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Vážení čtenáři, 
 

předkládáme Vám květnové 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 nadační právo v Evropě, 
obchodní tajemství v novém občanském zákoníku, návrh 
strukturální reformy bankovnictví, celní audity, oprávněný 
hospodářský subjekt, pojištění vkladů, měnová intervence 
ČNB, zvláštní požadavky na úředníky ÚSC, rozsah mlčenlivosti 
auditorů a daňových poradců, účetní a daňové oceňování 
investic, změna ve výpočtu obratu pro účely DPH, vývoj v oblasti 
přípravy Solventnosti II, měnová politika (krátkodobá 
stabilizace versus dlouhodobá rizika), efektivnější výběr daní   
v ČR, vztah finanční a cenové stability v podmínkách ČR, 
dotace v ČR a publikace Hospodářské přehledy OECD – ČR.  

Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku 
vybrali články věnované světové krizi, riskantnímu nástupu 
Janet Yellenové, předsedkyně Fedu, nové úpravě penzijního 
fondu z pohledu dohledového, pracovního a daňového práva, dále 
změnám v daňové podpoře podnikových důchodů od 1.1.2014, 
plánované důchodové reformě, daňovým únikům (případ 
Hoeness) a přehledu průměrných platů a jejich úprav v  Německu.  

Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma 
optimální daňová a výdajová politika za předpokladu agregátní 
nejistoty, krize, které utvářely moderní finance, Úřad pro 
finanční etiku, snížení daní v některých evropských zemích a  
zaměření daňových úřadů na služby a plnění daňové povinnosti.  

Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný 
vývoji trestné zodpovědnosti právnických osob.  

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek  
Deflace v eurozóně. 

Těšíme se na Vaše požadavky na plné texty odborných 
článků i nové knihy.     

  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY     
 
Z produkce Ministerstva financí 
Konvergenční program České republiky (duben 2014) 
je k dispozici na adrese http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-
sektor/prognozy/konvergencni-program Konvergenční 
program ČR (odbor Finanční politika) specifikuje 
základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější 
připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem 
formou střednědobé fiskální strategie vlády. 
 
Na internetových stránkách MF je rovněž 
k dispozici na adrese http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/ 
odborne-studie-a-vyzkumy/2014/rozsireny-dsge-model-ceske-
ekonomiky-17282 odborná studie odboru Finanční 
politika s názvem Rozšířený DSGE model české 
ekonomiky. Ve studii je prezentován stochastický 
model všeobecné rovnováhy pro otevřenou 
ekonomiku novokeynesiánské povahy.  
 
Monitoring 
 
Pravidelný speciální monitoring,  tentokrát na téma 
Fiskální pakt, 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.  
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy Bisnode 
(dříve ČEKIA)  
 
Archiv sektorových analýz z let 2009 - 2013 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Sektorové analýzy firmy Bisnode (dříve ČEKIA) 2014 
 
Strojírenství 2014 
 
Plný text sektorové analýzy:  
 
Úvod 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/05/Strojirenstvi/uvod.pdf 

Studie odvětví  
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/05/Strojirenstvi/studie_
odvetvi.pdf 

Vývoj v číslech 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/05/Strojirenstvi/vyvoj_
v_cislech.pdf 

Profily 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/05/Strojirenstvi/profily.pdf 

 

 

Metodika 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/05/Strojirenstvi/
Metodika.pdf 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27605/1024
Cenové předpisy: zákon o cenách, působnost 
státu a obcí, seznam zboží s regulovanými 
cenami : redakční uzávěrka 10.3.2014 
  
27605/1025
Evropské právo: základní dokumenty ve znění 
Lisabonské smlouvy : redakční uzávěrka 17.3.2014
  
27605/1017
Rozpočet a financování: majetek státu, podpora 
regionálního rozvoje : redakční uzávěrka 10.2.2014
  
27605/1020
Spotřební daně 2014. Líh, uhlíková paliva a maziva. 
Energetické daně: redakční uzávěrka 17.2.2014
  
27605/1012
Účetnictví 2014. Kontrola: redakční uzávěrka 
10.2.2014 
  
27605/1018
Účetnictví nevýdělečných organizací: redakční 
uzávěrka 17.2.2014
  
27605/1022
Zdravotní pojištění 2014: redakční uzávěrka 
24.2.2014  
 
Bohumil Sucharda – Český rozhlas Plus 
 
Pro cyklus Portréty Českého rozhlasu Plus vznikl 
pořad věnovaný Bohumilu Suchardovi, českému 
a československému ekonomovi a ministrovi 
financí v 60. letech.  
 
Pořad Davida Hertla je možné si poslechnout 
na adrese http://www.rozhlas.cz/plus/portrety/_zprava/ 
bohumil-sucharda-osmasedesatnik-nikoli-reformni--1340274 
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Téma měsíce: Deflace v eurozóně 

Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace 

 
Nejen v poslední době bývá v denním tisku i odborných zdrojích zmiňováno riziko deflace 
v eurozóně. V souvislosti s tím byla deflace v eurozóně zvolena jako téma tohoto měsíce. 
Problematika deflace, toho, zda je deflace pozitivním či negativním jevem a otázka případných zásahů 
proti ní je oblastí, na kterou panují v ekonomickém světě rozdílné názory. Toto téma je opět poměrně 
široké, proto bude článek zaměřen především na připomenutí aktuálních názorů významných 
představitelů mezinárodních organizací na toto téma a na otázku možných opatření ECB proti deflaci.  

K tématu škodlivosti či případné prospěšnosti deflace se relativně často vyjadřuje guvernér Evropské 
centrální banky (ECB) Mario Draghi. Jeho slova cituje v článku z února Deflation can be good or 
bad but the Eurozone isn’t facing the bad sort yet1 Andrew Lilico. Draghi připomíná, že snížení 
cen může mít také pozitivní účinky: a to v případě, kdy je důvodem poklesu cen například 
technologický pokrok či zvýšení dostupnosti surovin. Nižší inflace může také pomoci nastartovat 
ekonomiku po ekonomické krizi (v případě, že během krize dojde k zmrazení mezd a zároveň dochází 
pouze k nízkému nárůstu cen, nedochází k omezení rozpočtů domácností). Opačný jev může nastat, 
pokud se v ekonomice nejprve vyskytne deflace a poté šok. Firmy propouštějí zaměstnance; lidé, kteří 
ztratili práci, se dostávají do obtíží se splácením dluhů a splácení dluhů může být obtížné i pro firmy, 
které vzhledem ke snížení cen vykazují nižší zisky. Problémy se poté přenesou na banky. Ty utrpí 
ztráty a začnou být méně ochotné půjčovat. Dojde k dalšímu snížení nabídky peněz a k možnému 
vzniku deflační spirály. Evropa však zatím podle článku tomuto riziku nečelí: naopak – deflace o výši 
0,5-1 % může být spíše prospěšná. Na konci dubna Draghi znovu uvedl, že podle něj klesání cen zatím 
nehrozí2. Dále také zopakoval svůj dřívější výrok, že pokud to situace bude vyžadovat, ECB zasáhne. 

V březnu před možnou deflací v eurozóně varoval Olivier Blanchard, hlavní ekonom Mezinárodního 
měnového fondu. V článku Deflationsgefahr ist real3 se kriticky vyjádřil k názoru, že by deflace 
některým zemím (Portugalsko, Španělsko) mohla pomoci zvýšit konkurenceschopnost, čímž by se tyto 
země mohly lépe vzpamatovat z ekonomické krize. Podle Blancharda by sice došlo ke zvýšení 
konkurenceschopnosti těchto zemí a k růstu exportu, na druhé straně by se však zvýšila reálná hodnota 
dluhů a mohlo by dojít také k poklesu domácí poptávky. Země by mohly upadnout do deflační spirály. 
Negativní efekt podle Blancharda jednoznačně převažuje. 

V nedávné době vyzvala Evropskou centrální banku k akci také organizace OECD4. OECD 
doporučila, aby ECB přikročila k dalšímu snížení úrokových sazeb (z 0,25 % na 0) a aby se také 
připravila na aplikaci netradičních opatření, jako např. na nákup dluhopisů. Cílem tohoto opatření je 
snížení reálných úrokových sazeb. Reálné úrokové sazby se sníží díky zvýšenému inflačnímu 
očekávání a sníženým nominálním výnosům. Opatření by mohlo pomoci zejména zemím na jihu Evropy. 

                                                      
1 LILICO, Andrew. Deflation can be good or bad but the Eurozone isn't facing the bad sort yet. City A. M. 7 Feb 
2014, 16. Dostupné komerčně ze systému Proquest.  
2 ROY, Ananya. Report: Draghi sees no imminent QE need. SNL European Financials Daily. Apr 30, 2014. 
Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
3 HEß, Dorit a MÜNCHRATH, Jens. „Deflationsgefahr ist real“. In: Handelsblatt [online]. 10. 03. 2014, 20:00 
[cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/iwf-chefvolkswirt-
blanchard-deflationsgefahr-ist-real/9597148.html 
4 BARLEY, Richard. ECB Expectation: Better Than the Real Thing?  In: Wall Street Journal [online]. May 6, 
2014, 11:56 AM ET [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303417104579545780894565494 
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Podle názoru prezidenta německé Bundesbanky Jense Weidmanna5 z dubna tohoto roku je v současné 
době riziko deflace velmi nízké. Za nízkou inflaci byly podle něj v předchozím období zodpovědné 
klesající ceny energií a strukturální reformy v zemích postižených ekonomickou krizí. 

V souvislosti s možnými opatřeními, která má ECB v boji proti deflaci na výběr, je v současnosti 
zmiňováno tzv. kvantitativní uvolňování (quantitative easing)6. Podle článku Investors should act 
before euro easing7 je na Evropskou centrální banku v současnosti vyvíjen největší tlak od léta 2012, 
kdy vypukla krize likvidity a kdy slabší státy eurozóny (Španělsko, Itálie, Portugalsko) prakticky 
neměly možnost půjčit si peníze. Dvě třetiny ekonomů v současné době očekávají, že ECB oznámí 
nějaké opatření na svém zasedání na počátku června. Více než polovina z nich přitom předpokládá, že 
opatření bude zahrnovat více nástrojů (snížení úrokových sazeb a měsíční nákupy aktiv). V případě, že 
by se ECB rozhodla pro kvantitativní uvolňování, pravděpodobně by toto opatření přineslo účinky 
nižší, než přineslo kvantitativní uvolňování v Japonsku nebo USA. Mohlo by však pomoci navrátit 
investory do rozvojových zemí. V rozvojových zemích dochází v letošním roce k odlivu kapitálu. 
Příčinou je mj. omezení nákupu dluhopisů americkou centrální bankou. Peníze, které Fed získával 
nákupem dluhopisů, často končily v rozvíjejících se ekonomikách. 

Aktuální vývoj a otázku možného zásahu Evropské centrální banky proti deflaci komentuje také 
Wolfgang Münchau pro Financial Times v článku Draghi has missed the chance to act on inflation: 
QE might not work precisely because it has been left too late8. Münchau nejprve připomíná dřívější 
výrok Maria Draghiho, který uvedl, že zotavení eurozóny z krize bude „slabé a křehké“. Autor 
s výrokem souhlasí, ale uvádí, že guvernér ECB zřejmě podcenil vývoj inflace. Je možné, že kdyby 
bylo v současné době spuštěno kvantitativní uvolňování, nebylo by již plně funkční. K tomuto opatření 
mělo být přikročeno mnohem dříve – pokud by bylo zavedeno před rokem, mohlo by zastavit 
apreciaci eura, tj. jeden z faktorů, který je příčinou nízké míry inflace. V současné době by k dosažení 
stejného účinku bylo třeba zavést širší program. Münchau přesto očekává, že kvantitativní uvolňování 
bude dříve či později spuštěno, neboť současná čísla nemůže ECB ignorovat. Program však přijde 
příliš pozdě a (nebo) bude jeho podoba příliš úzká. Míra inflace zřejmě bude ukotvena na úrovni 1 % 
(zároveň o 1 % pod cílovou úrovní). To však může zároveň přinést nové problémy se snižováním 
zadlužení na straně Řecka a Itálie.  

Guvernér ECB, Mario Draghi, získává podle některých názorů důvěru finančních trhů spíše svými 
slovy. V červenci 2012 Draghi například prohlásil, že „udělá, co bude možné", aby zachránil 
eurozónu. Podle článku Draghi must tackle threat of deflation9 však nyní zřejmě slova nebudou 
stačit. Jak již bylo uvedeno, mnoho odborníků se domnívá, že k oznámení nějakého zásadního 
opatření ze strany ECB dojde v červnu. Na počátku května Draghi oznámil, že „rada guvernérů je 
připravena jednat na příštím zasedání". V červnu tedy zřejmě k nějakému opatření dojde, otázka je,      
k jakému. V současnosti to vypadá, že by mohly být spíše sníženy úrokové sazby na nulu, popř. by 
mohlo dojít k nastavení negativních úrokových sazeb10. Známky toho, že by se ECB rozhodla 
v nejbližší době pro kvantitativní uvolňování, se zatím neobjevují. To, zda tedy v červnu budou nějaká 
opatření opravdu zavedena či zda k nim dojde později, se pravděpodobně dozvíme v nejbližší době.  

                                                      
5 REUTERS, AFP. Weidmann glaubt nicht an Deflationsspirale. In: Handelsblatt [online]. 11. 04. 2014, 15:52 
[cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/geldpolitik/bundesbank-
praesident-weidmann-glaubt-nicht-an-deflationsspirale/9753218.html 
6 Více ke kvantitativnímu uvolňování např. zde: http://cz.saxobank.com/support/slovnik-pojmu/kvantitativni-
uvolnovani 
7 SHMUEL, John. Investors should act before euro easing. National Post. 3 May 2014. Dostupné komerčně ze 
systému Proquest. 
8 MÜNCHAU, Wolfgang. Draghi has missed the chance to act on inflation: QE might not work precisely 
because it has been left too late. In: FT.com [online]. May 18, 2014, 6:35 pm [2014-05-20]. Dostupné z: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ed759c38-dcf1-11e3-b73c-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz32EbRPuOC 
9 Draghi must tackle threat of deflation: ECB should cut interest rates at its next council meeting. In: FT.com 
[online]. May 9, 2014, 6:31 pm [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/93c2c2d0-d78b-
11e3-b381-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz31ZXD3DVC 
10 RIECHER, Stefan. EU's central bank clears deck for stimulus; Next step could be negative interest rates. 
Edmonton Journal. 9 May 2014, D. 6. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
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Daně 

Daniel Schönwitz 
"Versuchen kann man's ja mal" 
"Zkusit se to přece může" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 11, S. 86-90 
I když jsou Němci přesvědčeni, že obcházení daňové povinnosti je nemorální (tedy těmi opravdu 
velmi bohatými), deset nejobvyklejších případů resp. rozšířených triků ukazuje, jak rychle se 
bezúhonní občané mohou dopustit daňového úniku (domácí pracovna, paušál pendlera, pohoštění, 
úklid na černo, zatajené vedlejší příjmy atd.) a jaké postihy jim hrozí. Rozdílné finanční postihy 
daňové správy (vybraných regionů) za daňový únik zachycuje tabulka. 
 
Jessica Roth, Matthias Loose 
Abgrenzung zwischen Privatveräußerung und unternehmerischer Tätigkeit 
Rozlišování mezi soukromým prodejem a podnikatelskou činností 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 5, S. 169-178 
Odlišení trvale vykonávané hospodářské činnosti od nepodnikatelsky provozovaných činností je 
problematické a v praxi obtížně definovatelné. V současných předpisech k DPH v Německu neexistuje 
jednoznačné rozhraní, podle něhož by se mohly řídit např. prodeje vázané na soukromou zájmovou 
činnost, a snadno může i při příležitostném prodeji dojít k překročení hranice směrem k podnikatelské 
sféře. Příspěvek se věnuje problematice vymezení a rozebírá aktuální případy (judikatura). Internetové 
aukce, internetové obchody, sběratelská činnost. Pohled finančních úřadů na výdělky dosahované        
v (online) pokeru vzhledem k definici živnostenské činnosti. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Bezúplatné příjmy v daních z příjmů 2014 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 7, s. 2-8 
Novelizace zákona o daních z příjmů, dopady změn souvisejících se zrušením daně dědické a 
převedení předmětu daně darovací pod daně z příjmů. Bezúplatné příjmy do konce roku 2013, 
bezúplatné příjmy od roku 2014 (fyzických a právnických osob). 
 
Zdeněk Burda 
Cena obvyklá u pronájmu 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 51-58 
Vybraná komentovaná daňová judikatura k ceně obvyklé v oblasti (pro)nájmu: vyloučení výdaje         
v případě nepřiměřené ceny za reálně uskutečněnou reklamu, cena obvyklá u nájemného a 
nedostatečné důvody pro její uplatnění, nulové nájemné za stroje při jejich zkušebním provozu, 
snížení ceny nájmu dosazením prostředníka/důkazní břemeno správce daně. 
 
Christian Kahlenberg 
Classification of foreign entities for German tax purposes 
Klasifikace zahraničních právnických osob pro německé daňové účely 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 4, p. 152-157 
Autor podává přehled o procesu klasifikace zahraničních právnických osob v Německu pro daňové 
účely. Popisuje kritéria, která jsou determinující, a analyzuje celkový význam jednotlivých kritérií      
v klasifikačním procesu. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Daň z příjmů PO u příspěvkových organizací - problémy v roce 2014 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 4, s. 12-14 
Problémové oblasti zdanění příspěvkových organizací vyvolané novou úpravou související s rekodifikací 
soukromého práva; nové pojetí zdaňování úroků z vkladu na běžném účtu, daňová uznatelnost nákladů 
na příjmy vyloučené ze zdanění, bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů. Příklady. -- K nové 
úpravě zdaňování úroků z účtu u vybraných veřejně prospěšných poplatníků a SVJ od 1.1.2014 viz též 
DHK, č. 7 z 2.4. 2014, s. 16-17. 
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Christian Ramthun, Henning Krumrey, Christian Schlesiger 
Der Milliarden-Poker 
Miliardový poker státu a zemí 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 11, S. 34-38 
Finanční vztahy státu a zemí v Německu; systém financování spolkových zemí (např. dorovnáním 
daňové síly země či kompenzace jejího sociálního znevýhodnění), příprava na reformu přerozdělování 
daňových příjmů. Příklady přerozdělování vybraných daní, plánované změny v přesunech sdílených 
daní; vertikální a horizontální přerozdělování. Plán vybudování centrálního spolkového úřadu pro 
správu daní. Propočtové klíče finančního vyrovnání. 
 
Jan Rambousek 
Doměrky v oblasti pohonných hmot 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 2, s. 13-18 
K úskalím zesíleného boje s daňovým únikem v oblasti DPH (a přehnaně horlivému postupu daňové 
správy ohrožujícímu daňové subjekty, které se při obchodování s PHM podvodného jednání 
nedopouštějí). Mechanismus daňového podvodu, význam oprávněného příjemce, problematická místa 
uplatňování daňové povinnosti správcem daně (celní správou), důkazní břemeno a jeho přenos            
v komentovaných judikátech Soudního dvora EU a NSS. - Pozn. 
 
Hans-Jürgen Jakobs ... [et al.] 
Drei Jahre, sechs Monate 
Tři roky, šest měsíců 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 52 (14.3.2014), S. 48-57 
Daňové úniky v Německu, případ Hoeneß. Komentář k rozsudku, který by měl posílit daňovou 
morálku občanů (potvrdit, že panuje daňová spravedlnost) a ukázat, že se daňový únik nevyplácí. 
Příspěvek probírá případ z několika pohledů, poukazuje mj. na význam zodpovědnosti elitních občanů 
a připomíná, že daňový únik je úmyslný trestný čin. 
 
Simona Hornochová ; [rozhovor vedl] Josef Pravec 
Chorvatský recept na neplatiče daní 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 17, s. 12-15 
Rozhovor s náměstkyní ministra financí pro daně Simonou Hornochovou. Věnuje se v něm 
připravovanému systému elektronické registrace tržeb a nákladům jeho zavedení pro daňové 
poplatníky, odhadům rozměru šedé ekonomiky v ČR a možnému zavedení účtenkové loterie. Dále 
uvažuje nad daňovou morálkou v naší zemi a významem registru bankovních účtů při potírání 
řetězových podvodů, vyjadřuje se k zavedení majetkových přiznání, zpřísnění výdajových paušálů pro 
živnostníky i k případnému návratu k daňové progresi. V závěru zmiňuje také třetí sazbu DPH ve výši 
10% týkající se léků, knih a nenahraditelné dětské výživy. 
 
Jan Průša 
Chybné rady z Bruselu : hybridní systém spotřební daně z cigaret cenově diskriminuje 
kvalitnější značky 
Euro, Sv. 2014, č. 12, s. 64-65 
Polemický příspěvek k formě hybridní daně v podobě kombinované fixní, procentní a minimální sazby 
daně u spotřební daně z cigaret prosazované EU. Švédský a (kritizovaný) český přístup k této spotřební 
dani. Graf ukazuje výši inkasa spotřební daně z tabákových výrobků v ČR v letech 2007-2013. 
 
Monika Novotná 
Jak probíhá daňová kontrola? 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 4, s. 14-19 
Daňový řád jako procesní základ daňové kontroly, důvody pro její zahájení, průběh kontroly, práva a 
povinnosti daňového poplatníka, zásady daňové kontroly. 
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Jaroslav Kratochvíl 
Je potřebný a možný návrat individuálního prominutí do daňového řádu? 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 21-24 
Obhajoba navrácení obecného individuálního prominutí do daňového řádu; popis individuálního 
prominutí daně a příslušenství daně (dle zákona o správě daní a poplatků). Současný stav prominutí     
v daňovém řádu (individuální, plošné, skryté). Individuální prominutí z hlediska daňové spravedlnosti. 
Koncepce možné podoby individuálního prominutí v daňovém řádu. 
 
Danuše Nerudová, Marlies Steindl 
Koncept službové stálé provozovny ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených mezi 
Rakouskou republikou a Českou republikou 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 29-37 
Aktuální vývoj konceptu službové stálé provozovny v mezinárodním daňovém právu; vývoj 
interpretační praxe v případě službové stálé provozovny v podmínkách ČR a Rakouska. Službová stálá 
provozovna a její postavení v českém daňovém právu (politika daňových smluv a domácí koncept 
stálé provozovny), postavení v rakouském právu, odlišnosti v koncepcích obou zemí. Základní 
charakteristiky stálé provozovny ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a ČR 
(časový limit, typy služeb). Pevné místo podnikání, aktivní a pasivní služby. - Pozn. 
 
Lightening the load : taxes in Europe 
Odlehčení břemena : daně v Evropě 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8879, p. 26 
Země postižené úspornými opatřeními začínají zkoušet nový přístup: snižování daní. Podle Evropské 
komise se poměr daní k HDP v eurozóně v r. 2013 stabilizoval a nyní klesá. Článek stručně informuje 
o plánech na snížení daňového břemena v některých evropských zemích. 
 
Winfried Bergkemper 
Lohnsteuer-Merkblatt 2014 : Möglichkeiten der Arbeitnehmer zur Einsparung von Lohnsteuer 
"Katalogový přehled" k dani ze mzdy v roce 2014 : možnosti úspor zaměstnance na dani ze mzdy 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 10, Beilage Nr. 2 (79 S.) 
Pomůcka k daňovému přiznání zaměstnanců za rok 2013 přináší podrobný přehled možností úspor na 
dani ze mzdy; daňové třídy a jejich výčet, slevy na děti, pojem mzda, nezdanitelná plnění 
zaměstnavatele, náklady na zachování příjmů, zvláštní náklady, mimořádné náklady, paušály invalidů, 
daňové úlevy na pomocníky a služby v domácnosti, roční daňové vyrovnání atd. V úvodu příspěvku 
jsou krátce komentovány důležité zákonné změny v roce 2013, které se týkají zdanění zaměstnanců. 
 
Susan C. Morse 
Narrative and tax compliance 
Narativ a plnění daňových povinností 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 4, p. 469-486 
Akademický konferenční příspěvek se věnuje vhodnosti použití narativů ve spojitosti s vybíráním daní 
a se strategiemi maximalizujícími plnění daňové povinnosti. V případě použití prosociálních strategií 
ve vztahu k poplatníkům neplnícím daňovou povinnost je cílem daňové správy zejména přesvědčovat 
jednotlivé daňové poplatníky a v tom by jim mohly pomoci narativy. Příspěvek shrnuje, čím se 
vyznačuje dobrý narativ, charakterizuje implementační problémy narativní strategie pro finanční 
orgány, její náklady, otázku důvěrnosti informací a nedostatku reálnosti narativu. - Pozn. -- Příspěvek 
z konference "Good governance and tax compliance" konané ve Vídni v září 2012. -- Viz i další 
konferenční příspěvky v tomto čísle časopisu. 
 
Michael Šefčík 
Nedostatky daně z nemovitých věcí 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 22-23 
Daň z nemovitostí, zhodnocení současného právního stavu, problematika z pohledu žádoucích úprav 
zákona a porovnání konstrukce daně se zahraničím. Správa daně, důvody požadovaného přesunu 
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správy daně na obce. Možnosti alternativního řešení z pohledu obce (valorická daň či systém 
vycházející z akviziční hodnoty se zohledněním skutečné inflace). 
 
Jan Rambousek 
Počítání obratu pro účely DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 15-16 
Změna ve výpočtu obratu pro účely DPH (na základě novely zákona o DPH); výklad nového pojmu 
"náleží" vč. důvodové zprávy. 
 
Yuriy Fedchyshyn 
Postponed accounting in the European Union 
Odložené účtování v Evropské unii 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 1, p. 11-15 
Článek přináší přehled kritérií a podmínek, které členské státy Evropské unie uplatňují, aby umožnily 
dovozcům zboží účtovat DPH z dovozu při podávání pravidelného daňového přiznání. - Pozn. 
 
Jana Jarešová, Lubomír Kučera 
Povolovací řízení ve spotřebních daních ve světle nejnovější judikatury 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 2, s. 5-12 
Povolovací řízení ve spotřebních daních, důvod a význam povolovacího řízení, právní úprava. Typy 
povolovacího řízení (povolení k provozování daňového skladu, povolení oprávněného příjemce pro 
opakované přijímání vybraných výrobků). Podmínky aplikace daňového řádu. - Pozn. 
 
[Walter van der Corput, Fabiola Annacondia] 
Practical information on European VAT : January/February 2014 
Praktické informace o evropské DPH : leden/únor 2014 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 1, green pages (16 p.) 
Jako již tradičně v prvním čísle každého roku přinášejí tzv. zelené stránky informace o hlavních 
charakteristikách systémů DPH ve většině evropských zemí (členů i nečlenů EU) včetně standardních 
a snížených sazeb DPH, různých prahových hodnot a formátu identifikačních čísel DPH a informace  
o úřadovnách národní daňové správy, které zpracovávají žádosti o vrácení DPH nebo poskytují 
nerezidentům údaje o národních pravidlech pro DPH. Přehled zpracovali editoři na základě informací 
od korespondentů časopisu na počátku roku 2014. 
 
L.V. Poležarova 
Problema dvojnogo nalogoobloženija i protivodejstvije ukloneniju ot nalogoobloženija 
Problematika dvojího zdanění a opatření proti daňovým únikům 
Finansy, Sv. 2013, No. 12, s. 19-23 
Nástroje, umožňující státům řešit ochranu svých daňových práv v oblasti zahraničněhospodářské 
činnosti, odstranit mezinárodní dvojí zdanění a zabránit daňovým únikům; vzorová úmluva OECD      
o zabránění dvojímu zdanění; koncept skutečného příjemce důchodu; kontrolované zahraniční 
společnosti (CFC); opatření proti offshore společnostem; význam mezinárodní výměny daňových 
informací; projekt BEPS. 
 
Simona Hornochová ; [rozhovor vedli] Luboš Kreč, Miroslava Jirsová 
Stal se z nás ráj pro fondy, víc zdaníme jejich majitele 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 61 (27.3.2014), s. 4 
V rozhovoru se náměstkyně ministra financí pro daně a cla vyjadřuje k úvahám o zpřísnění režimu 
výdajových paušálů pro živnostníky a jejich zastropování a informuje o projednávaných změnách ve 
zdanění investičních fondů. -- Viz také příspěvek na s. 1 Stát bude přísnější na živnostníky. 
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Josef Pravec 
Stát chystá účtenkovou loterii 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 13, s. 14-17 
Aktuální informace o plánech na efektivnější výběr daní v ČR, zvažované zavedení elektronických 
registračních pokladen a účtenkové loterie. Autor shrnuje názory zastánců i oponentů tohoto způsobu 
boje s daňovými úniky, zmiňuje otázku nákladů zavedení elektronické evidence tržeb a seznamuje      
s praxí registračních pokladen v Chorvatsku, Maďarsku i s přínosy zavedení tohoto systému. Dále se 
zabývá plánovanými opatřeními proti daňovým podvodům a k boji proti rostoucí šedé ekonomice. 
Přehledně shrnuje návrhy daňových změn MF ČR v oblasti úpravy odvodů a boje s daňovými úniky. 
 
Michael Myßen, Michaela Fischer 
Steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge 
Daňová podpora soukromého zabezpečení stáří 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014), Nr. 12, S. 617-622 
Změny v daňové podpoře soukromého zabezpečení na důchod a podnikových důchodů v Německu od 
1.1. 2014 se zaměřením na tzv. Wohn-Riester (model zabezpečení vlastního bydlení na stáří s podporou 
státu). Porovnání možností Wohn-Riester do 31.12. 2013/po 1.1. 2014 (doplněno příklady). - Pozn. 
 
Josef Žaloudek, Jakub Hájek 
Svěřenský fond jako nástroj ochrany majetku 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 10-12 
Institut svěřenského fondu, založení a správa, účel svěřenského fondu a forma vloženého majetku, 
osoba obmyšleného, svěřenský správce. Anonymita svěřenského fondu. Daňové aspekty. 
 
Marek Hudema 
Šedesát let daně, kterou Evropa miluje a USA nenávidí 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 70 (9.4.2014), s. 2-3 
Při příležitosti šedesáti let od vzniku daně z přidané hodnoty autor připomíná zavedení DPH ve Francii 
(nahradila daň z obratu) a jejího zakladatele M. Lauré, shrnuje přínosy této nepřímé daně pro státní 
rozpočty i kritické připomínky odpůrců DPH. Graf ukazuje, kdy byla ve vybraných zemích zavedena 
DPH a jak se procentuálně zvyšovala (Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, 
Maďarsko, Polsko, Slovensko). -- K tématu také příspěvek na s. 3 "Museli jsme DPH zavést, bez ní 
bychom nemohli v Evropě fungovat" a příspěvek k očekávaným změnám v sazbách DPH v ČR. 
 
Christoph Marchgraber 
Tackling deduction and non-inclusion schemes - the proposal of the European Commission 
Řešení otázek odečitatelnosti a osvobození od daně - návrh Evropské komise 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 4, p. 133-142 
Dne 25. listopadu 2013 předložila Evropská komise návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 
2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 
států. Cílem návrhu je mimo jiné zamezit dvojímu nezdanění vyplývajícímu na jedné straně                 
z osvobození od daně uplatněné na dividendy a na obdržený rozdělený zisk u společnosti se sídlem      
v členském státě a na druhé straně z odečitatelnosti těchto plateb na úrovni společnosti - plátce se 
sídlem v jiném členském státě. V článku se analyzuje, zda návrh směrnice naplňuje svůj cíl. - Pozn. 
 
Sophie Claessens and Ine Lejeune 
Taxation of B2C TBE services under EU VAT from 2015 
Zdanění služeb TBE v segmentu B2C v rámci režimu EU pro DPH od r. 2015 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 1, p. 7-10 
21. června 2013 dosáhla Evropská rada politické dohody o prováděcích pravidlech pro zdanění 
telekomunikačních, vysílacích a elektronicky poskytovaných služeb (TBE) v segmentu B2C od           
1. ledna 2015. Článek přináší přehled nových pravidel. - Pozn. 
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Xénia Makarová 
Transparentné dve percentá 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 12, s. 16-18 
Podpora neziskového sektoru v SR daňovou asignací (darování stanoveného procenta z daní 
fyzických/právnických osob); podmínky nároku na pomoc a podporované oblasti (ochrana zdraví, 
sociální pomoc atd.). 
 
Martin Děrgel 
Účetní versus daňové oceňování investic 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 25-28 
Účetní a daňové oceňování investic fyzických osob (majetku dlouhodobé spotřeby hmotné/nehmotné 
povahy). Způsob účetního ocenění investic, druhy vstupní ceny v systému daňového ocenění; příklady. 
 
Holger Sedlmaier 
Umsatzsteuerbefreiung der Verwaltung von Investmentfonds : AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz 
und neuere EuGH-Rechtsprechung 
Osvobození správy investičního fondu od daně z obratu : zákon o daňové harmonizaci se 
směrnicí AIFM a novější judikatura ESD 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 6, S. 213-222 
Zákonem o daňové harmonizaci se směrnicí AIFM (Alternative Investment Funds Managers) je správa 
investičních fondů ve smyslu zákona o zdanění investic osvobozena od daně z obratu (předtím se 
správa investičního majetku řídila investičním zákonem) a předpis o objektu správy se neodvolává na 
zákon o dozoru, ale na daňový zákon. Současně je komentováno rozhodnutí ESD v rozsudku k případu 
GFBK, že poradenství pro investiční fondy náleží pod správu osvobozenou od daně z obratu. 
Příspěvek se zabývá otázkou, které investiční instrumenty spadají pod předpis upravující osvobození 
od daně a jaké závěry z uvedeného rozsudku lze vyvodit ohledně rozsahu osvobozených správních 
plnění/služeb, které byly přesunuty na třetí osobu. KAGB, OGAW. - Pozn. 
 
Lenka Matyášová 
Uplatnění daňové ztráty 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 2, s. 2-5 
K možnostem a podmínkám uplatnění daňové ztráty z pohledu správní praxe (pouze formou 
dodatečného daňového přiznání) a judikátů NSS; vymezení cíle správy daní (stanovení daně po právu) 
a předmětu daňové kontroly. 
 
Xénia Makarová 
Veľké daňové obnažovanie 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 13, s. 16-17 
Boj s agresivní daňovou optimalizací v oblasti mezinárodního zdaňování v SR, white list; stručně       
k postupům EU proti spekulantům nepřiměřeně profitujícím z odlišností daňových systémů               
(4. směrnice proti praní peněz, povinná výměna údajů o příjmech ze závislé činnosti/z vlastnictví 
nemovitostí atd. mezi členskými státy od roku 2017, plán zřídit národní registry skutečných vlastníků 
v zemích EU či zavedení možnosti rychlé konfiskace v případě podezření z daňového úniku). 
 
A. Grüttner ... [et al.] 
Volle Kassen statt volle Gefängnisse 
Plné pokladny namísto plných vězení 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 31 (13.2.2014), S. 8-9 
Příspěvek připomíná podmínky tzv. institutu sebeudání v Německu, který umožňuje napravit 
opomenutou daňovou povinnost už od roku 1919, a upozorňuje na zavádění tohoto institutu i v dalších 
evropských zemích (Francie, Itálie, Španělsko, Velká Británie). 
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Ivan Macháček 
Výpůjčka a výprosa vozidla a daňové řešení 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 7, s. 8-12 
Rozdíl mezi výpůjčkou a nově zavedenou výprosou a jejich daňové řešení v podmínkách roku 2014; 
daňové výdaje při výprose a výpůjčce vozidla, příklady. Uplatnění silniční daně při výprose a 
výpůjčce vozidla. 
 
Günter Heismann 
Wirksame Waffe 
Účinná zbraň 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 13, S. 36-37 
Zřejmě brzy skončí současná zvyklost, kdy nadnárodní koncerny minimalizují v EU svoji daňovou 
povinnost prostřednictvím zemí (Irsko, státy Beneluxu), které jim nabízejí líbivý daňový režim. Podle 
Evropské komise je totiž takto praktikovaná daňová optimalizace pouhou nelegální subvencí, která 
odporuje právu o nedovolené veřejné podpoře (Beihilferecht), poškozuje spravedlivost a integritu 
daňových systémů a přispívá ke znevažování daňové povinnosti na straně občanů. Porovnání 
optimalizačního modelu firmy Google a Apple. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  

č. 5/2014  
Změny v osvobození od DPFO. Paušální výdaje u daně z příjmů. Dary a daň z příjmů. Ručení 
příjemce zdanitelného plnění v roce 2014. Dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56 ZDPH).  
 
Daňový a účetní TIP  

č. 9/2014  
Obrat podle ZDPH v roce 2014. Bezúplatné příjmy (dary) u fyzických osob 2014 x 2013. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

by Emi Nakamura, Jón Steinsson 
Fiscal stimulus in a monetary union : evidence from US regions 
Fiskální stimul v měnové unii : svědectví z regionů USA 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 3, p. 753-792 
Autoři se v článku zabývají účinky vládních výdajů na armádu na růst výstupu. Vyvíjejí tzv. "relativní 
multiplikátor otevřené ekonomiky" a předpokládají, že dosahuje hodnoty 1,5 (tzn. při nárůstu vládních 
výdajů o 1 % HDP dojde k nárůstu výstupu o 1,5 %). V článku jsou zkoumány relativní změny (jaký 
účinek na relativní výstup a zaměstnanost bude mít nárůst vládních výdajů jednoho regionu USA 
relativně k jinému). Závěry autorů jsou konzistentní s neokeynesiánskými modely - poptávkové šoky 
(mezi něž patří právě zvýšení vládních výdajů) vysoce ovlivní výši výstupu. Multiplikátor vládních 
výdajů by měl být zejména vysoký v případě, kdy se ekonomika nachází v "pasti likvidity" (situace, 
kdy se nominální úrokové sazby nacházejí na nule a kdy je monetární politika neúčinná). - Pozn. 
 
Anita Čeh Časni, Maruška Vizek 
Interaction between real estate and equity markets : an investigation of linkages in developed 
and emerging countries 
Interakce mezi nemovitostními a akciovými trhy : zkoumání vazeb ve vyspělých a rozvíjejících 
se ekonomikách 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 2, p. 100-119 
Studie modelovým způsobem analyzuje dlouhodobý kointegrační vztah mezi cenami na akciových 
trzích a cenami nemovitostí ve třiceti rozvinutých a tranzitivních ekonomikách. Výsledky naznačují, 
že ceny akcií a ceny nemovitostí jsou harmonizované, synchronizované a spolupodmíněné, a míra 
vzájemné závislosti závisí na úrovni příjmů a na struktuře finančních trhů dané země. V ekonomikách 
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vyznačujících se finančním systémem založeným na trhu (oproti finančnímu systému založenému na 
bankách) a v rozvinutých zemích je u obou skupin aktiv odezva na zprávy o ekonomických 
fundamentech synchronizovanější než u zbývajících skupin zemí. Také se ukázalo, že dlouhodobý 
vztah mezi cenami akcií a cenami nemovitostí byl v těchto zemích výrazně citlivější na zhroucení 
akciového trhu v roce 2008. Naproti tomu v tranzitivních zemích a ve státech s finančním systémem 
založeným na bankách je tento dlouhodobý vztah podstatně stabilnější. - Pozn. 
 
Jordi Galí 
Monetary policy and rational asset price bubbles 
Monetární politika a racionální cenové bubliny 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014) No. 3, p. 721-752 
Autor se v článku zabývá tím, jak může monetární politika ovlivnit chování bublin na trhu s aktivy. 
Před nedávnou ekonomickou krizí převažoval názor, že by se centrální banky měly soustředit na 
sledování inflace a stabilizaci produkční mezery. Bubliny byly považovány za těžko identifikovatelné 
a měřitelné a úroková míra byla považována za příliš slabý nástroj pro boj s nimi. Alternativní názor 
říká, že by centrální banky měly preventivně zvyšovat úrokové míry (politika "leaning against the 
wind", neboli "naklánění se proti větru"), aby zabránily případné ekonomické krizi vyvolané inflací na 
trhu s aktivy. Podle autora nejsou názory, že monetární politika může ovlivnit cenové bubliny a že 
zvýšení krátkodobé nominální úrokové sazby může pomoci zmenšit bubliny, v souladu s ekonomickou 
teorií. Nárůst úrokové míry vede k růstu bubliny, ačkoli je cíl opatření opačný. Monetární politika by 
měla hledat rovnováhu mezi stabilizací bublin a stabilizací agregátní poptávky. - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2013 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 1, s. 141-150 
Stručně k profesnímu životopisu a vědeckému dílu tří nositelů Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 
2013 - profesorů Eugena Francise Famy, Larse Petera Hansena a Roberta Jamese Shillera. Ocenění 
bylo uděleno za empirickou analýzu oceňování finančních aktiv, laureáti vyvinuli nové metody pro 
analýzu trendů na trzích akcií, dluhopisů a dalších aktiv. K Famově teorii efektivních trhů;                  
k Hansenovým ekonometrickým výzkumům a modelům chování cen finančních aktiv; ke kritice 
efektivních trhů a k důrazu na neracionální chování investorů ze strany Shillera. 
 
by Felix J. Bierbrauer 
Optimal tax and expenditure policy with aggregate uncertainty 
Optimální daňová a výdajová politika za předpokladu agregátní nejistoty 
American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 6 (2014), No. 1, p. 205-257 
Autor zkoumá, jak by měl být nastaven systém zdanění a poskytování veřejných statků v ekonomice, 
ve které nejsou předem známy produkční schopnosti jedinců a poptávka po veřejných statcích. Tato 
otázka patří k základním problémům normativní ekonomie. Součástí práce je také aplikace tzv. 
Mirrleesova přístupu, jehož autorem je skotský ekonom John Mirrlees, nositel Nobelovy ceny za 
ekonomii. Na základě empirických výsledků je zřejmé, že zvýšená nabídka veřejných statků bývá 
doprovázena vyšším přerozdělováním v daňovém systému. - Pozn. 
 
Gabriele Camera, Marco Casari 
The coordination value of monetary exchange : experimental evidence 
Koordinační hodnota peněžní směny : důkaz založený na experimentu 
American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 6 (2014), No. 1, p. 290-314 
Autoři zkoumají roli měnového systému ve společnosti. Článek je výsledkem experimentu. Při tomto 
experimentu byli různí jedinci, kteří se navzájem neznali, v průběhu času nuceni spolupracovat. Pokus 
probíhal následovně: jedinci byli rozděleni do dvojic, jeden z dvojice vždy vlastnil statek, který si 
mohl buď ponechat, nebo ho věnovat druhému z dvojice. Pro jedince, který statek neměl, představoval 
statek vyšší hodnotu. U některých skupin bylo možné statky měnit za poukázky (ekvivalent peněz). Na 
základě experimentu se potvrdilo, že existence peněz hluboce ovlivňuje chování subjektů                    
v ekonomice, která je založená na neosobní směně. Zavedení poukázek usnadnilo spolupráci a 
podpořilo přerozdělování přebytků od jedinců, kteří by jinak nebyli ochotni spolupracovat. Bez 
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poukázek se statky u těchto jedinců začaly hromadit, při existenci poukázek k tomuto stavu však 
nedocházelo. - Pozn. 
 
Dani Rodrik 
When ideas trump interests: preferences, worldviews, and policy innovations 
Když představy vítězí nad skrytými zájmy: preference, pohledy na svět a inovace politik 
The journal of economic perspectives, Vol. 28 (2014) No. 1, p. 189-208 
Obecně panuje názor, že političtí představitelé mají tendenci brzdit inovace, protože se obávají, že 
inovace způsobí destabilizaci stávajícího systému a omezí jejich moc a skryté zájmy. Článek ukazuje, 
že je důležité brát v úvahu také vliv představ politiků o tom, co maximalizují, o fungování světa a        
o nástrojích, které mají k dispozici. Tyto představy mohou hrát stejně důležitou roli jako skryté zájmy. 
Autor se dále zabývá modely, které vysvětlují příčiny ekonomických neefektivností a představuje tzv. 
"hranici politické transformace" (political transformation frontier, PP). Křivka znázorňuje maximální 
ekonomické výstupy, které jsou dosažitelné osobami u moci (elitami). Klesající část křivky znázorňuje 
situaci, kdy se projevuje tzv. "efekt nahrazení" - elity záměrně neuplatňují opatření, která by byla 
ekonomicky efektivní, z důvodu obav z omezení své moci a ze strachu z nahrazení. Elity mají proto 
tendenci volit nejvyšší bod na křivce PP. Tento bod se však nachází zároveň uvnitř hranice 
ekonomických možností, ekonomika je tedy neefektivní. V článku jsou dále uvedeny příklady               
z reálného světa, kdy došlo k posunutí křivky (uplatnění inovací), aniž by byla omezena moc 
politických představitelů (reformy v Číně v 70. letech, industrializace v Japonsku, demokratizace         
v Jihoafrické republice). Autor také ukazuje, jakými způsoby mohou vzniknout inovativní politické 
strategie. - Pozn. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Martin Wolf 
"Too big to fail" is too big to ignore 
Problém bank "příliš velkých, aby padly" je příliš velký, aby se dal ignorovat 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38521 (16.4.2014), p. 7 
Autority ve vyspělých zemích jsou odhodlány skoncovat s fenoménem bank "příliš velkých na to, aby 
padly", ale problém není zdaleka vyřešen. Svědčí o tom i poslední Zpráva MMF o globální finanční 
stabilitě v kapitole týkající se bankovnictví. Bankám se v nouzi stále dostává státní pomoci a 
pravděpodobnost, že systémově důležitá banka bude zachráněna, zůstává vysoká ve všech částech světa. 
 
Gideon Rachman 
"Whatever it takes" may not be enough to save the euro 
"Za každou cenu" nemusí stačit k záchraně eura 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38514 (8.4.2014), p. 9 
Prohlášení prezidenta ECB Maria Draghiho z r. 2012, že zachrání euro za každou cenu, může být 
považováno za nejúčinnější vyjádření ve třech slovech, které kdy pronesl Říman (hned po Caesarově 
"veni, vidi, vici"). Draghiho vystoupení je dva roky poté považováno za bod zvratu v krizi eurozóny. 
Zatímco v létě 2012 investoři ze zemí měnové unie prchali, dnes se vracejí. Přesto je příliš brzy 
prohlásit Draghiho za vítěze války o euro - EMU má řadu ekonomických a politických problémů, 
které jsou mimo dosah prezidenta ECB i jeho kolegů. 
 
By Sam Fleming and Patrick Jenkins 
A gift to the City 
Dárek pro City 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38512 (5.4.2014), p. 5 
Rok poté, co v Británii s velkou pompou zahájil svou činnost Úřad pro finanční etiku (Financial 
Conduct Authority, FCA), se jeho pozice otřásá. Nový regulátor se považuje za hlavního ochránce 
spotřebitelů a pronásledovatele bankéřů porušujících etiku a za 12 měsíců stihl udělit víc pokut než 
jeho předchůdce (FSA)  za deset let. Ke svému prvnímu výročí poskytl úřad médiím informace           
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o plánu své činnosti a list Daily Telegraph zveřejnil zprávu o šetření v oblasti životního pojištění, které 
se mělo týkat až 30 mil. smluv. To způsobilo poplach na burze a vedlo k výtce od ministra financí. 
 
A harsh light : American banks 
Ostré světlo : americké banky 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8880, p. 65 
Článek stručně informuje o výsledcích každoročního testování amerických bank. Testům bylo 
podrobeno 30 největších bank a pro některé byly výsledky zklamáním, zejména pro Citigroup.             
I úspěšní bankéři však konstatují, že testy představují jen iluzi bezpečí. 
 
Beyond Basel : limiting leverage at American banks 
Nad rámec Basilejské dohody : omezení leverage v amerických bankách 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8882, p. 76-77 
Ve snaze zvýšit bezpečnost svého bankovního systému nařídili američtí regulátoři největším bankám 
zvýšení poměru kapitálu k aktivům na pět procent. Basilejský výbor, který určuje mezinárodní 
pravidla pro bankovní sektor, již dříve stanovil poměr pro leverage ve výši 3 %. Tím se ještě více 
rozšíří propast, která vznikla od krize mezi americkými a evropskými bankami. 
 
Andrea Cünnen 
Bonitätsnoten auf chinesisch 
Hodnocení bonity po čínsku 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 58 (24.3.2014), S. 32 
Strategie průniku dcery pekingské ratingové agentury Dagong na evropský ratingový trh, filozofie 
jejích ratingových analýz. Esma. 
 
Credit where credit's due : ratings agencies 
Komu čest, tomu čest : ratingové agentury 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8883, p. 66 
Poslední roky nebyly pro ratingové agentury příznivé. Zhroucení dluhopisových trhů během finanční 
krize je připravilo o třetinu příjmů. Byly také obviňovány z toho, že udělováním přehnaně vysokého 
ratingu přispěly ke vzniku krize. Navzdory všemu však "velká trojka" - Moody's, S&P a Fitch - opět 
prosperuje. Jejich celkové příjmy z ratingových služeb překročily v r. 2013 předkrizovou úroveň. 
Zisky zčásti pocházejí ze zvýšené aktivity na dluhopisových trzích. 
 
Martin Wolf 
Debt troubles within the Great Wall 
Dluhové potíže za Velkou zdí 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38509 (2.4.2014), p. 9 
Názory na to, jak skončí čínská dluhová horečka, se různí. Na jedné straně stojí ti, kdo očekávají 
čínský "Minského okamžik" - bod v úvěrovém cyklu, kdy finanční trh sevře panika, jak předpověděl 
Hyman Minsky. Na druhé straně jsou ti, kdo trvají na tom, že čínské dluhové břemeno nepředstavuje 
žádnou hrozbu pro plánovaný růst ekonomiky: odpovědní činitelé tvrdí, že růst bude nad sedm procent 
a tak tomu i bude. Podle autora nemá pravdu žádná ze stran. Čína nezažije finanční paniku, ale konec 
její závislosti na úvěrech povede k nižšímu růstu. 
 
Alex Barker and Martin Arnold 
EU banking reforms mark biggest shake-up for 20 years 
Bankovní reformy v EU jsou největší změnou za 20 let 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38521 (16.4.2014), p. 1 
V Evropské unii byla přijata nová regulační opatření, která zásadním způsobem mění dohled nad 
finančními trhy. Odpovědnost za záchranu bank by měli nést především akcionáři a podílníci, ne 
daňoví poplatníci. Kapitálové trhy by se díky změnám měly stát více transparentními a proti 
vysokofrekvenčním obchodům se zavádějí nejtvrdší opatření na světě. -- K problematice viz i článek 
na s. 2. 
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Frost in spring : the euro-zone economy 
Mráz na jaře : hospodářství eurozóny 
The Economist, Sv. 411, (2014) č. 8881, s. 67 
Z jednoho pohledu představuje eurozóna malý zázrak. Nejenže se nerozpadla, ale posílila o nový 
členský stát, Lotyšsko. Hospodářské oživení se zdá být silnější. Z druhého pohledu však eurozóna 
může představovat nehodu, která čeká na svou příležitost. Inflace stále klesá a sklouznutí do deflace    
v japonském stylu se jeví stále pravděpodobnější. To by reálně zvýšilo již tak velké zadlužení a stáhlo 
dolů růst. O tom, zda se podaří takový vývoj odvrátit, rozhodnou kroky Evropské centrální banky. 
 
By Xan Rice 
In search of a new standard : gold 
Hledání nového standardu : zlato 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38520 (15.4.2014), p. 7 
Londýnský standard slouží trhu se zlatem již téměř sto let. Je využíván těžaři, centrálními bankami, 
klenotníky a finančním průmyslem, přičemž původních pět obchodníků se zlatem bylo nahrazeno pěti 
bankami: HSBC, Deutsche Bank, Scotiabank, Barclays a Société Générale. Pro příznivce zlatého 
standardu je tato dlouhověkost známkou jeho efektivnosti a užitečnosti. Pro rostoucí skupinu kritiků se 
však jedná o neprůhledné, zastaralé a snadno zneužitelné kritérium. Snahy o reformu přicházejí           
z několika stran. 
 
Torsten Riecke 
IWF warnt vor Staatshilfen für Banken 
MMF varuje před státní pomocí bankám 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 64 (1.4.2014), S. 26-27 
Velké systémově relevantní banky v eurozóně obdržely v roce 2012 skryté státní subvence ve výši cca 
300 mld. eur, což je samozřejmě nejen zásadně zvýhodňuje při financování na kapitálovém trhu 
(deformace soutěže), ale vede u nich k nadměrnému zadlužování a neúnosným rizikům.                       
Z provedených studií a odhadů vyplývá, že problém "too big to fail" stále není vyřešen a profit             
v oblasti úspory na úrocích u stovky největších evropských bank dosahuje ročně 50 mld. eur. Shrnuta 
jsou již provedená i doporučovaná protiopatření (např. společný dozor u přeshraničně operujících bank 
či jednotný mechanismus likvidace banky). GFSR, FSB. 
 
von Patrick Welter 
Janet Yellens riskanter Einstand 
Riskantní nástup Janet Yellenové 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 13, S. 23 
Článek rozebírá současnou měnovou politiku (hlavní úrokové sazby, kvantitativní uvolňování) v USA 
a ve Velké Británii, kde se míra nezaměstnanosti přibližuje prahové hodnotě rychleji než si centrální 
bankéři představovali. Přesto nechtějí úroky zvýšit. Nová předsedkyně Fedu Janet Yellenová nechce    
s úroky hýbat minimálně do poklesu míry nezaměstnanosti k hodnotě 6,5 procenta. Experiment tzv. 
forward guidance (držení úrokových sazeb dlouhodobě velmi nízko) selhává, i když si to anglosaské 
centrální banky nechtějí přiznat. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M.,          
z 21. března 2014. 
 
Radek Bednařík 
Kampeličky nejsou akciovky ani banky, říká ČNB. Chce být přísnější 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 68 (7.4.2014), s. 1 a 11 
Příspěvek seznamuje se zpřísňujícími opatřeními navrhovanými ČNB do novely zákona o spořitelních 
družstvech. K opatřením, která obsahovala neschválená novela z roku 2013, by měla přibýt další 
regulační pravidla (poskytování finančních služeb pouze členům, pravidlo "jeden člen = jeden hlas", 
zastropování výše úvěrů jednomu členu družstva a stanovení minimální výše členského vkladu). --     
O dalším vývoji návrhů viz HN č. 76/2014 (17.4.2014), s. 14. 
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Miroslava Bauerová 
Kompetence regulátorů při dohledu nad činností poboček zahraničních bank EU 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 3, s. 34-37 
Kompetence orgánů dohledu hostitelských států nad pobočkami zahraničních bank se sídlem               
v členských státech EU (do konce roku 2014/od roku 2015); princip jednotné licence, konkrétně ke 
kompetencím ČNB (kontroly v pobočce zahraniční banky), významná pobočka. Povinnosti orgánů 
dohledu domovského státu, ukládání opatření k nápravě orgánem hostitelského státu. Směrnice Capital 
Requirements Directive IV (CRDIV). 
 
Petr Žabža 
Koruna čtvrt roku poté 
Forbes, Sv. 2014,  č. 4, s. 80-81 
Komentář k měnové intervenci ČNB, ke které došlo v listopadu 2013. Autor diskutuje na příkladu 
intervence v jihovýchodní Asii v 90. letech možné důsledky zásahu ČNB pro akciové trhy a akciové 
burzy. Dále uvádí dosavadní efekty na český kapitálový trh: během pěti měsíců od intervence došlo na 
pražské burze k poklesu o 7 %. Za poklesem stojí však spíše neekonomické příčiny (např. problémy na 
Ukrajině), uvedené časové období je dále příliš krátké na to, aby bylo možné hodnotit celkové účinky 
intervence. Podle autora mají v současnosti čeští investoři tendenci z různých důvodů investovat spíše 
v zahraničí. 
 
Laurent Nahmias 
Les banques néerlandaises face au risque immobilier 
Nizozemské banky čelí riziku na trhu s nemovitostmi 
Conjoncture, Vol. 2014, No. 3, p. 21-33 
Nizozemí trpí vysokým zadlužením domácností. Zadlužení v posledním desetiletí prudce vzrostlo a 
nyní se nachází na nejvyšší úrovni ze zemí OECD (249 % hrubého disponibilního příjmu). Tento stav 
může představovat nové riziko pro nizozemské banky. Článek popisuje vývoj v nizozemském 
bankovním sektoru a souvislosti s vývojem na trhu s nemovitostmi a zmiňuje také opatření, která 
použila vláda ve snaze pomoci bankovnímu sektoru během ekonomické krize. - Pozn. 
 
Eva Zamrazilová 
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 1, s. 3-31 
Finanční krize přinesla široké využívání nekonvenčních opatření měnové politiky s cílem stabilizovat 
rozvrácené finanční trhy a obnovit fungování finančního zprostředkování a také uvolnit měnovou 
politiku po vyčerpání prostoru jejího úrokového kanálu. Autorka mapuje aktivity tří významných 
centrálních bank (Fed, Bank of England, ECB) v oblasti těchto nestandardních opatření, uvádí je do 
kontextu momentální situace na finančních trzích i v reálné ekonomice a přináší jejich hodnocení         
z hlediska účinnosti a rizikovosti. Všímá si změn v bilancích jednotlivých centrálních bank a změn 
struktury jimi držených aktiv, úspěchů i limitů a rizik konkrétních opatření nekonvenční měnové 
politiky (v oblasti podpory hospodářského růstu, odkladu restrukturalizace, inflačního potenciálu, 
přeshraničních a globálních dopadů a návratu k normálu - "exit strategy"). - Pozn. 
 
Alena Dvořáková 
Návrh očekávané strukturální reformy bankovnictví zveřejněn 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 4, s. 106-110 
Dne 29. ledna 2014 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o strukturálních opatřeních zvyšujících 
odolnost úvěrových institucí Evropské unie. V reakci na finanční krizi Evropská unie zahájila řadu 
reformních kroků s cílem posílit odolnost bank a minimalizovat riziko jejich selhání, resp. jeho 
případné následky. Výsledkem této legislativní aktivity je robustní regulace v oblasti bankovnictví, jež 
má být doplněna právě o uvedený návrh nařízení. Ten představuje stěžejní element unijního řešení 
problémů s úvěrovými institucemi, které jsou příliš velké na to, aby selhaly. - Pozn. 
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Daniel Schönwitz 
Neues aus aller Welt : Bankgeheimnis 
Novinky z celého světa : bankovní tajemství 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 14, S. 96-97 
Celosvětové uzavírání daňových oáz v období let 2015-2017; příspěvek věnovaný termínům 
postupného zavádění povinnosti předávat informace o (dosud utajovaných) příjmech - např. z kapitálových 
výnosů, dividend, spekulačních zisků, výnosů z pojistného i příjmů z nájemného v případě cizinců 
příslušnému domovskému fiskálu. Ukončení bankovního tajemství v Rakousku a Lucembursku, ztížení 
legalizace černých peněz v Německu, připojení Švýcarska a dalších zemí k informační výměně (dle 
standardu OECD). Povinnost bank informovat o úrokových příjmech v případě soukromých osob i firem. 
 
Lubomír Lízal 
Pojišťovna štěstí 
Forbes, Sv. 2014,  č. 4, s. 82-83 
Kritický komentář k situaci v oblasti pojištění vkladů. Do roku 2008 fungovala v případě krachu 
finanční instituce spoluúčast, v České republice byla stanovena ve výši 10 %. V říjnu 2008 došlo ze 
strany Evropské unie ke zpřísnění podmínek: zvýšila se hranice pro pojištění vkladů a zkrátily se 
časové lhůty pro výplatu náhrady. V praxi to však může znamenat, že vkladatelé přestanou dbát na 
riziko, řídí se pouze výší úroků. Náklady takového chování pak nese celá společnost, resp. každý, kdo 
má účet u nějaké finanční instituce a platí z něj pojištění (problém morálního hazardu). Velké mezery 
jsou podle autora v oblasti dohledu nad družstevními záložnami - členové družstva by se měli 
navzájem kontrolovat, to je však při mnohatisícové členské základně téměř nereálné. 
 
Andrej Babiš ; [rozhovor vedli] Jindřich Šídlo, Luboš Kreč 
Proti všem 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 72 (11.4.2014), s. 4-5 
Rozhovor s ministrem financí A. Babišem k aktuálním tématům jeho vládní agendy, ke koaliční 
spolupráci, energetické strategii státu, aj. 
 
The slumps that shaped modern finance 
Krize, které utvářely moderní finance 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8882, p. 47-52 
Finance mají nejenom sklon ke krizím, ale jsou jimi i utvářeny. V eseji se na příkladu pěti historických 
krizí z r. 1792, 1825, 1857, 1907 a 1929 ukazuje, jak vznikal dnešní finanční systém, a nabízí se 
poučení pro současné regulátory. 
 
Ján Beka 
Transmisný mechanizmus menovej politiky na Slovensku 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 12-17 
K fungování transmisního mechanismu společné měnové politiky na Slovensku po vstupu do 
eurozóny, hodnocení kanálů transmisního mechanismu (úvěrový, úrokový). Analytické nástroje 
(modely přenosu změn tržních úrokových sazeb do klientských úrokových sazeb). - Pozn. 
 
Lukáš Pfeifer, Zdeněk Pikhart 
Vztah finanční a cenové stability v podmínkách ČR 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 1, p. 49-66 
Autoři nejprve diskutují problematiku finanční stability a jejího propojení s cenami aktiv a 
spotřebitelskými cenami z teoretického pohledu. Věnují se nedávné finanční krizi a jejím dopadům na 
posun paradigmatu monetární politiky směřující k možnému využití pravidla "leaning against the 
wind" v praxi a aplikaci makroobezřetnostní politiky. Následně popisují kritiku cílování 
spotřebitelských cen s ohledem na to, že režim cílování inflace měl dle některých ekonomů 
fundamentální vliv na kumulaci makroekonomických nerovnováh v období, které předcházelo 
prasknutí hypoteční bubliny. Dále autoři modelovým způsobem zkoumají dopady úvěrové aktivity       
v ČR na ceny jednotlivých aktiv a jejich následný vliv na vývoj indexu spotřebitelských cen. - Pozn. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

A long and winding road : infrastructure financing 
Dlouhá a klikatá cesta : financování infrastruktury 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8879, p. 63-64 
Světová ekonomika potřebuje více infrastruktury, ale na její financování nejsou peníze. Nová pravidla 
"Basel 3" odrazují banky od dlouhodobých úvěrů a také ochota riskovat je menší. Tím vzniká prostor 
pro další účastníky, jako jsou pojišťovny, penzijní fondy, nadace a státní fondy. -- Viz i článek The 
trillion-dollar gap: investing in infrastructure na s. 12-13. 
 
von Christoph M. Schmidt 
Die Krise ist nicht vorbei 
Krize ještě neskončila 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 12, S. 12 
Autor nesdílí optimismus některých ekonomů a politiků, kteří vyhlašují konec krize v eurozóně, když 
země jako Španělsko či Portugalsko právě opět zažívají hospodářský růst. Za největší problém 
eurozóny autor považuje skutečnost, že se dosud v Itálii, Francii a dalších členských státech 
nepodařilo vytvořit dostatečné předpoklady pro stabilní růst. Nezáleží pouze na kvantitě růstu, ale též 
na jeho kvalitě. Pro trvalý návrat k normálnímu stavu jsou nutné reformy. Důležitými zdroji stabilního 
růstu jsou: objem práce, využití kapitálu a produktivita. Autor zmiňuje také další faktory jako 
nezaměstnanost nebo testování bankovních systémů. - Přetištěno z Focus, Mnichov, ze 17. března 
2014. 
 
Final call : Portugal's bail-out 
Poslední výzva : pomoc Portugalsku 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8879, p. 67 
Tříletý program pomoci Portugalsku se blíží ke konci. Zemi prospělo celkové přehodnocení rizika ze 
strany investorů i lepší výkonnost ekonomiky. V článku se rozebírá hospodářský vývoj země, 
podporovaný vývozem, a zdůrazňují se dva hendikepy - nízká vzdělanost obyvatelstva a vysoký dluh 
veřejného i soukromého sektoru. 
 
Christian Dustmann ... [et al.] 
From sick man of Europe to economic superstar: Germany's resurgent economy 
Z nemocného muže Evropy ekonomickou hvězdou: německá ekonomika ožívá 
The journal of economic perspectives, Vol. 28 (2014), No. 1, p. 167-188 
V 90. letech se Německu přezdívalo "nemocný muž Evropy". Důvodem byl slabý ekonomický růst a 
zvyšující se míra nezaměstnanosti. V současné době, po "Velké recesi", je však Německo nazýváno 
"ekonomickou hvězdou". Míra nezaměstnanosti se snížila a na rozdíl od USA a většiny německých 
sousedů nedošlo během recese k jejímu nárůstu. Německé exporty se nacházejí na rekordní úrovni a 
ekonomika stále posiluje. Podle autorů stojí za úspěchem Německa specifická struktura institucí na 
trhu práce, která umožňuje rychlou reakci v případě nenadálých ekonomických situací. Autoři dále 
diskutují vztah mezi situací na trhu práce (rostoucí flexibilita) a Hartzovými reformami a příchodem 
eura. - Pozn. 
 
Dorit Heß 
Hausgemachte Probleme 
Doma vyrobené problémy 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 72 (11.4.2014), S. 12 
Nárok na plný důchod v 63 letech (po odpracování 45 let) a zavedení minimální mzdy (8,50 eur/hod.) 
vyhodnotily odborné posudky jako nejzávažnější brzdy oživené konjunktury v Německu. Příspěvek 
krátce prezentuje uvedené argumenty z hlediska flexibility trhu práce a udržitelnosti finanční politiky. 
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Just one more fix : cartels 
Jen další dohoda : kartely 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8880, p. 57-59 
Úřady pro hospodářskou soutěž na celém světě jsou stále úspěšnější v odhalování kartelů a stále 
odvážnější při jejich trestání. Ale pohnutky, které vedou firmy k dohodám o cenách, jsou pořád silné. 
Tiché ujednání může mít mnoho podob: dohody o zvýšení, zmrazení nebo i snížení cen, o spolupráci 
ve výběrových řízeních, o nesoutěžení na určitých trzích atd. Stále více se zvyšuje podíl kartelů, které 
jsou svým rozsahem globální, a tak jsou soutěžní orgány nuceny k výměně informací i ke společnému 
postupu. -- Viz i článek Boring can still be bad: cartel-busting na s. 17. 
 
OCDE 
Les femmes sont une source de croissance économique 
Ženy představují zdroj ekonomického růstu 
Problemes économiques, No 3086 (2014), p. 35-41 
V článku jsou prezentovány výsledky dlouhodobých výzkumů zaměřených na vliv akumulace 
lidského kapitálu na ekonomický růst. Výzkumy byly prováděny organizací OECD ve třiceti zemích 
světa během let 1960-2008. Diskutována je problematika rovného přístupu mužů a žen ke vzdělávání. 
Součástí článku je infobox, který informuje o situaci v Jižní Koreji (nárůst HDP/obyvatele z 50 dolarů 
v roce 1950 na 27 tis. dolarů v roce 2011, na druhou stranu stárnoucí populace s nízkou úrovní 
imigrace, příčiny tohoto vývoje). 
 
Hélene Baudchon 
Les petits ruisseaux feront-ils une grande riviere? : de l'affaiblissement passé de la croissance 
potentielle française et de son redressement a venir 
Vznikne z malých proudů velká řeka? : k oslabení potenciálního růstu Francie a k jeho 
obnovení v budoucnu 
Conjoncture, Vol. 2014, No. 3, p. 3-19 
V důsledku ekonomické krize došlo ve Francii k poklesu tempa růstu průměrného potenciálního           
i reálného HDP z 2 % na 1 %. Důvodem poklesu je nedostatečné využití kapitálu a zpomalení 
akumulace kapitálu (důsledek krize). Růst je dále ohrožen poklesem v oblasti technologického 
pokroku a nárůstem strukturální nezaměstnanosti. Autorka se zabývá otázkami budoucího 
ekonomického vývoje ve Francii: zda je vůbec reálné, aby se tempo růstu reálného HDP vrátilo na 
předkrizovou úroveň, když v předchozích desetiletích stabilně klesalo; jakým způsobem může Francie 
obnovit tempo růstu potenciálního HDP a zda jsou reformy, které byly v nedávné době zavedeny, 
dostatečné. Ačkoli jsou tyto reformy krokem správným směrem, je třeba udělat mnohem více: zajistit 
zvýšení míry pracovní participace (např. snížením daňového zatížení); snížit přirozenou míru 
nezaměstnanosti, zvýšit počet odpracovaných hodin (např. prodloužením pracovního týdne), podpořit 
akumulaci kapitálu a zajistit růst multifaktorové produktivity efektivnější podporou výzkumu, vývoje 
a inovací. - Pozn. 
 
Jiří Zukal 
Mírně optimistické prognózy : OECD a česká ekonomika 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 7, s. 24-25 
V březnu 2014 navštívil Prahu generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
Angel Gurría. Hlavním cílem návštěvy byla prezentace publikace Hospodářské přehledy OECD - ČR 
2014. Článek shrnuje obsah této zprávy o stavu české ekonomiky za poslední 2 roky. - Zpráva je ve 
fondu pod sign. 27660. 
 
Miroslav Zámečník 
Omývání velmi studenou vodou : OECD 
Euro, Sv. 2014, č. 12, s. 24-25 
Příspěvek informuje o představení nové zprávy OECD přinášející zhodnocení ekonomického vývoje   
v ČR a doporučení k dalšímu ekonomickému rozvoji země v Praze (OECD Economic Surveys 2014: 
Czech Republic). Zaměřuje se na inventuru předchozích doporučení OECD z roku 2011 a na postoj 
české vlády i praktickou realizaci těchto doporučení. - Zpráva OECD ve fondu se sign. 27660. 
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On cloud nine trillion : the economy 
V sedmém nebi : čínské hospodářství 
The Economist, Vol. 410, (2014) No. 8880, p. 53-54 
V článku se rozebírají charakteristické rysy a paradoxy čínského hospodářství. Patří sem např. 
skutečnost, že Čína je značně velkou ekonomikou, ale ne velmi bohatou; ve čtyřech z posledních pěti 
let čisté vývozy jen minimálně přispěly k čínskému růstu, "založenému na exportu"; míra spotřeby 
čínských domácností patří k nejnižším na světě, ale míra růstu spotřeby v Číně patří k nejvyšším na 
světě; Čína má nadměrné úspory i nadměrné zadlužení; aj. 
 
Patchy progress : structural reform in southern Europe 
Nejednotný pokrok : strukturální reformy v jižní Evropě 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8883, p. 64-65 
Článek se zaměřuje na otázku, jakého pokroku v reformách dosáhly země jižní Evropy po čtyřech 
letech od začátku eurokrize. Určité známky zlepšení v tomto regionu jsou, ale pokrok není 
stejnoměrný. V hodnocení se vychází z každoroční studie Světové banky "Doing Business". -- Viz        
i článek Don't go potty on the periphery: Europe's bond bubble na s. 9-10. 
 
M. Jeršov 
Pjat' let posle masštabnoj fazy krizisa: naskol'ko stabil'na situacija? 
Pět let od intenzivní fáze krize: nakolik je situace stabilní? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 12, s. 29-47 
Na podzim 2013 uplynulo pět let od pádu investiční banky Lehman Brothers, která odstartovala ostrou 
fázi světové finanční krize. V průběhu tohoto období byli regulátoři nuceni přistoupit na 
bezprecedentní opatření k podpoře svých ekonomik, aby stabilizovali situaci. I dnes musí provádět 
rozsáhlou a dlouhodobou emisi peněz, drží úrokové sazby na minimu a někdy vyhlašují úroveň sazeb 
předem. Při tom všem zůstává tempo růstu nízké, dřívější problémy (dluhy, deficit) se neřeší a vznikají 
nová rizika. Autor klade otázku, zda je za takových podmínek možný udržitelný růst. 
 
L. Grigor'jev 
SŠA: tri social'no-ekonomičeskije problemy 
USA: tři sociálněekonomické problémy 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 12, s. 48-73 
V článku se rozebírají různé aspekty tří nejdůležitějších oblastí sociálněekonomické života USA: 
struktura střední třídy a sociální nerovnost; fixní investice; rozpočtové a dluhové problémy. Studium 
tendencí v americké ekonomice a procesů sociálních inovací má značný význam pro celou světovou 
ekonomiku. Tyto trendy a procesy mají silný demonstrační efekt a jsou používány jako argumenty při 
přijímání řešení a rozhodování o postupech v jiných zemích. - Pozn. 
 
The prodigal son : Greece's return to the markets 
Marnotratný syn : návrat Řecka na trhy 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8882, p. 73-74 
V souvislosti s tím, že se Řecku po čtyřech letech podařil úspěšný návrat na dluhopisové trhy, se         
v článku rozebírá hloubka řecké hospodářské recese a rozsah mezinárodní pomoci. Konstatuje se, že 
země již urazila velký kus cesty, ale stále ještě není schopna se podporovat finančně. 

Informatika. Počítače 

7 z 10 velkých firem chce do roku 2017 zavést biometrický podpis 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 3, příl. č. 3 (s. 6-7) 
Bezpečnost firemních dokumentů s použitím technologie biometrického podpisu, který by měl snížit 
náklady podniků (např. u papírových formulářů) a zlepšit komfort při obchodování. Právní pohled na 
biometrický podpis, legislativa. Technologie SignoSoft. -- K tématu rozmachu biometrického podpisu 
v ČR viz také čas. Ekonom č. 17/2014, s. 26-27. 
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Martin Jurečko, Vladimír Troják 
Cloud už si všimli aj tvorcovia legislatívy 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 14, s. 60-61 
Právní předpisy ke cloudovým službám v SR (regulace cloudové smlouvy v zákoně o ochraně 
osobních údajů); výnos slovenského MF k zákonu o informačních systémech veřejné správy (cloud 
computing). 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

The benefits of Brentry 
Výhody členství Británie v EU 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8882, p. 78 
Článek vychází z několika studií, které se zabývaly výhodami a nevýhodami členství v Evropské unii. 
Tuto problematiku pojednává především z pohledu možného odchodu Velké Británie z unie. Ukazuje 
se, že euroskeptici zřejmě silně podceňují hodnotu členství v EU. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Ondřej Duchoň 
Celní audity 
Clo-douane, Sv. 48 (2014) č. 3, s. 10-11 
Článek podává informace o provádění celních auditů v České republice - uvádí typy auditů (audit před 
vydáním povolení, přehodnocení vydaného povolení, audit po propuštění) a jejich cíle. Je doplněn       
o praktickou zkušenost autora s pilotním auditem po propuštění zboží - autor popisuje, jaké 
skutečnosti byly kontrolovány, a zmiňuje, že výsledkem tohoto auditu bylo odhalení celního dluhu       
v řádech milionů Kč. 
 
Otto Daněk 
Dobrý exportní rok : loňský vývoz byl sice rekordní, z pohledu diverzifikace obchodních rizik je 
však Česko stále velmi zranitelné 
Euro, Sv. 2014, č. 15, s. 58-59 
Příspěvek dokumentuje úspěšný vývoj zahraničního obchodu České republiky v roce 2013. Autor 
shrnuje, jak se exportérům dařilo na nejvýznamnějších trzích (uvádí objem exportu v klíčových 
teritoriích - EU28, eurozóna, Německo, Visegrádská skupina, země BRIC, Rusko a USA), hodnotí 
jejich další potenciál a uvádí, které exportní komodity byly významným tvůrcem HDP. Charakterizuje 
dosaženou obchodní bilanci s hlavními obchodními partnery (čtyři největší odběratelé - Německo, 
Slovensko, Polsko a Francie - odkoupili 51% objemu vývozu ČR). V závěru upozorňuje na 
zranitelnost české ekonomiky v důsledku nízké diverzifikace obchodních rizik. 
 
Karel Sedláček 
Historické stezky.VIII 
Clo-douane, Roč. 48 (2014) č. 3, s. 16 
Historie celnictví. Historické stezky. Norimberská cesta. Přimdská větev. Chodové. 
 
Jorge Miranda 
Interpreting paragraph 15 of China's protocol of accession 
Interpretace paragrafu 15 protokolu o přistoupení Číny 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014) No. 3, p. 94-103 
Čína vstoupila do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001. Na základě paragrafu 15 protokolu 
o přistoupení se podle některých názorů Čína zavázala do roku 2016 zcela převzít zásady tržní 
ekonomiky. Autor nejprve uvádí, jak byla situace netržních ekonomik (především určení běžné 
hodnoty zboží nutné pro výpočet dumpingové marže) řešena dříve v případě přístupu Československa, 
Rumunska, Polska, Maďarska a Jugoslávie ke GATT/WTO. Na základě autorovy analýzy jsou názory 
o přechodu Číny na tržní ekonomiku do roku 2016 mylné. - Pozn. 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

24 

By Robin Harding 
Man on a mission 
Muž s posláním 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38514 (8.4.2014), p. 7 
Podrobná informace o ambiciózním plánu prezidenta Světové banky Jim Yong Kima na další činnost a 
restrukturalizaci banky. Kim vytýčil dva cíle - skoncovat s extrémní chudobou a zvýšit příjmy 
nejchudších 40 % obyvatel ve všech rozvojových zemích. 
 
Jiří Martiš 
Oprávněný hospodářský subjekt 
Clo-douane, Sv. 48 (2014) č. 3, s. 12-13 
Článek informuje o osvědčení "Oprávněný hospodářský subjekt" (OHS). Osvědčení prokazuje, že jsou 
transakce společnosti, která o ně žádala, průhledné a bezpečné. Za proces certifikace zodpovídá           
v rámci Celní správy ČR Celní úřad pro Jihočeský kraj. V článku je popsáno, jak systém funguje (jaké 
náležitosti celní orgány prověřují, stručné statistiky v rámci získávání osvědčení), zmíněna je               
i problematika vzájemného uznávání osvědčení se třetími zeměmi (Dohoda EU a USA o vzájemném 
uznávání Celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT a OHS). 
 
Eva Truhlářová 
Složitý svět dotací v ČR 
Auditor, Sv. 2014, č. 1, s. 5-9 
Přehledné základní členění grantových možností, jak v ČR získat finanční zdroje: Strukturální fondy a 
Fond soudržnosti (fondy EU), komunitární programy a další dotace Evropské komise (mezinárodní 
programy EU), národní dotace a programy podpory, finanční mechanismy EHP a Norska (tzv. Norské 
fondy), Program švýcarsko-české spolupráce, výhled na nové programové období 2014-2020 v rámci 
tzv. fondů EU. - Pozn. 
 
Miroslava Jirsová 
Vymáhání drobných dluhů zlevňuje. Do hry vstoupili celníci a najímají si je města i úřady 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 66 (3.4.2014), s. 4 
K činnosti celních úřadů ČR v oblasti exekucí. Zdůrazněna je hospodárnost tohoto řešení a zvyšující 
se zájem o tuto formu vymáhání drobných dluhů ze strany obcí a orgánů státní zprávy. 

Podnik a podnikání 

Thomas Britz 
Při stavebních pracích v Německu pozor na registrační povinnosti a minimální mzdové podmínky 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 7, s. 33-37 
Shrnutí k povinnostem vázaným na podnikání ve stavebnictví v Německu (registrace, tiskopisy, 
odkazy). Daňové povinnosti, daň z příjmů právnických osob, DPH (Werklieferung, Werkleistung), 
vznik stálé provozovny. Minimální mzda a dokumentační a oznamovací povinnosti; přehled 
hodinových sazeb mzdové skupiny 1 a 2. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Kateřina Lhotská 
Boj s pojistným podvodem - kudy vede cesta? 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 1, s. 21-22 
Příspěvek rozebírá možnosti pojišťoven v oblasti prevence pojistného podvodu - odhalování přípravy 
podvodu při vzniku pojištění a v jeho průběhu a přijímání opatření, která spáchání podvodu zabrání 
nebo od provedení odradí - u jednotlivých útvarů pojišťovny (v rámci distribuce, underwritingu, 
produktů, správy smluv i marketingu a PR). Věnuje se také úskalím zavádění těchto preventivních 
opatření. -- Oblasti prevence pojistných podvodů za pomoci ČAP se věnuje příspěvek na s. 23. 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

25 

Max Haerder 
Die Paketbombe : Rentenreform 
Bomba v balíku : důchodová reforma 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 12, S. 18-21 
Plánovaná důchodová reforma v Německu má přinést větší spravedlnost, kritici však tento záměr 
hodnotí jako nejdražší a nejpochybnější záměr velké koalice. Příspěvek popisuje úpravy, které by 
měly proběhnout ve financování systému (např. zvýšení příspěvku na důchod na straně zaměstnanců), 
a hodnotí jejich dopady na menšinové cílové skupiny s tím, že jejich přilepšení zaplatí většina 
zaměstnanců. Vyčísleny jsou náklady na reformu, která je hodnocena i z pohledu trhu práce 
(předčasné důchody). -- K tématu viz též HB, č. 50 z 12. března 2014, s. 8. 
 
Xénia Makarová 
Kecy o rodine : (ne)podpora rodiny 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 12, s. 10-14 
Daňově-sociální rodinná politika SR (a její podíl na zhoršení pozice institutu manželství). Daně 
manželů/nesezdaných partnerů, jejich nárok na mateřskou či dávky v hmotné nouzi, důchody atd. 
Stručný přehled daňových úlev rodičů/rodin v Maďarsku, Polsku a ČR. 
 
Jaroslav Vostatek 
Liberální penzijní model a sociální penze 
Fórum sociální politiky, Sv. 8, (2014) č. 2, s. 8-12 
Příspěvek přináší charakteristiku základních variant liberálního penzijního modelu, v souladu s teorií 
sociálních modelů Espinga-Andersena, a demonstruje aplikaci tohoto modelu na konkrétních zemích 
(Austrálie, Irsko, Nový Zéland, Velká Británie). Věnuje se sociálním penzím (testovaná nebo 
univerzální penze), fungování penzijních trhů a fiskální politice, které mají zásadní význam v moderní 
variantě liberálního penzijního modelu. Autor také shrnuje přístupy československého a později 
českého důchodového zabezpečení k sociálnímu důchodu a podporu liberálních vizí penzijního 
systému v posledních dvaceti letech v ČR. - Pozn. 
 
Reinhold Höfer, Simone Evke de Groot 
Neuregelung des Pensionsfonds aus aufsichts-, arbeits- und steuerrechtlicher Sicht 
Nová úprava penzijního fondu z pohledu dohledového, pracovního a daňového práva 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 10, S. 540-544 
V roce 2002 bylo podnikové důchodové zabezpečení v Německu rozšířeno o penzijní fond, ke zvýšení 
jeho atraktivity dochází v důsledku novelizace zákona VAG (zákon o dohledu nad pojišťovnami)        
k zavedení možnosti jednorázové platby a práva na volbu kapitálu - příspěvek se oběma těmto novým 
pojmům věnuje a hodnotí je z hlediska dohledu i pracovního a daňového práva. - Pozn. -- Tématu 
posílení podpory 2. pilíře starobního zabezpečení (podnikových důchodů) se věnuje HB, č. 60             
z 26. března 2014, s. 30-31. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Proč Evropská komise analyzuje přeshraniční pojištění? 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 1, s. 31-33 
Autor rozebírá Finální zprávu odborné skupiny EK k evropskému pojistnému smluvnímu právu 
(EICL), cíle této analýzy a přehledně shrnuje závěry identifikace překážek přeshraničního 
obchodování s pojistnými produkty v oblasti právní úpravy pojistné smlouvy. Věnuje se také dalším 
překážkám přeshraničního obchodu vyplývajícím ze zprávy a reakcím na zprávu ze strany Insurance 
Europe. - Pozn. 
 
Eliška Zykmundová 
Sociální příjmy domácností díky důchodům rostly 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 3, s. 38-39 
Příspěvek dokumentuje pozvolné stoupání podílu sociálních příjmů na všech hrubých peněžních 
příjmech domácností v ČR od r. 2007. Sociální příjmy ovlivňují celkovou míru chudoby. Autorka se 
věnuje změnám v dávkách státní sociální podpory v období 2007-2011, charakterizuje vývoj               
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u jednotlivých dávek (přídavky na děti, porodné, pohřebné) a počet i typy domácností se sociálními 
transfery. 
 
Dana Bohatová Chládková, Petr Svojítka 
Solventnost II konečně tady! 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 1, s. 6-8 
Autoři dokumentují aktuální vývoj v oblasti přípravy Solventnosti II. Informují o tom, že bylo 
dosaženo dohody o konečném znění směrnice Omnibus II (ta byla v březnu 2014 schválena 
Evropským parlamentem) a že EIOPA vydala finální znění obecných pokynů pro přípravnou fázi. 
Zabývají se schválením směrnice Quick Fix II, harmonogramem pro zavedení Solventnosti II a 
změnami v balíčku opatření týkajících se dlouhodobých garancí (LTG). Dále se věnují plánu 
schvalování implementačních technických standardů a budoucím pracem na Level 2 a Level 3 
dokumentech a na prováděcích opatřeních. Na závěr shrnují přechodný režim v ČR a povinnosti 
českých pojišťoven vyžadované v současné fázi přípravného období. -- Přístupu ČNB k aplikaci 
požadavků na vykazování informací dle Solvency II v rámci přípravného období se věnuje příspěvek 
na s. 9-10. 
 
I.B. Kotlobovskij, Je.A. Jaranceva 
Vnutrenneje modelirovanije strachovoj kompanii soglasno Solvency II (stress test) 
Vnitřní modelování pojišťovny podle Solvency II (zátěžový test) 
Finansy, Sv. 2013, No. 12, s. 32-37 
Metodologie Solvency II a změny na evropském pojistném trhu, změny v ruské legislativě, vnitřní 
modelování (Internal Modeling Method - IMM) jako prvek efektivního řízení rizik, vnitřní 
modelování v rámci Solvency II, zátěžové testování jako postup analýzy rizik. - Pozn. 
 
Klaus-Jürgen Duschek, Carola Buhtz 
Wohngeld in Deutschland 2012 : Ergebnisse der Wohngeldstatistik 
Příspěvek na bydlení v Německu v roce 2012 : výsledky statistiky příspěvku na bydlení 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2014, Nr. 3, S. 194-201 
Statistický pohled na příspěvek na bydlení v Německu v roce 2012; vývoj v podpoře krytí nákladů na 
bydlení (a zrušení příspěvku na nájemné). Počet domácností pobírajících příspěvek na bydlení, počet 
domácností s příspěvkem na bydlení v jednotlivých německých zemích, zohledňování průměrného 
nájemného. - Pozn. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Martin Gerth, Max Haerder 
Bürokratisches Monstrum 
Byrokratické monstrum 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 13, S. 88-89 
Nájemní právo v Německu; komentář k návrhu brzdy ceny nájemného (Mietpreisbremse), která má 
platit od roku 2015 (nejprve po dobu pěti let). 
 
Cool it : the housing market 
Zchlaďte to : trh bydlení 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8882, p. 27-28 
V článku se rozebírá situace na britském trhu bydlení a jsou vyjadřovány obavy z jeho přehřátí. 
Centrální banka získala nové nástroje ke kontrole trhu a její Financial Policy Committee (FPC) sleduje 
možná zranitelná místa. Zásah banky by nepotěšil politiky, kteří doufají, že rostoucí ceny bydlení jim 
získají přízeň voličů. 
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Charlotte Articus 
Small-Area-Verfahren zur Schätzung regionaler Mietpreise 
Statistická maloplošná metoda odhadu regionálních cen nájemného 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2014, Nr. 2, S. 113-118 
Odhad regionálních cen nájemného v Německu pomocí maloplošné metody, hodnocení metody 
(modelové třídy; Batese-Harter-Fuller, Fay-Herriot). - Pozn. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Olga Bičáková 
Agenturní zaměstnávání 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 4, s. 27-30 
Zprostředkování zaměstnání v ČR (Úřad práce, agentury práce resp. právnické/fyzické osoby s povolením 
k příslušné formě zprostředkování zaměstnání). Princip agenturního zaměstnávání, pracovní a mzdové 
podmínky agenturních zaměstnanců. Povinné pojištění agentur práce, evidenční povinnost. Sdílené 
zprostředkování zaměstnání. Oznamovací povinnost agentur práce. Povolení ke zprostředkování 
zaměstnání, odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. -- Viz také příspěvek v čas. Národní 
pojištění č. 4/2014, s. 33-36. 
 
Mathilde Guergoat-Lariviere 
L'emploi des femmes en Europe : des situations tres divergentes 
Zaměstnanost žen v Evropě : velmi rozdílné situace 
Problemes économiques, No. 3086 (2014), p. 15-23 
Evropská unie přijala strategii, která by měla zajistit, aby míra zaměstnanosti žen v Evropě dosáhla 
úrovně 60 % do roku 2020. I přes opatření, která již byla v některých zemích přijata, existují mezi 
zeměmi EU stále velké rozdíly. Vysoká zaměstnanost žen panuje tradičně v severských zemích 
(přibližně 70 %), ale v zemích, jako je např. Řecko či Malta, je situace odlišná (míra zaměstnanosti 
okolo 40 %). V článku je podán přehled o různých přístupech k zaměstnávání žen (délka mateřské 
dovolené, existence zařízení pro hlídání dětí). - Pozn. 
 
Kristin Schmidt 
Mehr drin 
Navýšení platu 
WirtschaftsWoche, Sv. 2014, č. 12, s. 72-78 
Obsáhlý přehled průměrných platů a jejich úprav (navýšení) v Německu v roce 2014 podle pracovních 
pozic v jednotlivých odvětvích. 
 
Anja Stehle 
Nix gibt's! 
Dostanou málo nebo nic! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 13, S. 32 
Praxe odměňování praktikantů ve vládních institucích Německa, odměňování dobrovolné/povinné 
praxe dle směrnice o zaměstnávání praktikantů. 
 
Dieter Fockenbrock 
Scheinbar bescheiden 
Zdánlivě skromní 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 57 (21.3.2014), S. 3, 6-9 
Stagnující platy manažerů v Německu by měly být reakcí na kritiku jejich často přemrštěné výše, 
analýza však ukazuje, že i přes zhoršenou hospodářskou situaci vydělávají šéfové koncernů a velkých 
podniků více než před propuknutím finanční krize v roce 2008. V zásadě sice došlo k omezení 
manažerských platů, ale realizace vzhledem k velkorysému výkladu pravidel (Corporate Governance 
Kodex) proběhla na velmi vysoké úrovni. 
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Ladislav Jouza 
Změny ve skončení pracovního poměru 
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 3, s. 42-45 
S ohledem na NOZ má zákoník práce v řadě ustanovení dikci "nepřihlíží se". Je to zejména tehdy, 
pokud právní jednání nebylo učiněno v písemné formě. Jde např. o výpověď z pracovního poměru, 
zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru. Právní důsledky 
takového jednání mohou být řešeny podle § 80 občanského soudního řádu. 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 5/2014 
Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání, sankce za opožděné daňové přiznání. Praktická řešení 
k opravnému a dodatečnému daňovému přiznání. Dopady NOZ na pracovní právo -  první zkušenosti (1.).  
Srážky ze mzdy  (1.). NOZ a pracovní smlouva. Dohody podle NOZ. Jak se stát dlužníkem ve 
zdravotním pojištění? Práce dětí podle ZP. Příjmy osvobozené od daně. Zápočet přestávek do pracovní 
doby (1.).  Daňové řešení zápůjčky u zaměstnance. Praktická řešení k daňovému řešení zápůjčky. 
Fiktivní příjem pro výživné podle NOZ. „Státní kategorie“ ve zdravotním pojištění. 

Právo 

Marek Pokorný, Aleš Měřička 
100 provinění, za něž půjde firma před soud 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 82 (28.4.2014), s. 1 
Stručně k připravovanému rozšíření trestní odpovědnosti podniků v ČR novelou zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob. -- Viz také příspěvek na s. 5 shrnující některé případy, ve kterých 
byly uděleny tresty pro firmy za trestnou činnost. 
 
Theodore R. Posner 
A comment on Interpreting paragraph 15 of China's protocol of accession by Jorge Miranda 
Komentář k článku "Interpretace paragrafu 15 protokolu o přistoupení Číny" od J. Mirandy 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 4, p. 146-153 
Autor se vyjadřuje k článku Jorge Mirandy, zveřejněném v předchozím čísle Global Trade and 
Customs Journal (3/2014). Jorge Miranda v článku analyzoval paragraf 15 protokolu o přístoupení 
Číny do Světové obchodní organizace. Podle převládajícího názoru by Čína měla převzít do roku 2016 
zásady tržní ekonomiky. Miranda však v článku tento názor vyvrací a uvádí, že protokol 15 umožňuje 
i odlišné interpretace. Theodore Posner reaguje na Mirandovy závěry (že paragraf 15 nezakazuje 
použití metod určených pro výpočet běžné hodnoty zboží v netržních ekonomikách po určité časové 
periodě; povinnost čínských vývozců dokázat, že určité odvětví splňuje podmínky pro netržní 
ekonomiky) a podrobuje text další interpretaci. Připouští, že je text paragrafu 15(a) nejednoznačný. Za 
určitých okolností bude možné dále používat metody pro netržní ekonomiky, tyto okolnosti však 
nejsou v textu dále specifikovány. Další paragrafy (např. paragraf 151) spíše podporují obvyklý názor 
o vypršení lhůty pro používání metod výpočtů určených pro netržní ekonomiky po 15 letech od 
přistoupení k WTO. - Pozn. -- Reakce na článek z čísla 3/2014, s. 94-103. 
 
Sascha Stiegler 
Entwicklungen im europäischen Gesellschaftsrecht im Jahr 2013 
Vývoj evropského práva společností v roce 2013 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 10, S. 525-530 
Evropské právo se významně podílí na utváření německého práva společností, příspěvek přináší 
přehled relevantní judikatury ESD v roce 2013 vč. studií (např. k přeshraniční mobilitě a 
restrukturalizaci společností), konzultací i zákonných iniciativ (např. opětovně ke "vzájemné evropské 
společnosti"). Nadnárodní právní formy; Societas Europaea, Societas Privata Europaea, Societas 
Europaea UniPersonam, Fundatio Europaea. - Pozn. 
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Peter Mišúr 
Evropský parlament schválil společnou evropskou právní úpravu prodeje 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 4, s. 110-115 
Po více než dvou letech diskusí v orgánech EU schválil Evropský parlament koncem února 2014 
pozměněný návrh nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje, které by mělo významně 
usnadnit přeshraniční prodej v Evropské unii. V článku se rozebírají legislativní východiska nové 
právní úpravy a její konkrétní ustanovení. 
 
Hans-Ulrich Theobald, Petra Budíková 
Jednatel při úpadku: pachatel, nebo oběť? 
Euro, Sv. 2014, č. 12, s. 66 
Autoři upozorňují na to, že zákon o obchodních korporacích zavádí rozsáhlá ustanovení týkající se 
sankcí, jež mohou v případě úpadku postihnout statutární orgány společnosti. Rozebírají povinnosti 
statutárních orgánů právnické osoby v rámci podnikatelského rozhodování a charakterizují nová 
ustanovení týkající se sankcí v návaznosti na insolvenční řízení (vydání prospěchu z výkonu funkce, 
vyloučení osoby z výkonu funkce, ručení za splnění povinností společnosti v úpadku). 
 
Vladimíra Říhová 
Lobbing jako předmět právní úpravy - ano, či ne? 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 2, s. 59-67 
Autorka se zabývá otázkou, zda regulovat lobbing formou zvláštního zákona, jinými zákonnými 
opatřeními, samoregulací nebo ponechat tuto oblast bez úpravy. Předkládá definice lobbingu, 
zkušenosti některých evropských zemí (Litva, Polsko, Maďarsko) a EU. Popisuje vývoj a současný 
stav v oblasti regulace lobbingu v České republice. Autorka se domnívá, že striktní regulace lobbingu 
legislativní cestou nepřináší požadované efekty. Řešení vidí ve sledování či nepřímé regulaci na 
principu dobrovolnosti. - Pozn. 
 
Petr Hajn 
Nekalá soutěž a některá obecná ustanovení nového občanského zákoníku 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 4, s. 97-102 
Ústavněprávní hledisko v záležitostech hospodářské soutěže, regulace nekalé soutěže a uplatňování 
norem soukromého práva, právo proti nekalé soutěži a obecná výkladová pravidla, obecná ustanovení 
nového občanského zákoníku a ochrana člověka, charakteristika účastníků právního styku aj. - Pozn. 
 
Věra Ondračková 
Nová právní úprava odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - vybrané otázky 
Správní právo, Sv. 47, (2014) č. 1-2, s. 6-15 
Článek se věnuje připravované nové právní úpravě odpovědnosti za přestupky, a to zejména                
v návaznosti na věcný záměr zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který byl schválen 
usnesením vlády č. 229 ze dne 3. dubna 2013. Pojem přestupku, založení odpovědnosti za přestupek, 
zánik odpovědnosti uplynutím promlčecí doby, správní tresty, řízení o přestupcích a věcná příslušnost, 
bezplatná právní pomoc, další instituty řízení o přestupcích, evidence přestupků. - Pozn. -- 
Problematice připravované právní úpravy přestupků a správních deliktů jsou věnovány i další články 
tohoto monotematického čísla časopisu. 
 
Pavel Koukal 
Obchodní tajemství v novém občanském zákoníku 
Časopis pro právní vědu a praxi, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 467-475 
Obchodní tajemství jako jedna z forem ochrany investice podnikatele, vývoj právní úpravy, ochrana 
nezveřejněných informací v dohodě TRIPS, definiční znaky obchodního tajemství v NObčZ 
(konkurenční významnost, určitelnost, ocenitelnost, běžná nedostupnost v příslušných obchodních 
kruzích, souvislost s (obchodním) závodem, zajišťování utajení), obchodní tajemství jako věc, pojetí 
ochrany obchodního tajemství v NObčZ. - Pozn. 
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Rainer Frank, Pavla Veselková 
Poplatky za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele - ústavněprávní aspekty 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 194-203 
Spory o poplatky za správu a vedení úvěrového účtu se posunuly na ústavněprávní rovinu. Jeden z klientů 
"služby" Poplatkyzpet.cz podal ústavní stížnost proti rozsudku, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 
zamítl žalobu na vrácení poplatku. Autoři se zamýšlejí nad tím, zda právní názory vyjádřené                
v napadaném rozsudku jsou v rozporu s ústavním pořádkem ČR. - Pozn. 
 
Kateřina Ronovská 
Proměny nadačního práva v Evropě 
Časopis pro právní vědu a praxi, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 461-467 
Autorka se zabývá proměnami nadačního práva v Evropě od minulosti až po současnost. Snaží se 
postihnout společné evropské vývojové tendence i možné výhledy do budoucna. - Pozn. 
 
Kamil Nejezchleb, Zuzana Hajná 
Stanovení tržní síly a její význam v soutěžním právu 
Časopis pro právní vědu a praxi, Sv. 21, (2013), č. 4, s. 515-524 
Autoři se zabývají pojmem tržní síla, jejím určováním, měřením a vlivem na praktickou aplikaci 
norem soutěžního práva. Rozebírají nejdůležitější aspekty, které tržní sílu ovlivňují a jsou standardně 
zkoumány ze strany soutěžních úřadů. Zdůrazňují, že tržní sílu nelze zaměňovat s tržním podílem a že 
je třeba vždy posuzovat i další aspekty, jako jsou charakter relevantního trhu, bariéry vstupu, 
protivážná tržní síla kupujících atd. Rovněž se zabývají možnostmi přímého hodnocení tržní síly, 
zejména tzv. Lernerovým indexem a možnostmi jeho praktické aplikace v soutěžním právu. - Pozn. 
 
Gilles Muller 
The liberalization of legal services within the EU internal market 
Liberalizace právních služeb na vnitřním trhu EU 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014) No. 3, p. 123-142 
Jednotlivé členské země EU přistupují k regulaci právních služeb poměrně rozdílně, v současné době 
však dochází na vnitřním trhu EU k liberalizaci právních služeb. Článek hodnotí tento proces pomocí 
pěti principů, kterými lze podle OECD hodnotit otevřenost trhu: transparentnost, absence 
diskriminace, odstranění nadbytečných omezení v obchodu, uznávání kvalifikace a aplikace principů 
konkurenceschopnosti. Text je podpořen odkazy na související direktivy EU (konkrétně jde                 
o direktivy: 2006/123, 77/249, 98/5, 2005/36). - Pozn. 
 
Daniel Hušek 
Úvod do problematiky ochrany práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 2-3 
Ochrana práv duševního vlastnictví v ČR na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady             
č. 608/2013, která nově upravuje oblast dozoru celních orgánů nad problematikou ochrany a vymáhání 
práv duševního vlastnictví. Současný systém v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví ze strany 
celních orgánů v ČR, systematika resp. dělení ochrany práv duševního vlastnictví (pod celním 
dohledem, na vnitřním trhu). Působnost orgánů Celní správy v nové právní úpravě navrhované 
ministerstvem financí. - Pozn. 
 
Jozef Medelský 
Vývoj trestnej zodpovednosti právnických osôb 
Trestněprávní revue, Sv. 13, (2014) č. 4, s. 87-91 
Historie a počátky institutu trestní odpovědnosti právnických osob; trestní odpovědnost společností na 
evropském kontinentu, chronologický přehled zavedení postihu právnických osob v zemích                  
s kontinentálním typem právní kultury. Přehled dokumentů pro oblast sankcionování právnických 
osob (OSN, OECD, Rada Evropy, EU). Nepravá trestní odpovědnost společností v SR. - Pozn. 
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Zdeňka Králíčková, Ivo Telec 
Výživné v novém občanském zákoníku 
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 3, s. 23-31 
K nové právní úpravě vyživovací povinnosti dle občanského zákoníku - změna systematiky, vymezení 
pojmů, předpoklady výživného, soudní nepřiznání výživného proti dobrým mravům, zneužití práva na 
výživné, započtení, zánik vyživovací povinnosti, bezdůvodné obohacení, úroky z prodlení aj. - Pozn. 
 
Eduard Komárek 
Změny ve finanční legislativě. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 4, s. 70-73 
Finanční legislativa v roce 2013 (stabilizace veřejných rozpočtů atd.), rekapitulace ke schváleným a 
zveřejněným zákonům a dalším obecně závazným předpisům v roce 2013. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Soudní rozhledy, 2014, roč. 20, č. 4 

Maďarsko nemůže zvyšovat příjmy státního rozpočtu zvláštní daní – diskriminační zdanění : žádost     
o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Székesfehérvári Törvényszék (Maďarsko) (čl. 267 SFEU). 
Hervis Sport- és Divatkereskedelmi. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 5. 2. 2014      C-385/12 
 
Soudní rozhledy, 2014, roč. 20, č. 4 

Ochrana proti padělkům zboží ze třetích zemí zakoupených prostřednictvím internetu : žádost             
o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hojesteret (Dánsko). Martin Blomquist v. Rolex SA, 
Manufacture des Montres Rolex SA. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 6. 2. 2014      C-98/13 
 
Soudní rozhledy, 2014, roč. 20, č. 4 

Vymáhání neoprávněných veřejných podpor – závaznost rozhodnutí Komise a jejích názorů 
vyjádřených mimo toto rozhodnutí : žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale civile 
di Roma (Itálie). Mediaset SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 13. 2. 2014     C-69/13 
 
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 

Tomáš Fiala ; [rozhovor vedla] Eva Kačerová 
Propopulační politika by měla být načasovaná 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 3, s. 28-29 
V rozhovoru se demograf T. Fiala zamýšlí nad přínosy a úskalími regionálních populačních prognóz    
v ČR, rozdíly ve střední délce života u evropských populací a nad vhodností propopulační politiky. 
Rozebírá, zda může příliv migrantů zastavit stárnutí české populace, dynamiku migrace v ČR, možné 
překážky imigrace a případné změny demografické chování migrantů. 
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Účetnictví 

Jan Molín 
Srovnání mlčenlivosti auditorů a daňových poradců. 1.  část 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 2, s. 23-26 
Rozsah mlčenlivosti auditorů a daňových poradců; vymezení a vývoj povinnosti mlčenlivosti auditorů, 
zproštění povinnosti mlčenlivosti. Zproštění mlčenlivosti a prolomení mlčenlivosti jiným způsobem. 
Informační povinnost auditora vůči vybraným subjektům (orgány státního dozoru, ČNB atd.). - Pozn. 
 
Ondřej Hartman 
Účel a způsob auditu dotačních prostředků 
Auditor, Sv. 2014, č. 1, s. 10-13 
Článek se snaží zmapovat v obecné rovině některé důležité aspekty spojené s auditem dotačních 
prostředků, který je realizován auditorem zapsaným v Komoře auditorů ČR a v souladu s auditorskými 
standardy. Co se rozumí dotačními prostředky a jejich auditem, účel auditu dotačních prostředků a 
typy výdajů, jaké jsou požadavky poskytovatelů dotací na auditorské standardy, s jakou dokumentací 
by měl auditor pracovat a několik typických nejasností. - Pozn. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 

č. 5/2014 
Konsolidační metody - dle účetních předpisů. Metoda tvorby a použití opravných položek a rezerv. 
Pohledávky v daňové evidenci. Nakládání s dluhy při přechodu z vedení daňové evidence na vedení 
účetnictví (a naopak). 
 
Účetní TIP 

č. 8/2014 
Jak se musí přizpůsobit obchodní společnosti novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních 
korporacích? Zálohy na podíl na zisku. Zkušenosti z kontrol - Nepodepsaná zveřejněná účetní závěrka. 
Dotazy (funkce jednatele, režim reverse charge, DPH a vymáhání pohledávek, převod automobilu do 
podnikání, náklady minulých let, platby do fondu oprav, sleva na poplatníka, daňově uznatelný náklad, 
zaúčtování poplatku za připojení k distribuční soustavě, DPH a náklady na byt atd.). 
 
č. 9/2014 
Jaké má OSVČ možnosti, když jí zdravotní pojišťovna zašle vyúčtování? Bezúročné (zá)půjčky 
zaměstnancům v roce 2014. Zkušenosti z kontrol - Neuvedení podmíněnosti vlastnictví nemovité věci 
v příloze a v účetní závěrce. 

Veřejná správa 

Eva Klímová 
Certifikace interních auditorů ve veřejné správě a novinky od 1. 1. 2014 
Interní auditor, Sv. 18, (2014) č. 1, s. 24-25 
Rada ČIIA schválila dne 10.12.2013 s účinností od 1.1.2014 novelizaci systému certifikace a 
vzdělávání interních auditorů ve veřejné správě, který je součástí Národního kvalifikačního programu 
vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě. Záštitu nad systémem převzalo 
Ministerstvo financí ČR. Článek seznamuje čtenáře se zásadními změnami v tomto systému. 
 
Ondřej Šafránek 
Služební zákon - evergreen české legislativy 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 4, s. 58-61 
V článku se rekapituluje historie zákona č. 484/2002 Sb., "služebního zákona", a rozebírá se otázka 
jeho účinnosti. 
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Michaela Poremská 
Subdodavatelé ve veřejných zakázkách 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 3, s. 90-96 
Autorka se zabývá definicí subdodavatele v zákoně o veřejných zakázkách, novými povinnostmi 
subdodavatelských dodávek, zakázanými subdodavatelskými dohodami majícími charakter 
kartelových dohod a koncerny. Závěrem doporučení autorky zpřesnit úpravu subdodavatelských 
propojení, regulovat sítě sub-sub dodavatelů a návrh, aby zákon o veřejných zakázkách obsahoval 
jasnější úpravu ve vztahu ke kartelům i koncernům. - Pozn. 
 
Luboš Kreč, Lucie Kudláčková 
Velké odměny pro úředníky skončí, na testy půjdou jen šéfové : úřednická revoluce 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 64 (1.4.2014), s. 2-3 
Problematika vznikajícího služebního zákona v ČR. K návrhům na zřízení Generálního ředitelství 
státní služby, pozice generálního ředitele státní služby a státních tajemníků (ředitelů 
úřadů/ministerstev). Zmiňovány jsou také úřednické zkoušky, plány na jasnější pravidla odměňování 
úředníků, omezení personálních změn ve státní správě ze strany ministrů a nejasnosti ohledně formy 
výběru personálního obsazení pozice generálního ředitele. 
 
Petr Pojer 
Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového 
ohodnocení a služebního zákona 
Fórum sociální politiky, Sv. 8, (2014) č. 2, s. 27-28 
Autor dokládá vývoj skutečných počtů zaměstnanců v ústředních orgánech státní správy v letech 
1999-2012 (26 úřadů - Úřad vlády ČR, 14 ministerstev a 11 vybraných centrálních úřadů), komentuje 
tento vývoj, strukturu a průměrný plat zaměstnanců. Věnuje se také odhadu počtu zaměstnanců, kteří 
by byli zařazeni do kategorie "státní úředník" dle návrhu zákona o státních úřednících (služebního 
zákona z června 2013). - Pozn. 
 
Lada Jouzová 
Zvláštní požadavky na úředníky ÚSC 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 4, s. 53-56 
Předpoklady a povinnosti úředníků ÚSC a veřejné správy; zvláštní předpoklady a rozšířené 
předpoklady pro výkon práce, pracovní řád ve veřejné správě, ústní příkazy a pracovní řád, rozšířené 
povinnosti úředníka (mlčenlivost atd.), identifikace úředníků, odvolání vedoucího úředníka, výpovědní 
důvody skončení pracovního poměru. 

Veřejné finance. Rozpočet 

O. Buklemišev 
Fiskal'noje stimulirovanije i rossijskije bjudžetnyje fondy 
Fiskální stimuly a ruské státní fondy 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 12, s. 74-85 
V článku jsou analyzovány možnosti fiskální stimulace ruské ekonomiky v současnosti. Podle autora 
by zvýšení rozpočtových výdajů nebylo efektivní a odpovídající navýšení příjmů není zajištěné. Dále 
jsou posuzovány výsledky rozpočtové politiky v posledních deseti letech, založené na kumulaci a 
investování prostředků státních fondů, a je zdůrazněna nutnost jejího přehodnocení. - Pozn. 
 
Alexandros Altis, Sebastian Koufen 
Ist die Beamtenversorgung langfristig noch finanzierbar? 
Je ještě možné dlouhodobě finančně utáhnout penze úředníků? 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2014, Nr. 3, S. 181-193 
K finanční únosnosti nákladů spojených s důchodovým zabezpečením německých úředníků z hlediska 
veřejných rozpočtů; vývoj počtu příjemců úřednické penze a výše nákladů na ně do 1.1. 2013, odhady 
vývoje do roku 2050 (předpokládaný nárůst podílu penzijních nákladů na výdajích veřejných 
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rozpočtů). Vývoj penzijní kvóty za veškeré veřejné služby a na úrovni státu/zemí/obcí za roky 1991-
2012, důvody odchodu do penze, změny procentní sazby nároku na penzi (z posledního hrubého platu) 
atd. - Pozn. 
 
Věra Kameníčková 
Sdílené daně - vývoj a očekávání 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 2, s. 20-21 
Sdílené daně; objem sdílených daní v letech 2009-2013, rozdělování objemu sdílených daní, dopady 
změn v kritériích ovlivňujících podíl obcí (novela rozpočtového určení daní), sdílené daně obcí podle 
krajů. -- Tématu se v čísle věnuje i příspěvek na s. 25. 
 
Miroslav Zámečník 
Státotvorné pokládání lina : rozpočet 
Euro, Sv. 2014, č. 15, s. 26-28 
Úvaha nad možnostmi manévrovacího prostoru české fiskální politiky podpořená aktualizovaným 
výhledem příjmů a výdajů státního rozpočtu na příští rok. K problematice schodku připravovaného 
rozpočtu, potenciálním úsporám a k vysokému podílu vázaných veřejných výdajů. Schéma znázorňuje 
strukturu výdajů státního rozpočtu na r. 2014. 
 
By Ben McLannahan 
Still climbing : Japanese debt 
Stále roste : japonský dluh 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38502 (25.3.2014), p. 7 
Japonský státní dluh stále roste. Mezinárodní organizace upozorňují, že výdajové škrty musí být 
hlubší, než slíbila vláda. Ministerský předseda Šinzó Abe usiluje o změnu kurzu a svými opatřeními 
chce podnítit nominální růst a inflaci. "Abenomika" zatřásla akciovými a majetkovými trhy, ale 
japonské vládní dluhopisy zůstaly klidné, takže národ s největším dluhem má nejnižší náklady na 
půjčky na světě. Stav státních financí zhoršuje nepříznivý demografický vývoj. 

Zdravotnictví 

Miroslav Zámečník 
Nekrmte tu bestii : zdravotnictví neumí zacházet ani s penězi, které má. Přisypávat do něj další 
nic nevyřeší 
Euro, Sv. 2014, č. 13, s. 18-21 
Kritický pohled na problematiku vývoje financování veřejné zdravotní péče v ČR a na efektivnost 
českého zdravotnictví. Zmiňována je nákladová struktura nemocnic, růst výdajů ve zdravotnictví bez 
ohledu na vývoj ekonomiky (v letech 2007-2012) a nutnost změn ve zdravotním pojištění, které je 
vlastně zdravotní daní odvozenou od příjmu jednotlivce. Za nezbytný předpoklad stabilizace 
zdravotnictví autor považuje zlepšení slabého právního a ekonomického zakotvení zdravotních 
pojišťoven v systému, možnost tvořit rezervy na účtech pojišťoven, zefektivnění smluvní politiky VZP 
a odstranění politického tlaku na zvyšování jejích výdajů. -- Viz také příspěvek v čas. Euro č. 14/2014 
(7.4.2014), s. 36-37 a v čas. Euro č. 17/2014 (28.4.2014), s. II-II (příl.) a s. 36-37. 

Zemědělství 

Maria-Luiza Apostolescu ... [et al.] 
Lutte contre la faim : vers la transition agricole et alimentaire 
Boj proti hladu : směrem k zemědělské a potravinové změně 
Problemes économiques, No 3086 (2014), p. 56-63 
Autoři zdůrazňují nutnost řešení problému s nedostatkem potravin. Opatření by se však neměla omezit 
pouze na zvýšení zemědělské produkce - je nutná celková změna přístupu k potravinám a zemědělství. 
Základní otázkou je transformace tradičního zemědělství na agroekologii. Nutné jsou také 
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demografické změny (podle některých propočtů by mohla populace v roce 2050 dosáhnout až ke      
13 miliardám osob). Článek se dotýká také otázky práva na potraviny. - Pozn. 

Životní úroveň 

Jarko Fidrmuc, Matúš Senaj 
Income, schooling and housing wealth during economic reforms 
Příjem, vzdělání a nemovitý majetek domácností v době hospodářských reforem 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 2, p. 160-176 
Hospodářské reformy v zemích východní Evropy způsobily nejen přechod k tržnímu hospodářství, ale 
významně také pozměnily skladbu a zaměření vzdělávání na všech úrovních. Autoři v příspěvku 
porovnávají lidský kapitál a zejména výnosy ze vzdělání pro skupiny domácností, které vstoupily na 
trh práce před a po změnách v roce 1989. Zabývají se také analýzou determinant nemovitého majetku 
domácností a vlivem na jejich spotřebu. Prostřednictvím empirických dat o spotřebních výdajích a 
nemovitém majetku slovenských domácností autoři zjišťují, že různé podmínky přístupu ke vzdělání a 
k bydlení způsobují rozdíly mezi domácnostmi také v současnosti. Starší domácnosti mají nižší 
výnosy z lidského kapitálu, což způsobuje snižování jejich disponibilních příjmů, ale zároveň mají 
lepší přístup k bydlení/více nemovitého majetku. - Pozn. 
 
Marek Legéň 
Nová odnož biedy : energetická chudoba 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 13, s. 47-48 
Energetická chudoba a možnosti jejího řešení v SR a na úrovni EU. 

Ostatní 

Tomáš Pergler 
Dva souboje na výběr : církevní restituce 
Euro, Sv. 2014, č. 13, s. 28-29 
K neúspěchu jednání o redukci náhrad a o dalších alternativních návrzích na zásahy do církevních 
restitucí iniciovaných ze strany vládní ČSSD/ANO. Příspěvek shrnuje požadavky poslaneckých 
zástupců a protiargumenty zástupců církví. Zmiňuje také návrh novely, která by měla zdvojnásobit 
povětšinou šestiměsíční lhůty pro posuzování výzev k vracení majetku. 
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Daně 

27600IV 
Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty od 1.1.2014 
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s. 
Komentář ke změnám zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 
1.1.2014. Podrobný výklad veškerých významných změn a další důležité informace z oblasti DPH.     
V druhé části publikace jsou prezentována stanoviska k dotazům z praxe, jako např.: pozemky a 
stavby v účetnictví od 1.1.2014, přeúčtování odložené daně, DPH a podnájem aj. - Obálkový 
podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. - ISBN: 978-80-87367-46-9 (brož.) 
 
27639 
Daně 2014 a předpisy související s přehledy změn 
Olomouc : ANAG, 2014, 1311 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů, s komentovanými přehledy změn. Znění prováděcích vyhlášek, 
metodických pokynů či sdělení GFŘ. Kromě daňových zákonů jsou v knize uvedeny zákony                
o mezinárodní pomoci při správě daní, zákon o finanční správě ČR, zákon o účetnictví, zákon             
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon o pojistném 
na všeobecné zdravotní pojištění. - ISBN: 978-80-7263-849-9 (brož.) 
 
27640 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2014 : přehledy, daňové a účetní tabulky 
Praha : Grada, 2014, 216 s. : tab. 
Stručná a přehledná schémata k jednotlivým pojmům zákona o daních z příjmů s nejdůležitějšími 
informacemi včetně odkazů na DPH i účetnictví a další předpisy. Praktické daňové a účetní tabulky. 
Převodní tabulky s odkazy na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. 
Nejdůležitější mzdové, zdravotní aj. sazby. Právní stav publikace k 1.1.2014. - 9. vyd. - Obsahuje        
8 příloh. - ISBN: 978-80-247-5116-0 (brož.) 
 
27686 
Jana Pilátová a kolektiv 
Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 2014 
Olomouc : ANAG, 2014, 343 s. ; 
Ucelený pohled na daňovou evidenci pro OSVČ včetně DPH, daně silniční, daně z nemovitostí, 
sociálního i zdravotního pojištění. V publikaci jsou zohledněny změny, k nimž došlo v souvislosti        
s rekodifikací soukromého práva. Nově je zapracován i pohled na fyzickou osobu – podnikatele podle 
nového občanského zákoníku. Publikace nabízí doporučení, jak evidovat obchodní majetek, závazky, 
příjmy a výdaje v rámci daňové evidence a popisuje přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a 
opačně. Součástí výkladu jsou i praktické příklady. - 10. aktualiz. vyd. - Znění souvisejících předpisů. 
- ISBN: 978-80-7263-863-5 (brož.) 
 
27641 
Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2014 
Praha : Grada, 2014, 133 s. : il. 
Základní informace o vedení daňové evidence, o jejích výhodách a nevýhodách ve srovnání                 
s účetnictvím a o jejím uplatnění při sestavování přiznání k dani z příjmů. Z obsahu: předmět a metody 
daňové evidence, vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních složek daňové evidence, komplexní 
příklad s postupem vedení evidence podnikatele v průběhu zdaňovacího období a s příkladem 
sestavení daňového přiznání za rok 2013. - 11. vyd. - ISBN: 978-80-247-5117-7 (brož.) 
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27683 
Eva Sedláková 
Daňové a nedaňové výdaje [2014] 
Český Těšín : PORADCE, 2014, 264 s. 
Abecedně seřazená hesla s přehledem nejdůležitějších daňových a nedaňových výdajů, včetně toho, 
jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit, tj. včetně omezujících 
podmínek. Doplněno příklady. - ISBN: 978-80-7365-351-4 (brož.) 
 
27666 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2014 : výklad s příklady 
Praha : Grada, 2014, 350 s. 
Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Komentář ke všem paragrafům 
zákona, včetně jednotlivých odstavců, po změnách vyvolaných novým občanským zákoníkem a 
zákonem o obchodních korporacích od roku 2014. Publikace reaguje i na průběžné změny v zákoně, 
které proběhly v roce 2013, a také na výklady GFŘ pokud se týká nespolehlivých plátců a ručení za 
daň. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby 
zboží, služeb). - 10. vyd. - ISBN: 978-80-247-5118-4 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

E-9493 
Tomáš Lichard, Jan Hanousek, Randall K. Filer 
Measuring the shadow economy : endogenous switching regression with unobserved separation 
Měření stínové ekonomiky : endogenní regrese s přechodem mezi dvěma stavy s nepozorovaným 
přechodem 
Prague : CERGE-EI, October 2013, 26 s. : tab., grafy, vzorce 
Problematika odhadu velikosti stínové ekonomiky prostřednictvím mikroekonomických dat z ČR a SR 
za rok 2008. Autoři vyvinuli metodu odhadu nenahlášeného příjmu, která není založena na tak 
přísných předpokladech jako předchozí odhady. Standardní předpoklad, že samostatně výdělečně 
činné osoby nepřiznávají část příjmů, zatímco zaměstnanci tuto možnost nemají, může selhat              
v zemích, kde je relativně časté platit část mzdy hotově bez dokladu, nebo kde mají zaměstnanci více 
zdrojů příjmů. Pokud předpokládáme, že jednotlivci s nepřiznanými příjmy mají vyšší rozdíl mezi 
spotřebou a příjmem než ti, kteří svůj příjem přiznávají, dá se odhadovat tento rozdíl pro obě skupiny. 
Autoři využívají regresní model s přechodem mezi dvěma stavy (přiznaný a zatajovaný příjem), kde 
pravidlo přechodu není plně známé a je endogenní (endogenous switching model with unknown 
sample separation rule). Tato metodologie aplikovaná na českých a slovenských rodinných účtech 
vede k vyšším odhadům šedé ekonomiky než předchozí mikroekonomické metodologie. - Pozn., tab. 
příl. - ISBN: 978-80-7343-298-0 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
27646 
Robert Holman, Dagmar Brožová 
Mikroekonomie - středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů 
V Praze : C.H. Beck, 2013, x, 187 s. : il. 
Sbírka řešených otázek a příkladů k učebnici Mikroekonomie (sign. 20757). Otázky a příklady jsou 
zaměřeny na aplikování ekonomické teorie a lepší porozumění mikroekonomických vztahů. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-045-4 (brož.) 
 
27637 
Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Roman Svoboda 
Mikroekonomie : teorie a praxe 
Plzeň : Čeněk, 2013, 283 s. : il. : il. 
Publikace přibližuje problematiku moderního ekonomického myšlení. Zabývá se zejména obrazem 
ekonomického dění, jež se týká ekonomických subjektů nebo specifických množin subjektů, produktů, 
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výrobních faktorů a trhů, a to v souvislosti s pojmy jako poptávka, nabídka, výnosy, náklady, zisk 
apod. Výklad v částech: Prvky ekonomických systémů; Trh a tržní mechanismus; Teorie užitku 
spotřebitele; Teorie firmy; Tržní struktury; Trh výrobních faktorů; Tržní selhání. Jednotlivá témata 
jsou doplněna praktickými příklady a grafy. - ISBN: 978-80-7380-453-4 (brož.) 
 
27680 
Jesús Huerta de Soto ; [překlad Ladislav Tajovský] 
Teorie dynamické efektivnosti 
Praha : Dokořán : CEVRO Institut, 2013, ix, 453 s. : il. 
Jeden z nejvlivnějších evropských autorů rozvíjejících myšlenkový odkaz rakouské ekonomické školy 
soustředil ve své knize výběr ze svých článků uveřejněných v letech 1994-2004. První část knihy se 
skládá z článků, věnovaných studiu teoretických základů dynamické tržní koncepce (analýza teorie 
dynamické efektivnosti, základní rozdíly mezi neoklasickou a rakouskou ekonomií, tři úrovně přístupu 
ke studiu sociálních fenoménů). Druhá část sestává z autorových prací zaměřených na ekonomickou 
analýzu různých témat: krize, reforma sociálního zabezpečení, etické aspekty kapitalismu, budoucnost 
demokracie atd. Třetí část knihy se věnuje ekonomické historii, především původu rakouské školy. 
Závěr obsahuje dodatek se záznamem rozhovoru, který autor poskytl a ve kterém se vyjadřuje              
k nejpalčivějším ekonomickým a politickým problémům současné společnosti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7363-572-5 (Dokořán : váz.) 978-80-87125-24-3 (CEVRO institut : váz.) 
 
27653 
Richard Heinberg 
The end of growth : adapting to our new economic reality 
Konec růstu : přizpůsobování se nové ekonomické skutečnosti 
West Hoathly : Clairview Books, 2012, xiv, 320 s. : grafy, rámečky 
Autor předkládá jasné a přesvědčivé argumenty o tom, že naše víra v neutuchající hospodářský růst a 
neomezený kapitalismus vede k zániku globálního ekonomického systému a že hospodářský růst už 
nemůže dále pokračovat. Hospodářská krize, která svět zasáhla na přelomu let 2007-2008, byla 
nevyhnutelná a představuje trvalý a zásadní přelom. Objevily se zásadní překážky bránící pokračování 
hospodářské expanze. Seznamuje s faktory způsobujícími fatálnost a permanentnost krize (vyčerpání 
zásob důležitých zdrojů včetně fosilních paliv a minerálů; šíření negativních dopadů těžby a využití 
zdrojů na životní prostředí vedoucích k nárůstu environmentálních nákladů; finanční obtíže vyvolané 
neschopností monetárního, bankovního a investičního systému přizpůsobit se světu, kde jsou zdroje 
vzácné a kde rostou environmentální náklady). Vysvětluje, proč substituce a efektivita jsou jen 
zdánlivými odpověďmi na vyčerpávání zdrojů. Autor dále zkoumá důsledky stavu, v němž stále větší 
počet lidí soupeří o stále se zmenšující zdroje, i implikace nedostatků zdrojů pro mezilidské vztahy. 
Přináší revizi koncepce historického pokroku a její odpoutání od imperativu hospodářského růstu a 
věnuje se otázce, jak "žít po růstu". - Pozn. - ISBN: 978-1-905570-33-1 (váz.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

27652 
Michael Heise 
Emerging from the euro debt crisis : making the single currency work 
Překonání dluhové krize eurozóny : zajištění fungování jednotné měny 
Heidelberg : Springer, c2013, xiii, 123 s. : tab., grafy, rámečky 
Dluhová krize eurozóny přinesla reálné ohrožení evropské integrace. Autor vychází z přesvědčení, že 
rozpad společné měny není řešením a že budoucnost eura je základem pro politickou a hospodářskou 
scénu Evropy v budoucnosti. Hlubší hospodářská a politická integrace se zdá být klíčovou pro 
zajištění role našeho kontinentu na globálních trzích. Autor se snaží překlenout propast mezi 
akademickými analýzami a praktickými doporučeními důležitými pro rozhodování podniků při 
zkoumání podmínek pro zlepšené fungování společné evropské měny. Nejprve shrnuje nutné 
konstituenty měnové unie a poukazuje na důvody, které vedly k jejím současným potížím, věnuje se 
hospodářskému dopadu eura, jeho výhodám, úspěchům i nezdarům. Dále se zabývá přehodnocením 
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kritérií optimální měnové oblasti v Evropě a způsoby zlepšení fiskální udržitelnosti a stabilizace 
makroekonomické výkonnosti unie. Zdůrazňuje důležitost a účinnost strukturálních reforem, které by 
měly doprovázet fiskální konsolidaci, a zaměřuje se na vhodné nástroje krizového managementu. - 
ISBN: 978-3-642-37526-2 (váz.) 
 
E-9507 
Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar 
Finanční analytický útvar : výroční zpráva 2013 
V Praze : Ministerstvo financí ČR, 2014, 18 s. : tab. 
Komplexní obraz o činnosti útvaru a zhodnocení práce za rok 2013 v částech analytická činnost, 
mezinárodní sankce, mezinárodní aktivity, legislativní činnost, kontrolní činnost. Kontaktní údaje. - 
ISBN: 978-80-85045-58-1 (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-
tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2013/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-17323 
 
27682 
NEWTON College 
Krize eurozóny: současný stav a perspektivy : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního 
semináře ... : Brno, 22. listopadu 2013 [v Moravském zemském muzeu] 
Praha : Newton College : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013, 160 s. 
Výkladové texty k tématu semináře: Krize eurozóny, makroekonomické nerovnováhy v EU a 
budoucnost evropského sociálního státu (J. Malý); Krize eurozóny a předpoklady jejího překonávání   
v systému globálního vládnutí bez globální vlády (M. Šikula); Právní rámec eurozóny a jeho současné 
a možné budoucí změny (P. Wawrosz); Pravidla pro rozpočtový dohled v EU a eurozóně po reformě    
z let 2010-2013 (I. Dostálová). Záznam přednášek a následné diskuse: Vliv eurokrize na ekonomické 
nerovnováhy v EU a perspektivy evropského sociálního státu (J. Malý); Krize eurozóny v kontextu 
konceptu globálního vládnutí bez globální vlády (M. Šikula); Krize eurozóny a chování bank            
(K. Mráček); Právní úprava eura a diskuse o jejích možných změnách (P. Wawrosz); Nová podoba 
fiskálních pravidel EU a eurozóny po tříleté reformě (I. Dostálová). - 1. vyd. - Část. slovenský text. - 
ISBN: 978-80-87764-01-5 (brož.) 
 
27678 
Andrej Štaňko 
Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém 
Praha : Linde Praha, 2014, 158 s. : il. 
Podnikání v mezinárodním prostředí, komplexní přehled právně-ekonomické situace v oblasti 
nadnárodních holdingů. Prameny práva. Důvody mezinárodního plánování podnikání (daňové a 
regulatorní). Legalita a trestněprávní důsledky obcházení regulace. Zneužívání nadnárodních koncernů 
pro daňové úniky. Rizika mezinárodního podnikání. Typické transakce: financování, akviziční 
struktury, whitewash. Daňové výhody mezinárodního podnikání: vnitrostátní zdanění v ČR, zdanění 
mezinárodních koncernů, dvojí zdanění (Seychely, Kypr, Mauricius, International Business 
Company). Přehled právních řádů se srovnatelnými podmínkami výkonu zahraničního soudního 
rozhodnutí s úpravou v ČR (postavení Lichtenštejnska). Hlavní změny při rekodifikaci českého 
civilního práva v oblasti práva společností, v oblasti financování, v oblasti smluvních vztahů, v novém 
zákonu o mezinárodním právu soukromém a další vybrané změny. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-
80-7201-904-5 (brož.) 
 
27685 
Robert T. Kiyosaki ; [překlad Hana Hlušičková a Jana Novotná] 
Nefér výhoda : co vás ve školách nikdy nenaučí : síla finančního vzdělání 
Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2011, 286 s. : il., portréty 
Ve svých knihách Kiyosaki zpochybňuje a mění způsoby, jakými lidé na celém světě uvažují              
o penězích. Klade důraz na investice do vzdělání, konkrétně finančního, protože to je cesta k vytvoření 
spokojeného života, který si člověk přeje pro sebe i svou rodinu. Podle Kiyosakiho nastal nový věk 
informací. Ten vystřídal průmyslový věk a tím došlo ke změně finančních pravidel. Autor dále 
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definuje takové finanční vzdělání, které připraví na nadcházející budoucnost a vyjmenovává „nefér 
výhody“, které má ten člověk, který se vzdělává. Mezi tyto výhody patří výhoda vzdělání, daní, dluhu, 
rizika a výhoda reciprocity. Kniha obsahuje praktické rady i autorovy zkušenosti. - ISBN: 978-80-
7349-263-2 (váz.) 
 
27655 
Neil Irwin 
The alchemists : three central bankers and a world on fire 
Alchymisté : tři centrální bankéři a svět v plamenech 
New York : Penguin, 2013, xvii, 430 s. : fotky 
Kniha přináší příběh tří ekonomů na pozadí poslední finanční krize, kteří nejvýznamněji ovlivnili její 
průběh: guvernéra americké centrální banky Fed Bena Bernankeho, guvernéra Evropské centrální 
banky Jean-Paula Tricheta a Mervyna Kinga, který v té době řídil Bank of England. Úvodní část se 
věnuje historii centrálního bankovnictví a vysvětluje, jak mohou tito novodobí alchymisté tvořit 
"peníze z ničeho". Dává nahlédnout do světa centrálních bankéřů a ukazuje, jakou roli ve finančním 
světě hrají centrální banky. Další kapitoly vykreslují období paniky na finančních trzích (2007-2009), 
shrnují její důsledky a ukazují, jaká dilemata museli tito muži řešit, za jakých okolností se 
rozhodovalo během krize o kvantitativním uvolňování a jaké hrozby přinášela finanční krize celému 
světu (2009-2010). Poslední kapitola se věnuje zejména eurozóně, okolnostem krize eura a dojednávání 
záchranných a stabilizačních opatření v období 2011-2012. - ISBN: 978-1-59420-462-3 (váz.) 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Bisnode 
IT služby 2014 [elektronický zdroj] 
Praha : Bisnode, 2014, 1 flash disk 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu v rámci české ekonomiky (součástí je rozbor vývoje 
základních ekonomických charakteristik, popis podnikatelské základny a vlastnické struktury), stejně 
jako prostředí, ve kterém odvětví působí (nechybí popis aktuálního legislativního rámce a státní 
podpory týkající se odvětví). Tuzemský trh IT služeb je pro detailnější nastínění souvislostí rozdělen 
do čtyř segmentů (jedná se o oblast podnikových aplikací, zpracování dat a činnosti v oblasti databází, 
IT služeb v oblasti internetu a problematiku softwarové bezpečnosti), v jejichž rámci jsou kromě 
popisu dosavadního vývoje identifikováni i hlavní hráči nabízející příslušné služby. Dokument rovněž 
obsahuje vývoj 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. - Název z titulní obrazovky. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/03/IT_sluzby/uvod.pdf 
 
27676 
Martin Myant ; [přeložila Petra Luňáčková] 
Vzestup a pád českého kapitalismu : ekonomický vývoj České republiky od roku 1989 
Praha : Academia, 2013, 351 s. : il. ; 1 mapa 
Autor popisuje ekonomický vývoj v České republice od roku 1989 až do června roku 2002. Poskytuje 
obecný ekonomický úvod do tehdejší situace a věnuje se klíčovým kapitolám popřevratových 
ekonomických dějin. Kniha v první části představuje chronologicky ekonomickou transformaci a 
transformační depresi i následné krátké období úspěchu z vícera úhlů pohledu, obohacenou velkým 
množstvím citací a dat. Srovnává Českou republiku a další státy, které se ocitly v podobné situaci, a 
analyzuje jejich rozdílný přístup k přechodu z centrálně plánovaného hospodářství na tržní systém. 
Prostřední část se zaměřuje na roli a vliv centrální banky a kupónové privatizace. Poslední část 
zdůrazňuje úlohu průmyslu, především pak automobilového a chemického. - Vyd. 1. - Chronologický 
přehled klíčových událostí. - ISBN: 978-80-200-2288-2 (váz.) 
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Informatika. Počítače 

27693 
Ľuboslav Lacko ; [překlad Martin Herodek] 
333 tipů a triků pro iPhone, iPad, iPod 
Brno : Computer Press, 2014, 248 s. : il. 
Příručka pro majitele zařízení s operačním systémem iOS 7 od společnosti Apple - tabletů iPad, 
smartfonů iPhone a sofistikovaných multimediálních přehrávačů iPod touch. V úvodu je uveden 
přehled nejčastějších způsobů použití. Následně se v příručce popisují možnosti synchronizace obsahu 
zařízení přes iTunes, kreativní využití všech aplikací, správné nastavení a spravování všech zařízení, 
práce s dokumenty a kancelářskými aplikacemi, využití Apple zařízení pro navigaci a cestování, 
využívání zařízení pro práci i zábavu, práce s údaji v cloudu, nastavení omezení, zrychlení chodu 
zařízení a mnoho dalších užitečných triků. Kniha zohledňuje všechny novinky, které přináší iOS 7,       
i specifika českého trhu. - 1. vyd. - Přeloženo ze slovenštiny?. - ISBN: 978-80-251-3781-9 (brož.) 
 
27674 
Tom Chatfield ; [přeložila Irena Grusová] 
Digitální svět : 50 myšlenek, které musíte znát 
[Praha] : Slovart, 2013, 208 s. 
Základní informace z digitální kultury v souboru 50 hesel. Jejich srozumitelný výklad je doplněn 
zajímavostmi k danému heslu a někde i časovou osou. K zařazeným pojmům patří např. internet, 
WWW, elektronická pošta, značkovací jazyky, Web 2.0, malware, hackerství, kulturní jamming, 
spam, sémantický web, e-mail, blogování, strojový překlad, cloud computing, hlubinný web, virtuální 
světy, kyberválka, avatary aj. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7391-720-3 (váz.) 

Podnik a podnikání 

27670 
Zdeněk Pokluda 
Baťa v kostce 
Zlín : Kniha Zlín, 2013, 112 s. : il., portréty, faksim., 1 geneal. tabulka 
Chronologický přehled významných momentů v životě a v pracovní kariéře podnikatele Tomáše Bati 
a jeho firmy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7473-126-6 (brož.) 
 
27644 
Helena Jáčová, Martina Ortová 
Finanční řízení podniku v příkladech 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 152 s. : il. 
Každá kapitola učebnice je nejprve uvedena stručným teoretickým výkladem daného problému, po 
něm následují vypracované příklady s postupným návodem řešení a s uvedením použitých metod. 
Názvy kapitol: Účetní odpisy; Majetková a finanční situace podniku; Cash flow; Oceňování 
finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota; Střadatel, fondovatel, 
zásobitel, nestejné peněžní proudy, reálná úroková míra; Umořovatel, umořovací plán, diskont 
směnky; Běžný účet, kontokorent; Leasing; Skonto, porovnání různých forem financování; Měření 
rizika; Finanční analýza; Investiční činnost; Cena kapitálu; Řízení zásob; Řízení pohledávek; Řízení 
peněžních prostředků. Závěr každé kapitoly tvoří samostatné příklady včetně výsledků řešení. -          
2. aktualiz. vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7478-001-1 (brož.) 
 
27677 
Kjell A. Nordström, Jonas Ridderstrale ; [překlad Simona Kučerová] 
Funky byznys navždy : jak si užít kapitalismus 
Praha : Grada, 2008, 219 s. : il., portréty 
Autoři publikace představují v krátkých a snadno zapamatovatelných heslech význam "funky 
business" ve smyslu svěžího pohledu na svět podnikání - mix technologií, institucí a hodnot. Zabývají 
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se změnou klimatu ve firmě, v podnikání i v globální ekonomice, podporovanou informacemi a 
novými technologiemi. Sledují dlouhodobé trendy způsobu řízení organizace a podnikání na mnoha 
příkladech, např. tvůrčí přístup v organizaci, digitální data, fúze v globální vesnici, společnost 
nadbytku, fragmentovaná společnost, pákový efekt společnosti, dreamanagement atd. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-2601-4 (brož.) 
 
27643 
Roman Fišer 
Procesní řízení pro manažery : jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli 
Praha : Grada, 2014, 173 s. : ii. 
Procesní řízení je determinováno třemi klíčovými proměnnými - způsobem organizování (struktura), 
způsobem řízení (styl) a skutečným zažitým chováním lidí (kultura). Poznáním a postupným 
ovlivňováním těchto prvků může management firmy ovlivňovat skutečný potenciál, které procesní 
řízení do organizace přináší. Návazně na tyto proměnné kniha definuje čtyři základní úrovně zralosti 
procesního řízení – konektivitu, efektivitu, flexibilitu a dynamiku. Pro každou úroveň nabízí 
odpovídající metody a nástroje procesního řízení. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5038-5 (brož.) 
 
E-9497 
Jennifer Blouin ... [et al.] ; European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs Union 
Thin capitalization rules and multinational firm capital structure 
Pravidla nízké kapitalizace a kapitálová struktura nadnárodních společností 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, c2014, 47 s. : tab., grafy 
V obecné rovině jsou úroky z úvěrů a půjček odčitatelnou položkou od základu daně z příjmů 
právnické osoby. Tato empirická studie zkoumá dopad pravidel nízké kapitalizace, která omezují 
daňovou uznatelnost úroků, na kapitálovou strukturu zahraničních poboček nadnárodních společností 
z USA. Autoři vytvářejí soubor dat o pravidlech nízké kapitalizace z 54 zemí za období 1982-2004, 
seznamují s výsledky empirické analýzy a zjišťují, že tato pravidla významným způsobem ovlivňují 
kapitálovou strukturu nadnárodních společností. - Pozn., tab. příl. - ISBN: 978-92-79-35429-8 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

27675 
David Müller ... [et al.] 
Kultura organizace je cestou ke strategii 
Praha : Management Press : TC Business School, 2013, 267 s. : il. 
Kultura je v této publikaci pojata jako soubor hodnot a norem, které určují, jak se lidé uvnitř 
organizací nebo na jejich trzích chovají, jaké mají návyky a jaké jsou jejich pohledy na svět kolem 
sebe. Autoři se snaží najít odpověď na otázku, do jaké míry může kultura (jak organizační, tak 
národní) ovlivnit výsledky manažerského jednání, jak docílit, aby organizace měla stále k dispozici 
dostatek lidských zdrojů vybavených příslušnými kompetencemi, jak vhodné pracovníky vybírat, řídit 
jejich výkony a motivovat je. V první části knihy jsou popsány nástroje, které by měly pomoci kultury 
poznávat a pochopit, v druhé části knihy se autoři soustřeďují na řízení lidských zdrojů. - Vyd. 1. - 
Vydáno ve spolupráci s Management TC. - ISBN: 978-80-7261-265-9 (brož.) 
 
27668 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2014 : praktický průvodce 
Praha : Grada, 2014, 464 s. : tab. 
Výklad problematiky včetně příkladů je rozdělen do částí: pracovní právo a zaměstnanost, mzdová 
problematika, veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, náhrady 
cestovních výdajů, zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím, státní sociální podpora, dávky 
státní pomoci v hmotné nouzi, státní sociální péče. Součástí knihy jsou i aktuální přehledy a vzory 
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písemností. - 17. vyd. - Obsahuje 19 příloh se vzory formulářů. - ISBN: 978-80-247-5120-7 
(kroužková vazba) 
 
27687 
Zdeněk Schmied, František Vlasák 
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2014 
Olomouc : ANAG, 2014, 167 s. 
Nemocenské pojištění, okruh nemocensky pojištěných zaměstnanců, podmínky stanovené pro účast na 
nemocenském pojištění. Vznik, trvání a zánik pojištění. Systém dávek. Náhrady mzdy, platu nebo 
odměny z dohody o pracovní činnosti nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů 
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Povinnosti zaměstnavatelů. Příklady s praktickou 
aplikací právních norem v praxi. - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-859-8 (brož.) 
 
E-9494 
Dmytro Vikhrov 
Welfare effects of labor migration 
Dopady migrace pracovní síly na prosperitu 
Prague : CERGE-EI, September 2013, 33 s. : grafy, vzorce 
Studie prostřednictvím teoretického modelu analyzuje dopady migrace pracovní síly na prosperitu 
cílové země a země původu. Autor se soustředí na přínosy spolupráce při vytváření společné imigrační 
politiky, prostřednictvím jednotného rámce objasňuje strukturu podnětů účastníků a pomáhá vysvětlit 
migraci z Jihu na Sever. Zjišťuje, že imigrace zvyšuje prosperitu příjímající země, pokud mezní 
přírůstek příjmu původních obyvatel převyšuje sociální náklady imigrace. Příliš velká emigrace 
pracovníků zapříčiněná volným pohybem osob snižuje prosperitu země původu z důvodu efektu 
diaspory - migranti negativně ovlivňují svůj vlastní příjem. Země původu dává přednost koordinaci 
imigračních kvót s cílovou zemí, protože koordinace internalizuje negativní efekt diaspory. - Pozn., 
tab. příl. - ISBN: 978-80-7343-295-9 (CERGE UK Praha, brož.) 

Právo 

27673 
Aleš Gerloch, Jan Kysela a kolektiv 
20 let Ústavy České republiky : ohlédnutí zpět a pohled vpřed 
Plzeň : Čeněk, 2013, 391 s. 
Sborník obsahuje příspěvky z konference věnované širokému spektru otázek od vzniku Ústavy přes 
tzv. materiální jádro ústavy i limity ústavodárce, metody interpretace, účelnost a techniku novelizací 
české Ústavy až po změny v postavení, činnosti a styly jednání důležitých ústavních orgánů. 
Konference se konala v prosinci 2012 v Parlamentu ČR. - Část. slovenský text. - ISBN: 978-80-7380-
448-0 (váz.) 
 
27649 
Irmgard Marboe 
Calculation of compensation and damages in international investment law 
Výpočet vyrovnání a náhrad škody v mezinárodním investičním právu 
Oxford : Oxford University Press, 2012, xxviii, 427 s. 
Publikace vychází z habilitační práce v oboru mezinárodního práva veřejného. Zaměřuje se na 
mezinárodní investiční právo a problematiku právních a ekonomických zásad oceňování právních 
nároků při mezinárodních investičních arbitrážích. Autorka pojednává o různých funkcích vyrovnání a 
náhrad škody, analyzuje hlavní oceňovací standardy a kritéria, druhy zjišťované hodnoty (basis of 
value) a mezinárodní oceňovací standardy používané v Evropě a v USA, zejména z ekonomického 
pohledu. Dále zkoumá metody oceňování používané v mezinárodní praxi (tržně srovnávací metoda, 
metoda příjmová/výnosová, nákladová metoda, aj.) a věnuje se problematice úroků (pre-award 
interest, post-award interest). - Pozn. -- Reprint vydání z r. 2009. - ISBN: 978-0-19-955171-2 (váz.) 
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27651 
Jay E. Grenig, Rocco M. Scanza 
Case preparation and presentation : a guide for arbitration advocates and arbitrators 
Příprava a prezentace případu : příručka pro arbitrážní advokáty a rozhodce 
Huntington : Juris Publishing, c2013, xxvii, 414 s. 
Kniha vychází ze zkušeností autorů získaných na pozici advokátů v rozhodčím řízení a detailně 
popisuje přípravy na arbitrážní proces a samotné vedení procesu. Důkladná příprava a prezentace 
případu by měla zahrnovat vybudování hypotézy případu, pečlivé přezkoumání a hodnocení důkazů a 
provádění přímých a křížových výslechů. Jednotlivé kapitoly vycházejí z arbitrážní praxe v USA a 
mohou pomoci připravit strany a jejich právní zástupce pro rozhodčí řízení v oblasti pracovněprávních 
a obchodních vztahů. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-937518-19-6 (váz.) 
 
27672 
Jaroslav Stránský, Vít Samek, Jan Horecký 
Nový občanský zákoník a pracovní právo : s praktickým výkladem pro širokou veřejnost 
Praha : Sondy, 2014, 125 s. 
Základní souvislosti a důsledky podpůrného uplatnění nového občanského zákoníku v pracovněprávních 
vztazích. Změny a novinky jsou vysvětleny v částech: východiska, koncepce a pojmy nového 
soukromého práva, právní jednání, osoby jako subjekty soukromoprávních vztahů, počítání času, 
závazky, náhrada škody, postavení odborových organizací, zastupování zaměstnanců v dozorčích 
radách obchodních společností, činnost zástupců zaměstnanců a kolektivní pracovněprávní vztahy. - 
ISBN: 978-80-86846-52-1 (brož.) 
 
27690 
Veronika Ryšávková ... et al. 
Nový občanský zákoník úplně pro všechny 
Praha : Grada, 2014, 304 s. 
Ucelený průvodce novou právní úpravou občanského zákoníku, platného od roku 2014. Je sestaven      
z všeobecné, úvodní části a dále z oddílů člověk, rodina, dědictví, zvířata a věci, pozemky a stavby, 
smlouvy, spotřebitelé, bydlení, náhrada škody a nemajetkové újmy a právnické osoby. Každá část        
v úvodu vyjadřuje smysl úpravy, představuje souhrn novinek z každé popsané oblasti zákoníku a 
uvádí praktické příklady. Výklad má popularizační charakter. - 1. vyd. - Výkladový slovníček. - ISBN: 
978-80-247-5157-3 (brož.) 
 
27667 
Luboš Tichý 
Obecná část občanského práva 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xviii, 372 s. 
Soukromé právo, jeho úprava, základní pojmy a terminologie. Principy a hodnoty. Prameny 
občanského práva. Subjektivní právo a jeho ochrana. Právní jednání. Uskutečňování projevu vůle. 
Předpoklady (náležitosti) právního jednání. Vady právních jednání a následky vadných právních 
jednání. Zastoupení (smluvní, zákonné zastoupení a opatrovnictví). Čas jako právní kategorie (význam 
času, promlčení, prekluze). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-483-4 (brož.) 
 
27671 
Jan Malíř 
Právo veřejných podpor Evropské unie : zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky             
z tohoto zákazu 
Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2013, xx, 304 s. 
Zmapování současného pojetí veřejných podpor a jejich zákazu v platném právu EU a jejich vliv na 
suverenitu členských států v ekonomické a finanční oblasti. Okolnosti vzniku regulace poskytování 
veřejných podpor, vývoj regulace a její předchůdci. Právní povaha a znaky veřejné podpory. Analýza 
a rozbor povahy zákazu poskytování veřejných podpor v právu EU. Výjimky ze zákazu. Orgány EU, 
které se podílejí na uplatňování a kontrole těchto výjimek. - ISBN: 978-80-87439-11-1 (brož.) 
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27665 
Jan Štandera 
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xi, 191 s. 
Relativní majetková práva v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Rozbor všech odpovídajících 
ustanovení v této oblasti (dílo - obecná ustanovení, určení ceny podle rozpočtu, stavba jako předmět 
díla, dílo s nehmotným výsledkem), způsoby aplikace zákona, upozornění na možné problémy a jejich 
řešení. - Vyd. 1. - Obálkový podnázev: komentář § 2586-2635. - ISBN: 978-80-7400-519-0 (váz.) 
 
27647 
James Crawford 
State responsibility : the general part 
Odpovědnost státu : obecná část 
Cambridge : Cambridge University Press, 2014, lxxiv, 825 s. 
Ke kodifikaci mezinárodní odpovědnosti státu na úrovni Organizace spojených národů (Komise OSN 
pro mezinárodní právo, ILC) a k aktuálnímu návrhu pravidel odpovědnosti států za mezinárodně 
protiprávní chování z roku 2001 (Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, "Návrh 
článků o odpovědnosti států"). Návrh je v současné době především pomůckou při zjišťování obsahu 
obyčejových pravidel upravujících odpovědnost v mezinárodním právu. Nemá přímou právní 
závaznost vůči státům či jiným subjektům mezinárodního práva. Publikace přináší analýzu a 
zhodnocení této úpravy a jejího fungování, věnuje se vývoji problematiky z historického pohledu, 
vzniku mezinárodní odpovědnosti, přičitatelnosti a porušení mezinárodněprávního závazku, důvodům 
vylučujícím protiprávnost, kolektivní a přidružené odpovědnosti, uskutečňování odpovědnosti aj. - 
Pozn., příl. -- Reprint vydání z r. 2013. - ISBN: 978-0-521-82266-4 (váz.) 
 
27650 
editors Lawrence W. Newman and Ben H. Sheppard, Jr. 
Take the witness : cross-examination in international arbitration 
Podání svědectví : křížový výslech v mezinárodním rozhodčím řízení 
New York : Juris Publishing, c2010, xxxi, 312 s. 
Publikace sdružuje příspěvky zkušených odborníků s praxí na poli mezinárodní arbitráže (rozhodců      
i právních zástupců) zabývající se problematikou provádění křížových výslechů při mezinárodním 
rozhodčím řízení. Přináší osvědčené techniky efektivního křížového výslechu svědků, odborných 
znalců a právních expertů, taktiky a vodítka pro křížový výslech i návrhy týkající se přípravy svědků a 
vedení mezinárodní arbitráže. Upozorňuje také na odlišnosti technik a pravidel používaných u různých 
forem arbitráží v odlišných jurisdikcích a právních systémech (např. arbitráž v USA pod záštitou 
International Centre for Dispute Resolution, britská praxe, praxe v systémech občanského práva, 
arbitráže s asijským a latinskoamerickým prvkem). - Pozn. - ISBN: 978-1-933833-63-7 (váz.) 
 
27638 
Ivana Štenglová ... [et al.] 
Zákon o obchodních korporacích : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xiv, 994 s. 
Systematický výklad jednotlivých ustanovení zákona o obchodních společnostech a družstvech 
(zákona o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. Komentář věnuje pozornost nejen výkladu dílčích 
pravidel, ale předkládá i výklad nové koncepce obchodních korporací a jejich zařazení do regulace 
právnických osob podle občanského zákoníku. V potřebném rozsahu se komentuje jak obecná správa 
korporací, tak zásadní aspekty koncernového práva a jednotlivých obchodních korporací. Komentář 
rovněž předkládá výklad nové úpravy druhů podílů, akcií a kmenových listů, kumulativního hlasování, 
monistického způsobu řízení akciové společnosti nebo bytového a sociálního družstva a dalších 
institutů. Součástí komentáře je i výběr dosavadní judikatury zaměřený na tu, která bude využitelná      
i pro nový zákon. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-480-3 (váz.) 
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27664 
Lucie Josková, Pavel Pravda 
Zákon o obchodních korporacích s komentářem : s účinností od 1.1.2014 nahrazuje obchodní zákoník 
Praha : Grada, 2014, 85 s. 
Přehled členění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), úvodní komentář a jeho úplné znění. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4834-4 (brož.) 
 
27645 
Libuše Neščáková 
Zákoník práce 2014  - s výkladem : právní stav k 1.1.2014 
Praha : Grada, 2014, 102 s. 
Úplné znění zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění včetně stručného komentáře novelizací a vybraných 
ustanovení, které jsou v běžné pracovněprávní praxi hojně využívány. Komentář k vybraným 
ustanovením z pracovněprávní praxe v návaznosti na zpřesnění podle nového občanského zákoníku. - 
15. vyd. - ISBN: 978-80-247-4628-9 (brož.) 
 
27692 
Libuše Neščáková 
Zákoník práce 2014 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů 
Praha : Grada, 2014, 293 s. 
Praktická publikace je aktualizována podle všech novel zákoníku práce s účinností od 1.1.2014 a jsou 
v ní zapracovány vazby na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které se 
promítnou do pracovněprávních vztahů. Jednotlivé kapitoly jsou cíleny k praktickému využití a 
disponují vzorovými dokumenty a procesními mapami. Názvy kapitol: Vztah občanského a 
pracovního práva v kontextu nového občanského zákoníku; Pracovní poměr, smluvní vztahy; Dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr; Změny obsahu pracovněprávního vztahu; Skončení 
pracovního poměru; Pracovní doba; Překážky v práci; Dovolená; Mzdy, platy a odměny dohod; 
Ostatní vybraná ustanovení, která jsou předmětem změny od roku 2014. - 4. vyd. - ISBN: 978-80-247-
5124-5 (brož.) 

Účetnictví 

27691 
Dana Dvořáková 
Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS 
Brno : BizBooks, 2014, xi, 327 s. : il. 
Cílem publikace je pomoci porozumět logice IFRS a usnadnit výkladem i praktickými příklady 
studium a aplikaci IFRS v praxi. Systematicky seznamuje s danou oblastí a vzájemnými vazbami a 
souvislostmi jednotlivých standardů v kapitolách: Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního 
výkaznictví; Koncepční rámec finančního výkaznictví; Oceňovací přístupy užívané v IFRS; Rozvaha; 
Dlouhodobá nehmotná aktiva; Dlouhodobá hmotná aktiva určená k užívání účetní jednotkou; 
Leasingy; Dlouhodobé investice; Aktiva (závazky) vznikající na základě smluv o zhotovení; 
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; Zásoby; Biologická aktiva; Finanční 
nástroje; Vlastní kapitál, výkaz o změnách; Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva; 
Závazky vůči zaměstnancům; Daně ze zisku; Státní dotace; Výnosy; Výkaz o úplném výsledku 
hospodaření - výsledovka; Výkaz peněžních toků; Komentář k účetním výkazům. Publikace se zabývá 
problematikou z pohledu podnikatelských subjektů. - 4., aktualiz. a rozš. vyd. - Obálkový podnázev: 
vykazování a oceňování, zachycení dlouhodobých aktivit, leasingů, zásob, vlastního kapitálu, rezerv, 
finančních nástrojů, výnosů, atd., příklady a případové studie. - ISBN: 978-80-265-0149-7 (váz.) 
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27642 
Věra Rubáková 
Praktické účetní případy 2014 : příklady účtování na všech účtech 
Praha : Grada, 2014, 165 s. 
Praktické příklady účtování, se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi. Jednotlivé účetní případy 
jsou seřazeny podle účtových tříd 0-7 a některé jsou znázorněny v praxi obchodních společností a 
družstev. Zaúčtování je uváděno v přehledných tabulkách. - 7. vyd. - Podnázev na deskách: příklady 
účtování na všech účtech. - ISBN: 978-80-247-5122-1 (brož.) 

Veřejná správa 

27679 
Karel Klíma a kolektiv 
Odpovědnost veřejné moci 
Praha : Metropolitan University Prague Press, 2013, 536 s. 
Příspěvky z konference, které se zúčastnili významní odborníci veřejného práva z univerzit v ČR a 
SR. Řešené otázky se týkaly pojetí obecných otázek odpovědnosti veřejné moci, ústavněprávní 
odpovědnosti, dále pak odpovědnosti na základě správního procesu (kontrolní činnost, správní 
odpovědnost, spravedlivý proces, hospodářská soutěž), odpovědnosti podle evropského práva 
(realizace zahraniční politiky, evropský veřejný ochránce práv) a aspektů trestněprávní odpovědnosti 
(korupce, administrativněsprávní odpovědnost za daňové delikty, kamerové systémy, vztah veřejná 
moc a občan). - Část. slovenský text. - ISBN: 978-80-86855-94-3 (váz.) 

Životní úroveň 

27654 
Angus Deaton 
The great escape : health, wealth, and the origins of inequality 
Velký útěk : zdraví, bohatství a zdroje nerovnosti 
Princeton : Princeton University Press, c2013, xv, 360 s. : grafy 
Autor se věnuje útěku lidstva od strádání, chudoby a špatných životních podmínek a nekonečnému 
tanci mezi pokrokem a nerovností. Rozebírá, jak může pokrok vytvářet nerovnost a jak může 
nerovnost být vývoji lidstva za některých okolností prospěšná a za jiných naopak. Ukazuje, že zatímco 
se rozdíly v životní úrovni mezi jednotlivými zeměmi stírají, roste nerovnost uvnitř vyspělých zemí a 
že udržování růstu v některých částech světa (spojené s bohatstvím, zdravím a delším životem) 
postupně rozvíralo propast a připravovalo půdu pro současné výrazné nerovnosti ve světě. Dokládá, 
jak změny ve zdravotní péči a životní úrovni proměnily naše životy, popisuje inovace i překážky: 
úspěšnost antibiotik, regulaci škůdců, očkování a čistou vodu na jedné straně a epidemie a 
katastrofální hladomory na straně druhé. Dívá se na USA jako zemi s budoucností, která ale dnes 
zažívá zpomalení růstu a nárůst nerovnosti. Zaměřuje se také na to, jak hospodářský růst v Indii a Číně 
zlepšil životy více než miliardy lidí a jak dále pomáhat rozvojovému světu na jeho cestě k "velkému 
útěku" . - Pozn. - ISBN: 978-0-691-15354-4 (váz.) 

Ostatní 

27689 
Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.) 
Akademická příručka českého jazyka 
Praha : Academia, 2014, 533 s. 
Knižní vydání internetové jazykové příručky kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR. 
Obsahuje obecné poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických 
jevech. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo 
rozdíly mezi kodifikací a spisovným obyčejem, a to s hodnotícím komentářem a doporučeným 
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řešením. - Vyd. 1. - Obálkový podnázev: se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. - ISBN: 978-80-200-2327-8 (váz.) 
 
27681 
[editor Marek Loužek] 
Aldous Huxley a jeho Brave New World : půl století od autorovy smrti 
Praha : Institut Václava Klause , 2014, 71 s. 
Seminář k 50. výročí úmrtí A. Huxleye, anglického spisovatele žijícího v USA, autora antiutopie 
Brave New World. První část sborníku obsahuje texty ze semináře, který se uskutečnil v listopadu 
2013. Názvy příspěvků: Huxleyova chmurná vize (M. Calda); Aldous Huxley prorok (J. Svoboda); 
Brave New World mezi utopií a dystopií (L. Nagy); Glosy moderátora semináře o A. Huxleym         
(V. Klaus). Druhá část obsahuje výňatky z autorovy tvorby: Konec civilizace, aneb krásný nový svět; 
Propaganda v demokratické společnosti; Propaganda v diktatuře. - Vyd. 1. - Část. anglický text a část. 
přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-87806-05-0 (brož.) 
 
27662 
Pavel Faus 
Autoškola  : moderní učebnice [2014] 
Praha : Grada, 2014, 200 s. : il. 
Tematické okruhy ke zkoušce: kontrola a údržba vozidla a skútru, teorie a zásady bezpečné jízdy, 
pravidla provozu (zák. č. 361/2000 Sb.), další předpisy související s řízením motorových vozidel, 
první pomoc při nehodě, ukázka cvičných zkušebních testů skupiny B (včetně správných odpovědí). - 
ISBN: 978-80-247-4477-3 (brož.) 
 
27663 
Pavel Faus 
Autoškola  : nové testové otázky [2014] 
Praha : Grada, 2014, 144 s. 
Kompletní sada aktuálně platných testových otázek pro všechny skupiny řidičských průkazů (A, B, C, 
D, E, T). Pravidla provozu, zásady bezpečné jízdy a ovládání vozidla, dopravní značky, dopravní 
situace, podmínky provozu vozidel, související předpisy, zdravotnická příprava a ukázka cvičných 
zkušebních testů skupiny B. - ISBN: 978-80-247-4803-0 (brož.) 
 
27684 
Zdeněk Justoň 
Ekonomie přírodních národů 
V Praze : Dauphin, 2012, 599 s. : il., mapy 
Ojedinělá publikace o hospodaření "přírodních národů" od kterých lze odvozovat i základy dnešních 
ekonomik. Autor v knize pojímá ekonomii jako vztah, který se utvářel mezi přírodou a kulturou, tedy 
jak lidé využívali zdroje přírody k uspokojování potřeb kultury. Zabývá se přírodními interpretacemi 
kulturních jevů a zkoumá opoziční vztah mezi tím, co je přírodní (tzn. původní a vrozené) a co je 
civilizované (umělé a naučené). Přibližuje přírodní společnosti od Neandrtálců přes domácnosti 
Austrálců, Indiánů obou Amerik, Melanésanů či Afričanů k domácnostem na počátku novověku.        
Z obsahu: příbuzenské vztahy a modely příbuzenství, oheň jako civilizační vynález, domov a 
domácnosti, rozdílná úloha mužů a žen, veřejný statek, dělba bohatství, práce s časem a predikce 
potřeb, počátky nerovnosti, multietnické vztahy aj. - ISBN: 978-80-7272-419-2 (váz.) 
 
27669 
Zdenek Dytrt a kolektiv 
Manažerská etika v otázkách a odpovědích : jde morálka a úspěch v byznysu dohromady? 
Brno : Computer Press, 2011, 200 s. : il. 
Publikace předkládá výsledky dotazníkového šetření povědomí o významu manažerské etiky a            
o zájmu aplikovat etiku do manažerské praxe. Analyzuje a interpretuje tyto výsledky a přináší důležité 
poznatky o stavu etiky v managementu. Zlepšení stavu etiky v managementu lze řešit např.: výchovou 
k etickému myšlení a chování v rodině i v organizaci, v důsledném trestání neetického jednání,           
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v transparentním jednání, v chápání partnerství jako odpovědnosti a ve zvýšeném zájmu médií            
o projevy absence etiky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-251-3344-6 (brož.) 
 
19480XIb 
Milan Hlavačka ... et al. 
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XI.b, 1792-1860 
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013, 523 s. : il., fot. 
Obsah druhého svazku jedenáctého dílu je vymezen roky 1792-1860. V tomto období se v českých 
zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale      
i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti    
i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková 
revoluce. Názvy částí: Počátky industriální společnosti; Rozvoj školství a vědeckého života; Česká 
literatura, divadlo a hudba do roku 1860; Výtvarná kultura první poloviny 19. století. - Vyd. 1. - 
Obsahuje poznámky a poznámky k obrazovému doprovodu. - ISBN: 978-80-7432-348-5 (váz.) 
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