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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám dubnové 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 implementace unijní legislativy
v oblasti přímých daní v České republice, změna daňového
řádu od 1. ledna 2014, svěřenské fondy z pohledu ochrany
majetku před věřiteli a z hlediska jejich zdanění, změny zákona
o DPH, přeshraniční spolupráce identifikovaných osob a
DPH, stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění
v České republice, nezaměstnanost ve světě a opatření EU
k omezení nezaměstnanosti mladých osob, přísnější fiskální
pravidla pro EU a eurozónu, podmínka kvalitní státní správy a
nové změny v investování fondu kvalifikovaných investorů.
Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na
články z německy psaného tisku na téma situace v Německu
na přelomu let 2013/2014 v oblasti veřejných financí, komentář
k sankcím za nedovolené cenové dohody mezi firmami
výtahového a eskalátorového kartelu, boj s daňovým únikem
v Německu (krátce uvedeny postihy a tresty pro úředníky),
stínové bankovnictví, přehled o činnosti skupiny GE Zig,
zaměřené na ilegální obchod s cigaretami v Berlíně a jeho
okolí, zpřísnění regulačních opatření, týkajících se velkých
zahraničních bank v USA, jednotný mechanismus dohledu
Evropské centrální banky na významné banky. Z anglického
tisku jsme vybrali články empirická analýza vztahu mezi fiskální
decentralizací a velikostí státní správy, smlouva o volném obchodu
mezi EU a Kanadou, optimální zdanění osob s nejvyššími
příjmy, hodnocení opatření G20 proti daňovým rájům, nové
směry vývoje v boji s úniky v oblasti antidumpingových a
vyrovnávacích cel, testování bank v Itálii, inflace a deflace
v eurozóně a zdanění podniků přenášejících své sídlo do
zahraničí v rámci EU. Nedostatečná konkurenceschopnost ve
Francii je obsahem článku ve francouzštině. Články s názvem
Čínu dohání vlastní dluh a Ekonomické otázky spojené
s transatlantickým partnerstvím jsou rovněž ve francouzštině.
Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný
změnám v daních SR od roku 2014 a boji s daňovými podvody
v oblasti DPH v SR.
Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek
Finanční policie a Daňová Kobra.
Těšíme se na Vaše požadavky na plné texty odborných
článků i nové knihy.
Mgr. A. Sahánková
VO 3003
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AKTUALITY

Sektorové analýzy firmy Bisnode (dříve ČEKIA) 2014

Z produkce Ministerstva financí

Výroba pryžových a plastových výrobků
Dokument hodnotí postavení daného segmentu
v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor
vývoje základních ekonomických charakteristik,
popis podnikatelské základny a vlastnické
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém
odvětví působí (součástí je popis aktuálního
legislativního rámce, přehled základních
podpůrných prostředků ze strany EU a ČR,
které mohou subjekty v odvětví využívat).
Nechybí zde také údaje o vývoji produkce
vybraných výrobků v jednotlivých oborech
(detailně je pozornost věnována výrobním
charakteristikám v NACE 22.1 a 22.2) a postavení
významných výrobců na tuzemském trhu.
Dokument rovněž obsahuje vývoj finančních
poměrových ukazatelů sektoru, potažmo
jednotlivých firem – ukazatele likvidity, aktivity,
rentability a zadluženosti, stejně jako rozložení
podnikatelské základny odvětví dle 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.

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

Na internetových stránkách MF je k dispozici Státní
rozpočet v kostce. Cílem brožury, která je k dispozici
na adrese http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2014/
rozpocet-v-kostce-17505 je přiblížit problematiku státního
rozpočtu veřejnosti. Popisuje hlavní funkce státního
rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy
a přináší konkrétní informace k rozpočtu na rok 2014.
Směrnice upravující Vydavatelskou činnost
Ministerstva financí
Chtěli bychom znovu připomenout platnost Směrnice
číslo 9/2008 Vydavatelská činnost Ministerstva financí.
Dle této směrnice je nutno postupovat při vydávání
periodického tisku nebo neperiodických publikací.
Útvary ministerstva, pokud vydávají periodický tisk
nebo neperiodickou publikaci, mají povinnost to
oddělení Finanční a ekonomické informace ohlásit
vyplněním příslušného formuláře, který je přílohou
směrnice, a předat příslušný počet publikací pro
odevzdání povinných výtisků dle zákona.

Plný text sektorové analýzy:
Úvod
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/04/Vyroba_pryzovych_
a_plastovych_vyrobku/uvod.pdf

Monitoring

Studie odvětví
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/04/Vyroba_pryzovych_
a_plastovych_vyrobku/studie_odvetvi.pdf

Pravidelný speciální monitoring, tentokrát na téma
Záchranný bankovní fond, 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.

Vývoj v číslech
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/04/Vyroba_pryzovych_
a_plastovych_vyrobku/vyvoj_v_cislech.pdf

Metodika
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/04/Vyroba_pryzovych_
a_plastovych_vyrobku/Metodika_studie_odvetvi.pdf

Sektorové analýzy
Úplné znění zákonů (ÚZ)

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy Bisnode
(dříve ČEKIA)
Archiv sektorových analýz z let 2009 - 2013

Odborná knihovna MF zařadila v posledním
měsíci do svého knihovního fondu publikace

http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php

27605/1011
Daňový řád. Daňové poradenství. Finanční správa:
redakční uzávěrka 27.1.2014
27605/1013
Obchodní korporace : zákon o obchodních
korporacích + rejstřík : redakční uzávěrka 3.2.2014
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27605/1014
Sociální pojištění 2014 : pojistné na sociální
zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové
pojištění, organizace a provádění sociálního
zabezpečení : redakční uzávěrka 3.2.2014
27605/1015
Sociální zabezpečení 2014 : státní sociální podpora,
dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální
služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční
minimum : redakční uzávěrka 3.2.2014
27605/1010
Účetnictví podnikatelů. Audit : zákon, prováděcí
vyhláška, standardy : redakční uzávěrka k 27.1.2014
27605/1009
Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2014 :
syntetické účty ke směrné účtové osnově, provázanost
účtové osnovy s rozvahou a výsledovkou
27605/1016
Živnostenské podnikání : předpisy regulující
podnikání : redakční uzávěrka 3.2.2014
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Téma měsíce: Finanční policie a daňová kobra
Ing. Bc. Taťána Baslová
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace
Jako téma tohoto měsíce byla zvolena finanční policie a daňová kobra. Vzniku útvaru, který by měl
odhalovat trestné činy z oblasti finanční kriminality, je v současné době věnována v tisku velká
pozornost. Tento článek by měl proto stručně představit, jak fungují podobně zaměřené útvary
v několika vybraných zahraničních zemích.
Jedním ze států, ve kterých je určitá forma finanční policie zavedená, je Itálie. V Itálii funguje
tzv. Guardia di Finanza (Finanční stráž). Její úkoly, historie a struktura jsou popsány například
v publikaci Italy Justice System and National Police Handbook1. Finanční stráž má v Itálii dlouhou
tradici, prvopočátky vzniku podobně zaměřeného orgánu sahají až do 18. století. Útvar zaměstnává
přibližně 68.000 policistů. Ti působí také ve službách Europol a OLAF,2 se kterými Finanční stráž
úzce spolupracuje. Guardia di Finanza spadá do kompetence ministra ekonomiky a financí.
Organizační struktura útvaru je poměrně komplikovaná. Její součástí je několik specializovaných
oddělení, mj. například skupina zaměřená na vyšetřování organizovaného zločinu. Finanční stráž
provádí také daňové a celní kontroly. Má za úkol bojovat proti daňovým únikům, finanční kriminalitě,
pašování, praní špinavých peněz, ilegálnímu obchodu s drogami a proti mnoha dalším typům trestných
činů.
V lednu letošního roku oznámila italská vláda dle článku Italy employs new special agents in
campaign against tax evasion3 zahájení kampaně v boji proti daňovým únikům a subjektům, které
skrývají svůj majetek v zahraničí. Za tímto účelem najala speciálně vycvičené tajné agenty, hovořící
několika cizími jazyky a disponující ekonomickými a právními znalostmi. Skupina začala fungovat
v září roku 2013 a během několika měsíců se jí podařilo získat zpět okolo 700 milionů eur. Podle
údajů z roku 2013 přitom činí daňové úniky v Itálii přibližně 53 miliard eur ročně, tj. 3 % HDP země.
Agenti jsou rozmístěni v několika centrech po celé Itálii. Jejich koordinaci má na starosti právě
Guardia di Finanza.
O vzniku Spolkové finanční policie (Bundesfinanzpolizei) uvažovalo v uplynulých letech také
Německo. V Německu požadovala vznik spolkové finanční policie, úřadu, který měl bojovat proti
finanční a hospodářské kriminalitě, pašování a praní špinavých peněz, především levice.4 V červnu
loňského roku návrh na zřízení finanční policie Bundestag zamítl.5 Článek Auf der Suche nach den
Steuern6 z ledna letošního roku zmiňuje některé problémy a otázky, které jsou se vznikem finanční
policie v Německu spojené. Například není zcela jasná podoba takového útvaru. Neví se také přesně,
jaké delikty by měl úřad vlastně vyšetřovat. Podle názoru Franka Buckenhofera, jednoho
z představitelů německé policejní odborové organizace (Gewerkschaft der Polizei, GdP), mluví
o Spolkové finanční policii téměř každý, nikdo si však pod tímto pojmem nepředstavuje to samé. GdP
byla v minulosti jedním ze subjektů, který nutnost zřízení finanční policie v Německu zdůrazňoval.
Tato organizace plánovala, že by se finanční policie zabývala takovými úkoly, které dnes mají
1

Italy Justice System and National Police Handbook. 1. vyd. Washington: IBP, 2009. ISBN 1-4387-2542-6.
Dostupné také online z:
http://books.google.cz/books?id=qnL4EMUhaSEC&lpg=PA1&hl=cs&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
2
Evropský úřad pro boj proti podvodům
3
GBTIMES ITALY. Italy employs new special agents in campaign against tax evasion. In: gbtimes.com
[online]. January 24, 2014, 12:59 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://gbtimes.com/world/italy-employs-newspecial-agents-campaign-against-tax-evasion
4
Linke fordert eine Bundesfinanzpolizei. In: Die Welt [online]. 11.01.13 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article112683161/Linke-fordert-eine-Bundesfinanzpolizei.html
5
DEUTSCHE ZOLL- UND FINANZGEWERKSCHAFT. Konzept einer "Bundesfinanzpolizei" gescheitert. In:
NA Presseportal [online]. 05.06.2013, 16:13 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z:
http://www.presseportal.de/pm/53233/2486848/konzept-einer-bundesfinanzpolizei-gescheitert
6
Auf der Suche nach den Steuern: Braucht Deutschland dazu eine Bundesfinanzpolizei? In: Branderburgische
Landeszentrale für politische Bildung [online]. 16. Januar 2014, 18.00 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z:
http://www.politische-bildung-brandenburg.de/node/9792
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v Německu na starosti zaměstnanci Spolkové celní správy (boj proti praní špinavých peněz, práci na
černo či pašování). Spolková celní správa nicméně úlohu finanční policie stejně čím dál více přebírá:
článek Programmiertes Chaos7 zveřejněný v Handelsblatt na počátku února například informuje
o převedení pravomoci výběru daně z motorových vozidel právě na zaměstnance celní správy. Celní
správa se dále podílí spolu se Spolkovou agenturou práce na kontrolách zaměstnávání na černo, bojuje
proti značkovému pirátství a kontroluje praní špinavých peněz.
Dalším ze států, ve kterém určitá forma finanční policie funguje, je Rakousko. Rakouská finanční
policie působí v nynější podobě od 1. července 2013.8 Útvar se vyvinul z jednotky KIAB (Kontrolle
illegaler Ausländerbeschäftigung, Kontrola ilegálního zaměstnávání cizinců), která fungovala při
celních úřadech od roku 2002. Útvar poté prošel postupně několika změnami z hlediska zařazení. Nyní
je rakouská finanční policie samostatnou organizační jednotkou sídlící na pobočkách finančních úřadů.
Její klíčovou úlohou je provádění kontrol ve snaze odhalovat daňové úniky a podvody v dalších
oblastech (ilegální zaměstnávání). Finanční policie dále sleduje například dodržování zákona
o hazardu. Cílem všech zmíněných činností je ochrana finančních zájmů Rakouska. Konkrétní
pravomoci policie se vždy odvíjejí od zákona, jehož dodržování policie sleduje.
V loňském roce se v tisku objevily také články, které činnost rakouské finanční policie kritizují.
Například při jedné z kontrol zaměřené na kamiony bylo zadrženo několik řidičů, jejichž firma měla
v té době nedoplatky na daních. Aby mohli řidiči pokračovat v jízdě, byli jejich zaměstnavatelé nuceni
bezprostředně splatit značnou část nedoplatku v hotovosti.9 Objevila se také kritika postupu při
kontrole dodržování zákona o hazardu – policistům stačí pouhé podezření k tomu, aby zabavili
například hrací automat.10 Jiný článek zmiňoval přísný postup při kontrole nelegálního zaměstnávání,
kdy finanční policie potrestala dobrovolníky například z řad hasičů, kteří pomáhali při stavbě haly
v obci St. Urban.11 Uvedené články dokazují, že nemá finanční policie v Rakousku vždy jednoduchou
situaci a že se občas její jednání setkává ze strany veřejnosti s určitou mírou nepochopení.
Finanční policie, resp. „daňová kobra“, funguje také na Slovensku. Právě slovenský útvar by se měl
stát inspirací České republice při bojích s daňovými úniky velkého rozsahu (úniky na DPH,
kolotočové podvody). Na rozdíl od např. italského útvaru je slovenský útvar více flexibilní, podléhá
vedení čtyř institucí (Finanční správy, Generální prokuratury, vedení Prezidia policejního sboru a
Národní kriminální agentury).12 Velikost vyšetřovatelského týmu vždy závisí na rozsahu případu,
který tým řeší.
Mezi velké případy, které se Kobře podařilo odhalit, patřila například akce Bugina,13 která odhalila
podvodníky fiktivně obchodující se dřevem. Ti způsobili neoprávněným nadměrným odpočtem DPH
Slovensku škodu ve výši šesti milionů eur. Uvedený podvod spadal do kategorie kolotočových
podvodů. Do řetězce se zapojilo celkem třicet firem, 17 z nich požadovalo vyplacení nadměrného
odpočtu. Do akce byli zapleteni také podvodníci z Maďarska. Dalším případem neoprávněného
7

HILDEBRAND, Jan. Programmiertes Chaos. Handelsblatt. 3. 2. 2014, Nr. 23, S. 1, 4-5. ISSN 0017-7296.
Finanzpolizei. Bundesministerium für Finanzen [online]. Bundesministerium für Finanzen, © 2014 [cit. 201404-08]. Dostupné z: https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/finanzpolizei/finanzpolizei.html
9
RÖSSLER, Wolfgang. Finanzpolizei verärgert Kärntner Unternehmer. In: WirtschaftsBlatt [online].
27.09.2013, 09:24 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z:
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nadměrného odpočtu DPH, který se Kobře podařilo odhalit, byl například případ Iluzionista (podvod
s převody práv k předmětům duševního vlastnictví).14
Česká daňová kobra, jejíž vznik byl oficiálně oznámen 11. dubna,15 bude tvořena zástupci Finanční
správy, Policie ČR a Celní správy ČR a bude fungovat na bázi spolupráce jednotlivých útvarů. Jak již
bylo zmíněno, důvodem vytvoření „Kobry“ je především snaha účinněji bojovat s daňovými úniky,
zejména v oblasti spotřebních daní a DPH. Podle vyjádření Karla Bačkovského z ministerstva vnitra
by Kobra měla začít působit poměrně brzy, během června-září tohoto roku.16

14

TASR. Daňová kobra zachránila päť miliónov eur. In: Teraz.sk [online]. 11. októbra 2013, 11:59 [cit. 201404-03]. Dostupné z: http://www.teraz.sk/slovensko/danova-kobra-slovensko/60940-clanok.html
15
ZEMAN, Marek. Ministr financí a ministr vnitra podepsali dohodu o spolupráci při boji proti daňovým
únikům. In: Ministerstvo financí ČR [online]. 11. 4. 2014, 12:50 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/ministr-financi-a-ministr-vnitra-podepsa-17584
16
BAČKOVSKÝ, Karel. Interview. In: Den podle… Radio, ČRo Plus, 11. dubna 2014, 17:10.
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Daně
Hermann Olbermann
Aus für Schwarzfahrer
Konec černých taxikářů
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 9, S. 11
Eliminace daňového úniku u živnosti taxislužeb v Německu (čtvrtina obratu tj. jedna mld. eur); krátce
k povinné instalaci fiskálního taxametru v každém vozidle taxislužby do konce roku 2016. Podíl
vybavenosti hamburských taxíků fiskálním taxametrem (s dotací).
Zdeněk Morávek
Daň z nabytí nemovitých věcí
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 2-3, s. 19-22
Poplatník daně z nabytí nemovitosti, daňová povinnost v případě nabytí nemovitosti svěřenským
fondem. Předmět daně, základ daně (odkaz na postup pro určení nabývací ceny), sazba daně. Podání
daňového přiznání. Příklady.
Marcel Pitterling, Eva Sedláková
Daň z příjmů fyzických osob od 1.1.2014
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 6-19
Příspěvek se zaměřuje na legislativní změny v dani z příjmů fyzických osob, je koncipován jako
průvodce klíčovými změnami v jednotlivých paragrafech a přináší modelové případy, jejichž cílem je
přiblížit praktickou aplikaci vybraných změn. Klíčové právní předpisy, které přinesly uvedené změny,
jsou zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho
inkasního místa.
Xénia Makarová, Dana Meager
Daňové zmeny sa šijú priamo na tele : kontrolný výkaz DPH má podporiť férový biznis
Trend, Sv. 24, (2014) č. 7, s. 22-23
Změny v daních SR od roku 2014, boj s daňovými podvody v oblasti DPH v SR, elektronický daňový
audit formou kontrolního výkazu o tuzemských dodávkách zboží a služeb, subjekty s povinností
kontrolního výkazu.
Donata Riedel, Thomas Sigmund
Das Schweigen der Ämter
Mlčení úřadů
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 27 (7.2.2014), S. 10-11
Zveřejňování případů prominentních daňových hříšníků, kteří využili institutu sebeudání, z hlediska
dodržování daňového tajemství v Německu. - Navazující příspěvek na s. 10-11 se věnuje realitě
absolutní transparentnosti údajů o majetkových poměrech občanů ve Švédsku a Norsku (přístupných
nejen institucím, ale např. i sousedům), což prakticky odbouralo daňové tajemství.
Rainer Hüttemann
Der geänderte Anwendungserlass zur Gemeinnützigkeit : BMF-Schreiben vom 31.1. 2014,
DB0648945
Pozměněný prováděcí předpis k dobročinnosti : přípis Spolkového ministerstva financí ze 31.1.
2014, Der Betrieb 0648945
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 9, S. 442-448
Přehled změn z titulu prováděcích předpisů k německému odvodovému řádu pro oblast daňově
zvýhodněných účelů resp. pro dobročinnou praxi (představuje sladění se zákonem o větší podpoře
výkonu čestných funkcí); vyloučení extrémistických seskupení či vybraných druhů sportů z daňového
zvýhodnění, úlevy a zjednodušení pro plnění v sociální oblasti, podmínky nakládání s prostředky
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(daňově neškodné činnosti atd.), statutárně stanovená dobročinnost, rezervy a tvorba majetku,
(faktické) obchodní vedení, částečná daňová povinnost (účastí na osobních společnostech). - Pozn.
Niklas Hoyer
Die nächste Welle : Schwarzgeld
Příští vlna : černé peníze
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 8, S. 92-93
Boj s daňovým únikem v Německu; v komentáři věnovaném diskuzím o zpřísnění podmínek tzv.
sebeudání a novým možnostem pro daňové pátrače jsou krátce uvedeny postihy/tresty v případě
daňového úniku úředníků či dokonce pracovníků finančních úřadů.
Zdeňka Hušáková
DPH u rekvalifikačních kurzů
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 12-16
Předpoklady uplatnění DPH u rekvalifikačních kurzů; místo plnění, zdanitelné/osvobozené plnění,
povinnost přiznat daň či uskutečnění osvobozeného plnění, základ daně, daňové přiznání, akreditovaná
osoba. Stanovení obratu, odpočet daně. Příklady.
Henning Krumrey
Dreier mit dem Fiskus
Trojka s fiskálem
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 7, S. 39
Zdanění sexu za úplatu v Německu, názory a návrhy na zdanění příjmů z komerčního sexu (např. DPH
či záloha na daň; odhadovaný obrat v této oblasti podnikání dosahuje cca 15 mld. eur ročně).
Petr Gola
Evropské země mění příliš často sazby daní
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 3, s. 26-27
Změny v daňové oblasti v zemích EU na rozdíl od vyspělých mimoevropských států jsou častější a
daňové zatížení je vyšší, stručný komentář popisuje změny hlavních daní (DPH) ve světě a sazby daně
z příjmů právnických osob v roce 2013 a 2003. - Pozn.
Michael Tell
Exit taxation within the European Union/European Economic Area - after Commission v. Denmark
(C-261/11)
Zdanění podniků přenášejících své sídlo do zahraničí v rámci Evropské unie / Evropského
hospodářského prostoru - po projednání případu Komise v. Dánsko (C-261/11)
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 2-3, p. 47-55
Článek přináší analýzu režimů zdanění podniků přenášejících své sídlo do zahraničí (exit taxation) se
zvláštním zřetelem na nedávné rozhodnutí ESD v případu Komise versus Dánsko (C-261/11). Autor
nastiňuje přijatelný rozsah režimů exit tax pro podniky, analyzuje nevyřešené případy, které zahrnují
délku odložení, záruky pro odložené exit taxes a úroky z nich, a zkoumá slučitelnost navrhovaného
režimu pro exit tax v Dánsku s praxí v EU. - Pozn.
Jan Hildebrand
Gefährliche Nebenwirkung
Nebezpečný vedlejší účinek
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 44 (4.3.2014), S. 12
Boj s daňovými úniky; překážkou uzavření dohody o zlepšení výměny informací o daňových
záležitostech mezi Německem a Singapurem je možnost zneužití informací poskytovaných
Německem, což může v Singapuru některé osoby vystavit riziku trestu smrti.
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Jan Široký
Implementace unijní legislativy v oblasti přímých daní v České republice
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 5, s. 25-29
Unijní legislativa k přímým daním (přehled základních směrnic), konkrétní ustanovení vyplývající
z povinnosti implementace základních předpisů EU do české národní legislativy. Směrnice o fúzích
(institut split-off), Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností,
Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě plateb úrokového charakteru, Směrnice o zdaňování
úroků a licenčních poplatků.
Bundesministerium der Finanzen
Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer
Církevní daň u výnosů zdaňovaných srážkovou daní
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 2, S. 19-26
Změna metodiky při výběru církevní daně z kapitálových výnosů zdaňovaných srážkovou daní
v Německu od roku 2015. Systém srážkové daně, dosavadní postup odvádění daně (formou přirážky
ke srážkové dani). Nový postup (zjednodušení odvodové povinnosti), aktualizace povinnosti odvodu
církevní daně, blokace informace o příslušnosti k církvi.
Vladimír Šretr
Komplikace zákona o DPH
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 5, s. 2-6
Kritický pohled na nedostatečně plněné úkoly státu v oblasti (způsobu tvorby) právních norem
prezentované na příkladech z oblasti DPH; opravy nesprávné sazby DPH, daňový doklad a přílohy
daňového dokladu, doklady o přijaté platbě a nárok na odpočet DPH, závdavek a DPH.
Libor Kazda ; [rozhovor vedl] Vojtěch Blažek
Lepší je peníze hned zmrazit než čekat na soudy
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 60 (26.3.2014), s. 3
Nový ředitel Finančního analytického útvaru MF v rozhovoru reaguje na dotazy ohledně oznámení
o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s ČEZ, o svém novém pracovním zařazení,
ohledně prolínání činností útvaru mezi sledováním praní špinavých peněz a daňovou kriminalitou a
spolupráce s daňovou a celní správou ČR. -- Viz také příspěvek na s. 1 a informace o jednom
z historicky největších daňových podvodů s pohonnými hmotami v ČR na s. 2.
Pavel Kyselák
Má, nebo nemá podat zaměstnanec ze Slovenska daňové přiznání?
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 5, s. 10-14
Povinnost slovenských občanů zaměstnaných v ČR podat daňové přiznání, daňové postavení těchto
zaměstnanců (ne/rezidentství) a nárok na uplatňování daňových slev, formulář "Potvrzení o daňovém
domicilu", definice daňového rezidenta ČR, určování daňového rezidentství u fyzických osob (např.
pendlerů).
Jaroslav Kobík, Jakub Hajdučík
NePOPulární POP
Daňový expert, Sv. 2014, č. 1, s. 7-18
POP, postup k odstranění pochybností (často v souvislosti s nadměrnými odpočty DPH). Kritika
občasného necitlivého, neproporcionálního a pomalého uplatňování procesního instrumentu daňové
správy, což může způsobit značné provozní a ekonomické potíže i velkým daňovým subjektům.
Zahájení POP, doba trvání POP, ukončení POP. Judikáty ÚS, NSS. K potřebě využití institutu tzv.
zásahové žaloby; citované rozsudky Soudního dvora EU. Navrhované řešení pro správu daní
(využívání § 145 odst. 1 daňového řádu - možnost vyměřit daň podle pomůcek), doporučení daňové
správě ohl. dodržování povinností při odhalování nesrovnalostí a podvodů na DPH. - Pozn.
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Karel Janda
Novelizace zákona o dani z nemovitostí
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 2-3, s. 12-18
Nová právní úprava daně z nemovitostí (plně kompatibilní s právem EU); nová definice nemovité
věci, nový katastrální zákon, složení daně z nemovitostí (daň z pozemků + daň ze staveb), změna
předmětu daně z pozemků, změny v ustanoveních o poplatnících daně z pozemků, úprava osvobození
od daně z nemovitých věcí, změna charakteristiky předmětu daně ze staveb a jednotek, stanovení
základu daně, nový paragraf o zvýšení. Zaokrouhlování základu daně. Správa daně z nemovitých věcí,
solidární daňová povinnost. Daňové přiznání, dílčí daňové přiznání. Oprávnění správce daně vyměřit
daň z moci úřední. Splatnost daně.
Jana Jarešová
Novely daňového řádu. Pokračování
Daňový expert, Sv. 2014, č. 1, s. 2-6
Legislativní změny zasahující do úpravy daňového řádu, přehled změn z titulu zákona o JIM
s účinností od 1.1. 2014 (zrušení nutnosti zhotovovat úřední záznam o úřední osobě v dané věci,
doručování zásilek právnickým osobám, rozšíření informační povinnosti správce daně, jednoznačnější
definice k pojmu "upřesnit rozsah daňové kontroly", předvolání osoby při jiném postupu při správě
daní, stanovení záloh jinak, změny v ustanoveních o daňové exekuci, podání daňového přiznání
právnickou osobou v likvidaci atd.). - Pozn.
Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Stefanie Stantcheva
Optimal taxation of top labor incomes: a tale of three elasticities
Optimální zdanění nejvyšších příjmů: příběh tří elasticit
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6, (2014) No. 1, p. 230-271
Autoři se zabývají otázkou optimální výše zdanění osob s nejvyššími příjmy. V článku je vyvinut
model, ve kterém osoby s vysokými příjmy na zvýšení zdanění příjmů reagují třemi možnými
způsoby: změnou nabídky práce, vyhýbáním se dani a vyjednáváním o kompenzacích. Teorie je
podpořena empirickým výzkumem na mikro- i makroúrovni s použitím dat z USA i ostatních zemí
OECD. - Pozn.
Drahomíra Martincová
Poznámky k daňovému režimu společenství vlastníků jednotek do konce roku 2013 a po 1.1.2014
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 41-45
Autorka nejprve shrnuje zákonnou úpravu a daňový režim společenství vlastníků jednotek (dle zákona
o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. v platném znění, SVJ bylo považováno za tzv. neziskového
poplatníka) do konce roku 2013. Dále pak seznamuje s řešením problematiky bytového
spoluvlastnictví od r. 2014 v novém občanském zákoníku (ustanovení § 1158 a násl.), jelikož zákon
o vlastnictví bytů byl zrušen. Věnuje se novému daňovému režimu společenství vlastníků jednotek dle
zákona o dani z příjmů (SVJ již není považováno za veřejně prospěšného poplatníka) a charakterizuje
záměry provedených změn.
Luboš Kreč
Proti podvodům s naftou či lihem vyjedou laboratoře v dodávkách : daňové úniky
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 59 (25.3.2014), s. 5
Informace o plánech celní správy používat v ČR mobilní laboratoře jako nástroj pro zabránění
daňovým únikům (spotřební daně u benzínu, nafty, lihu). Dále stručně k aktuálnímu odhalování
podvodů s pohonnými hmotami.
Vladimír Šretr
Přeshraniční spolupráce identifikovaných osob a DPH
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 2-5
Novela zákona o DPH, aplikace pojmu identifikovaná osoba. Definice osob pro účely zákona o DPH
(osoba povinná k dani, plátce daně, identifikovaná osoba, osoba neusazená v tuzemsku).
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Identifikovaná osoba při poskytnutí služby do jiného členského státu, identifikované osoby při přijetí
služby z jiného členského státu. Místo zdanitelného plnění. Příklady.
M. Brüggmann, J. Hildebrand
Staatsfinanzen per Lotterie saniert
Sanace státních financí prostřednictvím loterie
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 43 (3.3.2014), S. 10
Boj s daňovým únikem v oblasti DPH; úspěch účtenkové loterie v SR.
Václav Zíka
Stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 46-49
Autor seznamuje s významnou součástí mezinárodních hospodářských vztahů - problematikou
vyloučení, resp. zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmu, popřípadě i majetku, jež může být
vzájemně koordinováno bilaterální smlouvou o zamezení dvojímu zdanění. Charakterizuje hlavní cíle
a účely těchto mezinárodních smluv, počty platných smluv i nejnovější vývoj v této oblasti v ČR. Ve
druhé části příspěvku je shrnut stav k 1. lednu 2014, autor informuje, které mezinárodní smlouvy
vstoupily v roce 2013 v platnost, které další jsou projednávány, podepsány a schvalovány i se kterými
zeměmi se očekávají budoucí jednání.
Norbert Häring
Stimmt es, dass uns Österreich im Kampf gegen Steuerflucht voraus ist?
Je pravda, že je Rakousko v boji s daňovým únikem před námi?
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 39 (25.2.2014), S. 8
K návrhu rakouského zákona, který zakáže snižování zisku prostřednictvím vnitrokoncernových
licenčních poplatků (jejich odpočet by se měl odvíjet od daňové sazby v příslušné zemi). Opatření je
považováno za přínos k rovné soutěži - středně velký podnik či provozovna by jinak neobstála
v konkurenci zahraničních řetězců, které odpisem poplatků minimalizují svou daňovou povinnost
(obvykle přes holding v Delaware či Nizozemsku). Návrh rakouského zákona se opírá o právní názor,
kterým se vymyká režimu zdanění licenčních plateb mezi podniky v různých zemích stanovenému
evropskou směrnicí o licencích.
Norbert Häring
Stimmt es, dass viele Minijobberinnen ziemlich teure Autos fahren?
Je pravda, že mnohé ženy pracující na velmi krátký úvazek jezdí v pěkně drahých autech?
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 43 (3.3.2014), S. 10
Kritický pohled na obvyklou praxi osob samostatně výdělečně činných s velmi dobrými příjmy
v Německu, jimž se vyplatí zaměstnat manželku v režimu tzv. minijobu (např. při vyřizování
administrativy) a prakticky na náklady státu si "zafinancovat" druhé soukromé vozidlo. Daňový režim
služebních vozidel (Dienstwagenregelung). -- Daňové zátěži v případě minijobu manželky
zaměstnance do 450,-/nad 450,- eur měsíčně se věnuje příspěvek v Handelsblattu, č. 34 z 18. února
2014, s. 8.
Jan Tryzna
Svévole, nebo nutnost? : obhájit selektivní daň z hlediska ústavního práva bude obtížné
Euro, Sv. 2014, č. 11, s. 52-53
Polemický diskuzní příspěvek k záměru vlády zavést sektorové zdanění poskytovatelů
telekomunikačních služeb v ČR. Autor poměřuje tento záměr optikou nálezů Ústavního soudu
týkajících se přezkumu daňových povinností, principu rovnosti, tzv. rdousícího efektu daně a
zvoleného kritéria zdanění.
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Aleksandra Bal
Tax incentives: Ill-advised tax policy or growth catalysts?
Daňové stimuly: neuvážená daňová politika nebo katalyzátory růstu?
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 2-3, p. 63-70
Autorka se zaměřuje na otázku, zda a za jakých okolností jsou daňové stimuly tím správným
nástrojem k povzbuzení hospodářské činnosti. - Pozn.
Niels Johannesen, Gabriel Zucman
The end of bank secrecy? An evaluation of the G20 haven crackdown
Konec bankovního tajemství? Hodnocení opatření G20 proti daňovým rájům
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6, (2014) No. 1, p. 65-91
V roce 2009 přijaly země G20 opatření zaměřená na omezování daňových rájů. Autoři v článku
zkoumají účinky daných opatření a docházejí k závěru, že řada společností v přesunech do daňových
rájů pokračovala: společnosti si pouze vybraly ty země, se kterými dohody o výměně informací nebyly
uzavřeny (jedná se např. o Hongkong, Singapur či Uruguay). Autoři navrhují, aby země G20
pokračovaly v uzavírání dohod s dalšími státy a aby dohody zahrnovaly také problematiku zakládání
fiktivních společností. - Pozn.
Marek Kanczew
Transfer tax regulations in Poland
Úprava daně z převodu v Polsku
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 2-3, p. 81-86
Článek poskytuje všeobecný přehled o úpravě daně z převodu v Polsku a jejím možném uplatnění na
transakce týkající se zahraničních subjektů. - Pozn.
Pavel Kyselák
Vyloučení dvojího zdanění u solidárního zvýšení daně
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 6-9
Vyloučení dvojího zdanění u solidárního zvýšení daně. Postup při metodě vynětí. Aplikace metody
zápočtu vč. příkladu, stanovisko finanční správy. Metodika výpočtu (konkrétní aplikace metody
vynětí/aplikace metody zápočtu).
Jan Krejsa
Zdanění svěřenských fondů
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 10-12
Institut svěřenského fondu. Daňové povinnosti, daňový režim v případě: 1) vyčlenění majetku do
svěřenského fondu, 2) správy majetku ve svěřenském fondu v průběhu jeho existence, 3) výplaty
prostředků z fondu beneficientům. Zdanění obmyšlených.
Karel Janda
Změna daňového řádu od 1. ledna 2014
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 2-3, s. 3-8
Komentář k nejdůležitějším změnám daňového řádu od 1.1. 2014; nové pojmy v daňové terminologii,
širší využití daňové informační schránky, další způsob kvalifikovaného elektronického podání,
posílení postavení správce daně v pozici věřitele, nepřípustnost odvolání proti exekučnímu příkazu,
zavedení povinnosti elektronické dražby, přechod daňové povinnosti u fyzických osob (v případě
úmrtí a dědictví), plnění daňové povinnosti likvidačním správcem, přechod daňové povinnosti
u právnických osob. Zmírnění pokuty za opožděné podání daňového tvrzení.
Soňa Kelnerová
Změny v daňovém řádu účinné od 1.1. 2014
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 53-59
Příspěvek informuje o novelizaci daňového řádu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Tato
novela je součástí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva. Autorka seznamuje s terminologickými, legislativně technickými a
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věcnými změnami daňového řádu (jednání právnických osob, svěřenský fond, elektronizace správy
daní, pokuta za opožděné tvrzení daně, finanční záruka, zástavní právo, elektronické dražby a zrušení
možnosti odvolání proti exekučnímu příkazu, právní nástupnictví). Dále rozebírá změny v daňovém
řádu ze zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením JIM.
Ladislav Pitner
Změny v DPH od 1.1. 2014
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 3, s. 2-5
Změny zákona o DPH; povinná elektronická forma podání daňového přiznání, hlášení příloh
k daňovému přiznání (§ 101a), posuzování povinnosti podání v elektronické podobě pro právnické
příp. fyzické osoby. Změny v zákoně o DPH vázané na nový občanský zákoník (změny v pojmech a
definicích, nová ustanovení, změny u nemovitých věcí, nově bez uvedení definice tzv. stavebního
pozemku), zahrnování úplat za nájem osvobozený od daně do obratu. Změna týkající se ručení podle
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
Petr Vrána
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 30-36
Autor přibližuje změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) platné pro zdaňovací období
2013, ovlivňující algoritmus výpočtu daně. Tyto změny vyplývají ze zákona č. 500/2012 Sb. a
zahrnují omezení výdajových paušálů, zavedení solidárního zvýšení daně, zrušení slevy na druhého
z manželů a daňového zvýhodnění na děti u osob uplatňujících paušální výdaje, zrušení slevy na dani
pro osoby pobírající starobní důchod a osvobození pravidelně vyplácených důchodů. Dále popisuje
jednotlivé části DAP za rok 2013 s popisem změn a pro ilustraci přidává příklad k výpočtu daně
z příjmů fyzických osob za daný rok.
Jan Hildebrand, Donata Riedel
Zwischen Recht und Moral
Mezi právem a morálkou
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 24 (4.2.2014), S. 9
Právní a morální dimenze ne/dodržení povinnosti uchovávat daňové tajemství v případě prominentních
osob, které se dopustily daňového úniku v Německu.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 4/2014
Povinná elektronická forma podání. Zdaňování autorských honorářů v roce 2014. Opravné položky
k pohledávkám podle zákona o rezervách. Nové vymezení příjmů ze závislé činnosti. Elektroodpad uplatňování DPH. Uplatnění DPH u automobilů (2).
Daňový TIP
č. 7/2014
Úprava odpočtu daně podle zákona o DPH od 1.1. 2014. Zdaňování ve zdravotním pojištění. Dotazy
(úhrada pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení, dodatečné uplatnění daňového zvýhodnění
na dítě, nájemné na rok 2014 placené předem, zdravotní pojištění u DPP, zdravotní pojištění a
rodičovská dovolená obou rodičů).
č. 8/2014
Zápůjčka (půjčka) v roce 2013 a 2014 - daňové souvislosti (vč. příkladů). Příjmy z autorských práv
v roce 2014 (příklady zdanění). Daňová evidence při přechodu podnikatele z neplátce na plátce DPH.
Konkurenční doložka.
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Ekonomické vědy. Ekonomie
Markus K. Brunnermeier, Yuliy Sannikov
A macroeconomic model with a financial sector
Makroekonomický model s finančním sektorem
The American Economic Review, Vol. 104 (2014) No. 2, p. 379-421
Článek zkoumá z teoretického hlediska chování ekonomiky, ve které se objevují finanční frikce.
Autoři navazují na předchozí podobné práce (mj. bývalého předsedy Fed Bena Bernankeho),
v několika aspektech se však liší: např. předpokládají nejistou délku období krize (nepředpokládají, že
by se ekonomika po odeznění šoku ihned vrátila do stabilního stavu), problém pojímají šířeji
(nezabývají se pouze chováním ekonomiky v blízkosti bodu rovnováhy). Pokud se objeví malý šok, je
jej ekonomika schopna za určitých podmínek přestát. Pokud je však systém vychýlen z rovnováhy
daleko od stabilního stavu, objeví se tzv. zesilující (amplifikační) efekt, kdy i malé šoky mohou mít
pro ekonomiku závažné důsledky. Autoři také mluví o tzv. paradoxu volatility, kterým reagují na
kritiky dřívějších prací. - Pozn.
Hans Christian Müller
Der Konjunktur auf der Spur
Konjunktuře na stopě
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 33 (17.2.2014), S. 11
Průřez historií Institutu světové ekonomiky v Kielu při příležitosti stoleté existence; charakteristika
osobností ve vedení instituce, výzkumné koncepce.
R. Chaitkulov
Ekonomičeskaja teorija i etika: problema mežvremennoj spravedlivosti
Ekonomická teorie a etika: problém intertemporální spravedlivosti
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 11, s. 53-64
V článku je analyzováno spojení ekonomické teorie a etiky na příkladu dlouhodobého ekonomického
modelování. Většina pozitivních teorií obsahuje implicitní etické předpoklady, spojené s otázkami
intertemporální spravedlivosti. Autor popisuje vývoj představ o intertemporální spravedlivosti
v dějinách ekonomického myšlení a podává přehled hlavních teorií intertemporální spravedlivosti. Pozn.
Inequality v growth
Nerovnost versus růst
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8876, p. 72
Podle ekonomů je pro hospodářský růst užitečná určitá nerovnost. Bez vyhlídky na velkou finanční
odměnu by se zastavily inovace i riskantní podnikání. Nárůst nerovnosti v příjmech v poslední době
však podnítil nový pohled na její ekonomické náklady. K problematice existuje řada studií, které jsou
v článku citovány.
Andrew Hughes Hallett, Jan Libich, Petr Stehlík
Monetary and fiscal policy interaction with various degrees of commitment
Interakce monetární a fiskální politiky s různými stupni závazků
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 1, p. 2-29
Teoretická studie zkoumá nepřímé interakce mezi fiskální a monetární politikou v kontextu teorie her
s asynchronním načasováním pohybů, autoři předpokládají Stackelbergovo vůdcovství v dynamické
podobě. Zjišťují, za jakých okolností pozorujeme ricardiánský režim (pasivní fiskální politika, aktivní
měnová politika) a kdy režim opačný (pasivní měnová politika, aktivní fiskální politika). - Pozn.
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R. Kapeljušnikov
Povedenčeskaja ekonomika i "novyj" paternalizm. Čast' II
Behaviorální ekonomie a "nový" paternalismus. Část II
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 10, s. 28-46
Práce je věnována kritické analýze normativního programu behaviorální ekonomie, známého jako
"nový" paternalismus. V druhé části studie se rozebírají základní empirické a konceptuální nedostatky
tohoto přístupu a rovněž se uvádějí argumenty na obranu alternativní normativní tradice, založené ne
na myšlence blahobytu, ale na myšlence svobody. - Pozn. -- První část článku vyšla v čas. Voprosy
ekonomiki č. 9/2013.

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
Arthur Sode and Violaine Faubert
Are safe assets to become scarcer?
Stávají se bezpečná aktiva vzácností?
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 117, p. 1-8
Bezpečná aktiva, tzn. vysoce likvidní aktiva s velice nízkým rizikem selhání, hrají klíčovou úlohu
v globálním finančním systému. Používají je např. investoři jako bezpečné útočiště nebo slouží jako
kolaterál při transakcích mezi finančními jednotkami. Autoři rozebírají změny, faktory a dynamiku
vývoje celosvětové nabídky a poptávky po bezrizikových aktivech v období 2007-2014 a zjišťují, zda
se v souvislosti s nedávnou finanční krizí nezvyšuje vzácnost těchto aktiv na trzích a zvláště
v eurozóně. Zkoumají také, jak kroky ECB, zavedení směrnice Solvency II a regulace OTC trhů
s deriváty ovlivňují nabídku a poptávku po bezpečných aktivech. - Pozn.
Banking without banks : peer-to-peer lending
Bankovnictví bez bank : půjčky na principu peer-to-peer
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8876, p. 66-67
Dostat úvěr je obtížné a nákladné, a tak se v tomto oboru objevují nové firmy, nezatížené špatnými
bilancemi, vysokými náklady a mizernou pověstí, jako u běžných bank. Přední místo mezi nováčky
zaujímají platformy organizované na principu rovný s rovným (peer-to-peer - P2P), které dávají
dohromady věřitele a dlužníka přímo, obvykle prostřednictvím online aukcí. Povědomí o nich není
zatím vysoké a v Británii zatím nejsou ani regulované, což se změní 1. dubna, kdy Financial Conduct
Authority vydá nová pravidla.
Jan Němec
Banky čeká "úklid" před velkou inventurou : evropské banky
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 12, s. 20-21
Čištění bankovních bilancí od úvěrů v selhání (největší sumy drží banky v Německu, Španělsku a
Británii) a zvyšování rezerv evropských bank s ohledem na plán testování kvality aktiv ze strany ECB,
která od listopadu 2014 převezme dohled nad velkými evropskými finančními domy. K podílu
špatných úvěrů v jednotlivých evropských zemích, ke kritickým ohlasům na testování systémově
důležitých bank Evropskou centrální bankou.
Sylvie Matherat
Banques: la crise a modifié les business models
Banky: krize modifikovala obchodní modely
Problemes économiques, No. 3085 (2014), p. 48-52
V článku je popsán počátek ekonomické krize, v důsledku které vznikly ze strany veřejných orgánů
požadavky na regulaci bankovního sektoru. Reformní opatření diskutuje autorka ve druhé části článku.
Cílem regulace je snížení rizika bankrotu a šíření mezibankovní nákazy. Přijetím opatření však
problémy nekončí: je třeba zajistit, aby nová pravidla neměla negativní důsledky (návrat k rizikovému
chování bank před vznikem krize, nebo naopak přílišné omezení jejich aktivit). - Pozn.
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Kateřina Surmanová, Aleš Měřička
Boj proti gamblingu: nižší sázky a povinná registrace
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 59 (25.3.2014), s. 4
K omezování gamblerství a hazardních her, regulaci herních automatů ze strany obcí a ke změnám,
které by měla od r. 2015 přinést připravovaná novela loterijního zákona. Centrální monitoring a
hráčské karty, vyšší zdanění všech forem hazardu od r. 2016. Tabulka přináší údaje o daňových
sazbách výherních automatů v Evropě. -- Viz také příspěvek na s. 1 a článek Legalizace zahraničních
sázkovek vynese miliardu na s. 4.
Frank Doll, Gerald Cesar
Bumerang aus Übersee : Finanzkrise
Bumerang ze zámoří : finanční krize
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 9, S. 105-107
Studie BIS upozorňuje na gigantickou úvěrovou bublinu, která se vytvořila v rychle rostoucích
ekonomikách - enormní zadluženost těchto zemí umožnila ultrauvolněná peněžní politika západních
centrálních bank. Zadlužení bobtnajících ekonomik se od roku 2008 téměř zdvojnásobilo a v případě
prasknutí bubliny hrozí zhroucení globálního finančního systému. Podle studie by jako první byla
postižena Evropa, která by se během několika málo let musela vyrovnat s třetí bankovní krizí a
propadem měny, což by bylo teprve počátkem skutečně závažné krize, která by vyústila v krizi reálné
ekonomiky. V souvislosti s probíhající krizí v "křehké pětce" (Brazílie, Indie, Indonésie, Jižní Afrika,
Turecko) je zmíněno např. Portugalsko a Španělsko, jejichž banky se výrazně angažovaly v Latinské
Americe. Evropský bankovní systém je celosvětově největší, bilanční suma jeho bank na rozdíl od
amerických čtyřnásobně převyšuje hospodářský výkon kontinentu - vysoce zadlužené evropské země
by v případě nové finanční krize nebyly schopné podporovat silně podkapitalizované banky.
Gary Gorton, Guillermo Ordonez
Collateral crises
Krize vyvolané dluhovými obligacemi
The American Economic Review, Vol. 104, (2014) No. 2, p. 343-378
Autoři se v článku snaží zjistit, jak je možné, že "malé šoky" vedou v některých případech k finanční
krizi, jindy však na ně ekonomika nereaguje. Tato problematika se týká krátkodobých zajištěných
(kolateralizovaných) obligací a finanční krize, která vypukla v roce 2007. Pro subjekty, které půjčují,
je často nákladné zveřejňovat informace o vypůjčujících si subjektech. Postupně se vytrácejí
informace o tom, které finanční nástroje jsou kvalitní a které ne; důsledkem úvěrového boomu je růst
výstupu i spotřeby, situace však může vyústit ve finanční krizi (ekonomika je citlivější vůči malým
šokům). - Pozn.
Katharina Kort
Das Ende des süßen Lebens
Konec sladkého života
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 26 (6.2.2014), S. 32
Itálie se bouří proti bonitě stanovené agenturami Standard & Poor's, Moody's a Fitch, protože jí
přivodily miliardové škody tím, že v hodnocení nebylo zohledněno obrovské kulturní bohatství země.
Umělecké skvosty jsou všeobecně uznávaným základem hospodářské síly Itálie, přičemž se nejedná
jen o jejich materiální, ale i nemateriální podobu. Podle právníků italského finančního dvora bylo
důvodem velmi sníženého ratingu v roce 2011 právě nerespektování hodnoty kulturního dědictví.
Nepříznivý rating se projevil při refinancování značného starého dluhu, kdy italský stát za upisování
svých půjček musel zaplatit podstatně vyšší úrok.
Die USA verschärfen die Regulierung : strikte Regeln für Auslandsbanken
USA zostřují regulaci : přísná pravidla pro zahraniční banky
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 9, S. 20-21
Federální rezervní rada (Federal Reserve Board) rozhodla o zpřísnění regulačních opatření velkých
zahraničních bank. Jejich americké dceřiné společnosti se mají v budoucnu konsolidovat pod jedním
holdingem a stejně jako americké banky držet větší likviditní polštář a vyšší vlastní kapitál. Týká se to
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peněžních ústavů, které se dostanou se svými americkými obchody na bilanční sumu min. 50 miliard
dolarů. Termín zavedení opatření byl plánován na začátek roku 2015, ve prospěch bank se realizace
většiny opatření odloží na červen 2016. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 20. února
2014.
Alexandra Estiot
Extension du domaine de la lutte : Janet Yellen face aux défis de la politique monétaire américaine
Rozšíření bitevního pole : Janet Yellen čelí výzvám měnové politiky USA
Conjoncture, Vol. 2014, No. 2, p. 3-18
Příspěvek vznikl ku příležitosti změny ve vedení Fed (v únoru 2014 vystřídala Bena Bernankeho
v čele této instituce Janet Yellen). Článek podává podrobnější přehled o vývoji americké ekonomiky
během působení Bernankeho a informuje o opatřeních Fed pod jeho vedením (nutnost reagovat na
ekonomickou krizi). Dále je popsán současný stav ekonomiky USA (mj. existence podzaměstnanosti,
která ztěžuje určení skutečné výše nezaměstnanosti; hrozba strukturální nezaměstnanosti) i výzvy,
které z toho pro Janet Yellen plynou, a postoje, které bude nová předsedkyně pravděpodobně zaujímat.
- Pozn. -- Název odkazuje na knihu "Extension du domaine de la lutte" (autorem Michel Houellebecq).
EZB pocht auf weitreichende Rechte : Notenbank stellt Rahmenwerk für einheitliche
Bankenaufsicht vor
ECB trvá na rozsáhlých právech : centrální banka představuje rámec jednotného bankovního dozoru
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 7, S. 25-26
Článek rozebírá aktuální situaci v otázce koncepce jednotného mechanismu dohledu (SSM), kterou
připravila Evropská centrální banka. Banky považované za významné budou podléhat přímému
dozoru ECB pomocí nově zavedených tzv. společných týmů dohledu ("Joint-Supervisory-Teams") a
příslušné vnitrostátní orgány (NCA) budou dohlížet na méně významné peněžní ústavy. - Přetištěno
z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 8. února 2014.
Katarína Oravíková Podoliaková
Global trends and challenges in investment banking
Současné globální trendy a výzvy v oblasti investičního bankovnictví
Ekonomické rozhľady, Vol. 42, (2013) No. 4, p. 413-423
Autorka na pozadí současného makroekonomického vývoje rozebírá hlavní trendy a výzvy
investičního bankovnictví. Identifikuje a charakterizuje tři oblasti, které představují hlavní úkoly pro
globálně fungující investiční bankovnictví (odezvy na regulaci, zaměření se na potřeby klientů,
vytvoření nové rovnováhy a diverzifikace výnosů).
Libor Němec, Jarmila Tornová
Hypoteční směrnice mění pravidla věřitelům i zprostředkovatelům
Právní rádce, Sv. 2014, č. 3, s. 44-49
Článek navazuje na text z předchozího čísla časopisu, který seznámil obecně s předmětem úpravy
směrnice EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (MCD), novými
regulovanými subjekty, pravidly pro reklamu, vázané prodeje a informační povinnosti. Toto číslo
přináší základní informace o zbývající úpravě směrnice, tj. o pravidlech pro posuzování
úvěruschopnosti, oceňování, poskytování poradenství, regulaci úvěrů v cizí měně a úvěrů
s pohyblivou sazbou, o úpravě některých práv a povinností během úvěrového vztahu a regulaci
nebankovních věřitelů a zprostředkovatelů hypotečních úvěrů.
Blahoslav Hruška
Jarní výprodej dluhů
Euro, Sv. 2014, č. 9, s. 44-47
Project Octopus, prostřednictvím kterého německá Commerzbank dává na trh obří balík španělských
nemovitostních úvěrů (bezproblémových i NPL), je příkladem, jak se banky vypořádávají
s nevymahatelnými nemovitostními úvěry zatěžujícími jejich účetnictví. Autor shrnuje současnou
situaci dluhového trhu ve Španělsku, věnuje se objemu úvěrů navázaných na nemovitosti po splatnosti
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a investičním aktivitám spojeným s trhem úvěrů v selhání (NPL) španělských firem i domácností.
Charakterizuje změnu chování investorů ve vztahu ke španělským nemovitostem a její možná rizika.
Martin Mandel, Karel Brůna
Ke sporu o depreciaci koruny a intervence ČNB
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 1 -2, s. 34-37
Příspěvek se pokouší o alternativní národohospodářskou interpretaci vztahu kurzu a udržitelné
dynamiky reálných a finančních veličin oproti "stylizovanému světu modelu predikce inflace, který
používá ČNB"; nedostatečná komunikace ČNB o potřebě přirozeného oslabení koruny, udržitelnost
vnější rovnováhy domácí ekonomiky, efekty depreciace, devizová a verbální kurzová intervence.
von Michael Kemmer
Mehr Licht im Dunkeln des Bankensektors
Více světla v temnotě bankovního sektoru
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 7, S. 26-27
Jak Rada pro finanční stabilitu (FSB) definuje pojem stínové bankovnictví, zavedený v roce 2007.
Stínové bankovní obchody jako součást globálních a národních finančních trhů, vztahy mezi bankami
a stínovými bankami, souvislost s finanční krizí. Jak se od sebe liší systém stínových bank v USA a
Evropě a zároveň odlišné cesty jejich regulace prostřednictvím FSB a EU. - Přetištěno z Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 6. února 2014.
Adam Černý
Na finance církve nyní dohlíží australský kardinál Pell
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 51 (13.3.2014), s. 3
Ke změnám ve správě vatikánských financí, které proběhly z rozhodnutí papeže Františka, a cílům
reformních snah. IOR, zřízení Sekretariátu pro ekonomiku (pro správu církevních financí) a Rady pro
ekonomiku. -- Další informace viz HN č. 69/2014 (8.4.2014), s. 17 Vatikánská banka nezanikne,
rozhodl papež František.
Jan Šovar
Nové změny v investování fondu kvalifikovaných investorů
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 3, s. 82-84
Dne 1. února 2014 nabyla účinnosti novela č. 11/2014 Sb., kterou se mění a doplňuje nařízení vlády
upravující investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování (č. 243/2013 Sb.).
Problematika pravidel pro skladbu majetku investičního fondu, pro přijetí úvěru nebo zápůjčky na účet
investičního fondu, technik k jeho obhospodařování a dalších pravidel byla v souvislosti s přijetím
zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy (zákon č. 240/2013 Sb.) vyčleněna do
samostatného právního předpisu, nařízení vlády č. 243/2013 Sb. Příspěvek se zaměřuje na novinky,
které tyto předpisy přinášejí. - Pozn.
One way no more : China's currency
Už ne jednosměrka : čínská měna
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8876, p. 71
Kurz čínského jüanu byl dlouho zdrojem kontroverzí, kritizován byl zejména ze strany USA. V únoru
však čínská centrální banka přistoupila k jeho oslabení. V článku se rozebírají příčiny a důsledky
tohoto kroku.
By Anne Sylvaine Chassany
Return of the buyout kings
Návrat králů akvizic
Financial Times, Vol. 2014, No. 38488 (8.3.2014), p. 7
Pro mnoho investorů byl rok 2013 velmi dobrý, a přímo skvělý byl pro zakladatele čtyř významných
amerických fondů privátního kapitálu. Jedná se o šéfy firem Apollo, Blackstone, KKR a Carlyle.
Jejich rekordním ziskům pomohl program kvantitativního uvolňování prováděný americkou centrální
bankou, který stlačil dlouhodobé úrokové sazby na minimum a přiměl investory kupovat rizikovější
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podnikové dluhopisy. -- Podrobnou analýzu, zaměřenou na americkou investiční firmu Apollo,
přinášejí FT ze dne 11. 3. 2014 na s. 7.
Jan Januš, Jan Klesla
Svěřenské fondy v občanském zákoníku : unikát v českém právu otevírá velké možnosti, ale i rizika
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 42 (28.2.2014), s. 19-21
V další části série článků připravených ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce a věnovaných
novému občanskému zákoníku se pozornost zaměřuje na novinku v českém právním řádu - institut
svěřenských fondů, který umožňuje nové formy správy osobního, rodinného, ale i firemního majetku a
investic. V souvislosti s jejich zavedením se ale také zmiňuje možné snížení transparentnosti
vlastnictví, vyhýbání se placení dluhů či zneužití k daňovým únikům. Autoři příspěvku shrnují,
k čemu slouží svěřenské fondy (trusty) a co je jejich podstatou, ilustrují, jak mohou být využity,
popřípadě zneužity (např. jako ochrana před exekucí) a věnují se jejich daňové úpravě. Dále
zprostředkovávají kritické ohlasy na zavedení svěřenských fondů v ČR. -- Viz také názory ředitele
legislativního odboru MF Roberta Pelikána a advokáta Daniela Čekala na problematiku trustů v ČR na
s. 22. -- Článek o potenciálu svěřenských fondů v oblasti zatajování majetku viz čas. Euro č. 9/2014
(3.3.3014), s. 36-38.
The island defence : the Balkanisation of banking
Ostrovní obrana : balkanizace bankovnictví
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8876, p. 70
Jen týden poté, co Federal Reserve ohlásila nová tvrdá opatření proti zahraničním bankám působícím
v USA, přidala se k ústupu od globálního bankovnictví i anglická centrální banka. Svými návrhy chce
chránit hospodářství a veřejné finance před zahraničními bankami, které mají pobočky v Británii,
přičemž hlavním cílem jejích kroků jsou mimoevropské banky.
Martin Wolf
The spectre of eurozone deflation
Strašák deflace v eurozóně
Financial Times, Vol. 2014, No. 38491 (12.3.2014), p. 7
Evropské centrální bance se nedaří splnit svůj vlastní cíl - udržet cenovou stabilitu. V roce do února
2014 činila celková inflace 0,8 %, což se sotva blíží stanovenému 2 %-nímu cíli. Poptávka je slabá a
eurozóně hrozí, že spadne do deflace. Cílem musí být zvýšit poptávku a inflaci v celé eurozóně a
zlepšit stav úvěrových trhů. I přes náznaky hospodářské stability zůstává situace velmi křehká.
By Rachel Sanderson
Time to modernise : Italian finance
Je načase modernizovat : italské finance
Financial Times, Vol. 2014, No. 38485 (5.3.2014), p. 7
V souvislosti s přípravami Evropské centrální banky na provádění zátěžových testů a kontroly kvality
aktiv v bankách zemí eurozóny jsou vyjadřovány obavy zejména ohledně stavu italských bank. Proto
italská centrální banka přistoupila k dosud nejtvrdšímu testování finančních institucí v zemi. Itálie se
snaží dostat z dvouleté recese a nemůže si dovolit další selhání. Její bankovní systém však zůstane
křehký, pokud nedojde k reformě rozsáhlé sítě místních bank a způsobu jejich řízení.
V. Kulakova
Trudnosti finansovoj reformy v SŠA
Potíže finanční reformy v USA
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 10, s. 147-158
Příspěvek se zabývá reformou finanční regulace v USA, kterou inicioval Doddův-Frankův zákon
o reformě finančního sektoru a ochraně spotřebitele v r. 2010. Jsou analyzovány hlavní faktory, které
brání úspěšnému provádění finanční a hospodářské politiky B. Obamy: institucionální překážky,
vnitropolitické spory a lobbing a také systémové rozpory mezinárodní finanční regulace. - Pozn.
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Karel Machala
Tři Achillovy paty bitcoinu
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 1 -2, s. 38-39
Bitcoin; rizika virtuální měny (padělatelnost, absence krytí, manipulativnost kurzu). Výhody/nevýhody
anonymní měny, hrozby pro bitcoin, bitcoin jako hrozba. E-gold.
Renáta Bašková
Zoznam zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie
Národnej banky Slovenska k 15.2. 2014
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 27-31
Zákony, předpisy a opatření vztahující se ke kompetencím NBS, tj. které upravují např. oblast: emise
bankovek a mincí, bankovnictví, kapitálového trhu vč. cenných papírů, pojišťovnictví, důchodového spoření,
platebního styku, devizové oblasti, poplatků a příspěvků dozorovaných subjektů finančního trhu.

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
Hans-Ulrich Wehler; [rozhovor vedl] Thomas Tuma
"Mitunter blinder Hass auf den Markt"
"Čas od času zavládne přímo slepá nenávist vůči trhu"
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 27 (7.2.2014), S. 58-59
Rozhovor s německým historikem se věnuje složitému vztahu Němců ke kapitalismu, důvodům jejich
hluboce zakořeněné víry v silný stát vč. otázky, proč přesto jsou národem s jednou z nejsilnějších
ekonomik světa. Mj. je připomenuto vrcholné období německého antikapitalismu (1918-1945),
zpochybněn je prvotní vliv sociální závisti vůči úspěšnému židovskému obyvatelstvu na vzestup
nacismu. - Příspěvek je součástí přílohy vydané ke 150. výročí narození německého sociologa a
ekonoma Maxe Webera pod názvem "Ekonomika potřebuje morálku".
Alain Fabre
Au coeur de la compétitivité allemande
Jádro německé konkurenceschopnosti
Problemes économiques, No 3082 (2014), p. 5-16
Článek porovnává hospodářské přístupy Francie a Německa: zatímco Francie upřednostňuje strategii
růstu pomocí spotřeby, Německo se v reakci na rostoucí globalizaci na konci 90. let zaměřilo na
průmyslovou výrobu a silný vývoz. V článku je dále diskutována role malých a středních podniků
v obou systémech, jejich vliv na ekonomické proměnné a růst.
Antonio Capobianco, Naoko Teranishi
Bid rigging detection, screens and red flags
Bid rigging - odhalování, prověřování a varovné signály
Antitrust, Vol. 2013, No. 4, p. 125-129
Dohody o ovlivnění nabídek (bid-rigging), které jsou považovány za zakázanou protisoutěžní dohodu
ve všech členských státech OECD, přímo ohrožují peníze daňových poplatníků a mnoho soutěžních
úřadů proto považuje boj proti nim za svou hlavní prioritu. Autoři představují aktivity OECD v oblasti
bid-rigging (také OECD Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement), seznamují
s dvěma druhy detekčních nástrojů a zaměřují se zejména na proaktivní detekci kartelů (mezi
proaktivními nástroji zajišťují dobré výsledky ekonomické metody prověřování - screens - tyto
nástroje pomáhají detekovat kartely pomocí prověřování různých ekonomických dat a informací jak
strukturální, tak behaviorální povahy). Autoři upozorňují také na nutnost spolupráce mezi soutěžními
úřady a úřady dozorujícími veřejné zakázky. - Pozn.

22

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Can do even better : Poland's economy
Mohlo by to jít i líp : polské hospodářství
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8878, p. 26
V příspěvku se rozebírají závěry zprávy OECD, týkající se hospodářského rozvoje Polska. Země podle
OECD potřebuje liberalizovat trh práce, privatizovat státní podniky, omezit byrokracii a dosáhnout
konkurenceschopnosti zemědělství. Brzy se projeví i dopad nepříznivého demografického vývoje.
Slavoj Czesaný
Czech position in international comparison of R&D sector performance
Pozice ČR v mezinárodním srovnání výkonnosti výzkumu a vývoje
Ekonomické rozhľady, Vol. 42, (2013) No. 4, p. 437-449
Analýza přináší mezinárodní srovnání zdrojů a výkonnosti výzkumu, vývoje a inovací a identifikuje
pozici České republiky mezi vyspělými evropskými zeměmi. Je založena na pěti blocích ukazatelů
pokrývajících finanční zdroje, lidský kapitál, kvalitu prostředí podporující pokrok ve výzkumu, vývoji
a inovacích, výstupy výzkumných, vývojových a inovačních procesů a jejich makroekonomický
dopad. Pozice ČR v mezinárodním srovnání je identifikována také na základě kompozitního
indikátoru za každý analytický blok. Autor charakterizuje hlavní slabiny a rizika oblasti výzkumu a
vývoje s porovnání s dalšími zeměmi EU. - Pozn.
José Ángel Gurría Trevino ; [rozhovor vedl] Robert Břešťan
Důležitější než HDP jsou spokojení lidé
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 11, s. 33-37
Rozhovor s generálním tajemníkem OECD Ángelem Gurríou při příležitosti představení nové zprávy
této mezinárodní instituce, která hodnotí českou ekonomiku a přináší souhrn doporučení ke zlepšení
jejího stavu (OECD Economic Surveys: Czech Republic 2014). Věnuje se tématům dopadu a vlivu
doporučení OECD na jednotlivé členské státy, nutnosti strukturálních reforem v členských zemích,
indexu lepšího života, dále poučení z nedávné krize a i z důsledků jejich řešení a projektu NAEC New Approaches to Economic Challenges (Nové přístupy k ekonomickým výzvám). Dále se vyjadřuje
k významu přidané hodnoty v mezinárodním obchodu, přináší doporučení k budoucnosti exportu v ČR
a zabývá se zdaňováním nadnárodních korporací a zlepšením vybírání daní i výměny daňových
informací.
By Hugh Carnegy
Hollande's appeal
Hollandův apel
Financial Times, Vol. 2014, No. 38493 (14.3.2014), p. 7
Návrhem reforem, které by měly usnadnit život podnikatelům, se prezident Hollande snaží vylepšit
své špatné hodnocení ze strany voličů. První rok v úřadu zvýšil Hollande daně o částku rovnající se 30
mld. EUR, čímž rozezlil podnikatele, ale jeho reformy trhu práce a penzijního systému byly jen
skromné. EU zavedla pro Francii zvláštní monitorovací režim, který zdůvodnila dlouhodobým
zhoršením konkurenceschopnosti a vysokým veřejným dluhem. Ke stabilizaci veřejných financí
prezident slibuje úspory ve veřejných výdajích, rovnající se 2,5 % HDP.
Injured island : Cyprus one year on
Poraněný ostrov : Kypr po roce
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8877, p. 60-61
V souvislosti s prvním výročím pomoci Kypru ze strany eurozóny se v článku rozebírá současná
hospodářská situace země. Ekonomika v r. 2013 vykázala pokles, ale ne tak silný, jak se čekalo k lepšímu vývoji pomohla turistika a služby pro podniky. Velké starosti způsobuje stav hlavní
kyperské banky, Bank of Cyprus. -- Viz i článek na s. 12.
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Clemente De Lucia
Italie: passé, présent...
Itálie: minulost, přítomnost
Conjoncture, Vol. 2014, No. 1, p. 3-19
Článek hodnotí hospodářský vývoj Itálie, problémy související s vysokým zadlužením i opatření, která
by měla pomoci zlepšit hospodářskou situaci této země. Itálie se potýkala s vysokým zadlužením již
na konci 80. let. Ačkoli bylo poté zadlužení částečně sníženo, vzhledem k jednomu z maastrichtských
kritérií (kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb) nemohly být provedeny reformy
zaměřené na konsolidaci veřejných financí. V roce 2013 bylo zadlužení Itálie dokonce vyšší než v 80.
letech. Ke konci roku se situace začala stabilizovat, není však jisté, zda bude zlepšení dlouhodobé.
V článku jsou hodnoceny příčiny tohoto stavu (např. výdaje na výzkum a vývoj nacházející se hluboko
pod průměrem OECD, nedostatečná rodinná politika, nízká zaměstnanost žen, dualita na trhu práce,
klesající konkurenceschopnost, aj.) a je vyvinut model "dynamiky zadlužení". V závěru jsou navržena
opatření, která by měla odstranit dysfunkce na trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost. Autor dále
poznamenává, že se účinky reforem mohou projevit až v dlouhodobějším měřítku, existuje proto
(zvláště v souvislosti s nízkou politickou stabilitou) riziko, že by opatření do té doby mohla být opět
zrušena. - Pozn.
Christine Peltier
La Chine rattrapée par sa dette
Čínu dohání vlastní dluh
Conjoncture, Vol. 2014, No. 2, p. 19-32
Autorka popisuje stávající hospodářskou situaci v Číně a uvádí možný postup, kterým může být
situace řešena. Čína se potýká s vysokou úrovní i vysokým tempem růstu vnitřního zadlužení odhadované vnitřní zadlužení dosahuje výše okolo 250 % HDP, chybí také dohled nad subjekty, které
poskytují půjčky mimo bankovní sektor. Dochází k nárůstu kreditního (úvěrového) rizika. Podle
autorky však zatím nehrozí systematická finanční krize (tj. situace, kdy se prolíná měnová, bankovní a
dluhová krize). Klíčovým problémem pro čínské představitele je zajistit oddlužení. - Pozn.
Rolf Linkohr
Les défis de la politique énergétique allemande
Výzvy německé energetické politiky
Problemes économiques, No 3082 (2014), p. 38-44
Článek se týká změny energetické politiky Německa. Německo se po katastrofě v japonské Fukušimě
v roce 2011 rozhodlo do roku 2022 zcela upustit od jaderné energie a nahradit ji obnovitelnými zdroji.
Tato změna je však spojena s možnými problémy, které je třeba vyřešit. Patří mezi ně otázka
transportu a skladování energie, vysoké investiční náklady či rozdílná energetická politika států
v Evropě. Autor v článku uvádí nejprve historii německé energetické politiky, dále se zabývá
konkrétními aspekty odklonu od jaderné energie, náklady a zmíněnými problémy. - Pozn.
Zdeněk Pečený
Návrat k tureckému hospodářství
Euro, Sv. 2014, č. 10, s. 48-51
Příspěvek přináší pohled na hospodářsky a politicky oslabené Turecko a analyzuje jednotlivé příčiny
tohoto stavu. Poslední vývoj v zemi znervózňuje zahraniční investory a země zaznamenává odliv
kapitálu, zranitelným místem turecké ekonomiky se jeví nízká míra úspor, schodek platební bilance a
uvolněná fiskální a měnová politika. Autor seznamuje také s pozadím aktuální politické krize.
A. Klepač, G. Kuranov
O cikličeskich volnach v razvitii ekonomiki SŠA i Rossii : voprosy metodologii i analiza
O cyklických vlnách v hospodářském rozvoji USA a Ruska : otázky metodologie a analýzy
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 11, s. 4-33
V článku je vyložena metodologie zjišťování a analýzy ekonomických cyklů, a to na základě
historicko-spektrálního přístupu, který slučuje přednosti historicko-ekonomické analýzy a spektrální
metody zkoumání ekonomických řad. Navržený postup se využívá k vyčlenění a analýze jak vlastních
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pravidelných výkyvů ekonomické dynamiky, které patří k vyspělým ekonomickým systémům, tak
i výkyvů způsobených technologickými a zahraničněekonomickými šoky. Analýza vychází z údajů
o poválečné dynamice amerického hospodářství, hlavního generátoru světových cyklů, a ruského
hospodářství v letech 1861-2012 s využitím výsledků posledních výzkumů ohledně rekonstrukce jeho
ekonomických řad. Autoři formulují některé závěry týkající se hospodářské politiky státu v podmínkách
světového cyklického vývoje.
Miroslav Zámečník
Proč nemůžeme vyhlásit v Řecku úspěch
Euro, Sv. 2014, č. 11, s. 16-17
Podle OECD přijalo Řecko více doporučovaných reformních opatření než Španělsko, Portugalsko či
Irsko, ale ukazuje se, že to k rozhýbání řecké ekonomiky nestačilo. Autor charakterizuje současné
řecké hospodářství, informuje o komparativních výhodách a specifikách řeckého vývozu, o struktuře
ekonomiky a ukazuje, nakolik účinným nástrojem může být v tomto případě interní devalvace. -Příspěvek je reakcí na článek na s. 15.
Guy Dinmore
Renzi starts to reverse austerity policies
Renzi diametrálně mění politiku úspor
Financial Times, Vol. 2014, No. 38492 (13.3.2014), p. 3
Nový italský premiér Matteo Renzi ohlásil ambiciózní program daňových škrtů a reforem trhu práce,
kterým radikálně mění dosavadní úspornou politiku a jehož pomocí chce nastartovat hospodářský růst.
Slibuje rovněž, že Itálie dodrží tříprocentní limit pro rozpočtový schodek. Kritici varují, že plánované
snížení daní nemůže vycházet z nejistých projekcí budoucích příjmů. -- Viz i články ve FT ze dne
14. 3. 2014 na s. 5 a 8.

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Renate Ohr, Jörg König
Große Distanz
Velký odstup
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 10, S. 40
Nový integrační index hodnotí míru ekonomické a politické provázanosti členských zemí EU v roce
2012 (tj. význam jejich účasti na vnitřním trhu a vývoj synchronizace konjunktury, cen a úroků).
Petr Wawrosz
Nedávné a eventuální budoucí změny právního rámce eurozóny
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 4, s. 20-35
Příspěvek do diskuze o právním zakotvení eura jako společné měny eurozóny. Autor nejprve stručně
popisuje historické důvody, jež stály za projektem společné měny, a zaměřuje se na povinnosti
členských zemí EU, které dosud nezavedly euro, a na konvergenční kritéria pro zavedení eura
(kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium konvergence úrokových
sazeb). Dále autor shrnuje právní zakotvení eura a pravidla pro jeho fungování dle primárního práva
EU (SEU, SFEU). Následně se věnuje změnám v pravidlech pro fungování eura poté, co vstoupila
v platnost Lisabonská smlouva (po 1. prosinci 2009), a rozebírá aktuální názory na změny pravidel pro
fungování eura a uspořádání eurozóny. - Pozn.
Filip Křepelka
Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie
Právník, Sv. 153, (2014) č. 3, s. 213-228
Příspěvek se vypořádává s častými výzvami, aby se Evropská unie kvůli dluhové a měnové krizi
urychleně přeměnila na federaci. Provádí se proto srovnání se Spojenými státy americkými jako
modelovou federací. Ukazuje se, že rozdíly jsou zásadní a vytvářely se dlouhodobě. Evropská unie je
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méně soudržná a pro její rychlou proměnu na Spojené státy evropské nejsou společenské, ekonomické
ani politické předpoklady. - Pozn.

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Berliner Spezialität
Berlínská specialita
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11, (2014) Nr. 1, S. 4-6
Článek poskytuje přehled o činnosti tzv. Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel (GE Zig) jde o skupinu, která bojuje proti ilegálnímu obchodu s cigaretami v Berlíně a jeho okolí. Skupina
vznikla v roce 1999 v reakci na násilné trestné činy, ke kterým docházelo v důsledku bojů
konkurenčních prodejců cigaret. Vyšetřování organizovaných trestných činů v oblasti černého trhu
s cigaretami se nyní v Německu věnuje celní úřad, spolková policie a zemská policie. Při vyšetřování
jde zejména o odhalení dodavatelů či subjektů stojících v pozadí, případně velkých odběratelů.
Aktivity GE Zig jsou poměrně úspěšné: od založení se podařilo mj. o 60 % zredukovat počet
pouličních prodejních míst v Berlíně. Článek dále informuje o akci "Stubenhocker", při které bylo
zatčeno 9 osob, z nichž 2 měly na starosti organizaci obchodu s téměř 7,5 mil. cigaret.
Christian Schlesiger
Keine Gnade mehr
Bez milosti
WirtschaftsWoche, Sv. 2014, č. 9, s. 28-29
Hospodářská kriminalita, (kartelové) cenové dohody a tržní manipulace v Německu. Komentář
k sankcím za nedovolené cenové dohody mezi firmami "výtahového a eskalátorového kartelu", které
kromě finanční pokuty obsahují i povinnost uhradit škodu poškozeným městům a železnicím. Pohled
na přístup resp. posuzování citlivosti obchodních informací při vyšetřování nedovolené cenové
dohody; k soudnímu rozhodnutí resp. zdůvodnění, proč dohody o cenových manipulacích nespadají
pod podnikové tajemství. V tabulce přehled nejvyšších kartelových pokut uvalených Evropskou
komisí v letech 2007-2013.
John Springford et Simon Tilford
Les dangers de l'excédent commercial allemand
Nebezpečí plynoucí z přebytku obchodní bilance Německa
Problemes économiques, No 3082 (2014), p. 24-27
Podle Spojených států představují vnější přebytky Německa hrozbu pro světovou ekonomiku:
přinášejí riziko deflace. Autoři zpochybňují vysvětlení příčin přebytků, které podalo Německo. To
uvedlo, že důvodem je přebytek se státy mimo eurozónu, že přebytky odrážejí konkurenceschopnost
země a že deflace v zemích na okraji eurozóny indikuje jejich konkurenceschopnost. Autoři uvádějí,
že pravou příčinou přebytků je nízká domácí poptávka v Německu a nízká inflace. Deflace představuje
pro země na okraji eurozóny hrozbu - vede k poklesu nominálního HDP a zhoršování dluhových pastí.
Řešením by mohla být expanzivní fiskální politika v Německu a strukturální změny. - Pozn.
Lionel Fontagné, Julien Gourdon, Sébastien Jean
Les enjeux économiques du partenariat transatlantique
Ekonomické otázky spojené s transatlantickým partnerstvím
Problemes économiques, No. 3084 (2014), p. 43-47
Článek se týká otázek uzavírání transatlantického partnerství, zóny volného obchodu mezi USA a EU.
Mezi EU a USA existují především necelní bariéry (např. rozdíly ve zdravotnických a technologických
normách), ty by měly být díky transatlantickému partnerství sníženy. Mezi oblasti, které je třeba
vyřešit, patří otázka veřejných zakázek, značení země původu, rozdíly v oblasti regulace služeb a
přímých zahraničních investic. Na základě výzkumů CEPII by mohlo partnerství zvýšit obchod mezi
oběma stranami až o polovinu. - Pozn.
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Patrick Welter
Les excédents allemands ne sont pas le probleme
Přebytky Německa nepředstavují problém
Problemes économiques, No 3082 (2014), p. 28-31
Kritický komentář k názoru, že přebytky obchodní bilance Německa jsou škodlivé a že by měly být
sníženy. Autor uvádí, že na rozdíl od jiných makroekonomických veličin není u platební bilance
zřejmé, která hodnota či směr vývoje je vlastně žádoucí. Německé výsledky nevznikly vlivem
řízeného kurzu, v porovnání například s Čínou k nim došlo přirozeným způsobem. Vzniká tedy
otázka, proč by proti nim mělo být zasahováno. V závěru autor diskutuje, kdo by měl být vlastně
zodpovědný za deficity v zemích na jihu Evropy, zda země, které krizi způsobily, nebo země
s přebytky. Podle autora by za deficity měly být odpovědné pouze země s deficity, jinak by byla
odměňována politická pochybení daných zemí, čímž by také mohlo dojít ke vzniku nebezpečného
precedentu.
Bernd G. Janzen, Jean-Rene Broussard
New directions in the perennial struggle to detect and fight the evasion of antidumping and
countervailing duties
Nové směry vývoje v neustálé snaze odhalovat a potírat úniky v oblasti antidumpingových a
vyrovnávacích cel
Global trade and customs journal, Vol. 9, (2014) No. 1, p. 35-43
Úniky v oblasti vyrovnávacích a antidumpingových cel představují v USA přetrvávající a vzrůstající
problém. Bojem proti únikům se zabývá několik institucí (U. S. Department of Commerce, U. S.
Customs and Border Protection). Článek zkoumá roli těchto institucí v boji proti únikům. Autoři dále
hodnotí legislativní návrhy, které by měly poskytnout účinnější nástroje k potírání úniků na clech.
Konkrétně jde o "Trade Facilitation and Trade Enforcement Reauthorization Act of 2013", "The
Customs Trade Facilitation and Enforcement Act of 2012" a "Customs Enhanced Enforcement and
Trade Facilitation Act of 2012". Autoři hodnotí tyto návrhy jako slibné a potenciálně užitečné, na
závěr však zdůrazňují nutnost mezinárodní spolupráce v této oblasti. - Pozn.
Daniel L. Kiselbach
The Canada - EU Free Trade Agreement demystified : new opportunities for trade, investment
and government procurement
Demystifikace smlouvy o volném obchodu uzavřené mezi Kanadou a EU : nové příležitosti pro
obchod, investice a veřejné zakázky
Global trade and customs journal, Vol. 9, (2014) No. 2, p. 52-60
Článek popisuje smlouvu o volném obchodu uzavřenou mezi Evropskou unií a Kanadou v říjnu roku
2013. Smlouva přinese řadu výhod pro Evropskou unii, Kanadu i jednotlivá odvětví. V článku je
krátce představen ratifikační a implementační proces v Kanadě i EU a poté jsou již popsány výhody
pro obě strany a pro každé odvětví. Výhodou pro Kanadu je odstranění 98 % dovozních cel na zboží
pocházející z Kanady, získání přístupu do všech 28 členských států EU a vytvoření desetitisíců
pracovních míst. Evropští vývozci ušetří na platbách cel až třikrát více než vývozci z Kanady.
Smlouva dále otevře přístup na trh s veřejnými zakázkami a dotkne se i mnoha dalších oblastí (duševní
vlastnictví, řešení sporů, udržitelný rozvoj, životní prostředí, imigrace, trh práce). - Pozn.
Bernard O'Connor
The European Union and the United States: conflicting agendas on geographical indications what's happening in Asia?
Evropská unie a Spojené státy: protichůdné postoje k zeměpisným označením - co se děje v Asii?
Global trade and customs journal, Vol. 9, (2014) No. 2, p. 66-69
Evropská unie a Spojené státy zaujímají odlišný postoj k zeměpisným označením: podle USA
postačuje používání ochranných známek, podle EU je naopak vhodnější tvořit specifické zákony. Obě
strany se snaží o prosazení svého postoje při jednání s asijskými státy. Asijské státy uzavírají často
smlouvy s oběma stranami, je však sporné, zda tyto státy budou schopné podmínky obou smluv
dodržovat. Autor dále diskutuje kompatibilitu Transpacifického partnerství a Dohody o obchodních
aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). - Pozn.
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Podnik a podnikání
Planet Plutocrat : our crony-capitalism index
Planeta Plutokrat : náš index kapitalismu kámošů
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8878, p. 53-54
Časopis The Economist sestavil žebříček zemí, kde se pravděpodobně nejlépe daří byznysmenům
napojeným na politiku. Vytvoření indexu "kapitalismu kámošů" nebo též "kapitalismu pro bohaté",
který ukazuje výsledky za 23 zemí, vychází ze skutečnosti, že mnoho dnešních magnátů dosahuje
svého bohatství "dobýváním renty" - vyděláváním peněz díky politickým konexím. Jsou vyjmenována
odvětví, která jsou zvláště závislá na státu, jako je těžba nerostných surovin, ropa a plyn, bankovnictví
a kasina, a je zmapováno bohatství miliardářů v těchto sektorech ve vztahu k velikosti ekonomiky.
Časopis sebekriticky přiznává i nedostatky svého žebříčku. -- Viz i článek The new age of crony
capitalism na s. 9. -- Český překlad článku přinesl čas. Ekonom č. 13/2014, s. 30-33 pod názvem
Vítejte na planetě plutokratů.
Gilbert Cette, Arnaud Sylvain
Situation financiere des entreprises : la France décroche
Finanční situace podniků : Francie ztrácí půdu pod nohama
Problemes économiques, No. 3085 (2014), p. 53-56
Francie v posledních letech bojuje s nedostatečnou konkurenceschopností. V článku je provedena
analýza vývoje některých finančních ukazatelů (marže, míry úspor, čistých příjmů, míry zadlužení) za
uplynulá dvě desetiletí. Pokud by se nepříznivý vývoj potvrdil, mohly by z toho plynout neblahé
důsledky na ekonomický růst, tvorbu bohatství a vývoj příjmů. V závěru jsou diskutována opatření,
která byla přijata v průběhu roku 2013 - tzv. CICE (daňové slevy na podporu konkurenceschopnosti a
zaměstnanosti, součást "paktu pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost"). - Pozn.

Pojišťovnictví. Sociální péče
Ladislav Průša
Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 4, s. 161-183
Problematika efektivnosti financování sociálních služeb. Autor se nejprve zaměřuje na základní
teoretická východiska hodnocení efektivnosti zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči, na
naplnění potřeb příjemců z kvantitativních a kvalitativních hledisek a na komplexní rozbor struktury
financování jednotlivých typů služeb sociální péče (podíl občana a jeho rodiny, podíl přiznané dotace,
podíl úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění). Následně rozebírá vliv dalších faktorů
determinujících efektivnost poskytování jednotlivých typů sociálních služeb. Na závěr porovnává
efektivnost financování a poskytování různých typů sociálních služeb ve sledovaných regionech v roce
2009 a nabízí řešení, která by vedla ke zvýšení efektivnosti financování této péče. - Pozn.
In the wrong direction : Germany's public pensions
Špatným směrem : německé státní důchody
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8877, p. 26
Některé dříve provedené reformy německého důchodového systému jsou v ohrožení. Nová ministryně
práce Andrea Nahlesová chce pod heslem sociální spravedlnosti snížit v některých případech věk
odchodu do důchodu a jiným způsobem započítávat počet roků, které ženy stráví na mateřské
dovolené. Podle kritiků jde o krátkozraký a jednostranný krok na úkor mladých lidí, kteří budou muset
platit vyšší příspěvky nebo daně.
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Robert Břešťan, Josef Pravec
Matky do práce, děti do jeslí
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 12, s. 6-11
Mezi nejnovější ekonomická doporučení OECD adresovaná České republice patří i zkrácení
rodičovské dovolené na jeden rok a převedení ušetřených peněz na funkční systém předškolní péče.
Příspěvek charakterizuje ekonomické cíle těchto změn, věnuje se výdajům českého státu na mateřskou
a rodičovskou dovolenou a seznamuje i se závěry domácích studií o usnadnění návratu do práce pro
matky. Dále shrnuje reakce (povětšinou negativní) a argumenty odpovědných politiků, demografů a
dalších odborníků na zmiňovaný návrh. Krátce k charakteristice systému péče o malé děti ve Francii. - Aktuálnímu problému nedostatečné kapacity předškolních zařízení a návrhům k jeho nápravě se
věnuje příspěvek v HN č. 63/2014 (31.3.2014), s. 1 a 4.
Gabriela Kukalová, Jaroslav Šura
Příjmy a výdaje v systému nemocenského pojištění v České republice
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 4, s. 151-160
Autoři analyzují změny v nemocenském pojištění v ČR v období mezi roky 2008-2012 a vyhodnocují
je z hlediska příjmů z pojistného na nemocenské pojištění a výdajů ze systému na dávky
nemocenského pojištění. Detailněji se zaměřují na nejčastěji vyplácenou dávku nemocenského
pojištění - nemocenské - zejména z hlediska změn ve způsobu jejího stanovení a rozsahu, ve kterém je
poskytována. Příspěvek se věnuje také nemocenskému pojištění v kontextu sociálního zabezpečení
v ČR a zprostředkuje údaje o výdajích na dávky nemocenského pojištění, příjmech z pojistného,
o průměrné době trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti, o výdajích na nemocenské a
ukazatele dočasné pracovní neschopnosti v letech 2008-2012, resp. 2003-2012. - Pozn.

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
Martin Gerth
Mein Haus, dein Geld
Můj dům, tvoje peníze
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 10, S. 78-84
Důsledky boomu na trhu nemovitostí v Německu pro kupující/pronajímatele/nájemníky. Brzda
nájemného, zrcadlo nájemného, přenos nákladů na zateplení (do nájemného), shrnutí zákonných
pravidel pro zvyšování nájemného, místní obvyklé nájemné.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Volker Pfirrmann
Einkünftequalifikation bei IT-Berufen
Kvalifikace příjmů u povolání v oblasti IT
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 4, S. 162-167
Katalog svobodných povolání v Německu neodpovídá aktuálnímu vývoji a potřebám moderního
profesního života, což může poškodit kvalifikované osoby samostatně výdělečně činné v oblasti IT při
posuzování jejich příjmů (dosažených touto odbornou činností). Konstatuje se, že činnosti v rámci
elektronického zpracování dat je nutné přiřazovat dle kritérií skupinové podobnosti (např. diplomovaní
informatici jsou na úrovni inženýrů, odborníci bez titulu musí úroveň profesních znalostí prokazovat).
Příspěvek komentuje judikáty Spolkového finančního dvora vydané k podobnosti činností a vzdělání
pro obor elektronického zpracování dat. - Pozn.
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Je. Gontmacher
Mirovyje migracionnyje processy: neobchodimost' global'nogo regulirovanija
Světové migrační procesy: nutnost globální regulace
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 10, s. 136-146
Autor analyzuje vývoj migračních procesů mezi zeměmi. Dochází k závěru, že národní regulační
předpisy neřeší problémy, které se v této oblasti nahromadily, a stávající mezinárodní instituty nejsou
dostatečně rozvinuté. Navrhuje některé kroky ke globálnímu řízení migrace. - Pozn.
Jana Sereghyová
Nezaměstnanost ve světě a opatření EU k omezení nezaměstnanosti mladých osob
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 4, s. 45-51
Autorka rozebírá stěžejní trendy ovlivňující vývoj nezaměstnanosti ve světě. Konstatuje, že v současné
době dosahuje celosvětové manko v nabídce pracovních příležitostí zhruba 63 miliónů osob a dá se
očekávat, že se bude ještě zvyšovat. Predikce vývoje situace na trzích práce členských států EU
ukazuje, že se sice začíná rýsovat poněkud výraznější oživení hospodářské aktivity, zároveň však
dochází k dalšímu zvyšování míry nezaměstnanosti. V EU také dochází k dramatickému zvětšení
rozdílů v míře nezaměstnanosti zaznamenané v jednotlivých členských státech. Prognostici očekávají,
že perspektivně budou podněty pro zlepšení situace na světovém trhu práce vycházet hlavně
z rozvojových zemí a proměnám podmínek na trzích práce rozvojových zemí tedy věnují zvýšenou
pozornost. V druhé části příspěvku autorka shrnuje dopady krize zaměstnanosti na mladé osoby v EU
a věnuje se podpůrným opatřením napomáhajícím omezení nezaměstnanosti mladých osob (YEI a
další iniciativy).
Zdeněk Schmied
Novelizace zákoníku práce k 1.1.2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 1. část
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 50-52
Autor zkoumá vzájemný vztah zákoníku práce (ZP), jako nedílné součásti soukromého práva, a
nového občanského zákoníku, který nabyl účinnost dnem 1.1.2014. Zjišťuje dopady novelizace
zákoníku práce provedené zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva hmotného, na pracovněprávní vztahy. Věnuje se možnostem
odchýlení se od ustanovení ZP a možnosti použití NOZ v pracovněprávních vztazích, základním
zásadám pracovního práva i svéprávnosti a jednání smluvních stran pracovněprávních vztahů. -Pokračování příspěvku bude uveřejněno v č. 2/2014.
Ladislav Jouza
Pracovní poměr na dobu určitou ve veřejné správě - nová právní úprava
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 2-3, s. 88-92
Pracovní poměr ve veřejné správě na dobu určitou; výjimky u úředníků, doba určitá ve školství, doba
určitá u ředitele školy, odvolání ředitele školy, možnost odvolání, pracovní úrazy v pracovním poměru
na dobu určitou. Doba určitá v soudních rozhodnutích. Vzor k pracovnímu poměru na dobu určitou.
Nicolas Costes and Sabrina El Kasmi
Residential mobility and labor market adjustment
Rezidenční mobilita a přizpůsobení trhu práce
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 116, p. 1-8
Autoři studie vycházejí z hypotézy, že náklady na rezidenční mobilitu pro vlastníky bydlení zhoršují
kvalitu párování na trhu práce (vlastnictví nemovitosti je spojeno s vyššími náklady na mobilitu než
nájem) a mění fungování trhu práce ovlivněním schopnosti pracovníků přestěhovat se z pracovních
důvodů. Provádějí kritické zhodnocení této hypotézy a testují ji v podmínkách Francie. Výsledky
potvrzují, že typ bydlení skutečně ovlivňuje profesní mobilitu, dobu trvání nezaměstnanosti a
ukončení nezaměstnanosti. Situaci pak porovnávají s USA a Velkou Británií, zeměmi s nižšími
náklady na rezidenční mobilitu vlastníků bydlení. - Pozn.
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Standards im Mitarbeiterportal : das bringt's
Standardy na portálu pro zaměstnance : něco, co má smysl
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11, (2014) Nr. 1, S. 8-9
Článek informuje o zveřejnění standardů činností pro pracovníky německé celní správy na portálu pro
zaměstnance. Standardy popisují postup běžných i méně obvyklých činností, se kterými se
zaměstnanci celní správy mohou v praxi setkat. Jedním z cílů standardů je zvýšení jistoty při
rozhodování, dále by standardy měly přinést větší flexibilitu (rychlejší adaptaci nového zaměstnance,
usnadnění přechodu zaměstnanců mezi různými odděleními, rychlejší přizpůsobení při změně úkolů).
Ke každému úkolu (činnosti, při které je třeba provést nějaké rozhodnutí) jsou na portálu k dispozici
související informace, odkazy na legislativu, tzv. "checklisty" a další dokumenty. Vše je možné
jednoduše stáhnout, standardy jsou stále aktualizovány.
Wolf Hunold
Überstunden - Überblick und aktuelle Fragen
Přesčasové hodiny - přehled a aktuální otázky
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 7, S. 361-365
Přesčasové hodiny z pohledu německého pracovního práva; proplácení přesčasových hodin
(předpoklady nároku na úhradu, přesčas v pracovní smlouvě), přesčasové hodiny a konto pracovní
doby. - Pozn.
Petr Kolev, Petr Korál
Ve firmách se sjednanou kolektivní smlouvou se prekérním formám práce nedaří
Sondy, Sv. 2014, č. 2, s. 10-11
Dodržování pracovněprávních vztahů v ČR, ochrana zájmů zaměstnance, význam kolektivní smlouvy
v podniku.
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 4/2014
Cestovní náhrady zaměstnanců. Praktická řešení k cestovním náhradám zaměstnanců. Aktuální změny
v pracovní právu - důsledky NOZ. Osoby 50Plus na trhu práce. Ústní skončení pracovního poměru.
Pracovní smlouva ve světle NOZ. Náležitosti pracovní smlouvy. Ochrana osobnosti zaměstnance
podle NOZ. Je lepší čerpat dovolenou po mateřské nebo rodičovské? Příspěvek zaměstnavatele na
ubytování a dopravu zaměstnanců (vč. příkladů). Změny ve zdanění autorských honorářů. Praktická
řešení ke zdanění autorských honorářů.

Právo
A bad boom : fighting corruption in India
Pochybný rozmach : boj s korupcí v Indii
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8878, p. 20-22
Zaměřeno na otázku, jak korupce ničí indické hospodářství. Drobné a velké úplatkářství, narušené
vztahy mezi státem a firmami, podezřelé transakce, neúčinná opatření.
Ivo Telec
Držba informací
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 115-121
Jednou z výkladových občanskoprávních otázek je pojetí držby včetně držby nehmotných věcí. Do
skupiny těchto věcí v právním smyslu patří i takové ideální hospodářské či jiné majetkové hodnoty, ke
kterým zákon záměrně nepřiznává absolutní majetková práva - půjde např. o nějaké informace. I pro
tyto případy platí ustanovení o držbě a její ochraně ve smyslu nového občanského zákoníku. - Pozn.
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Davide Rovetta, Maurizio Gambardella
EU Common Foreign and Security Policy sanctions: litigation before the EU courts and the
"Sunday punch" approach
Sankce v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU: spor před evropskými soudy a
"metoda rozhodujícího úderu"
Global trade and customs journal, Vol. 9, (2014) No. 2, p. 48-51
Článek se týká sankcí udělovaných Radou EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Subjekty, na které jsou sankce uvalovány, podávají žaloby k Evropskému soudnímu dvoru a
Tribunálu, přičemž se stává, že Rada EU řadu sporu prohrává. Procesy jsou časově poměrně náročné,
mohou trvat i několik let. Autoři navrhují alternativní postup, který by měl procesy uspíšit. - Pozn.
Jan Januš, Jan Klesla
Jak se nový zákon vypořádal s internetovým podnikáním : nový občanský zákoník a internet
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 62 (28.3.2014), příl. s. 1-3
V další části série článků připravených ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce a věnovaných
novému občanskému zákoníku se pozornost zaměřuje na jeho dopad na elektronické/internetové
podnikání a obchod. K principu technologické neutrality uplatněné v občanském zákoníku, k úpravě
formulářových smluv, k problematice seznámení s podmínkami smlouvy v elektronickém prostředí a
k licenčním smlouvám v souvislosti s autorskými právy. Dále shrnutí hlavních dopadů nového
občanského zákoníku v oblasti internetu a digitální ekonomiky na uzavírání smluv. -- Viz také další
příspěvky na s. 2-3 (uzavírání smluv po internetu, změny pro e-shopy a oblast práv jejich zákazníků).
Jan Zůbek
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního řízení
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 121-128
Práva poškozeného či oběti trestného činu jsou v posledních měsících často zmiňována v souvislosti
s jejich posilováním, které zákonodárce projevil nejen v podobě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů, ale i korespondující změnou insolvenčního zákona. S ohledem na jeho novou úpravu
modeluje tento článek různé situace, ve kterých osoby dotčené trestným činem uplatňují nárok na
náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Pomocí těchto
modelových situací se pokouší nastínit jak postup poškozeného při uplatňování nároků, tak řádný
postup orgánů rozhodujících zejména v trestním a insolvenčním právu. - Pozn.
Ladislav Balko
Právna reflexia "kontrolnej moci" s akcentom na Európsky dvor audítorov ako jednu
z hlavných inštitúcií EÚ
Právník, Sv. 153, (2014) č. 3, s. 185-212
Autor na úvod nastoluje několik vědeckých problémů zaměřených zejména na státoprávní otázky.
Poukazuje na skutečnost, že stát si na svou kontrolu vytváří kontrolní mechanismy, které, aby měly
smysl, musí být oddělené od přímé mocenské politiky státu. Každý stát má v současnosti vybudovaný
mechanismus kontroly hospodaření veřejné moci a také nejvyšší kontrolní instituci, která má zajištěnu
nezávislost obvykle ústavním způsobem. Autor zmiňuje různé modely uspořádání kontroly v různých
zemích a poté se věnuje zvláštní instituci EU - Evropskému dvoru auditorů jako kolektivnímu orgánu
vnější kontroly Evropské unie. - Pozn.
Tereza Mimrová
Svěřenský fond jako efektivní nástroj ochrany majetku před věřiteli
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 3, s. 68-76
S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází na poli soukromého práva ke značným
změnám. Jednou z novinek je i zakotvení svěřenského fondu do českého právního řádu. Příspěvek se
zaměřuje na rozbor obecných otázek vzniku a fungování svěřenského fondu a upozorňuje na některé
zvláštnosti, kterými se česká právní úprava vyznačuje. Jsou zmíněny i zahraniční právní úpravy trustů.
Následně je pozornost věnována možnosti využití svěřenského fondu k ochraně majetku, limitům této
ochrany, zejména s ohledem na ochranu věřitelů, otázkám neplatnosti a relativní neúčinnosti právních
jednání spojených s fondem. - Pozn.

32

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech
Soudní rozhledy, 2014, roč. 20, č. 3
Přenesení povinných plateb na spotřebitele jako zneužívající klauzule – žádost o předběžné rozhodnutí
podaná Audiencia Provincial de Oviedo (Španělsko). Constructora Principado v. José Ignacio
Menéndes Álvarez.
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 16. 1. 2014
C-226/12
Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 7
Internetové odkazy umožňující přístup k autorským dílům – předběžné otázky podané rozhodnutím
Svea hovrätt (Švédsko). Nils Svensson a spol. v. Retriever Sverige AB.
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 13. 2. 2014
C-466/12
Zkratky a vysvětlivky
ESD – Evropský soudní dvůr
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství (oficiální název)
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)

Statistika. Demografie. Sociologie
Juraj Huček, Michal Doliak
Sezónne očisťovanie časových radov : (jednoduchý sprievodca postupmi, možnosťami a
výsledkami s aplikáciou na očisťovanie HICP)
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 7-18
Hlavní části procesu sezónního očištění časových řad, sezónní očišťování HICP (harmonizovaný index
spotřebitelských cen). Definice sezónnosti a její vnímání. Sezónnost, rozklad časové řady, přístupy
k sezónnímu očišťování, proces sezónního očišťování (výběr časových řad, typ sezónnosti, vliv
kalendáře, hledání outlierů). Rozhodování o neočišťování časových řad, přímé/nepřímé očištění,
parciální očišťování, změny sezónního modelu. Predikce sezónně očištěných řad, X12-ARIMA,
TRAMO/SEATS. - Pozn.
Zuzana Stuchlíková, Petr Zapletal
Stárnutí japonské populace : dopady a perspektivy
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 4, s. 65-80
Japonsko je jednou ze zemí nejhůře postižených stárnutím populace. Příspěvek přináší analýzu
demografického vývoje současného Japonska a především ekonomických, sociálních a dalších dopadů
rychlého stárnutí populace na ekonomiku a společnost. Nejprve popisuje demografický vývoj a jeho
trendy ve světě a v Japonsku v poválečném období a v současnosti a porovnává vývoj v Japonsku
s vybranými vyspělými zeměmi. Dále jsou analyzovány dopady stárnutí na veřejné rozpočty, trh práce
a celkový sociální systém. Poslední část pak stručně nastiňuje možnosti řešení negativních dopadů a
nezbytné změny a reformy, včetně nutného uvolnění dosud striktní imigrační politiky. - Pozn.
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Účetnictví
Michal Svoboda
Účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. ledna 2014
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2014, č. 1, s. 5-12
Článek shrnuje dopady nového občanského zákoníku do účetnictví. Jednou z novinek je částečné
nahrazení termínu "závazek" termínem "dluh". V rozvaze jsou nově evidovány také části věcí
(v důsledku neoddělitelnosti pozemku od stavby na něm stojící). Změny se týkají také vyhlášky
410/2009 Sb. (zkrácení výjimky pro vykazování záporných stavů v rozvaze v rámci řádné účetní
závěrky, rozdělení syntetického účtu 336 na 3 nové položky podle typu pohledávky nebo závazku, aj.)
a českého účetního standardu 708 (změny v odpisování dlouhodobého majetku).
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 4/2014
Změny v účetní závěrce od r. 2014 (2). Konsolidovaná účetní závěrka. Rezervy v daňové evidenci.
Vedení daňové evidence (2.).
Účetní TIP
č. 6/2014
Na co si dát pozor a co využít při vyplňování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací
období započaté v roce 2013 (doplněno příklady)? Zkušenosti z kontrol - nemožnost přerušení
účetního odpisování na rozdíl od daňového odpisování.
č. 7/2014
Dotazy: daňově uznatelné výdaje (náklady), účtování devizových účtů a povinnost dodanění závazků,
zdanění příjmů z honorářů, správné zaúčtování časového rozlišení, silniční daň jako daňově uznatelný
výdaj, daňové zvýhodnění na děti, vrácení vozidla dodavateli, vstupní cena majetku a paušální výdaje,
solidární zvýšení daně a DAP u nerezidenta, cestovní náhrady a výdaje na parkování, daňově
uznatelné náklady, nájem jako nepeněžní plnění, dárek od obchodního partnera, solidární daň.

Veřejná správa
Jan Rovenský; [rozhovor vedla] Jana Kašparová
České čekání na služební zákon : odměňování profesionálů by mělo být důstojné
Sondy, Sv. 2014, č. 2, s. 20-21
Důvody (odkladu) realizace zákona o státní službě; subjekty státní správy spadající pod působnost
zákona, úprava původního zákona o státní službě (vyloučení ustanovení o kariérním řádu a výsluh při
odchodu do důchodu), parametry odměňování, dvě podoby navrhovaného zákona. Kompetence
generálního ředitelství státní správy.
Peter Mišúr
Evropský parlament schválil novou unijní úpravu pro veřejné zakázky a koncese
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 3, s. 84-89
Režim zadávání veřejných zakázek v Evropské unii čeká zásadní změna. Evropský parlament v polovině
ledna 2014 schválil revizi směrnic o veřejných zakázkách a koncesích, kterou následně potvrdila Rada
EU. Po zveřejnění směrnic v Úředním věstníku budou mít čeští legislativci dva roky na to, aby
transponovali nový režim do českého právního řádu.
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Josef Donát
Jak zákon o veřejných zakázkách ovlivňuje oblast ICT
Právní rádce, Sv. 2014, č. 3, s. 18-19
Některé oblasti jsou pro zadávání veřejných zakázek problematičtější, což platí i o oblasti výpočetní a
telekomunikační techniky. Podle autora článku zákon o veřejných zakázkách nejvíce ovlivnil oblast
ICT z těchto hledisek: správná specifikace zadání předmětu veřejné zakázky, formy zadávacího řízení
i smluvních podmínek; detailní stanovení hodnotících kritérií a vyhodnocení nabídek; řádná realizace
veřejné zakázky, případné změny smlouvy či navazující plnění.
Václav Velčovský
Podmínka kvalitní státní správy : služební zákon
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 3, s. 6-8
Autor článku rozebírá sjednocující prvky a odlišné názory koaličních stran, neziskového sektoru a
odborů na zákon o státní službě, který má za cíl profesionalizovat, depolitizovat a posílit
transparentnost státní správy a jejích procesů. Popisuje tři normy, které zasahují do původního textu
z roku 2002: tzv. Tejcova novela, Rusnokova novela, komplexní pozměňovací návrh Tejcovy novely.
Dále principy a historie služebního zákona, následující postup, na koho by se měl zákon vztahovat, jak
se změní fungování ministerstev.
Vilém Podešva
Veřejné zakázky v EU dostanou moderní kabát
Právní rádce, Sv. 2014, č. 3, s. 14-17
Připravovaná směrnice o zadávání veřejných zakázek v EU představuje významnou modernizaci
práva, protože většina novinek bezprostředně reaguje na aktuální ekonomickou situaci ve světě a je
vedená snahou zvýšit konkurenceschopnost Evropy. Evropští legislativci akcentují zejména zlepšení
příležitosti pro malé a střední podniky a kladou značný důraz na podporu inovací. Novým podstatným
rysem je i důraz na udržitelnost. Nová úprava reaguje na výkladové obtížnosti předchozí právní
úpravy a vývoj rozhodovací praxe Soudního dvora EU - nově např. zakotvila společné zadávání
několika veřejnými zadavateli či začlenila do textu tzv. "in-house" výjimku. Významným aspektem je
i zvyšování požadavků na elektronizaci zadávání veřejných zakázek.
Tomáš Plhoň
Znovu a jinak : vláda plánuje zcela nový zákon o veřejných zakázkách. Úředníci se obávají chaosu
Euro, Sv. 2014, č. 9, s. 34-35
Článek informuje o přípravách nového zákona o veřejných zakázkách na MMR, který by měl
zapracovat novou evropskou směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Autor hodnotí dopady častých
změn zákona na zadavatele a zprostředkuje pohled zadavatelů na nutnost propracovaného zákona
přinášejícího jeho zpřehlednění a zjednodušení. Dále se zaměřuje na důležitost poradenství a
metodické podpory zadavatelů a na neuskutečněný plán na vytvoření Úřadu pro veřejné zadávání.

Veřejné finance. Rozpočet
Silvia Golem, Lena Malešević Perović
An empirical analysis of the relationship between fiscal decentralization and the size of government
Empirická analýza vztahu mezi fiskální decentralizací a velikostí státní správy
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 1, p. 30-58
Autorky prostřednictvím empirické analýzy dat ze 23 zemí OECD za období 1970-2008 zkoumají
vzájemný dlouhodobý vztah mezi fiskální decentralizací a velikostí státní správy. Nejprve diskutují
teoretické stránky souvislostí mezi fiskální decentralizací a velikostí státní správy a shrnují závěry
dřívějších empirických studií. Dále se soustředí na měření stupně fiskální decentralizace a na existující
ukazatele jejího stupně. Poté se zaměřují na metodologické otázky vlastní ekonometrické analýzy, ve
které uplatňují zdokonalený ukazatel daňové autonomie na nižší než národní úrovni, a prezentují
výsledky naznačující negativní vztah mezi velikostí státní správy a fiskální decentralizací. - Pozn.
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Deutsche Bundesbank
Anpassungsprozesse in den Ländern der Wirtschafts- und Währungsunion : Staatsfinanzen:
Konsolidierung nach Vertrauenskrise = Adjustment processes in the member states of Economic
and Monetary Union: Public finances: consolidation following crisis of confidence
Procesy přizpůsobování v členských státech Hospodářské a měnové unie : veřejné finance:
konsolidace následuje po krizi důvěry
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 1, S. 41-56
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 1, p. 39-52
V počátcích finanční a hospodářské krize se stav veřejných financí v zemích eurozóny dramaticky
zhoršil a od r. 2009 měly téměř všechny členské státy nadměrné schodky. Radikální změna
hospodářského a fiskálního výhledu, výrazné nerovnováhy a zesílení politické nejistoty v některých
zemích vyústilo v přehodnocení rizika spojeného s půjčkami pro jednotlivé státy. Příspěvek se věnuje
vývoji veřejných financí v zemích eurozóny nejvíce zasažených krizí a ztrátě důvěry v udržitelnost
jejich veřejných financí spojené s negativními následky. Rozebírá proces fiskální konsolidace, který
od r. 2010 probíhá ve většině členských zemí, a hodnotí jeho výsledky. I přes dosažený pokrok v řadě
zemí přetrvává i nadále požadavek na další fiskální vyrovnávání a na zlepšování strukturální fiskální
pozice. Autoři předkládají argumenty pro další rychlou konsolidaci veřejných financí a věnují se
i názorům na zastavení či zpomalení konsolidačního procesu, rozebírají také krátkodobé dopady
fiskálních opatření na hospodářský růst, otázku důvěryhodnosti konsolidačního procesu (evropská
fiskální pravidla) a nezbytnost zdravých veřejných financí v prostředí jednotné měnové politiky. Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu.
Michal Lehuta, Xénia Makarová
Daňové zlaté vajce
Trend, Sv. 24, (2014) č. 8, s. 20-21
Boj s daňovým únikem v SR přispívá ke zlepšení ve výběru daní (především DPH) a následně
k ozdravení veřejných financí. Nová praxe daňových kontrol (snížení počtu kontrol, prověřování
většího objemu nadměrných odpočtů). Samostatné analytické oddělení (Finanční správy), důvody
nevyčísleného efektu účtenkové loterie či kontrolních výkazů DPH. Přetrvávající problém
strukturálního deficitu, podmínky Evropské komise pro vystoupení SR z procedury nadměrného
deficitu. Rada pro rozpočtovou zodpovědnost.
Beatrice Weder di Mauro
Die Pleite von Staaten planen
Naplánovat režim státního bankrotu
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 42 (28.2.2014), S. 64
K reformnímu návrhu na vytvoření efektivního insolvenčního režimu pro evropské státy, který
nevyžaduje účast nadnárodní instituce ani zásahy do národní suverenity, ale vychází ze současného
krizového mechanismu ESM (Evropský stabilizační mechanismus). Stručně k navrhovaným kritériím
resp. jejich "prahovým hodnotám" a významu správného načasování nového režimu. CIEPR
(Committee for International Economic Policy and Reform).
Deutsche Bundesbank
Die Wirtschaftslage in Deutschland um die Jahreswende 2013/2014 : öffentliche Finanzen = The
current economic situation in Germany : public finances
Hospodářská situace v Německu na přelomu let 2013/2014 : veřejné finance
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 2, S. 71-83
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 2, p. 69-81
Pravidelné zhodnocení stavu a vývoje německých veřejných financí za rok 2013. Nejprve k fiskální
bilanci, míře zadlužení a k dynamice vybraných daňových příjmů. Dále charakteristika rozpočtového
vývoje německého spolkového státu, rozpočtů spolkových zemí, zákonného penzijního pojištění a
hospodaření Spolkové agentury práce. Samostatný příspěvek ve vloženém boxu je věnován
strukturálnímu vývoji německých veřejných financí. - Pozn. -- Článek je dostupný v německé a
anglické jazykové verzi časopisu.
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N. Akindinova, N. Kondrašov, A. Černjavskij
Fiskal'noje stimulirovanije rossijskoj ekonomiki i bjudžetnaja ustojčivost'
Fiskální stimulace ruské ekonomiky a rozpočtová udržitelnost
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 10, s. 90-108
V článku je analyzován vliv různých rozpočtových výdajů na tempo hospodářského růstu a pomocí
makroekonomického modelu jsou vypočteny příslušné fiskální multiplikátory. Provádí se odhad
rozpočtové udržitelnosti Ruska při různých světových cenách za ropu. Autoři docházejí k závěru
o bezperspektivnosti stimulace hospodářského růstu prostřednictvím zvyšování výdajů federálního
rozpočtu a o relativně nízké úrovni rozpočtové udržitelnosti v případě výrazného poklesu ceny ropy. Pozn.
Ivana Dostálová
Přísnější fiskální pravidla pro EU a eurozónu : zlepší fungování měnové unie?
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 4, s. 36-44
Dluhová krize v eurozóně odstartovala rozsáhlou reformu pravidel pro mnohostranný hospodářský
dohled a koordinaci hospodářských politik v EU probíhající v období 2010-2013. Nová pravidla jsou
přísnější, důslednější a propracovanější, zejména pro státy eurozóny. Zároveň jsou složitější a kladou
vyšší nároky na informační a implementační povinnosti členských států a následný dohled evropských
institucí. Státům eurozóny navíc hrozí finanční sankce v případě jejich nedodržení. Autorka seznamuje
s jednotlivými prvky reformy (zavedení tzv. Evropského semestru; six-pack - balíček šesti předpisů
pro oblast rozpočtového dohledu; preventivní dohled, nápravný dohled; fiskální pakt zavádějící pro
země eurozóny povinnost každoročně udržovat strukturální rozpočtové saldo vládního sektoru
vyrovnané nebo v přebytku; two-pack - dvě nařízení zavádějící důslednější dohled pro eurozónu).
Dále popisuje zahajování nápravného postupu při nadměrném schodku podle nových pravidel a
ilustruje ho na příkladu Malty, která je od června 2013 v postupu při nadměrném schodku (EDP). Pozn.
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 2-3, s. 102-103
Text předpisu upravujícího způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu a rozpočtů dalších uvedených organizačních složek, organizací a fondů - s účinností
od 1.1. 2015. Finanční výkazy, předkládání údajů, rozsah sestavení finančních výkazů, postup v případě
utajovaných informací.
Věra Kameníčková
Výnos ze sdílených daní obcím stoupá, ale jen velmi mírně
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 3, s. 18
Vývoj výnosů sdílených daní v letech 2007-2013 dle jednotlivých stupňů územní správy, výnosy dle
daní v obecních rozpočtech.

Životní úroveň
Nicolás Albacete, Martin Schürz
Paradaten im HFCS Austria 2010. Teil 1, Evaluierung von Non-Response-Fehlern
Paradata ve zjišťování finanční situace a spotřeby domácností. část 1., Vyhodnocení chyb
z titulu nezodpovězených položek
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2014, Nr. 1, S. 81-97
Studie popisuje soubor paradat průzkumu finanční situace a spotřeby domácností v Rakousku a
analyzuje jejich význam pro vyhodnocení chyb z titulu nezodpovězených položek. Paradata budou
postupně získávat na důležitosti, protože tendenčně klesá ochota účastnit se dobrovolných šetření.
Výsledky rakouského HFCS obsahují množství paradat, která se jeví jako hodnotná pro 2. vlnu HFCS
za období let 2014/2015. Bez paradat, která přinášejí informace o osobách nezúčastněných na šetření
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(a nejen těch dotazovaných), není možná korektura non-response-bias (tj. odchylka od pravdivé
hodnoty). - Pozn.
Tibor Zavadil
Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 4-6
HFCS, Household Finance and Consumption Survey; prezentace výsledků první vlny šetření finanční
situace a spotřeby domácností SR (vlastnictví vozidla/nemovitostí, podíl domácností s hypotékou příp.
s nehypotečním dluhem, celková zadluženost domácností, čistá aktiva, příjmy domácností, výdaje na
potraviny, rozdělení bohatství a příjmů, medián čistého bohatství na domácnost). - Pozn.
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Daně
E-9492
Klára Kalíšková
Family taxation and the female labor supply : evidence from the Czech Republic
Zdanění rodin a nabídka práce žen : na příkladu České republiky
Prague : CERGE-EI, November 2013, 33 s. : tab., grafy
Studie kvantifikuje dopady společného zdanění manželů na nabídku práce vdaných žen. K empirickému
výzkumu využívá zavedení společného zdanění manželů v ČR v roce 2005. Výsledky založené na
metodě rozdílu v rozdílech s několika alternativními kontrolními skupinami ukazují, že zavedení
společného zdanění manželů vede k poklesu míry zaměstnanosti žen s dětmi o 3 procentní body a že
pokles zaměstnanosti je dvojnásobně větší u žen, které zaznamenaly největší pokles v pracovní
motivaci, tedy u žen s vysokopříjmovými manželi. - Pozn., tab. příl. - ISBN: 978-80-7343-300-0
(CERGE UK Praha, brož.)
27632
Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková
Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 227 s.
Modely 27 nejběžnějších problémových situací při správě daní, ať už na straně daňového subjektu,
nebo správce daně. U každého modelu je popsána problémová situace, následuje přehled právní
úpravy, je navržen postup daňového subjektu nebo správce daně a přidány odkazy na související
judikaturu. V publikaci se probírá např. trvání práv a povinností daňového subjektu, cena sjednaná
mezi spojenými osobami, ukončení daňové kontroly, spory ohledně některých postupů, doměření
daně, posečkání aj. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-047-9 (brož.)
27619
Vendula Sochorová
Specifika dokazování v daňovém řízení
V Praze : C.H. Beck, 2014, xiv, 193 s.
Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku dokazování v daňovém řízení a snaží se
poskytnout návod k řešení praktických problémů souvisejících s dokazováním v daňovém řízení. První
dvě kapitoly se věnují základním teoretickým východiskům důkazního řízení a srovnání dokazování
v jednotlivých typech právních procesů. Jsou v nich identifikovány základní principy dokazování, je
podán ucelený přehled teorií věnujících se institutu důkazního břemena a je poukázáno na odlišnosti
daňového důkazního řízení od dokazování v odlišných právních procesech. Následují kapitoly
prakticky zaměřené, v nichž je podán podrobný výklad právní úpravy dokazování v daňovém řízení,
jsou popsány nejtypičtější důkazní prostředky a jejich specifika a závěrem je rozveden způsob
rozložení důkazního břemena v daňovém řízení. Kapitoly jsou doplněny bohatými odkazy na
judikaturu a také zkušenostmi ze zahraničí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-520-6 (brož.)
27627
Petr Pelech
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2014
Olomouc : ANAG, 2014, 343 s.
Hlavní změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2014. Srozumitelný výklad procesu
počínajícího výpočtem základu daně, měsíční daňové zálohy nebo bonusu a končícího odvodem
správci daně a procesem vyúčtování a sestavení příloh a výkazů. Typové příklady zdaňování mezd
v roce 2014, příklady výpočtu měsíčních daňových záloh. Vybrané vzory tiskopisů. Aktualizované
dotazy a odpovědi z praxe. Vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů, pokyny řady D, vybraná
ustanovení daňového řádu. Další související zákony. Tabulky daně z příjmů pro výpočet měsíčních
záloh a pro výpočet celoroční daňové povinnosti. - 22. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-852-9 (brož.)
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27606
Alena Vančurová
Zdanění osobních příjmů
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 427 s. : il.
Publikace se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů
fyzických osob, ale také i z pohledu sociálního pojistného. V úvodu je popsána historie zdanění
osobních důchodů. Následuje charakteristika sociálního pojistného, osobní důchodové daně a popis
její reformy v ČR. V jednotlivých kapitolách jsou pak rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců,
daňové subjekty, poplatníci a plátci, předmět daně z příjmů fyzických osob a příjmy podléhající
sociálnímu pojistnému, příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti, příjmy plynoucí z majetku
a ostatní příjmy, výpočet daně a placení daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného.
V závěrečné části jsou předložena pravidla výběru daně. Kniha se zaměřuje na ČR, ale shrnuje i praxi
z jiných zemí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-388-3 (brož.)

Ekonomické vědy. Ekonomie
27599
Edmund Conway ; [přeložil Matěj Gregárek]
Ekonomie : 50 myšlenek, které musíte znát
Praha : Slovart, 2013, 208 s.
Eseje s výkladem ústředních pojmů z ekonomie. Obsahují základní teorie, jako např. neviditelná ruka
trhu a zákon nabídky a poptávky, i nejnovější úvahy o souvislostech mezi bohatstvím a štěstím a
podobou ekonomiky ve 21. století. Jejich autor objasňuje všechna zásadní témata, která jsou nezbytná
k porozumění fungování světa (další témata esejí jsou např. ekonomické směry, finance a trhy, vládní
deficity, globalizace, alternativní ekonomie atd.). - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-807391-752-4 (váz.)
27598
Gundbert Scherf ; foreword by Henrik Enderlein
Financial stability policy in the euro zone : the political economy of national banking regulation
in an integrating monetary union
Politika finanční stability v eurozóně : politická ekonomie národního dohledu a regulace
bankovnictví v integrující se měnové unii
Wiesbaden : Springer Gabler, c2014, xx, 256 s. : tab., grafy, schémata
Publikace shrnuje autorův univerzitní výzkum v oblasti politiky finanční stability, ve kterém se
věnoval zejména souvislostem mezi integrovaným bankovnictvím v eurozóně, nadnárodní měnovou
politikou a bankovní regulací a dohledem na národní úrovni jednotlivých členských států. Zabývá se
evropskou bankovní regulací a dohledem z pohledu politické ekonomie, cíli regulačních politik,
řízením finanční stability v eurozóně a nástroji politiky finanční stability. Autor zjišťuje, že národní
odlišnosti ve finančních systémech a souvisejících institucích vysvětlují a vyvolávají rozdíly v regulačních
politikách pro finanční stabilitu mezi jednotlivými zeměmi, a věnuje se jednotlivým regulačním
režimům. Dále ukazuje, že domácí bankovní dozor působící v měnové unii je vystaven problému
časové konzistence. Dovozuje, že časová nekonzistence má původ v nekoordinovaném provádění
měnové politiky a regulace národního bankovnictví. Na závěr provádí empirickou analýzu
zkoumaných faktorů směřujících k finanční nestabilitě u původních členských států eurozóny, USA a
Velké Británie v období před finanční krizí (2000-06). - Pozn., příl. - ISBN: 978-3-658-00982-3 (váz.)
27616
František Varadzin
Mezinárodní ekonomie : (teorie světového hospodářství)
Praha : Professional Publishing, 2013, 463 s. : il.
Publikace přináší obsáhlý přehled vývoje ekonomického myšlení a interpretace dřívějších i současných
problémů světového hospodářství. Autor provází čtenáře od základních ekonomických východisek
mezinárodní ekonomie, přes pojednání o druzích a formách mezinárodního obchodu a o mezinárodních
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pohybech výrobních činitelů až po mezinárodní finanční trhy a přehled mezinárodních ekonomických
organizací. V současné globalizované ekonomice dochází k neobvyklým a novým jevům. Řada
„univerzálních“ receptů je neúčinná, „standardní“ řešení selhávají a objevují se nové jevy, jejichž
úspěšná aplikace v praxi je často překvapivá. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7431-116-1 (váz.)
27631
František Hřebík
Obecná ekonomie
Plzeň : Čeněk, 2013, 252 s. : il.
Učebnice poskytuje výklad v kapitolách: Společenská věda ekonomie; Výrobní faktory; Hranice
výrobních možností; Trh a hlavní prvky tržního mechanismu; Poptávková a nabídková elasticita; Tržní
rovnováha a rovnovážná cena; Celková a mezní užitečnost ekonomických statků; Linie rozpočtového
omezení a rovnováha spotřebitele; Konkurence a její formy; Mikroekonomická analýza produkce
firem; Náklady, příjmy a ekonomický zisk podniku; Rovnováha podniku; Utváření rovnováhy na trhu
výrobních faktorů; Výkonnost ekonomiky na agregátní úrovni; Keynesiánský výdajový model; Model
ADAS; Platební bilance; Nezaměstnanost; Peníze; Inflace; Vnitřní a vnější měnová politika; Fiskální
politika; Hospodářská politika a její účinnost; Teorie hospodářského cyklu. Jednotlivé kapitoly
obsahují klíčová slova a kontrolní otázky. Výklad je doplněn grafickými modely. Učebnice si všímá
zejména tržní ekonomiky v českém prostředí. - ISBN: 978-80-7380-467-1 (brož.)
27595
Julien Chevallier, Florian Ielpo
The economics of commodity markets
Ekonomie komoditních trhů
Chichester : Wiley, c2013, xxvi, 333 s. : tab., grafy, vzorce
Vysokoškolská učebnice zabývající se teoretickými i praktickými aspekty komoditních trhů. Autoři
volí přístup ekonometrické analýzy komoditních trhů, první část přináší popisnou analýzu dynamiky
komoditních trhů (soustředí se na tři hlavní kategorie komodit: energie, kovy a zemědělské produkty)
a informace o tržních trendech. Druhá část se věnuje vztahu komodit a hospodářského cyklu a reakci
komoditních trhů na makroekonomické proměnné. Ve třetí části autoři analyzují základní
hodnotu/cenu komodit z dlouhodobého pohledu, dále zkoumají interakce mezi různými třídami aktiv a
kointegraci s tradičními trhy aktiv i s průmyslovou výrobou a inflací. - Pozn. - ISBN: 978-1-11996791-0 (váz.)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
27603
Josef Kotásek ... [et al.]
Právo cenných papírů
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxi, 242 s. : il.
Problematika cenných papírů po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích. Podrobný obecný výklad, na který navazují detailní rozbory příslušných cenných papírů.
Výklad v kapitolách: Pojem a právní povaha cenných papírů; Třídění cenných papírů; Vydávání
cenných papírů; Cenné papíry akciového práva; Cenné papíry ve společnosti s ručením omezeným;
Dluhopisy; Směnky; Šeky; Cenné papíry na zboží; Kupóny; Cenné papíry podle zákona o investičních
společnostech a investičních fondech. Právní stav předpisů v učebnici je k 30.8.2013. - 1. vyd. - ISBN:
978-80-7400-515-2 (váz.)
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27620
Denisa Jindřichová, Tomáš Hládek
Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském
zákoníku : komentář
V Praze : C.H. Beck, 2014, xviii, 227 s. : formuláře
Cílem komentáře je usnadnit orientaci v jednotlivých ustanoveních předmětné části zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku. Ustanovení, která jsou předmětem této publikace, byla dříve jednotně
pojmenována jako tzv. bankovní smlouvy. Komentář nové právní úpravy v části čtvrté, Relativní
majetková práva, hlavě 2. a dílu 11. obsahuje obecná ustanovení, upravuje platební účet, jiný než
platební účet a vkladní knížku, jednorázový vklad a vkladní list. Zabývá se také problematikou
akreditivů a určuje legislativní pravidla platná pro inkasa. Přílohy nabízejí znění evropských předpisů
a dokumentů, mezinárodních smluv a úmluv, vzorové formuláře, schéma průběhu realizace akreditivu
a lhůty pro připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce. - Vyd. 1. - ISBN: 978-807400-510-7 (váz.)
27594
Yalman Onaran
Zombie banks : how broken banks and debtor nations are crippling the global economy
"Zombie" banky : jak zruinované banky a státy-dlužníci ochromují světové hospodářství
Hoboken : Bloomberg Press/Wiley, c2012, xvii, 184 s. : grafy
Autor se věnuje konceptu "zombie bank" - neefektivních finančních institucí s toxickými aktivy ve
svých bilancích, které v době finanční krize byly zachraňovány státem a mají často negativní
ekonomickou hodnotu, nesprávně oceněná aktiva a přežívají nadále díky státním garancím a
intervencím. Nejprve téma rozebírá v historických souvislostech a ukazuje, jak tento koncept vedl
v Japonsku ke "ztracené dekádě" 90. let dvacátého století. Další kapitoly se zabývají problémy Evropy
- bankrotujícími státy a zruinovanými bankami - a jejich vzájemnou provázaností. Autor rozebírá
dluhovou krizi v periferních zemích eurozóny (Řecko, Portugalsko, Irsko a Španělsko) a ukazuje
souvislosti tohoto stavu s problémy bank v ostatních zemích, podrobně analyzuje bankovní systém
Německa, Irska a Islandu a podobnosti jejich problémů. Následně se jeho pozornost obrací na USA na zombie banky a hodnocení procesu jejich záchrany, na snahy politiků o zabránění další finanční
krizi a na potíže a bubliny vznikající na trhu s bydlením a jejich spojitost s bankami. V závěru se autor
soustředí na nebezpečí finančních derivátů a na banky "too-big-to-fail" a představuje řešení problémů,
na které v knize poukázal. - Pozn. - ISBN: 978-1-118-09452-5 (váz.)

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
27613
Zbyněk Zazvonil
Administrativní ceny nemovitostí
Praha : Ekopress, 2013, 200 s. : il.
Kniha mapuje administrativní (úřední) oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964
až 2013. Autor popsal všechny hlavní oceňovací předpisy a vysvětlil základní definice, vybrané pojmy
a data, které zasadil do kontextu doby. Soustřeďuje se především na vysvětlení těch částí cenových
předpisů, které často mohly být potenciálním zdrojem nejrůznějších chyb. - Vyd. 1. - Tabulka s přehledem
hlavních oceňovacích předpisů. - ISBN: 978-80-87865-03-3 (brož.)
27615
Miroslav Žižka a kolektiv
Hospodářský rozvoj regionů : vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory,
regionální odolnost a inovační intenzita
[Praha] : Professional Publishing, 2013, 224 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy +1 složená mapa
Hodnocení hospodářského rozvoje regionu, jeho disparit, regionální odolnosti a pružnosti ve vazbě na
hospodářský vývoj společnosti v České republice. Publikace obsahuje výklad těchto témat:
podnikatelské prostředí v kontextu regionálního uspořádání, regiony a jejich klasifikace (přirozené,
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administrativní a účelové), historický vývoj správního uspořádání v ČR, (počátky od roku 1850),
vymezení center regionů podle podkladů Zásad územního rozvoje, role geografických informačních
systémů, identifikace subregionů, hodnocení regionálních rozdílů na subregionální úrovni,
konkurenceschopnost a odolnost/pružnost (tzv. resilience) národních ekonomik a regionů, inovační
aktivity ekonomických subjektů podle odvětví v ČR. Výklad je doplněn příklady z konkrétních
českých regionů a subregionů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-131-4 (váz.)

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
27591
Philip Arestis, Malcolm Sawyer
Economic and Monetary Union macroeconomic policies : current practices and alternatives
Makroekonomické politiky v EMU : současná praxe a její alternativy
[Basingstoke] : Palgrave Macmillan, 2013, vii, 236 s. : tab., grafy, vzorce
Publikace přináší kritický pohled na makroekonomické politiky (se zaměřením na měnovou a fiskální
politiku, politiku zaměstnanosti a hospodářskou politiku) a jejich výsledky v rámci eurozóny. Nejprve
se zabývá zavedením eura a hospodářskou výkonností eurozóny před vypuknutím finanční krize i v dalším
pokrizovém období, analyzuje konvergenční kritéria a Pakt stability a růstu. Další kapitola se věnuje
teoretickému rámci makroekonomické politiky EMU - novému konsensu ("New Consensus
Macroeconomics", NCM) a detailnímu rozboru makroekonomického modelu ECB. Následně autoři
podrobně kriticky hodnotí měnovou a fiskální politiku EMU a její opatření - vznik a činnost Evropské
centrální banky, zavádění fiskálního paktu a později fiskálního kompaktu. Zabývají se také pohledem
na trhy práce a politiku zaměstnanosti v EU, podtrhují výrazné odlišnosti trhů a institucí mezi
jednotlivými členskými státy a možné rozdíly v hospodářské výkonnosti vedoucí ke vzniku divergencí
v eurozóně. Autoři nastiňují politiky, které jsou z jejich pohledu potřebné pro dosažení plné
zaměstnanosti a nízké inflace, a diskutují jejich aplikaci v rámci eurozóny. Ve světle současných
zkušeností zvažují budoucnost společné měny a diskutují problematiku hospodářské konvergence a
nutnosti politické integrace pro přežití eura. V závěru zkoumají a hodnotí návrh fiskální unie a celkově
podporují rozvíjení správně koordinované hospodářské politiky pro celou eurozónu. - Pozn. - ISBN:
978-0-230-23222-8 (váz.)
27593
edited by Simon Bulmer, Christian Lequesne
The member states of the European Union
Členské státy Evropské unie
Oxford : Oxford University Press, [2013], xxvi, 449 s.: tab., grafy, rámečky
Publikace přináší pohled na evropskou integraci, na proces evropeizace (změny, které vyvolává
evropská integrace na úrovni států) a na vztahy členských států v rámci EU. Prostřednictvím
tematických kapitol odráží narůstající důležitost evropeizace ve vztahu k institucím členských zemí,
politickým stranám, zájmovým uskupením, k funkcím veřejné politiky, samosprávným orgánům a
národnímu hospodářství. S ohledem na postupné rozšiřování EU toto druhé vydání zahrnuje také
kapitoly věnované vybraným starším i novějším členským státům (Francie, Německo, Velká Británie,
Španělsko, Švédsko, Polsko, Estonsko a Rumunsko), které analyzují dopad evropské integrace na
domácí politické instituce, governance, veřejnou politiku, veřejné mínění, vztahy k EU před vstupem a
po vstupu i vlastní národní zkušenosti ze srovnávacího pohledu. - 2nd edition - ISBN: 978-0-19954483-7 (brož.)
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance
27596
International Monetary Fund
Balance of payments statistics yearbook : 2013
Statistická ročenka platební bilance : 2013.
Washington : International Monetary Fund, 2013, xxxiv, f-xxviii, s-xxviii, 1077 s. : tab.
Podrobné, tabulkově uspořádané údaje o platební bilanci a mezinárodní investiční pozici (IIP)
jednotlivých zemí z celého světa v letech 2005-2012. Nově jsou ve statistice zahrnuty údaje za
Afghánistán, Surinam, Východní Timor a Trinidad a Tobago. První část (World and regional tables)
obsahuje tabulky shrnující mezinárodní transakce a údaje o komponentech platební bilance podle
geografických i hospodářských regionů ve zmiňovaných letech. Součástí druhé části (Country tables)
jsou statistická data jednotlivých zemí a jurisdikcí o roční platební bilanci a IIP. - [2013] - Příl. -Tříjazyčný úvod. - ISBN: 978-1-48431-543-9 (brož.)

Podnik a podnikání
27621
Ekaterina Walter ; [překlad Irena Grusová]
Mysli jako Zuckerberg : pět podnikatelských tajemství šéfa firmy Facebook
Praha : Management Press, 2013, 239 s. : il.
Mark Zuckerberg zásadním způsobem změnil to, jak více než sedmina světové populace komunikuje,
navazuje kontakty, baví se a přijímá informace. Autorka přináší zasvěcený vhled do „zákulisí“ jedné
z nejrychleji rostoucích firem současnosti i do stylu myšlení a práce jejího zakladatele a šéfa. Zkoumá
pět principů, na nichž je založen meteorický vzestup Facebooku, a předkládá je v podobě prakticky
použitelných poučení, která lze uplatnit v jakékoli organizaci, v každém odvětví: hluboké zaujetí,
poslání, lidé, produkt a partnerství. Kniha je plná příkladů uplatňování zásad, o něž se opírá úspěch
nejen Facebooku. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-264-2 (váz.)

Pojišťovnictví. Sociální péče
27629
Marta Ženíšková, Jan Přib
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2014 s komentářem a příklady
Olomouc : ANAG, 2014, 249 s.
Komentované znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, včetně příkladů. Nemocenské
pojištění OSVČ. Informace o poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem. Změny v nemocenském
pojištění, které nastaly v průběhu roku 2013 a od roku 2014. - 7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263856-7 (brož.)

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
27635
Stanislav Křeček
Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Praha : Leges, 2014, 272 s.
Výklad bytového práva v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1.1.2014.
Problematika bydlení v nájmu (uzavírání nájemní smlouvy, právní postavení pronajímatele i nájemce,
sjednávání nájemného, práva a povinnosti stran, úpravy a jiné změny bytu, podnájem, přechod nájmu
atd.), bydlení manželů i po zániku manželství a bydlení v bytovém družstvu (upraveno v zákoně
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o obchodních korporacích). Informace o příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. V závěru knihy
jsou uvedeny výňatky ze souvisejících právních předpisů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-99-1 (brož.)

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
27633
B. Šubrt ... [et al.]
Abeceda mzdové účetní 2014
Olomouc : ANAG, 2014, 607 s. : tab.
Podrobné a praktické informace v částech: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové
minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné
vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění,
pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada škody
a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Publikace obsahuje
přehled důležitých údajů platných k 1.1.2014 a je doplněna příklady. - 24. aktualiz. vyd. - ISBN: 97880-7263-851-2 (kroužková vazba)
27626
Eva Hofmannová
Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady : od 1.1.2014
Olomouc : ANAG, 2014, 247 s.
Výklad sedmé části zákoníku práce č. 262/2006 Sb., náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci
v souvislosti s výkonem práce, ve znění pozdějších zákonů obsahuje: obecná ustanovení o náhradách,
druhy cestovních náhrad, paušalizace cestovních náhrad, záloha a její vyúčtování, cestovní náhrady
poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o výměně zaměstnanců, náhrada za
opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů při výkonu práce. Na jednotlivých příkladech je
v knize demonstrován zákonný postup pro zaměstnavatele. Následuje znění prováděcích předpisů a
vybraná související ustanovení. - 8. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-854-3 (brož.)
27624
Petr Bukovjan ... [et al.]
Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2011-2014
Praha : Dashöfer, 2014, 198 s.
Legislativní změny v oblasti pracovního práva v aktuálním znění k 1.1.2014, ale i změny tři roky nazpět,
tedy od roku 2011. Zpracování v tabulkách zpřehlední, jak se daná problematika v jednotlivých letech
vyvíjela. Každá změna je doplněna komentářem, příkladem a odkazem na jednotlivá hesla zabývající
se stejnou či obdobnou problematikou. Výklad je v částech pracovní právo, sociální pojištění,
zdravotní pojištění a daně z příjmů. - 3 aktualizace - On-line aktualizace dostupné pro předplatitele na
Zákaznickém portálu 24 nakl. Dashöfer. - ISBN: 978-80-86897-97-4 (brož.)
Plný text dostupný z: Zákaznický portál 24 na adrese http://zakaznik.dashofer.cz
27630
Mária Andraščíková ... [et al.]
Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem k 1.1.2014
Olomouc : ANAG, 2014, 1247 s.
Aktualizované znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., s komentářem k jednotlivým ustanovením,
včetně dalších pracovněprávních předpisů, též s komentářem. Přehled směrnic EU zapracovaných do
zákoníku práce. Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a
souvisejících předpisů. - 8. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-850-5 (váz.)
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Právo
27597
Christopher J.S. Hodges, Iris Benöhr, Naomi Creutzfeldt-Banda
Consumer ADR in Europe
Alternativní řešení spotřebitelských sporů v Evropě
Oxford : Hart Publishing, 2012, xxxv, 479 s. : tab., grafy, schémata
Kniha zkoumá fenomén alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR) u spotřebitelských sporů
v souvislosti s celoevropskou diskusí o způsobech řešení sporů. Přináší komparativní studii fungování
systémů ADR pro spotřebitele ve vybraných evropských zemích (Belgie, Francie, Německo,
Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) i na úrovni Evropské
unie. Zabývá se odlišnostmi národních architektur těchto systémů a způsoby, jak je zlepšit, dále
porovnává množství, náklady a trvání sporů mezi jednotlivými ADR systémy a ve vztahu k soudnímu
jednání. Věnuje se technikám mediace a konciliace i vzájemným vztahům mezi ADR systémy, soudy
a regulátory. Shrnuje návrhy Evropské komise z roku 2011 k vytvoření směrnice o ADR (Directive on
consumer ADR) a nařízení o spotřebitelských ODR (Regulation on online dispute resolution for
consumer disputes). - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-84946-348-5 (váz.)
27623
Monika Pauknerová
Evropské mezinárodní právo soukromé
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxx, 304 s.
Předmětem publikace je výklad evropského mezinárodního práva soukromého v širším pojetí, které
zahrnuje jak kolizní právo, tak mezinárodní civilní procesní právo. Cílem je vymezit předmět a pojem
evropského mezinárodního práva soukromého, získat přehled o jeho pramenech, předpisech, podat
jejich základní výklad včetně upozornění na nejvýznamnější rozhodnutí Soudního dvora EU a
případně i českých soudů. Z obsahu první, obecné části: EU a regulace soukromoprávních vztahů
s mezinárodním prvkem, mezinárodní smlouvy a národní právo členských států v souvislosti
s evropským mezinárodním právem soukromým, vztah k subjektům z nečlenských zemí. Zvláštní část
přináší výklad konkrétních Nařízení Rady ES nebo Evropského parlamentu, např. Nařízení Brusel I,
Řím II aj. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-504-6 (váz.)
27611
Ondřej Vondráček, Marek Havrda
Korupce jako parazit : návod, jak ji porazit
[Praha : Sport-press], 2013, 125 s. : il.
První část práce vysvětluje podstatu korupce. Druhá část nabízí konkrétní řešení na projevy korupce
v klíčových oblastech veřejného života (kontrola politiků, transparentní financování politických stran,
nekorupční a odborná veřejná správa, zrušení anonymního vlastnictví aj.). V závěru je představen
praktický návod, jak lze aktivním občanským přístupem postupovat proti korupci (kontrola
transparentnosti firem, ověřování skutečností) a předávat zjištěné informace orgánům činným v trestním
řízení či na zřízené protikorupční adresy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87050-00-2 (brož.)
27618
Eva Kabelková, Hana Dejlová
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2201-2357]
V Praze : C.H. Beck, 2013, xx, 596 s.
Komentované znění IV. části občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., týkající se relativních majetkových
práv. Nový občanský zákoník zasahuje do nájmu bytů a přináší podrobnou právní úpravu institutu
pachtu. Jednotlivé komentované paragrafy se týkají nájmu obecně, nájmu bytu a nájmu domu, nájmu
prostor sloužících podnikání, podnikatelského pronájmu věcí movitých, nájmu dopravního prostředku,
ubytování, pachtu obecně, zemědělského pachtu a pachtu závodu. Výklad je doplněn odkazy na
judikaturu a související ustanovení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-524-4 (váz.)
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27602
Nový občanský zákoník pro každého
Bratislava : DonauMedia, 2014, 176 s.
Znění zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zákoník má tyto části: obecná část, rodinné
právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva, ustanovení společná, přechodná a
závěrečná. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-89364-55-8 (brož.)
15392/66
Ústavní soud České republiky
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 66, ročník 2012 - III. díl
v Praze : C.H. Beck, 2014, xx, 468 s. +1 CD ROM
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto
díle nálezy č. 128 až 164 a usnesení č. 6, 7 z roku 2012. - Vyd. 1. - CD ROM s obsahem a věcným
rejstříkem všech dosud vyšlých svazků 1 až 66. - ISBN: 978-80-7400-512-1 (váz.)
27648
David D. Caron, Lee M. Caplan
The UNCITRAL arbitration rules : a commentary (with an integrated and comparative
discussion of the 2010 and 1976 UNCITRAL arbitration rules)
Rozhodčí pravidla UNCITRAL : komentář (s integrovanou srovnávací diskuzí o rozhodčích
pravidlech UNCITRAL z roku 2010 a z roku 1976)
Oxford : Oxford University Press, 2013, lxxxi, 1048 s.
Obsáhlý komentář k rozhodčím pravidlům Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu
(UNCITRAL), která jsou pravidly pro řešení sporů z investiční činnosti (tj. stát vs. cizí investor)
v rozhodčím řízení. Autoři vycházejí z textu rozhodčích pravidel přepracovaných v roce 2010, v příloze
pak uvádějí znění původních pravidel z roku 1976, dále pak znění přepracovaných pravidel z roku
2010 a následně i přehledné porovnání těchto dvou textů. Věnují se základním principům a právnímu
rámci fungování rozhodčího senátu, rozhodčím procedurám při řízení výběru a vedení rozhodců,
zahájení arbitrážního řízení, žalobě a žalobní odpovědi, předběžným opatřením, představením případu
(důkazům, ústním jednáním), zmeškání a ukončení jednání, rozhodčímu nálezu a nákladům arbitráže.
Publikace seznamuje také s právními kauzami a rozhodnutími tribunálů používajících rozhodčí
pravidla UNCITRAL (zejména praxe Iran-US Claims Tribunal) a dokumentuje jimi výklad
arbitrážních pravidel. - 2nd edition - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-19-969630-7 (váz.)
27608
Josef Pelech
Zástavní právo
Plzeň : Čeněk, 2013, 192 s.
Ucelený výklad zástavního práva v celém právním řádu. Vymezení pojmu, nástin historického vývoje.
Rozbor právní úpravy (zajišťovací a uhrazovací funkce, subjekty, předmět zástavního práva,
zástavním právem zajištěná pohledávka, vznik zástavního práva, neplatná ujednání, zánik, promlčení a
výkon zástavního práva). Podzástavní právo. Německá právní úprava zástavního práva k pozemkům,
nástin komparatistiky české právní úpravy k nemovitým věcem s německou právní úpravou a stav
v jiných evropských zemích. Podle této právní úpravy se posuzují právní poměry vzniklé před dnem
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (účinný od 1.1.2014). - ISBN: 978-80-7380-466-4
(brož.)
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Statistika. Demografie. Sociologie
27617
Bohumil Minařík, Jana Borůvková, Miloš Vystrčil
Analýzy v regionálním rozvoji
[Praha] : Professional Publishing, 2013, 234 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy
Podstata regionálního rozvoje a regionální politiky. Význam, smysl a souvislosti základních definic,
pojmů, zákonů, koncepcí a programových dokumentů. Výklad základních statistických metod pro
analýzy regionálního rozvoje, způsoby jejich softwarové podpory (demonstrace v programu
STATISTICA), měření koncentrace, konvergence a podobnosti (teoretická i praktická část výkladu).
Informační zdroje pro analýzy - databáze. Aplikační studie z ČR, které dokumentují konkrétní
uplatnění metodických postupů, představených v knize. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-129-1 (váz.)
27634
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013 : Statistical yearbook of the Slovak Republic 2013
Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky : Veda, 2013, 677 s. , [16] s. tab. příl. : il. +1 CD ROM
Souhrnný přehled demografických, sociálních a ekonomických informací včetně mezinárodního srovnání
klíčových statistických ukazatelů. Ročenka je rozdělena do částí: základní národohospodářské
ukazatele, území a podnebí, demografie a sociální statistiky, makroekonomické statistiky,
podnikatelské statistiky. Následují statistiky z oblasti životního prostředí, vědy a techniky, kriminality
a soudnictví, statistiky nehod a živelních katastrof a mezinárodní statistické přehledy. Statistické údaje
dokumentují stav a vývoj ekonomiky a společnosti v letech 2008-2012. - Součástí publikace je
elektronická verze na CD-ROM. - ISBN: 978-80-224-1333-6 (váz.)

Účetnictví
27607I
IFRS Foundation
International Financial Reporting Standards [2014] : required for annual reporting periods
beginning on 1 January 2014. Part A
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2014] : povinné pro roční vykazovaná období
začínající 1. lednem 2014. Díl A
London : International Accounting Standards Board, c2013, 1354 s.
Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS
1-8,10-13, IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2014. Nově přináší aktualizované IFRS
1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, IAS 7, 12, 24, 27, 28, 32, 34, 36 a 39 a nový výklad IFRIC 21 (odvody). Toto
vydání nezahrnuje standardy s datem účinnosti po 1. lednu 2014. Texty standardů jsou doplněny
úvodem a koncepčním rámcem pro sestavování a předkládání účetní závěrky. - Slovníček pojmů. -V rámci předplatného služby IASB. -- Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-909704-18-3 (brož.)
27607II
IFRS Foundation
International Financial Reporting Standards [2014] : required for annual reporting periods
beginning on 1 January 2014. Part B
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2014] : povinné pro roční vykazovaná období
začínající 1. lednem 2014. Díl B
London : International Accounting Standards Board, c2013, 2155 s.
Druhý díl příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví přináší doprovodné dokumenty ke
Koncepčnímu rámci, standardům IFRS, IAS, výkladům IFRIC a SIC platným k 1. lednu 2014. Dále
zahrnuje aktualizovanou příručku due process pro IASB a IFRIC, stanovy Nadace IFRS, tabulkový
seznam standardů dle data vydání a výkladový slovník vybraných termínů účetního výkaznictví. -
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Slovníček pojmů. -- V rámci předplatného služby IASB. -- Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-90970419-0 (brož.)
27614
Vladimír Zelenka, Marie Zelenková
Konsolidace účetních výkazů : principy a praktické aplikace
Praha : Ekopress, 2013, 434 s. : il.
Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody
umožní zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů,
ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky. Text vychází především z aktuálních znění
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je vysvětlována
rovněž v obecné rovině. Kde je to podstatné, je uvedeno srovnání s aktuální úpravou konsolidací
v České republice. Obsahem publikace je: vymezení konsolidačního celku, konsolidační koncepce,
metody konsolidace a ekvivalenční metoda, konsolidace rozvahy, výkazu o úplném výsledku,
výsledovky, výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, konsolidovaná příloha, řešení vnitroskupinových
vztahů, problematika dividend v konsolidaci a ekvivalenční metodě, změny ve výši podílu, odložená
daň v konsolidaci, dekonsolidace. Kniha obsahuje velké množství jak dílčích, tak i komplexních
příkladů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-95-8 (brož.)
27604
Jiří Strouhal a kol.
Oceňování v účetnictví
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 417 s. : il., formuláře
Oceňování ve finančním řízení a účetnictví z teoretického i praktického hlediska. Výklad je členěn do
pěti hlavních částí. První část se zabývá teoretickými aspekty ceny a hodnoty. Jsou zde shrnuty
základní metodické přístupy, definovány aspekty harmonizace účetního výkaznictví a oceňování
(včetně kritické analýzy reálné hodnoty). Druhá část se zaměřuje na oceňování v účetních systémech
platných v ČR (česká účetní pravidla versus standardy IFRS, ověření a zveřejnění účetní závěrky).
Následuje část věnovaná problematice přeměn společnosti (detailně se text zabývá přeshraničními
fúzemi). Čtvrtá část textu je zaměřena na problematiku převodních cen (legislativa, dokumentace,
metody stanovení převodních cen, modelové transakce) a závěr publikace se zabývá oceňováním
v insolvenčních procesech. Součástí knihy jsou příklady a vzory formulářů. Právní stav publikace je
k 1.7.2013. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-366-1 (brož.)
27625
Petr Ryneš
Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2014 po rekodifikaci
soukromého práva
Olomouc : ANAG, 2014, 1143 s.
Ucelený přehled podvojného účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy
a obchodní právo. Přehled významných změn v souvislosti s rekodifikací. Vybrané oblasti zákona
o účetnictví pro podnikatelské subjekty. Výklad účetních metod a účetních postupů v návaznosti na
prováděcí vyhlášku a České účetní standardy. Účetní závěrka a operace související s uzavíráním
účetních knih. Výklad k účetní závěrce za rok 2013. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát
v plném i zjednodušeném rozsahu) v platném znění pro účtovou závěrku 2014 s vazbou na účtovou
osnovu a vzorový účtový rozvrh. Konsolidovaná účetní závěrka a základní pravidla pro její sestavení.
Přílohová část obsahuje znění zákonů, dalších předpisů včetně Pokynů GFŘ. - 14. aktualiz. vyd. ISBN: 978-80-7263-853-6 (brož.)
27636
Jaroslav Sedláček, Eva Hýblová, Zuzana Křížová
Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia
Plzeň : Čeněk, 2013, 175 s. : il.
Praktikum umožňuje osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, základních
účetních kategorií, metod a postupů účtování. Vedle klasických účetních úloh se učebnice věnuje
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i vlivu daňového práva ve vztahu k účetnictví. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vymezení základních
účetních kategorií, jako jsou aktiva, pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, vlastní a cizí
kapitál. Následují základní postupy účtování v jednotlivých účtových třídách. Publikace obsahuje
neřešené a částečně i vyřešené příklady. - 2. uprav. vyd. - Příloha obsahuje vzorový účtový rozvrh
podniku. - ISBN: 978-80-7380-439-8 (brož.)
27628
Jaroslav Jindrák
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy s opravami pro rok 2014 : příručka pro
účetní a jiné ekonomické pracovníky
[Olomouc] : ANAG, [2014], 294 s.
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Příloha k vyhlášce obsahuje Směrnou
účtovou osnovu s účtovými třídami a skupinami. Uvedeny jsou všechny aktuální změny včetně těch,
které nabývají účinnosti od 1.1.2014. Ve vydání pro rok 2014 došlo ke změnám v důsledku změny
vyhlášky č. 467/2013 Sb., účetních standardů (Finanční zpravodaj č. 1/2014) a změn v souvislosti
s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V těchto právních
předpisech dochází k celé řadě změn v pojmech a zavedení některých nových pojmů, jako jsou např.
právo stavby nebo závdavek. - Pod názvem: v.o.s. Závěrka. - ISBN: 978-80-904256-5-1 (brož.)
27600III
Jana Pilátová, Jana Dlabačová a kolektiv autorů
Změny v účetnictví od 1.1.2014 a daňové aktuality
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s. : il.
Novinky roku 2014 v účetnictví podnikatelů (vliv rekodifikace soukromého práva, novela zákona
o účetnictví, novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., terminologické změny v důsledku rekodifikace
soukromého práva). Aktuální zajímavosti v dani z příjmů fyzických osob v r. 2014 (dohody o provedení
práce, autorské honoráře, solidární zvýšení daně, starobní důchod, paušální výdaje u OSVČ).
Odpovědi a stanoviska k dotazům z praxe. V tomto čísle např. povinnost elektronicky podávat
přiznání k DPH, náležitosti účetního dokladu, příjmy z prodeje nemovitostí, osvobození od daně
z příjmů, způsoby výpočtu DPH a základu daně. - ISBN: 978-80-87367-45-2 (brož.)

Veřejná správa
27622
Miroslav Mareš, Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv autorů
Krizový management : případové bezpečnostní studie
Praha : Ekopress, 2013, 237 s. : il., mapy
Zajištění bezpečnosti občanů prostřednictvím krizového managementu je významným segmentem
veřejných politik a součástí veřejných služeb. V této publikaci jsou podrobně analyzovány případové
studie krizového managementu ve vazbě na různé druhy bezpečnostních hrozeb. Jsou to hrozby
terorismu, kyberútoku, etnických nepokojů (intencionální hrozby antropogenního původu), možnost
energetického blackoutu, radiační havárie, úniku nebezpečných látek z ilegálních skládek a skladů
ilegálních odpadů (neintencionální hrozby antropogenního původu) a hrozby přírodního původu
(epizootie - biologické pohromy, sucho, povodně). U každého z druhů hrozeb byly vybrány a
publikačně zpracovány důležité konkrétní hrozby, které se dotýkají bezpečnosti ČR. Závěrečná
kapitola zpracovává téma využití nevládních neziskových organizací na příkladu zvládnutí povodní
v zahraničí a v ČR. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-92-7 (brož.)
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27610
Pavel Vetešník a kolektiv
Obecní policie
Plzeň : Čeněk, 2013, 330 s.
Publikace věnuje pozornost obecní policii i z jiných úhlů pohledu než jen prostřednictvím zákona a
bezprostředně navazujících právních předpisů. Zabývá se i historií obecní policie a poskytuje výklad
toho, co od obecní policie v rámci jejích kompetencí lze oprávněně očekávat (bezpečnost a pořádek
v obci, úloha v integrovaném záchranném systému, správní orgán a subjekt, který přímo zasahuje do
práv a povinností třetích osob). V neposlední řadě je v knize popsáno právní postavení zaměstnanců
obecní policie, jejich kvalifikační předpoklady a platové podmínky. - ISBN: 978-80-7380-463-3 (brož.)
27612
Jan Pavel
Veřejné zakázky a efektivnost
Praha : Ekopress, 2013, 123 s. : il.
Výklad problematiky veřejných zakázek z pohledu ekonoma, který identifikuje kritická místa
v procesu zadávání, jež ovlivňují výslednou efektivnost. V první části je analyzován vztah institutu
veřejné zakázky a ekonomické efektivnosti. Druhá část se věnuje otázkám, jak kvantifikovat rozsah
trhu veřejných zakázek a jaký je jeho vývoj v posledních letech poznamenaných ekonomickým
propadem. Následující část rekapituluje genezi právní úpravy zadávání veřejných zakázek na území
ČR, porovnává její rozsah a diskutuje možnost zohlednění ekonomických principů přímo v zákoně
o veřejných zakázkách. Závěr analyzuje nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivnost veřejných
zakázek, jakými jsou například míra konkurence na nabídkové straně nebo schopnost zohlednit
všechna relevantní rizika v popisu předmětu plnění. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87865-04-0 (brož.)
27609
Luděk Michálek ... et al.
Zpravodajství a zpravodajské služby
Plzeň : Čeněk, 2013, 303 s. : il.
Obsah akademické disciplíny nazvané zpravodajská studia, která se zabývá teorií a praxí zpravodajství
z pohledu zpravodajské činnosti a zpravodajských institucí. První část publikace je zaměřena na teorii
zpravodajské činnosti, zpravodajské obory, historický vývoj a management zpravodajské činnosti.
Další část se zabývá zpravodajskými službami, jejich organizací, úkoly a právními aspekty fungování,
tedy oblastí institucionální (popsány jsou zpravodajské služby v ČR a SR a nejvýznamnější služby
Evropy a světa). Zmíněna je též metodologie práce s informacemi a produkce výsledné znalosti, tedy
zpravodajská analytika. Publikace může být přínosná pro zájemce o problematiku práce s informacemi
a činnost zpravodajských služeb. - Anglické resumé. - ISBN: 978-80-7380-428-2 (brož.)

Veřejné finance. Rozpočet
E-9496
by Oliver Denk
Italy and the euro area crisis : securing fiscal sustainability and financial stability
Itálie a krize eurozóny : zajištění fiskální udržitelnosti a finanční stability
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2013, 33 s. : tab., grafy, rámečky
Úhrnný italský státní dluh dosáhl v roce 2012 127% HDP, což je třetí nejvyšší úroveň mezi zeměmi
OECD, a jeho další zvýšení se očekává v letech 2013 a 2014. Zpráva analyzuje problematiku zajištění
fiskální udržitelnosti a finanční stability Itálie v prostředí dluhové krize a finančního napětí v eurozóně.
Shrnuje výsledky konsolidačních opatření z období 2009-2012, vliv programu přímého nákupu
státních dluhopisových aktiv (OMT, Outright monetary transaction) Evropskou centrální bankou,
penzijní reformy, zavedení pravidla o vyrovnaném rozpočtu a vytvoření fiskální rady na rozpočtovou
situaci. Rozebírá také kvalitu bankovních aktiv, situaci rozsáhlého odlivu kapitálu, snižování likvidity
a zpřísňování úvěrových podmínek v italských bankách. - Pozn. - (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/workingpapers
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E-9495
by Randall S. Jones and Satoshi Urasawa
Restoring Japan's fiscal sustainability
Obnova japonské fiskální udržitelnosti
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, May 2013, 42 s. : tab., grafy, rámečky
Zpráva nejprve přináší shrnutí fiskální situace Japonska a udržitelnosti japonských veřejných rozpočtů,
dále analyzuje dopad strategie fiskálního řízení zavedené v roce 2010, zemětřesení z března 2011 a
nákladů na obnovu i změn v oblasti daňové a sociálního zabezpečení na fiskální výhled. Informuje
také o zavedení stimulačního balíčku novou japonskou vládou v lednu 2013 a o jeho prioritách.
Následně rozebírá plán fiskální konsolidace a stabilizace veřejného zadlužení do r. 2020, definuje
příslušné dlouhodobé fiskální cíle a opatření, jak jich dosáhnout, na příjmové i výdajové straně.
V závěru se věnuje zlepšování rámce fiskální politiky a nutným opatřením k zabránění nárůstu
příjmové nerovnosti a relativní chudoby v důsledku fiskální konsolidace. - Pozn. - (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/workingpapers
E-9504
Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku
Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky 2014
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2013, 91 s. : il.
Úvodní popis koncepce financování státního dluhu. Fiskální výhled a makroekonomický rámec.
Finanční trhy a náklady na obsluhu státního dluhu. Výpůjční potřeba a vývoj státního dluhu do roku
2016. Program financování a emisní činnost v roce 2014. Řízení likvidity státní pokladny. Řízení rizik
a strategie portfolia. Primární a sekundární trh státních dluhopisů. Přílohy obsahují přehled
alternativních přístupů k hrubé výpůjční potřebě centrální vlády, kalendář uveřejňovaných informací
pro rok 2014, klíčové informace ze Strategie na rok 2014 a přehled kontaktů na odbor Řízení státního
dluhu a finančního majetku. - ISBN: 978-80-85045-53-6 (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/strategie-financovani-a-rizenistatniho-/2014/strategie-financovani-a-rizeni-statniho-15605

Ostatní
E-9505
Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)
Předpoklady úspěchu v práci a v životě : výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC
Praha : Dům zahraniční spolupráce, 2013, 228 s. : il. (převážně barev.) +1 l. errata
Základní poznatky z mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC 2011/2012
(Programme for the International Assessment of Audit Competencies, program je součást strategie
OECD). První část publikace představuje hlavní výsledky mezinárodního srovnání a uvádí některé
detailnější infomace o výsledcích české populace (vývoj od roku 1998, specifika). Druhá část
publikace poskytuje pohled na souvislosti mezi kompetencemi a vybrané analýzy českých dat
v oddílech: Vliv osobnostních, rodinných a sociálních faktorů na dosažené vzdělání a úroveň
kompetencí; Souvislosti funkční gramotnosti s ekonomickým statusem a s profesí; Souvislosti
kompetencí a odměňování; Rozvoj funkční gramotnosti v dospělosti; Kontext a důsledky vzdělávací
expanze. Proměny českého školství, úrovně vzdělání, sociálních nerovností, gramotnosti a uplatnění
absolventů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87335-53-6 (brož.)
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