"
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 6, S. 30, 32
Profesor Rogoff v rozhovoru vysvětluje, proč ještě nedošlo k obratu při záchraně eura: dluhové
břemeno periferních zemí eurozóny je příliš objemné, takže na základním problému krize eura, což je
krize zadluženosti, se nic nezměnilo. Uvádí obvyklé možnosti, jak dluhy zredukovat (úroky, odklad
splatnosti dluhu či jeho "proškrtání" nebo inflace), a zdůrazňuje, že rychlého snížení dluhu lze
dosáhnout daní z majetku (těch skutečně majetných v postižených zemích), aniž by byla potlačena
spotřeba nebo došlo ke ztrátě pracovních míst, částečně by mohla pomoci i daň z bohatství, tzn.
z akcií, nemovitostí a úspor.
Lucie Semihradská, Adam Čabla
Budget accuracy in Czech municipalities and the determinants of tax revenue forecasting errors
Přesnost obecních rozpočtů v ČR a faktory ovlivňující chybu predikce daňových příjmů
Ekonomická revue, Vol. 16, (2013) No. 4, p. 197-206
Autoři analyzují a hodnotí přesnost obecních rozpočtů a jejich hlavních položek a zkoumají faktory
ovlivňující chyby v prognózách daňových příjmů rozpočtů u 198 obcí s rozšířenou působností
v období 2002-2011 prostřednictvím metody GMM (generalised method of moments). Jejich cílem je
identifikovat hlavní příčiny vedoucí k odlišnostem v chybách mezi jednotlivými obcemi a zhodnotit,
zda v chybách mohou hrát roli také politické faktory a zda politici na obecní úrovni ovlivňují řízení
rozpočtu. Autoři se věnují také úloze predikce daňových příjmů v rozpočtovém procesu obcí.
Daniel Deyl
Čínská dluhová past
Euro, Sv. 2014, č. 5, s. 50-51
Příspěvek přináší pohled na čínský vnitřní dluh a možné předlužení ekonomiky, které se skrývá ve
statistikách. Dluh centrální vlády; rozpočty a zadlužení provinčních vlád; seznámení se systémem
ekonomické decentralizace fungujícím od r. 1994. Ke skrytému dluhu provincií a výsledku auditu
hospodaření provinčních vlád z roku 2013. K udržení současné míry hospodářského růstu jako
podmínce pro úspěšné zvládání dluhových závazků provincií. -- K aktuálnímu makroekonomickému
vývoji Číny a krátkodobému výhledu čínského hospodářství viz s. 56-57.
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Melanie Bergermann ... [et al.]
Der Milliardenwahnsinn : EU-Subventionen
Miliardové šílenství : evropské dotace
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 6, S. 20-25
Daňoví poplatníci členských zemí odvedou ročně do rozpočtu EU 137 mld. eur (za období 2014-2020
by to mělo být 960 mld. eur), zhruba pětina z toho připadá na Německo, které část dostane zpět ve
formě podpory v rámci strukturální politiky EU. Příspěvek na příkladech kriticky hodnotí nejen
neekonomické a nesmyslné nakládání s evropskými dotacemi v Německu, ale i základní "klíč", podle
něhož se stanovuje nárok regionu na podporu (neefektivnost plateb do chudých regionů bez
rozvojového potenciálu) a nedostatečnou kontrolu nakládání s evropskými prostředky. V souvislosti
s kvótou "nestandardně" využitých prostředků EU je zmíněna i systémová chyba, která umožňuje
"odliv peněz špatnými kanály", a také návrh řešení v případech zneužití prostředků z rozpočtu EU
(nulová tolerance vůči podvodům).
Pablo Hernández de Cos and Enrique Moral-Benito
Fiscal consolidations and economic growth
Fiskální konsolidace a hospodářský růst
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 4, p. 491-515
Problematika makroekonomických důsledků fiskální konsolidace. Autoři empiricky dokazují (na
panelu zemí OECD za období 1980-2007), že fiskální konsolidace není exogenní k tempu
hospodářského růstu a že jej krátkodobě negativně ovlivňuje. S tím by měli počítat tvůrci
makroekonomických předpovědí. Existenci zpětné vazby mezi růstem výroby a rozhodnutím o fiskální
konsolidaci autoři dokumentují na případu Japonska z poloviny 90. let, kdy byly konsolidační plány
s ohledem na zhoršení hospodářského prostředí odloženy, dále pak na příkladu Německa a Finska. - Pozn.
David Cronin and Kevin Dowd
Fiscal fan charts: a tool for assessing member states' (likely?) compliance with EU fiscal rules
Fiskální vějířové grafy: nástroj hodnocení (pravděpodobného) vyhovění požadavkům fiskálních
pravidel EU ze strany členských států
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 4, p. 517-534
Členské státy EU mají dodržovat dohodnutá fiskální pravidla a každoročně EK předkládat svoje
střednědobé fiskální plány a související informace o hospodářském vývoji v zemi ve formě
aktualizovaných stabilizačních programů (země, které mají euro) a aktualizovaných konvergenčních
programů (ostatní země EU). Jejich součástí je i analýza citlivosti fiskálních proměnných na změnu
hospodářských podmínek. Ukazuje se, že v případě přetrvávající nejistoty v makroekonomickém
prostředí je vhodnější poskytovat pravděpodobné fiskální výsledky ve formě vějířových grafů.
Příspěvek vysvětluje metodologii pro sestavování vějířových grafů pro schodek státního rozpočtu a
procento střednědobého zadlužení. Použití metody vějířových grafů ilustruje využitím dat
z aktualizovaného výhledu stabilizačního programu Irska na období 2011-2015. V závěru rozebírá
přínosy zvolené metodologie, zejména s ohledem na velký stupeň nejistoty fiskálních plánů. - Pozn.
Hugh Carnegy
Hollande prepares for battle over promised spending cuts
Hollande se připravuje na bitvu o slíbené výdajové škrty
Financial Times, Vol. 2014, No. 38469 (14.2.2014), p. 3
Prezident Hollande připouští, že francouzské daňové břemeno, představující zhruba 46 % národního
důchodu, dosáhlo svého horního limitu. Ve snaze srovnat rozpočtový deficit s cílem Evropské unie a
otevřít cestu pro rozpočtové škrty potřebné ke stimulaci růstu slíbil, že v letech 2015 až 2017 sníží
výdaje o 50 mld. EUR (v tomto roce o 15 mld. EUR). Tyto částky jsou ve Francii, kde se veřejné
výdaje rovnají 57 % hrubého domácího produktu, neobvyklé, ale podle komentátorů jich lze docela
snadno dosáhnout.
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Zdeněk Pikhart
Možnosti hodnocení fiskální pozice a stabilizační fiskální politika
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 6, s. 795-813
Autor se věnuje hodnocení fiskální pozice, nejprve představuje rámec pro hodnocení udržitelnosti
veřejných financí a ukazuje, že pro analýzu udržitelnosti je nejvhodnější používat národně účetní
metodiku podle metodiky ESA95, která je postavena na akruální bázi a vyjadřuje ekonomickou realitu
přesněji než pokladní metodika GFS. Dále se zabývá udržitelností veřejného dluhu, propočítává
dynamiku dluhu při různých scénářích a výchozích mírách zadlužení. Podobně je kvantifikováno
primární saldo potřebné ke stabilizaci vládního zadlužení při různém výchozím zadlužení a následně je
znázorněna konvergence vládního zadlužení ke své rovnovážné úrovni při stabilním tempu růstu
nominálního produktu a celkovém deficitu. Následně autor rozlišuje strukturální a cyklické saldo
veřejných financí a článek uzavírá diskuse nad stabilizační funkcí fiskální politiky v krátkém
i dlouhém období a nad fiskálním pravidlem. - Pozn.
Daniel Klimovský
Rozpočtové hospodárenie obcí na Slovensku
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 64-65
Hospodaření obcí v SR; víceleté rozpočty, význam a druh rozpočtů obcí. Rozpočtové hospodaření
obcí v roce 2012, struktura daňových příjmů. Modernizace sběru rozpočtových dat, implementace
Rozpočtového informačního systému, informace obcí předávané do systému.

Zemědělství
Jana Lososová, Radek Zdeněk
Development of farms according to the LFA classification
Vývoj zemědělských podniků s ohledem na klasifikaci znevýhodněných oblastí
Agricultural economics, Vol. 59, (2013) No. 12, p. 551-562
Příspěvek přináší zhodnocení situace a vývoje českého zemědělství se zaměřením na výrobu a
hospodářské poměry zemědělských podniků od r. 2000 do r. 2011. Autoři zkoumají vzorek
zemědělských podniků roztříděných do tří skupin dle podílu obhospodařované půdy zařazené do
znevýhodněných oblastí (LFA) a dle celkové rozlohy zemědělské půdy (24% podniků bylo z horských
oblastí, 40% z ostatních znevýhodněných oblastí a 36% z oblastí nezařazených do LFA). Vývoj od
r. 2000 analyzují za pomoci ekonomických a statistických metod, zejména finanční analýzy. Na
základě výsledků pak shrnují významné trendy projevující se v daném období pro oblast půdních
zdrojů, skladby produkce, efektivity výrobních faktorů, zisků a ztrát, vývoje podpor, zadlužení,
likvidity a finančního zdraví zemědělského podniku.

Životní prostředí
Luboš Smrčka, Markéta Arltová
Nová generace environmentálních rizik
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 3-20
Problematika ekologické ekonomiky. Příspěvek do diskuze o dopadech dotačních a daňových politik
směřujících k podpoře obnovitelných zdrojů do primární oblasti lidské činnosti, kterou je v dané
souvislosti zemědělská produkce a její okolnosti. Autoři zkoumají důsledky dotační politiky a na
příkladech z ČR dokumentují, jakým způsobem mohou různá vládní opatření, jejichž cílem má být
významný přínos pro ekologii, vést naopak k tomu, že jejich důsledkem je zhoršení mnoha aspektů
životního prostředí nebo zhoršení důležitých ekonomických parametrů. Ukazuje se, že zavádění
nových dotačních programů není provázeno pečlivým testováním jejich dopadů na finanční stabilitu
zemí i na ekologickou stabilitu systémů. Tlak na produkci energetických plodin vede někdy
k porušování pravidel odpovědného hospodaření v zemědělství, což je zjevný nepřijatelný aspekt
celého konceptu podpory obnovitelných zdrojů.
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Životní úroveň
Stanislava Hronová, Richard Hindls
Czech households in the years of crises
České domácnosti v letech krize
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 4, p. 4-23
Příspěvek dokumentuje ekonomické chování domácností v ČR a jejich reakce na hospodářské otřesy.
Prostřednictvím dlouhých časových řad porovnává a analyzuje chování domácností v krizových
obdobích v letech 2009-2012 a na konci 90. let 20. století. Zaměřuje se zejména na dynamiku příjmů a
výdajů domácností, jejich spotřebu a úspory, dále na nefinanční investice domácností, finanční
investice a dluhy i změny v aktivech a zadluženosti domácností. - Pozn.
Vieroslava Holková, Matej Valach
Life quality versus social quality in Slovakia
Kvalita života verzus sociální kvalita na Slovensku
Ekonomické rozhľady, Vol. 42, (2013) No. 3, p. 291-305
Autoři nejprve vysvětlují a odlišují pojmy kvalita života a sociální kvalita a zabývají se měřením a
různými ukazateli kvality života (HDI, IHDI, GII, MPI, Mercerův index aj.). Na základě dat
z mezinárodního porovnání kvality života prostřednictvím vybraných ukazatelů hodnotí pozici
Slovenska. Následně pak prostřednictvím souboru strukturálních ukazatelů používaných od roku 2006
v členských státech EU k hodnocení sociální koheze na národní úrovni autoři provádějí analýzu stavu
sociální kvality na Slovensku a porovnávají ji s průměrem zemí EU. Věnují se nerovnosti v oblasti
rozdělení příjmů, míře ohrožení chudobou, míře materiální deprivace, nízkému stupni dosaženého
vzdělání, dlouhodobé nezaměstnanosti a pozici dětí v domácnosti nezaměstnaných rodičů.
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Daně
27565
Bedřich Křemen
100 legálních daňových triků 2014
Praha : ESAP : Grada, 2014, 249 s.
Příručka nabízí postupy, jak využít platnou legislativu k optimalizaci daňového zatížení. Zabývá se
podáním daňového přiznání k dani z příjmů, způsoby stanovení daňové povinnosti, zdanitelnými
příjmy fyzické osoby, podnikáním obchodní společnosti s.r.o., příjmy osvobozenými od daně,
pojistným na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů. Poskytuje přehled
o uplatňování daňových nákladů. Zmiňuje se i o frekvenci daňových kontrol, způsobech komunikace
se správcem daně a osvobození od platby DPH. - 4. rozš. a aktualiz. vyd. - Obálkový podnázev: více
se dovědět a získat. - ISBN: 978-80-260-4889-3 (brož.)
27564
Miloslav Hnátek, David Zámek
Daňové a nedaňové náklady 2014
Praha : ESAP : Grada, 2014, 228 s.
Správné uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Základní předpisy, judikatura, příklady.
Jednotlivé dílčí oblasti jsou zpracovány do přehledných hesel (např. automobil, cestovní náhrady,
hmotný majetek, daňové odpisy, leasing, odpisy pohledávek, paušální výdaje, poplatky, úroky, škody,
zásoby, zmařená investice atd.) - ISBN: 978-80-260-4890-9 (brož.)
27601
Jan Kocina
Daňové trestné činy
Plzeň : Čeněk, 2014, 358 s.
Monografie komplexně seznamuje s problematikou daňového práva, a to jak z pohledu trestního
práva, tak i správního práva, reprezentovaného zejména daňovým řádem a souvisejícími právními
předpisy. Úvod přibližuje právněhistorický vývoj trestní úpravy daňových trestních činů od roku 1835
do roku 2009. Nosná část monografie je věnována tzv. daňovým trestným činům, jejichž úprava se
nachází ve druhém dílu VI. hlavy trestního zákoníku. Nejčastěji se vyskytující daňové trestné činy
jsou rozebírány s důrazem na platnou právní úpravu, jsou popsána vývojová stadia trestné činnosti,
důvody zániku trestní odpovědnosti a především pak institut účinné lítosti. V návaznosti na
problematiku je také věnována pozornost daňovým únikům v daňových rájích a Evropské unii a jejímu
vlivu na daně. Publikace poskytuje komparaci úpravy daňových trestných činů se Slovenskou
republikou a Německou spolkovou republikou. - ISBN: 978-80-7380-442-8 (brož.)
27568
Jiří Dušek
DPH 2014 : zákon s přehledy
Praha : Grada, 2014, 251 s. : il.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších zákonů. Následují přehledná
zobrazení nejfrekventovanějších oblastí zákona v grafických znázorněních. Pozornost je věnována
také stavební činnosti v režimu přenesení daňové povinnosti. V příloze jsou uvedeny formuláře se
seznamem základních sazeb v EU včetně DIČ, přiznání k DPH, souhrnné hlášení aj. Právní stav
publikace je k 1.1.2014. - 11. vyd. - Obsahuje 10 příloh. - ISBN: 978-80-247-5119-1 (brož.)
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27566
Pavel Prudký, Milan Lošťák
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 : aktualizovaný komentář
k dani z příjmů, příklady zdanění tuzemských i zahraničních příjmů, praktické tipy a rady
Olomouc : ANAG, 2013, 383 s.
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění tiskopisu. Stručný komentář k oddílům zákona o dani
z příjmů fyzických osob č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Dílčí příklady a praktické tipy a
rady z praxe. Popis jednotlivých kolonek tiskopisu a vzory vyplnění. Přehled právních norem a
platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění. Související právní předpisy. - 21. aktualiz. vyd. Obsahuje 3 přílohy. - ISBN: 978-80-7263-845-1 (brož.)
27567
Petr Pelech
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013
Olomouc : ANAG, 2013, 327 s.
Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2012. Příklady zdaňování v průběhu roku
2013 a po jeho skončení a příklady provedení závěrečného ročního zúčtování záloh na daň. Přehled
slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Postupy při vyplnění tiskopisů. Přehled legislativy.
Odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. - 18. aktualiz. vyd. - Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků pro roční období 2013. - ISBN: 978-80-7263-844-4 (brož.)
27569
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činností 2014
Olomouc : ANAG, 2014, 119 s.
Přehled nezdanitelných částí základu daně, přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na dítě, vybraná
ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet měsíčních záloh, solidárního
zvýšení daně, srážkové daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce a
tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti fyzických osob ze závislé činnosti. - ISBN: 978-807263-843-7 (brož.)

Ekonomické vědy. Ekonomie
27459
Joseph E. Stiglitz
Freefall : free markets and the sinking of the global economy
Volný pád : volný trh a úpadek světové ekonomiky
London : Penguin, 2010, xxx, 443 s.
Publikace nabízí pohled významného ekonoma a nositele Nobelovy ceny za ekonomii na příčiny,
průběh a důsledky Velké recese, která propukla v americké ekonomice v roce 2008 a ovlivnila
hospodářství celého světa. Autor kriticky pohlíží na doktrínu o volném trhu, na výkonnost
nespoutaných trhů a na jejich schopnost samonápravy. Vydává se do bitvy názorů a ideí, upozorňuje
na názory vedoucí k selhání politik a uspíšení krize a na poučení, jež nám přinesla. Domnívá se, že
odkaz této krize by měl obsahovat nové pohledy na dlouhotrvající spory o to, který hospodářský
systém zajistí s největší pravděpodobností největší užitek. - Pozn. - ISBN: 978-0-141-04512-2 (brož.)
27581
David N. DeJong and Chetan Dave
Structural macroeconometrics
Strukturální makroekonometrie
Princeton : Princeton University Press, c2011, xvi, 418 s. : tab., grafy, vzorce
Nové vydání vysokoškolské učebnice, ve které se autoři detailně věnují metodologii, modelům a
technikám používaným k analýze sil formujících národní hospodářství. Kladou důraz na ekonometrii
časových řad, podrobně popisují strategie řešení dynamických strukturálních modelů a uvádějí celou
škálu metod používaných k popisu a hodnocení empirických dopadů zahrnující kalibraci, momentovou
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metodu, metodu maximální věrohodnosti i alternativní bayesiánské postupy. Jednotlivé kapitoly se
zabývají DSGE modely, lineárními a nelineárními technikami řešení, přípravou makroekonomických
dat a jejich modelováním, metodami Monte Carlo a metodami empirické analýzy. - 2nd edition - Pozn.
- ISBN: 978-0-691-15287-5 (váz.)
27585
George McCandless
The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models
Základy modelů reálného hospodářského cyklu (RBC) : úvod do dynamického
makroekonomického modelování
Cambridge : Harvard University Press, 2008, xiv, 421 s. : grafy, vzorce
Problematika makroekonomického modelování. Publikace představuje model reálného hospodářského
cyklu (RBC) a novokeynesiánské dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy. Autor v ní
učí, jak si vytvořit jednoduché RBC a novokeynesiánské modely a jak tyto základní modely rozšiřovat
(např. rozšíření o peníze, ceny, mzdové rigidity, finanční trhy, otevřenou ekonomiku). Funkce impulse
response každého modelu ukáže, jak přidaný znak mění dynamiku tohoto modelu. - Pozn. - ISBN:
978-0-674-02814-2 (váz.)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
27588
Alan S. Blinder
After the music stopped : the financial crisis, the response, and the work ahead
Když hudba přestala hrát : finanční krize, reakce na ni a práce, která nás čeká
New York : Penguin, 2013, xix, 476 s. : tab., grafy, rámečky
Autor předkládá svůj pohled na finanční krizi v USA v období 2007-2009, zaměřuje se zejména na
úlohu vládních rozhodnutí a opatření během krize a hledá odpovědi na otázky, zda byla vláda USA
součástí problému, nebo přispěla-li spíše k jeho řešení. Snaží se o vytvoření komplexního pohledu na
tuto dějinnou epizodu se zaměřením na příčiny krize i na zdůvodnění reakcí (zabývá se programem
TARP, TALF, fiskálními stimulačními opatřeními, zákonem ARRA - American Reinvestment and
Recovery Act, nekonvenčními opatřeními měnové politiky a kvantitativním uvolňováním aj.).
Podrobně také rozebírá nápravná a regulační opatření vládní finanční reformy (řízení systémového
rizika, požadavky na kapitál a likviditu, Volckerovo pravidlo, nové uspořádání regulačních a
dohledových institucí, postoj k finančním derivátům, hedgeovým fondům, ratingovým agenturám,
k poskytování hypoték a ochraně spotřebitelů). Dále shrnuje kritické reakce veřejnosti proti
prezidentovi, Kongresu, vládě a Fedu na rozsáhlá záchranná opatření a hledá jejich příčiny. V závěru
autor zvažuje otázky související s "exit strategy" Fedu a jejím načasováním, rozpočtovým deficitem
USA a jeho budoucností, evropskou dluhovou krizí jako největším následným otřesem doprovázejícím
finanční krizi v USA a dědictvím krize pro budoucnost. - Pozn. - ISBN: 978-1-59420-530-9 (váz.)
27563
Václav Klaus
Byla deflace opravdu hrozbou?
Praha : Institut Václava Klause , 2014, 44 s.
Autorova kritická reakce na devizové intervence, které v listopadu 2013 učinila ČNB s cílem snížení
měnového kurzu koruny. Polemika s rozhodnutím vedení ČNB o hrozbě deflace a argumenty, proč
V. Klaus nesouhlasí s devizovými intervencemi ČNB. Přetisky pěti článků V. Klause k této problematice
a jeho spekulace o důvodech ČNB k tomuto rozhodnutí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-04-3 (brož.)

39

Nové knihy v Odborné knihovně MF
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

27578
Oldřich Dědek
Doba eura : úspěchy i nezdary společné evropské měny
Praha : Linde Praha, 2014, 335 s. : il.
Monografie přehledně přibližuje hlavní události, které společnou evropskou měnu provázely od jejího
zrodu v lednu 1999 do první poloviny roku 2013. Jednotlivé kapitoly se věnují Evropské centrální
bance, bilancování prvních deseti let fungování eura, rozšiřování eurozóny, podrobně je zpracováno
krizové období v eurozóně, jeho průběh i provedené reformy. Připomenuty jsou četné dobové
polemiky o přínosech a rizicích společné měny, které v době krize doznaly nebývalého rozmachu.
Faktografie evropské měnové integrace je využívána k objasnění řady praktických aspektů fungování
měnové politiky. Monografie volně navazuje na předchozí autorovu publikaci Historie evropské
měnové integrace: od národních měn k euru (vydaná v roce 2008, signatura 24207). - ISBN: 978-807201-933-5 (brož.)
27583
John Authers
Europe's financial crisis : a short guide to how the euro fell into crisis and the consequences for
the world
Evropská finanční krize : krátký průvodce krizovým vývojem eura a jeho důsledky pro svět
Upper Saddle River : FT Press, 2012, ix, 166 s. : grafy
Autor se zabývá krizí eurozóny, analyzuje, jak se evropské státy propadly do krize, jak k tomuto
problému přispěl vývoj v USA a na rozvíjejících se trzích a jaké dopady má krize eurozóny na zbytek
světa a zejména na USA. Vysvětluje, proč je silné oživení ekonomik ještě daleko, že nedostatky
bankovních systémů skrývají další nebezpečí a jak mezery v konstrukci eurozóny napomohly přenosu
dluhové krize z Ameriky do Evropy. Ukazuje, proč stále reálně hrozí riziko finální krize. - Pozn. ISBN: 978-0-13-313371-4 (brož.)
27584
Thomas Mayer
Europe's unfinished currency : the political economics of the euro
Evropská nedokončená měna : politická ekonomie eura
London : Anthem Press, 2012, ix, 262 s. : tab., grafy
Publikace přináší pohled na vznik a "životní peripetie" společné evropské měny, která byla součástí
velmi ambiciózní politické vize o sjednocení Evropy. Při realizaci projektu eura docházelo
k trestuhodnému opomíjení hospodářských aspektů, které se později mnohokrát vymstily - možná
však právě tato lehkovážnost umožnila zavedení eura. V současné době je zpochybňována forma
projektu eura, protože polevily snahy o celistvou politickou unii a krize eura nutí politiky přehodnotit
architekturu hospodářské a měnové unie. Autor v knize vyjadřuje tezi, že společnou měnovou unii je
možné vytvořit pouze sloučením suverénních států, a nastiňuje možné scénáře dalšího fungování
v případě ztroskotání EHMU. Navrhuje také novou architekturu evropské měnové unie zahrnující
vytvoření Evropského měnového fondu. - Pozn. -- Viz také německý překlad publikace Europas
Unvollendete Währung, sign. 27327. - ISBN: 978-0-85728-548-5 (váz.)
27579
Dimitris N. Chorafas
The changing role of central banks
Měnící se úloha centrálních bank
New York : Palgrave Macmillan, 2013, xvi, 280 s. : tab., grafy
Autor uvažuje nad nezávislou monetární politikou a ztrátou nezávislosti centrálních bank, které se od
ochrany finanční stability a hodnoty peněz v posledních několika letech přesunuly k "hašení požárů"
způsobených hospodářskými a finančními problémy ekonomiky. Ukazuje, že se významné centrální
banky (Fed, ECB, BOE, BOJ) v reakci na hlavní hospodářské problémy posledních deseti let zaměřily
na politické a společenské cíle (jako je záchrana problémových velkých bank, financování fiskálních
deficitů státu, zaplavování trhů likviditou, plná zaměstnanost aj.). Dále rozebírá, čím se vyznačuje
měnová politika v porovnání s politikou fiskální, rychlost oběhu peněz, měnovou bázi a nabídku
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peněz, koncept směny peněz a směnných kurzů na globalizovaném trhu. Věnuje se také udržování
hodnoty peněz a na příkladech vysvětluje rizika inflace, dezinflace, deflace a hyperinflace. Zkoumá
problémy související se změnou úloh centrálních bank i v oblasti dohledu a regulace bankovnictví
(v oblasti finanční stability, finančních inovací, CDS, sovereign credit risk). - Pozn. - ISBN: 978-1137-33627-9 (váz.)

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
27561
[editor Daniel Franklin] ; The Economist
Svět 2014
Praha : Economia, c2013, 114 s. : il.
Ročenka prestižního ekonomického týdeníku The Economist v české verzi. Články o očekávaných
událostech v roce 2014. Předpovědi některých ekonomických a politických tendencí v jednotlivých
světových oblastech (Evropa, USA a Amerika, Asie a Tichomoří, Čína, Blízký východ a Afrika)
i celosvětově a obecně v oblasti financí, obchodu, technologií, vědy a společnosti. Přehledná
předpověď pro 81 zemí a 15 průmyslových odvětví v číslech. V úvodu jsou komentovány
i předpokládané politické a ekonomické události v České republice. - Licenční znění v české verzi pro
Economia. - ISBN: 978-80-85378-63-4 (brož.)

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
27589
John McCormick
European Union politics
Politika Evropské unie
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011, xxiii, 468 s. : grafy, tab., schemata, mapky, rámečky
Vysokoškolská učebnice obsahuje úvod do oblasti politiky Evropské unie, zkoumá historii, instituce,
politický charakter, procesy a postupy i jednotlivé politiky tohoto integračního seskupení. První část se
soustředí na myšlenkový základ a historický kontext vzniku a postupného vývoje evropského
integračního procesu od 50. let 20. století do přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009, smluvní rámec
EU a postavení členských států. Druhá část rozebírá vývoj, strukturu, činnost a kompetence
evropských nadnárodních a mezivládních institucí (Evropská komise, Rada ministrů, Evropská rada,
Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, specializované agentury), evropských politických
uskupení a parlamentních skupin a problematiku voleb, referend a názorů veřejnosti na evropskou
integraci a přijímání toho, co EU představuje. Ve třetí kapitole autor charakterizuje jednotlivé
prováděné politiky a jejich vývoj a právní rámec (veřejná politika, hospodářská politika, politika
hospodářské soutěže, měnová politika eurozóny, zemědělská a ekologická politika, kohezní, sociální a
vzdělávací politika, oblast politiky spravedlnosti a vnitřních věcí, zahraniční politika, obchodní
politika, bezpečnostní a obranná politika), dále politický cyklus a postavení EU v současném světě
v kontextu globalizace, rozšiřování EU a vztahů s ostatními státy. - ISBN: 978-0-230-57707-7 (brož.)

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
27590
Geoffrey P. Miller ... [et al.]
The governance and regulation of international finance
Řízení a regulace mezinárodních financí
Cheltenham : Edward Elgar, c2013, vi, 211 s. : grafy, tab., schémata
Publikace rozpracovává problematiku soukromé regulace a dohledu v různých segmentech odvětví
finančních služeb. První kapitola analyzuje a hodnotí jednotlivé mechanismy a vykonávání této
činnosti privátními firmami působícími na mezinárodním poli v oblasti finančních služeb, druhá se
zabývá OTC deriváty a finančním nástrojem CDS (swapy úvěrového selhání), zaměřuje se zejména na
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trhy CDS a na vývoj a úlohu soukromé regulace a vymáhání u úvěrových derivátů před a po roce 2008
i na úlohu ISDA (International Swaps and Derivatives Association) na trhu CDS v pokrizovém
období. Třetí kapitola se věnuje oblasti mikrofinancování a kritickému přezkoumání úlohy soukromé
regulace a dohledu v této oblasti, ve čtvrté kapitole je analyzována problematika vypořádání
finančních transakcí se zaměřením na IPF (International Payments Framework). Pátá kapitola se
zaměřuje na vývoj koordinovaného a transparentního systému účetních standardů, soustředí se na
harmonizační snahy organizace IASB (International Accounting Standards Board) a na mezinárodní
standardy IFRS. Poslední kapitola popisuje a analyzuje jednu z nejvýznamnějších dohledových
iniciativ v bankovnictví od r. 1980 - rozvoj a vyhlašování standardů a doporučení Basilejským
výborem pro bankovní dohled (Basel Commitee on Banking Supervision) a detailně zkoumá aspekty,
které se týkají procesu samoregulace bank (metody interních ratingů pro úvěrové riziko a pokročilé
metody k řízení operačního rizika). - Pozn. - ISBN: 978-0-85793-947-0 (váz.)

Podnik a podnikání
27582
Jonas Ridderstrale and Kjell Nordström
Funky business forever : how to enjoy capitalism
Funky byznys navždy : jak si užívat kapitalismus
Harlow : Pearson Education, 2008, xxiv, 232 s. : schémata, fotky
Autoři ve svojí knize, která navazuje na předchozí titul Funky business z roku 2000, představují, jak
reagovat na novou ekonomickou realitu v podnikání, ve firmách a v oblasti jejich řízení a marketingu.
Věnují se změnám na současných globálních trzích a poskytují rady, jak se s nimi vypořádat, když se
tradiční technologie, instituce a hodnoty otřásají v základech. Charakterizují specifika "funky
vesnice", klíčové vlastnosti "funky firmy" a rozebírají přístupy a schopnosti, od kterých se odvíjí váš
osobní funky přístup, jedinečnost a úspěšné vedení. - 3rd edition - ISBN: 978-0-273-71413-2 (brož.)
27558
[Jiří Beran ... et al.]
Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů : vznik odpovědnosti, existence
rizika, preventivní opatření, správné postupy v krizové situaci : hotová řešení pro generální
ředitele, jednatele, členy představenstev a dozorčích rad s kompletním zpracováním nového
občanského zákoníku a souvisejících norem
Praha : FORUM, 2013-, 1 sv. +1 CD
Přehled odpovědností členů statutárních orgánů a exekutivních manažerů ve všech typech obchodních
společností. Publikace byla přepracována se zohledněním změn, které vyplývají z nového občanského
zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších novelizací relevantních předpisů s účinností od
1.1.2014. Věnuje se mimo jiné změnám v právním postavení ředitelů (jednatelů, dalších vedoucích
manažerů), souběhu funkce, nutným úpravám smluvní agendy, důsledkům protiprávního jednání
podnikatelů, ochraně spotřebitele, hospodářské soutěži či veřejné zakázce. - Průběžně aktualizovaný
soubor s výměnnými listy.

Pojišťovnictví. Sociální péče
27600II
Marta Ženíšková a kolektiv autorů
Sociální pojištění od 1.1.2014 a dotazy z praxe
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s.
Významné změny v sociálním pojištění zaměstnanců a OSVČ od 1.1.2014: v poskytování
nemocenského, v návaznosti na výši průměrné mzdy, v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Odborná stanoviska k rozličným dotazům z praxe (předání účetnictví, přenesení daňové povinnosti,
paušální výdaje na dopravu v dodatečném daňovém přiznání, finanční dar, virtuální peněženka, odpis
pohledávky, DPH u zásilkového prodeje a jiné). - ISBN: 978-80-87367-44-5 (brož.)
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
27571
Petr Ort
Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy
Praha : Leges, 2013, 176 s.
Teorie a způsoby oceňování nemovitostí na tržních principech. Základní funkce. Metodologie.
Definice tržní hodnoty. Porovnávací, výnosové a nákladové metody. Závěrečná analýza tržní hodnoty.
V dodatcích je popsána tvorba informačních databází potřebných k oceňování majetku a příklady
ocenění pozemku a rodinného domu porovnávací metodou. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-77-9 (brož.)

Právo
27575
Michal Vrajík
Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích
Olomouc : ANAG, 2014, 851 s.
Reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního
práva. Každý z více než 500 publikovaných judikátů je pro přehlednost zkrácen na stěžejní část
odůvodnění, je doplněn krátkým komentářem a posouzením aplikovatelnosti judikátů podle nového
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Zařazeny jsou judikáty publikované
v letech 2011 až 2013 a rozčleněny jsou do oddílů obecná část nového občanského zákoníku, rodinné
právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva a zákon o obchodních korporacích. 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-846-8 (brož.)
27560
Pavel Ryska, Jan Průša
Korupce : ekonomie vs. mýty
Praha : Institut Václava Klause, 2013, 102 s.
Analýza příčin korupce pomocí nástrojů ekonomické teorie. Definice, povaha korupce ve veřejném a
v soukromém sektoru. Státní správa versus soukromý sektor, efektivnost státní správy. Vliv státních
zásahů a regulací na soukromý sektor. Názory k doporučovaným postupům proti korupci a navrhované
řešení - systematické omezení role státu v ekonomice. Politická korupce tzv. dobývání renty. Indexy,
měření korupce a jejich objektivita. Korupce z pohledu psychologie a behaviorální ekonomie. Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-03-6 (brož.)
27570
Robert Zbíral
Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku?
Praha : Leges, 2013, 224 s.
Je přenos pravomocí členských států na EU nezvratným procesem? Vymezení pojmu pravomoc ve
světle integračního procesu a teoretický rámec zpětného přenosu (zpětvzetí). Charakteristika přenosu
pravomocí členských států na EU (komparace z pohledu ústavního práva členských zemí a unijního
práva). Způsoby a možnosti částečného a úplného zpětvzetí pravomocí EU. Procesní podmínky
zpětného přenosu v ústavním právu členských zemí s důrazem na ČR. Empirická analýza hloubky
přenosu pravomocí na EU (míra vlivu unijní legislativy, případová studie měnové unie). Možnosti
úplného převzetí pravomocí nutně spojené s vystoupením ze svazku EU. Odpovědi i na otázky, zda
existují příklady zpětného přenosu pravomocí a zda již bylo dosaženo stavu, kdy členské státy jsou
s EU natolik spjaty, že zpětvzetí pravomocí reálně pozbylo smyslu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-8757672-4 (brož.)
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27574
Ondřej Šmíd, Renáta Šmídová a kolektiv
Rozvod a manželství
Praha : Leges, 2013, 336 s.
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska,
analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních
řízeních soudních. Výklad je doplněn o rozbor problematiky ve slovenské právní úpravě a věnuje se jí
i z pohledu evropské legislativy i mezinárodního práva soukromého. Publikace zpracovává instituty
doposud českému právnímu řádu neznámé, jako je administrativní rozvod, a podává výklad o právní
úpravě rozvodu manželství ve vybraných světových zemích. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-66-3 (brož.)
27600I
Petr Čech
Smluvní právo v novém občanském zákoníku
Praha : Svaz účetních, 2013, 64 s.
Změny smluvního práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který začal platit od 1.1.2014
(zásada kontinuity, změny původních smluv, výjimky, pojem právní jednání, smlouva a její vznik,
konkrétní smluvní typy, náhrady újmy dle nové legislativy). Aktuální informace GFŘ k problematice
"nerealizovaných" kurzových rozdílů. V rubrice Stanoviska k dotazům je řešena např. problematika
účtování o zprostředkování nákupu a prodeje předmětu kulturní hodnoty, zánik závazku dohodou
o narovnání, výpočet odstupného, odměna člena kontrolní komise SVJ aj. - ISBN: 978-80-87367-43-8
(brož.)
27587
by Günter Schmid, Thomas Talos and Nicolas Aquilina
Social gaming in Europe
Sociální hráčství v Evropě
Vienna : LexisNexis Verlag ARD Orac, 2013, xxiv, 228 s. : tab., grafy, rámečky, obr.
Publikace přináší obchodní a právní pohled na problematiku sociálního hráčství a her na sociálních
sítích (social games, resp. social network games) v Evropě. První část přináší základní informace
o hrách na sociálních sítích, jejich definici, typologii a síťové prostředí, dále popisuje sektor sociálních
her, jejich trh a monetizační modely, uvádí podstatná data o trhu a věnuje se business systému a
životnímu cyklu sociálních her. Ve druhé části jsou charakterizovány právní aspekty sociálního
hráčství, v hlavních rysech je popsán právní a regulační rámec dané oblasti v EU a shrnuto sekundární
právo EU použitelné pro provozovatele sociálních her. Následně je podrobněji zjišťován rozdíl mezi
sociálním hráčstvím a hazardními hrami a gamblerstvím a jednotlivá pojetí jsou ilustrována na situaci
v některých státech EU (Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Velká Británie a Malta).
V závěru je nastolena otázka nutnosti regulace sociálního hráčství. - Pozn. - ISBN: 978-3-7007-5420-6
(brož.)
27573
Petr Dobiáš ... et al.
Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář : podle právního stavu k 1. lednu 2014
Praha : Leges, 2013, 528 s.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně
jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Jednotlivé názvy částí zákona: obecná ustanovení,
obecná ustanovení mezinárodního práva procesního, mezinárodního práva soukromého, ustanovení
pro jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů, právní pomoc ve styku s cizinou, řízení o úpadku
(úpadek finanční instituce, úpadek pojišťovny), rozhodčí řízení a uznání a výkon cizích rozhodčích
nálezů. Nový zákon reguluje otázky, které předchozí zákon o mezinárodním právu soukromém a
procesním explicitně neupravoval, např. kvalifikační problém, obcházení zákona, nutně použitelná
ustanovení právních předpisů. V komentáři se odkazuje nejen na vnitrostátní, ale i na relevantní
mezinárodní a evropskou úpravu. Součástí knihy je i použitelná judikatura, významná rozhodnutí
Soudního dvora EU i aktuální znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se upravuje právní
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pomoc justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních. Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-94-6 (brož.)
27572
Tomáš Tintěra
Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku
Praha : Leges, 2013, 198 s.
Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti
s novým občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014. Nejprve kniha přináší rozbor obecných otázek
závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik,
které se zajištěním a utvrzením souvisí. Následuje pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení
v novém občanském zákoníku. Pozornost je věnována jistotě, zástavnímu a zadržovacímu právu,
ručení, finanční záruce i zajišťovacímu převodu práva. Zařazeny jsou též části týkající se uznání
dluhu, smluvní pokuty a závdavku a dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. - ISBN: 978-8087576-75-5 (brož.)

Účetnictví
27592
Sandy Chen
Integrated bank analysis and valuation : a practical guide to the ROIC methodology
Integrovaná analýza a oceňování bank : praktická pomůcka k metodologii ROIC
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014, xvi, 174 s. : tab., grafy
Autor se detailně zabývá praktickým využitím metodologie ROIC (return on invested capital,
rentabilita investovaného kapitálu) pro analýzu bank a prostřednictvím případových studií největších
celosvětových bank ukazuje využití integrované ROIC analýzy a oceňování v praxi. Zmiňuje také
několik dalších nástrojů pro analýzu a oceňování bank, které jsou v praxi používané. - Slovníček
pojmů. - ISBN: 978-1-137-30745-3 (brož.)

Veřejné finance. Rozpočet
E-9503
odbor Finanční politika Ministerstva financí
Metodická příručka Fiskálního výhledu ČR : prosinec 2013
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2013, 21 s. : il.
Metodická příručka k pravidelné pololetní publikaci Fiskální výhled ČR přibližuje základní principy
hlavních metodik používaných k zachycení hospodaření veřejných financí v ČR. Vysvětluje vybrané
pojmy z oblasti veřejných financí. - ISBN: 978-80-85045-51-2 (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2012/metodicka-prirucka-k-fiskalnimuvyhledu--7375
27562
Ministerstvo financí
Státní rozpočet České republiky na rok 2014 : schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
ČR dne 19. prosince 2013
Praha : Ministerstvo financí ČR, leden 2014, 1 sv. : il.
Materiál obsahuje: Část I., zákon č. 475 ze dne 19. prosince 2013 o státním rozpočtu ČR na rok 2014 a
o změně zák. č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2013, ve znění zák. č. 258/2013 Sb. Část
II. obsahuje další vybrané dokumenty: usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 70 ze
4. schůze 19. prosince 2013, usnesení vlády ČR ze dne 25. září 2013 č. 729, makroekonomický rámec
na rok 2014, zprávu ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2014, rozpočty územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a tabulkovou část. - Čj. MF125091/2013/11-1101. - (brož.)
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Legislativní publikace k poválečné historii Československa
V loňském roce získala Odborná knihovna do svého fondu legislativní publikace, vztahující se
k poválečné historii Československa, a to ke znárodnění majetku v roce 1945, milionářské dani z roku
1947 a pozemkové reformě v roce 1948. Jedná se o tituly:
4213II
JUDr. Oldřich Choděra a JUDr. Josef Krásný
Dávky k nápravě měny. Část II, Oceňovací směrnice a normativní vynesení k dávce
z majetkového přírůstku, k dávce z majetku a k daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
(vyplněné vzory přihlášek a přiznání připojeny)
V Praze : Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1946, s. 181-334
Znění vyhlášek MF, které se vztahují k zák. č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce
z majetku a k zák. č. 135/1946 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii. Vyhlášky jsou
tematicky rozčleněny do oddílů: odčitatelnost pojistně-technických rezerv, oceňování zemědělského a
lesního majetku, oceňování činžovních a rodinných domů, oceňování výdělečného majetku,
přepočítací kurzy cizích měn, ocenění cenných papírů, počátek účinnosti zák. č. 134/1946 Sb.,
delegace berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávek, prodloužení lhůty k použití
amnestie, placení majetkových dávek, směrnice pro vyrovnávání rozdílu v cenách, přihlášky částek
zaplacených za připojištění a za pojištění, přihlášky vkladů, životních pojištění a cenných papírů,
potvrzení pro účely majetkových dávek. Výnos MF z roku 1946 - výklad daňové, důchodkové
(poplatkové) amnestie. Vzory vyplněných formulářů - Vydání první - Obsahuje rejstřík k I. a II. části
Dávek k nápravě měny. - (brož.)
4165
Uspořádali JUDr. Rud. Svoboda, JUDr. Boh. Cirkl, JUDr. Jos. Leipert, Jos. Dvořák v ministerstvu financí
Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstku na majetku
Praha : Tomsa, 1948, 159 s.
Znění zákona č. 185/1947 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a o mimořádné dávce z nadměrných
přírůstků na majetku s vysvětlivkami a příklady. Znění oceňovacích předpisů a prováděcích pokynů
z let 1946 a 1948 vztahujících se k zákonu. - Vydání první - Kniha svázaná do pevné vazby. - (brož.)
4217
Za vrchní redakce Ing. Dr. Bedřicha Spáčila zpracovali Dr Ladislav Gillar ... [et al.]
Mimořádné dávky
Praha : Orbis, 1949, 293, [1] s.
V předmluvě k zákonu jsou rozebrány hospodářské předpoklady dávek a zmapováno politické
prosazení zákona v době jeho vzniku. Následuje komentované znění zák. č. 185/1947 Sb.,
o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, ve znění
zák. č. 180/1948 Sb. (novela) a znění souvisejících vyhlášek Ministerstva financí z let 1948 a 1949. 1. vyd. - (váz.)
4169
Zpracoval Tomáš Pásek ... ; S úvodem Doc. Dr. Jaromíra Beráka
Mimořádné dávky : Výklad zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb. ... pro poplatníky i pro členy
kontrolních daňových komisí
Praha : Tiskové podniky Ústř. svazu čs. průmyslu, 1948, 201 s.
Znění zák. č. 185/1947 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných
přírůstků na majetku. Důvodová zpráva a výklad zákona. Přehled ustanovení zák. č. 134/1946 Sb.,
platných a nahrazených odlišnými ustanoveními zák. č. 185/1947 Sb. Výnos MF z ledna 1948
s prováděcími pokyny k zákonu. Vyhláška MF, kterou se upravuje příslušnost úřadů ve věcech
týkajících se tohoto zákona. Součástí publikace je úvod vysvětlující záměr zákona. - Dodatečně
svázáno do pevné vazby. - (brož.)
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4163
Sestavil JUDr. Bohuslav Cirkl
Propadnutí majetku v souvislosti s majetkovými dávkami
Praha : JUDr. Václav Tomsa, 1947, 166 s.
Výklad zákonných podmínek pro vydání výroku o propadnutí majetku. Kdy a který majetek podle
jednotlivých předpisů může být prohlášen za propadlý. Důvody vylučující trestnost, zánik trestnosti,
zánik trestných následků. Vyměření majetkových dávek. Řízení o propadnutí (trestní řízení). Úplné
znění dekretů prezidenta republiky č. 91/1945 Sb. A č. 95/1945 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 153/1945
Sb. a zák. č. 134/1946 Sb. Znění výnosů MF z let 1945 až 1947. - Vydání I. - Kniha svázaná do pevné
vazby. - (brož.)
4168II
Předpisy z oboru působnosti osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy : II. svazek, Předpisy
z oboru působnosti osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy
V Praze : Právní odbor osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy, 1947, 554 s.
Znění zákonů (dekretů) a vyhlášek týkající se působnosti úřadů v těchto oddílech: zajištění
nepřátelského majetku, národní správa, revizní sbory a komise, konfiskace nepřátelského majetku,
restituce, nakládání s konfiskovaným majetkem, úlevy osobám německé národnosti, pokyny
o zachování čs. státního občanství pro osoby židovského původu, bytová péče, motorová vozidla,
soupis konfiskovaných a restitučních majetkových podstat, přednostní uchazeči, úhrady finančních
potřeb, průmyslové podniky určené k likvidaci, rozhlasové přijímače, příslušnost podle dekretu
č. 12/1945 Sb. a 108/1945 Sb., další předpisy týkající se činnosti osidlovacího úřadu a Fondu národní
obnovy (soupisy, vymezení, vyhlášky, ztratné, finanční otázky při převádění konfiskovaného majetku
apod.). - Kniha nově svázaná do pevné vazby. - (brož.)
4166
Směrnice pro provádění soupisu konfiskovaných a restitučních majetkových podstat
V Praze : Osidlovací úřad a fond národní obnovy, 1946, 55 s.
Metodický výklad soupisu tzv. majetkové podstaty podle Dekretu č. 108/1945 Sb. Účel soupisu.
Výklad pojmů (konfiskovaný majetek, restituční majetek, zemědělský majetek, majetek lázeňský,
filmový a znárodněný majetek, majetkové podstaty). Podrobný doporučený postup při soupisu
majetku včetně pokynů k vyplnění jednotlivých položek seznamu kartotékových listů při soupisu. Kniha dodatečně svázaná do pevné vazby. - (brož.)
4219
Zpracovali Dr. B. Cirkl, K. Lang, Dr. A. Sedlecký, Dr. J. Semerád a Dr. R. Svoboda ...
Vyhlášky a výnosy ministerstva financí k zákonu o majetkových dávkách a daňové amnestii
Praha : Tomsa, 1948, 262 s.
Souborné zpracování vyhlášek MF, vynesení MF, rozhodnutí MF, pověřenectva MF a zemských
finančních ředitelství k jednotlivým ustanovením zákona č. 134/1946 Sb., o majetkových dávkách a
zákona č. 135/1946 Sb., o daňové a důchodové amnestii. Předpisy jsou rozčleněny podle jednotlivých
paragrafů zákona o majetkových dávkách. Kromě jednacího čísla a data vynesení MF jsou uvedena též
čísla vynesení pověřenectva MF a zemských finančních ředitelství. - Vydání I. - (váz.)
4216
Sestavili a výkladem opatřili JUDr. Tomáš Soukup a JUDr. František Petrův
Zákon o nové pozemkové reformě : (Trvalá úprava vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
Praha : Orbis, 1948, 297 s.
Znění zák. č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní
půdě). Výklad zákona. Pomůcky pro převádění starých plošných měr na nové. Znění prováděcích
předpisů, pokynů nebo souvisejících zákonů. - I. vydání - (brož.)
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