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

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Zátěžové 
testy v eurozóně: reakce na zveřejněné výsledky a názory 
na metodiku. 

Z aktuálních zpráv stojí za pozornost návrh zákona o provozování 
hazardních her zpracovaný Ministerstvem financí. Zákon by 
měl řešit vysokou úroveň společenských nákladů hazardního 
hraní a také neudržitelnost současného právního stavu, kdy 
ČR neplní závazná pravidla vnitřního trhu EU v oblasti on-line 
hazardního hraní. Současná regulace zároveň působí problémy 
ve výběru daní z hazardních her. Nový zákon o provozování 
hazardních her by měl být doprovázen novým zákonem o dani 
z hazardních her. 

Návrh zákona předpokládá, že státní správu na úseku 
hazardních her bude vykonávat jednak Ministerstvo financí 
jako povolující orgán, jednak Celní úřad jako orgán správního 
dozoru. Měl by být vybudován centralizovaný monitorovací 
technický systém spravující veškerá data a údaje v oblasti 
hazardních her. Účinnost nového zákona se navrhuje stanovit 
na 1. 1. 2016. 

Problematice změn v regulaci hazardních her se věnuje 
několik zdokumentovaných článků. 

Věříme, že Vás náš přehled nových informačních pramenů 
zaujme. Rádi Vám zajistíme plné texty článků i Vámi vybrané 
knihy. 

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY     
 
Publikováno na webu MF 
 
Makroekonomická predikce - říjen 2014 
 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se 
čtvrtletní periodicitou v  odboru Finanční politika MF  
ČR. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního 
měsíce každého čtvrtletí. Je dostupná na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/ 
makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka- 
predikce-rijen-2014-19503 

 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 22. 10. – 18. 11. 
se tentokrát věnuje tématu: 
 
Převodní ceny 
 
Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu a 
internetových serverů a naleznete jej včetně archivu 
starších monitoringů v sekci Monitoring médií na 
adrese: http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
je k dispozici archiv sektorových analýz firmy 
Bisnode: 

Stavebnictví a development 

http://portaro.mfcr.cz/Portaro/documents/98997 

 

Všechny dosud vydané analýzy v roce 2014: 
 
http://knihovna.mfcr.cz/bisnode2014.html 
 
Archiv sektorových analýz z let 2009 – 2013: 
 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila do svého 
knihovního fondu tyto publikace: 
 
27605/1039
Cenné papíry. Kapitálový trh. Investiční 
společnosti a fondy : redakční uzávěrka 1.9.2014
  
27605/1041
Školství : redakční uzávěrka 1.9.2014 
 
 
Odborná knihovna – otvírací doba v období 
Vánoc 
 
Rádi bychom Vás upozornili, že v období 
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 bude Odborná knihovna 
MF uzavřena. 
 
Ostatní služby v oblasti informační podpory 
poskytované oddělením 3001 – Vzdělávání a 
informační podpora zůstávají zachované. 
 
V případě urgentní potřeby lze i v období   
Vánoc zaměstnance Odborné knihovny MF 
kontaktovat e-mailem: knihovna@mfcr.cz 
nebo telefonicky: 257 042 588. 
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Téma měsíce: Zátěžové testy v eurozóně: reakce na zveřejněné výsledky a 
názory na metodiku 

Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3001, Vzdělávání a informační podpora 

 

Jedním z témat, kterým se v poslední době věnoval nejen zahraniční tisk, byly výsledky testů kvality 
aktiv a zátěžových testů bank eurozóny1 provedené Evropskou centrální bankou. Tento článek shrne 
pohledy odborníků na výsledky testů a připomene také některé názory na zvolenou metodiku a na 
předpoklady, ze kterých vychází. 

Výsledky zátěžových testů byly obecně označeny spíše jako pozitivní2, vyskytly se však také názory, 
které se na hodnocení dívají spíše skepticky. Gavyn Davies v článku Stress tests alone will not bring 
the eurozone back to health3 uvádí, že po zveřejnění testů přetrvávají dvě klíčové otázky: zda bylo 
učiněno dost pro nápravu evropského bankovního systému a zda tato opatření budou stačit na 
odvrácení hrozby deflace. V článku jsou mimo jiné zmíněny některé problémy testů: model 
nepředpokládá deflaci a testy jsou založené na ukazateli kapitálové přiměřenosti a ne pákovém 
poměru (leverage ratio), který používá např. Fed. Podle viceprezidenta ECB Vítora Constância byla 
provedená měření nezbytná k odblokování úvěrového systému. Davies však připomíná zkušenosti 
Japonska, kde byla přijata na konci 90. let řada opatření k očištění bankovního sektoru, k nárůstu 
úvěrů na původní úroveň však nikdy nedošlo. Po provedených testech je zřejmé, že bankovní sektor 
by nyní neměl být překážkou růstu, ale pouze za předpokladu, že budou přijata další, návazná opatření 
(kombinace fiskálních, monetárních a strukturálních reforem). 

Další možné nedostatky provedených testů zmiňují v článku Bank stress tests fail to tackle deflation 
spectre4 pro Financial Times Martin Arnold, Sam Fleming, Claire Jones a Alice Ross. Testy kromě 
deflace a dalších faktorů dále nepočítaly s výší nákladů na soudní spory a pracovaly s mírnější definicí 
kapitálu. Za předpokladu, že by byla použita přísnější definice („fully loaded“ namísto „phased in“) 
byl by zřejmě zjištěný daleko vyšší nedostatek kapitálu. 

Velmi ostře kritizuje použitou metodiku Johan Lybeck v příspěvku Stress test results ought not to be 
published5. Podle něj jsou podmínky testu příliš mírné, nebyly brány v úvahu vyhrocené situace, jako 
např. riziko státních bankrotů. Autor test považuje za směšný a přirovnává ho k zátěžovým testům, 
které byly provedeny v roce 2011 a které skončily fiaskem. Za klíčovou chybu však Lybeck považuje 
to, že se výsledky testů vůbec publikují. Podle něj jsou kritéria záměrně nastavená tak, aby testem 
neprošel určitý („optimální") počet bank. V případě, že by všechny banky propadly, došlo by k panice 
na trzích a k jejich kolapsu. Když by naopak všechny banky prošly, trhy by výsledkům nevěřily. 

                                                      
1 Více informací k zátěžovým testům a jejich výsledkům viz např. článek „Zátěžovými testy neprošlo 24 
evropských bank. Nevydržely by delší recesi. In: Idnes.cz [online]. 26. října 2014 [cit. 2014-11-06]. Dostupné z: 
http://ekonomika.idnes.cz/zatezovymi-testy-neproslo-24-evropskych-bank-fn8-
/eko_euro.aspx?c=A141026_122520_eko_euro_neh“ 
2 Zátěžové testy bank povzbudily Evropu. TV, ČT 24. 27. října 2014. 21:05. 
3 DAVIES, Gavyn. Stress tests alone will not bring the eurozone back to health. In: FT.com [online]. October 27, 
2014, 6:33 [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/63f168e2-5dee-11e4-b7a2-
00144feabdc0.html#axzz3HXqyvyVm 
4 ARNOLD, Martin, et al. Bank stress tests fail to tackle deflation spectre. In: FT.com [online]. October 27, 
2014, 7:23 pm [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/70e6a3ee-5dff-11e4-bc04-
00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3IBhMtqed 
5 LYBECK, Johan. Stress test results ought not to be published. In: FT.com [online]. November 2, 2014, 10:56 
pm [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cc401b46-605f-11e4-833b-
00144feabdc0.html#axzz3IBhMtqed 
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Negativně situaci hodnotí také Vladimír Pikora v článku Dluhová krize bublá pod pokličkou pro 
E15.6 Fakt, že ze 130 bank jich má desetina problémy, nepovažuje za dobrou zprávu a uvádí, že by 
testy dopadly pravděpodobně ještě hůře, kdyby v letošním roce nedošlo k růstu cen státních dluhopisů. 
Dále podle něj není reálné, aby vzrostla nabídka úvěrů, když mají banky samy nedostatek kapitálu. 
Jiní autoři však v souvislosti s nedostatečnou úvěrovou aktivitou poukazují na to, že hlavní problém 
není na straně nabídky. Např. Martin Wolf, přední komentátor Financial Times, uvádí, že hlavním 
problémem je velmi slabá agregátní poptávka a že eurozóně chybí strategie, jak se s touto situací 
vypořádat7. 

Skutečnost, že v testech dopadly nejhůře italské banky, se snaží zdůvodnit v článku Italy rules out 
public money for banks that failed stress tests8 generální ředitel italské bankovní asociace Giovanni 
Sabatini. Podle něj dopadly banky v jiných státech (např. Španělsko) lépe z toho důvodu, že během 
krize obdržely finanční pomoc. Zveřejnění výsledků vyvolalo v Itálii také politické útoky. Většina 
italských představitelů však tvrdí, že navzdory zjištěným problémům je italský bankovní systém silný. 
Vláda neplánuje poskytovat bankám s nedostatkem kapitálu finanční příspěvky, současnou situaci je 
možné vyřešit podle italských představitelů pomocí transakcí na trhu. 

V souvislosti s výsledky testů i s použitou metodikou vyvolal pozornost dále článek Alternative stress 
tests find French banks are weakest in Europe9. Tom Braithwaite v něm komentuje výsledky jiného 
(„alternativního“) zátěžového testu, zveřejněného o dva dny dříve před oficiálním testem Evropské 
centrální banky. Autorem analýzy je Viktor Acharya z New York University. Acharya použil odlišnou 
metodiku, tzv. SRISK. SRISK se od oficiální metody liší několika faktory – nebere v úvahu riziko a 
upřednostňuje tržní hodnotu kapitálu před účetní hodnotou. Zohlednění trhu s sebou přináší riziko 
zkreslení výsledků při iracionálním chování investorů (přehnaný optimismus či pesimismus). Acharya 
však tvrdí, že trhy na rozdíl od účetních hodnot poukázaly na nízkou kvalitu cenných papírů 
zajištěných hypotékami,10 že účetní hodnoty lze snadněji zmanipulovat a že tržní hodnota je také to, co 
zejména zajímá poskytovatele úvěrů (tržní hodnota podle autora nejlépe odráží, zda firma dokáže 
získat potřebný kapitál na to, aby splatila úvěr). Výsledky SRISK se od závěrů ECB značně liší: 
zdaleka nejhůře dopadla v testu Francie, naopak nejlépe dopadl Kypr (Kypr byl zároveň jedinou zemí, 
jejíž výsledky dopadly téměř shodně s testem Evropské centrální banky). Výše chybějícího kapitálu 
činila u Francie 189 miliard eur.  

Na výsledky tohoto alternativního testu po zveřejnění zareagovalo několik dalších autorů. Například 
Philippe Heim z banky Societé Générale v reakci Alternative stress tests cannot compare with those 
of the ECB11 kritizuje skutečnost, že tvůrci studie neměli přístup k podrobným datům, ze kterých 
vycházel oficiální test (Acharya vycházel z veřejně přístupných dat). Diskuzi, zda v testech používat 
rizikově vážená aktiva, považuje za překonanou.  

                                                      
6 PIKORA, Vladimír. Dluhová krize bublá pod pokličkou. In: E15.cz [online]. 29.10.2014, 7:58 [cit. 2014-11-
06]. Dostupné z: http://nazory.euro.e15.cz/komentare/vladimir-pikora-dluhova-krize-bubla-pod-poklickou-
1132101 
7 WOLF, Martin. Europe’s banks are too feeble to spur growth. In: FT.com [online]. October 28, 2014, 6:37 pm 
[cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cb939e1a-5dc7-11e4-897f-
00144feabdc0.html#axzz3ICu1NKI4 
8 POLITI, James. Italy rules out public money for banks that failed stress tests. In: FT.com [online]. Last 
updated: October 27, 2014, 9:07 pm [cit. 2014-11-06]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5c19933e-
5de3-11e4-b7a2-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3ICu1NKI4 
9 BRAITHWAITE, Tom. Alternative stress tests find French banks are weakest in Europe. In: FT.com [online]. 
Last updated: October 27, 2014, 10:38 pm [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fad2c772-5dd7-11e4-b7a2-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3IBhMtqed. 
10 Mortgage-backed securities (MBS) 
11 HEIM, Philippe. Alternative stress tests cannot compare with those of the ECB. In: FT.com [online]. October 
30, 2014, 10:42 pm [cit. 2014-11-06]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5a3ce744-6033-11e4-98e6-
00144feabdc0.html#axzz3ICu1NKI4 
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S Philippem Heimem naopak nesouhlasí John Stroughair v komentáři Stress test assumptions were 
not particularly stressful.12 Stroughair považuje (stejně jako jiní výše zmínění autoři) předpoklady 
ECB pouze za mírné; skutečnou krizi podle něj reálněji odrážejí výsledky testů, které provedl Acharya 
se svými kolegy. Stroughair dále reaguje na tvrzení ohledně používání rizikově vážených aktiv 
v testech – debatu rozhodně nepovažuje za překonanou; váhy, které jsou v současné době 
zakomponované v Basilejských dohodách, vedou podle něj na úrovni trhu k chybné alokaci 
prostředků. 

Jak již bylo zmíněno, výsledky testů dopadly spíše pozitivně, přesto je však otázkou, zda budou mít 
podstatnější vliv na hospodářský vývoj v budoucnu a zda dojde k dalším potřebným reformám 
(strukturálním, fiskálním a monetárním), jejichž nutnost zmiňuje i guvernér ECB Mario Draghi13. 
Zátěžové testy spolu s kontrolou kvality aktiv nicméně představují krok k přísnější regulaci 
v bankovním sektoru. Na začátku listopadu byl spuštěn mechanismus jednotného bankovního dohledu, 
který je významnou součástí projektu bankovní unie. Banky, které testy neprošly, budou muset 
v dohledné době Evropské centrální bance předložit plán, jak nedostatky napravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 STROUGHAIR, John. Stress test assumptions were not particularly stressful. In: FT.com [online]. November 
3, 2014, 10:59 pm [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c01a08ae-60fa-11e4-b935-
00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3IBhMtqed 
13 DAVIES, Gavyn, viz ref. č. 3. 
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Daně 

Václav Zíka 
Aktualizace OECD vzorového modelu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v roce 2014 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 34-37 
Autor seznamuje s obsahem aktualizace OECD vzorového modelu smlouvy o zamezení dvojímu 
zdanění příjmů a majetku přijaté v r. 2014. Aktualizace odráží změny dané problematiky projednávané 
v období 2010-2013 a nezahrnuje výsledky práce související s pokračující prací v rámci projektu 
BEPS. Nejdříve rozebírá úpravu samotného textu vzorové smlouvy (článek 26, 10, 11, 17 a 3), 
následně se pak věnuje změnám komentáře této vzorové smlouvy. -- Viz také příspěvek "The changes 
introduced by the 2014 update to the OECD model" v čas. Bulletin for International Taxation              
č. 10/2014, s. 529-535. 
 
Zdeňka Tesařová 
Daň z nabytí nemovitých věcí. Část 2., základ daně  
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 29-33 
Autorka seznamuje s novou právní úpravou zdanění úplatného nabytí nemovitých věcí. V této části se 
zaměřuje na základ daně, jehož koncepce oproti dříve platné a účinné právní úpravě základu daně        
z převodu nemovitostí doznala některých podstatných změn. V oblasti stanovení základu daně se 
uplatňuje zcela nová koncepce. Autorka rozebírá pojem nabývací hodnota a postup jejího určení 
(sjednaná cena jako nabývací hodnota; srovnávací daňová hodnota jako nabývací hodnota; zjištěná 
cena jako nabývací hodnota; zvláštní cena jako nabývací hodnota). 
 
Silvie Housková 
Daňový ráj v Irsku končí 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 202 (15.10.2014), s. 12 
Irsko se pod tlakem mezinárodního společenství rozhodlo bojovat s daňovými úniky a se škodlivými 
daňovými praktikami. Zakázalo využívat zejména "irský double" (tento nástroj dovoluje firmám 
založit si pobočku v Irsku, ale danit zisky této pobočky ve státě, kde sídlí vedení firmy) a od 1. ledna 
2015 mění pravidla pro požadavky na daňovou rezidenci. Evropská komise dále zvyšuje tlak na 
velkorysou daňovou politiku Nizozemska a Lucemburska (daňové dohody s Apple, Starbucks, Fiatem 
a Amazonem) a zasazuje se o širší výměnu daňových informací mezi státy EU. -- Viz také příspěvek 
"Lucemburský daňový ráj ohrožuje jeho zastánce Junckera" v HN č. 219/2014 (10.11.2014), s. 3 a 
článek "Death of the Double Irish" v časopise Economist (413/2014, č. 8909, s. 69). 
 
Marcel Pitterling, Eva Sedláková 
Dary v daních z příjmů fyzických osob od 1.1.2014 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 8-13 
Příspěvek seznamuje s daňovým režimem darů u fyzických osob po 1. lednu 2014 podle zákona o daních 
z příjmů. Nejprve je rozebrána právní úprava darování dle nového občanského zákoníku, následně je 
podán souhrn hlavních změn v přístupu k daru jako předmětu daně z příjmů fyzických osob. Autoři se 
věnují zvláštnímu daňovému režimu vybraných darů; osvobození darů od daně dle § 4 a § 10 zákona    
o daních z příjmů; vzájemnému obdarování a daňovému režimu darů z pohledu dárců. Problematiku 
ilustrují na mnoha příkladech. -- Viz také příspěvky o zdanění a účtování přijatých darů v neziskových 
organizacích od 1.1.2014 v čas. UNES č. 8/2014, s. 6-9 a č. 9/2014, s. 8-12. 
 
Konrad Fischer 
Die 22. Steuer 
22. daň 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 39, S. 30-32 
Komunální daň. Hledání nových daňových zdrojů v Německu; v souvislosti se zavedením daně ze 
sázkových kanceláří (Wettbürosteuer) se autor zabývá dvěma otázkami - jak se nová daň vymýšlí a 
zda se vyplatí. 
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Jana Tepperová 
Diskriminace v mezinárodním pronájmu pracovní síly? : daň z příjmů fyzických osob a pojistné 
na zákonné pojištění 
Daně a finance, Sv. 2014, č. 2-3, s. 26-32 
Daně a odvody na straně zaměstnance/zaměstnavatele v případě mezinárodního pronájmu pracovní 
síly (MPPS), zohledňování smluv o dvojím zdanění a mezinárodních smluv o koordinaci sociálního 
zabezpečení (EU, EHP, Švýcarsko). Daň z příjmu fyzických osob, daňová povinnost ekonomického 
zaměstnavatele (plátce daně). Úprava MPPS v Komentáři k modelové smlouvě OECD. Zákonné 
pojistné, mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení (včetně zdravotního pojištění), pojistné na 
sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění). Základ daně z příjmů při MPPS. 
Doporučení k novému konceptu daňového pojetí MPPS. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Dovoz a vývoz zboží 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 2-5 
Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu a vývozu zboží vyplývající ze směrnice 
Rady 2006/112/ES a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Autor nejprve vysvětluje 
pravidla pro uplatňování DPH při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně podmínek pro osvobození od 
daně při dovozu zboží. Na příkladu ilustruje aplikaci příslušných ustanovení zákona o DPH, která 
upravují přiznávání daně a odpočet daně při dovozu zboží propuštěného do volného oběhu. V další 
části pak vysvětluje podmínky, za nichž je od DPH osvobozen vývoz zboží do třetích zemí, tuto 
situaci také demonstruje na příkladu. 
 
Zuzana Kollárová 
Drahý daňový experiment 
Euro, Sv. 2014, č. 39, s. 68-69 
Polemický komentář k vládním plánům na zavedení druhé sazby daně z příjmů právnických osob pro 
velké firmy v energetickém, telekomunikačním a finančním sektoru v ČR. Autorka zprostředkuje 
závěry analýzy dopadů zvažované sektorové daně na českou ekonomiku, kterou vypracovala 
společnost Cyrrus. Poukazuje na skutečnost, že příjmy ze sektorové daně nemají být účelově vázány, a 
rozebírá očekávané dopady a negativní důsledky tohoto daňového opatření pro firmy z bankovního 
sektoru, z oblasti telekomunikací a pro ČEZ. -- Další příspěvky k sektorové dani v oblasti 
bankovnictví viz čas. Euro 44/2014 (3.11.2014), s. 32-33. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 2013 
Výsledky podnikových daňových kontrol za rok 2013 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 9, S. 32-36 
Komentář ke statistice výsledků daňových kontrol v německých podnicích 
(velkých/středních/malých/velmi malých); podnikové atributy kontrolního turnusu (2013-2015), počet 
a kvóta kontrolovaných podniků, kontrolované období, četnost/intervaly kontrol, rozsah kontrol          
v jednotlivých velikostních skupinách podniků, počet zúčastněných kontrolorů, doměrky. 
 
Oana Popa 
Hybrid entity payments - extinct species after the BEPS action plan? 
Platby hybridních entit - budou po akčním plánu BEPS vyhubeným druhem? 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 9, p. 408-413 
Akční plán BEPS (proti narušování základu daně a přesouvání zisků) požaduje přijetí nebo revizi 
pravidel, jež by odepřela výhody v případě některých hybridních opatření využívajících nesouladu 
mezi daňovými systémy. Příspěvek rozebírá doporučení OECD k národním právním úpravám 
zaměřeným na "hybrid mismatch arrangements" (hybridní úvěrová opatření využívající nesouladu 
mezi daňovými systémy) a na platby hybridních entit. Shrnuje připomínky k doporučením diskutované 
v rámci veřejných konzultací v Paříži v květnu 2014. - Pozn. 
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[Generální finanční ředitelství] 
Informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 18, s. 11-16 
Aplikace zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí; právo stavby obecně. Předmět daně, 
poplatník daně, základ daně a daňové přiznání v případě: daně z nabytí nemovitých věcí při zřízení 
práva stavby, daně z nabytí nemovitých věcí při nakládání s právem stavby, daně z nabytí nemovitých 
věcí při zániku práva stavby. 
 
Josef Pravec 
Já jsem celník, kdo je víc : výběr daní 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 41, s. 24-26 
Polemický pohled na opatření novely zákona o spotřebních daních a doprovodné vyhlášky, jež mají po 
1. lednu 2015 zavést vyhodnocování ekonomické stability plátců spotřební daně ze strany státu. 
Důvodem pro posuzování stability je možné vysoké riziko nedoplatku spotřební daně. Odborníci celní 
správy budou na základě klíčových údajů o hospodaření společnosti vytvářet finanční analýzu její 
rentability, likvidity a finanční stability. Graf znázorňuje výběr spotřebních daní v ČR za období  
2003-2013. 
 
Luděk Hanáček, Roman Navrátil, Antonín Weber 
Jak si mohou firmy svůj výzkum a vývoj odepsat z daní 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 212 (30.10.2014), samostatná příloha Inovace, s. 24-25 
K problematice daňového odpočtu nákladů na výzkum a vývoj u společností v ČR. Autoři nejprve 
shrnují, jak postupovat při posuzování činností výzkumu a vývoje pro daňový odpočet a jaké jsou 
relevantní metodické pokyny a uznávané přístupy k postupu při uplatňování odpočtu. Dále 
charakterizují činnosti způsobilé pro odpočet a zabývají se praktickými problémy při posuzování 
způsobilosti činností výzkumu a vývoje pro uplatnění odpočtu. -- Viz také příspěvek v čas. Euro         
č. 44/2014 (3.11.2014), s. 54-55. 
 
Iveta Sviráková 
K problematice plných mocí 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 10, s. 22-28 
Smluvní zastoupení v rámci správy daní; plná moc v daňovém řádu, účinnost plné moci vůči správci daně, 
zánik zmocnění a jeho účinky při správě daní. Rozsah plné moci. Rozšíření účinnosti plné moci i na další 
správce daně; rozsudek Krajského soudu k účinnosti smluvního zastoupení. Aplikace § 27 odst. 3 daňového 
řádu, doporučená interpretace. Příklady. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes, Jan Hildebrand 
Kampf um fünf Euro 
Boj o pět euro 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 185 (25.9.2014), S. 8 
Propočty dopadů odstranění studené progrese (tj. růstu daňové zátěže při zvýšení mezd o inflaci) v Německu 
na občana a fiskál. 
 
Stanislav Machek 
Kontrolou to nezačíná : postupující elektronizace a používání analytického softwaru mají 
jednoznačně pozitivní vliv na efektivitu daňové správy 
Euro, Sv. 2014, č. 41, s. 56 
Problematika zefektivnění výběru daní a zkvalitnění kontroly plnění daňových povinností v ČR. 
Pohled na daňové kontroly, elektronické předběžné kontroly (e-audit, analytický software IDEA, 
přílohy daňových přiznání), zavedení elektronického kontrolního výkazu u DPH od r. 2016. Autor 
zmiňuje posun v četnosti a zaměření kontrol ze strany správce daně. Graf ilustruje vývoj počtu 
daňových kontrol a vyměřených doplatků za období 2008-2013. 
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Zdeněk Kuneš 
Nákup nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU a dovoz nového 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 19, s. 13-16 
Pohled zákona o DPH na: nákup nového dopravního prostředku v jiném členském státě a nákup 
nového dopravního prostředku v zahraničí a jeho dovoz; definice nového dopravního prostředku. 
Pořízení nového dopravního prostředku: plátcem; osobou povinnou k dani, která není plátcem; 
osobou, která není osobou povinnou k dani (soukromá osoba). Dovoz nového dopravního prostředku 
plátcem a osobou, která není plátcem. Příklady. 
 
David Košut 
Následky porušení povinností při správě daní 
Daně a finance, Sv. 2014, č. 2-3, s. 4-19 
Hodnocení sankčních nástrojů daňového řádu, jež umožňují a napomáhají správě daní stanovit daň ve 
správné výši a zajistit její úhradu (vč. možnosti sankce za nezákonné jednání správce daně); 
pořádková pokuta, pokuta za opožděné tvrzení daně, penále, úrok z prodlení. Úrok z neoprávněného 
jednání správce daně. Speciální sankce k ochraně daňového subjektu - úrok z vratitelného přeplatku. - 
Pozn. 
 
Ivan Brychta 
Očekávané novinky v dani z příjmů pro rok 2015 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 18, s. 2-7 
Daně z příjmů, přehled připravovaných změn od roku 2015 se zaměřením na daně z příjmů fyzických 
osob; předmět daně z příjmu (majetkový prospěch), změny v osvobození od daně z příjmů (nové pojetí 
jednotky, byty/nebytové prostory, cenné papíry, převod podílu v obchodní korporaci, bezúplatně 
poskytnuté plnění, slevy na dani pro pracující důchodce), příjmy ze závislé činnosti (příjem z podnikání, 
autorské příjmy, omezení paušálních výdajů). Navrhované změny týkající se příjmů z kapitálového 
majetku a ostatních příjmů. Společné příjmy fyzických osob, příjmy z provozu rodinného závodu. 
Nezdanitelné částky fyzických osob. Daňové sazby a slevy na dani. 
 
Václav Benda 
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 19, s. 2-6 
Pravidla při opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení; povinosti věřitele 
vyplývající ze zákona o DPH. Vymezení základních podmínek pro provedení opravy výše daně, 
daňový doklad pro provedení opravy výše daně, postup při provedení opravy. Postup při následném 
uspokojení pohledávky a postoupení pohledávky; zrušení registrace věřitele. Příklady. 
 
Radim Boháč 
Osvobození od solárního odvodu 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 38-42 
Autor přibližuje právní úpravu osvobození od odvodu z elektřiny ze slunečního záření a její vývoj od 
r. 2011 v ČR a dále popisuje a hodnotí rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 9 Afs 25/2013-32 ve 
věci aplikace § 17 zákona o podporovaných zdrojích energie z r. 2012. Věnuje se také informacím 
Generálního finančního ředitelství ve věci osvobození od odvodu z elektřiny ze slunečního záření        
v období od 30.5.2012 do 31.12.2012. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Podíly na zisku (zálohy) a jejich zdanění 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 19, s. 7-12 
Daňový režim podílů na zisku (záloh); podmínky (příp. omezení) pro výplatu podílu na zisku dle 
zákona o obchodních korporacích. Stanovení podílu na zisku ve: veřejné obchodní společnosti, 
společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti. Zdanění podílů na zisku, postup u akciové 
společnosti/společnosti s r.o. a komanditisty; postup u veřejné obchodní společnosti a komplementáře. 
Samotný základ daně u právnických osob, osvobození podílů na zisku od daně z příjmů právnických 
osob. Podíly na zisku a odvod srážkové daně. 
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Jitka Fučíková 
Pokuta za opožděné tvrzení daně 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 10, s. 29-31 
Daňové sankce, následky porušení povinnosti při správě daní. Výše pokuty a její výpočet, samostatný 
platební výměr o pokutě. Příklady. 
 
Pokyn č. GFŘ D-17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 18, s. 19-21 
Pokyn k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (s cílem 
stanovit jednotná pravidla posuzování žádostí o prominutí a zamezit zvýhodnění některých žadatelů, 
aby tak nedocházelo k poskytnutí veřejné podpory dle práva EU). Obecná pravidla posuzování žádostí 
o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, speciální pravidla posuzování žádostí       
v případech poskytnutí prostředků z EU a z finančních mechanismů, důvody hodné zvláštního zřetele. -- 
Podrobnosti viz www.financnisprava.cz. 
 
Christian Kahlenberg 
Recognition of final losses of permanent establishments 
Uznání konečných ztrát stálé provozovny 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 9, p. 414-417 
Přeshraniční vyrovnávání ztrát podniků je oblastí daňového práva EU, která se neustále vyvíjí. Článek 
shrnuje a komentuje nové rozhodnutí německého spolkového finančního soudu (BFH) z února 2014 
ve věci objasnění, kdy může být konečná ztráta zahraniční stálé provozovny kompenzována mateřské 
společnosti v Německu. - Pozn. 
 
Hana Erbsová 
Ručení za daňový dluh po rekodifikaci soukromého práva 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 10, s. 2-6 
Institut ručení za úhradu daňového nedoplatku; ručení: podle daňových zákonů, podle soukromoprávních 
předpisů, za dluhy obchodní korporace. Dobrovolný ručitel a finanční záruka v daňovém řízení, postup 
správce daně vůči ručiteli v daňovém řízení. Institut komanditní sumy. - Pozn. 
 
Dagmar Klimovičová 
Stát chce vybrat o šest miliard více na spotřební dani, pomůže Kobra 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 203 (16.10.2014), s. 19 
Problematika výběru spotřební daně a DPH v ČR u pohonných hmot, tabáku a tabákových výrobků      
i efektivního potírání daňových úniků u těchto daní. Zhodnocení úspěšného dopadu zavedení povinné 
dvacetimilionové kauce pro distributory pohonných hmot na dynamiku výběru daní. Protiústavnost 
jednotné výše kauce a očekávaný nový systém kaucí. K boji proti daňovým únikům u tabáku, ke 
snahám o elektronizaci daňového řízení a k činnosti Kobry (specializovaný útvar odborníků z řad 
GFŘ, GŘC a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality zaměřený na potírání vybraných 
daňových úniků jak po stránce daňové, tak trestní). Případ River. -- Viz také příspěvek na s. 18. 
 
Jeffrey Owens 
Tax transparency: the "full monty" 
Vše o daňové transparentnosti 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 9, p. 512-514 
K problematice daňové transparentnosti při zdaňování nadnárodních společností. Autor rozebírá různé 
iniciativy zaměřené na zvyšování míry transparentnosti jako jsou výměna daňových informací, 
podávání zpráv a reporting mezi jednotlivými státy, EITI, TIEA aj. - Pozn. 
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Paul Johnson 
Tax without design : recent developments in UK tax policy 
Zdanění, kterému chybí plán : nedávný vývoj daňové politiky Spojeného království 
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 3, p. 243-273 
Autor zvažuje vývoj daňové politiky Spojeného království v posledních deseti letech a hodnotí její 
změny s ohledem na promyšlenost a konzistentnost. Vychází z myšlenky, že špatně navržený daňový 
systém přináší s sebou podstatné hospodářské a sociální náklady. V té souvislosti poukazuje na 
neefektivitu a složitost stávajícího systému, které některá současná opatření ještě zhoršila, a potřebu 
jasné reformní strategie do budoucna. Nejprve charakterizuje příjmy britského daňového systému, dále 
samostatně analyzuje vývoj zdanění příjmů; zdanění úspor a kapitálu; nepřímých a ekologických daní; 
zdanění bydlení; zdanění korporací. Název článku odkazuje na titul "Tax by design" z r. 2011 
obsahující podstatné návrhy na zlepšené fungování daňového systému s ohledem na zvýšení 
blahobytu. - Pozn. 
 
Norman Gemmell and John Hasseldine 
Taxpayers' behavioural responses and measures of tax compliance "gaps" : a critique and a new 
measure 
Odezvy v chování daňových poplatníků a odhady "mezer" v plnění daňové povinnosti : posouzení 
a nové opatření 
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 3, p. 275-296 
Teoretický pohled na odhady "tax gap" (daňových mezer - ty jsou definovány jako rozdíly mezi 
skutečně vybranými daněmi a potenciálními daňovými příjmy vybranými v situaci naprostého plnění 
daňové povinnosti dle daňového zákoníku). Autoři modelovým způsobem potvrzují hypotézu, že 
tradiční měření poněkud zveličují míru neplnění daňové povinnosti, protože neberou v úvahu odezvy 
daňových poplatníků na možné změny daňových zákonů. V té souvislosti pak změny daňové politiky 
usilující o nárůst plnění daňové povinnosti (tax compliance) spíše přinášejí omezování základu daně a 
tím snižují očekávané příjmy. Dokládají tento fakt pomocí alternativního měření daňových mezer       
u nepřímých daní (VAT gap) a u daní z příjmu. - Pozn. 
 
Walter van der Corput, Fabiola Annacondia 
The European Court of Justice - recently decided and pending cases 
Evropský soudní dvůr - nové rozsudky a projednávané případy 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 5, p. 279-289 
Seznam rozsudků Soudního dvora EU (ESD) a posudků generálních advokátů ESD v případech 
týkajících se DPH v uplynulých 12 měsících; seznam zbývajících případů projednávaných před ESD   
k 31. srpnu 2014; seznam případů, které byly v minulém roce vyřazeny z rejstříku ESD; souhrny 
rozsudků, posudků a dalších projednávaných případů, které ještě nebyly zveřejněny. - Pozn. 
 
By Christina D. Romer and David H. Romer 
The incentive effects of marginal tax rates : evidence from the interwar era 
Pobídkové účinky mezní sazby daně z příjmu : důkazy z meziválečné éry 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6 (2014), No. 3, p. 242-281 
Autoři se zabývají pobídkovými účinky mezní sazby daně z příjmů v USA. Konkrétně zkoumají 
pomocí analýzy časových řad období mezi 1. a 2. světovou válkou. Na rozdíl od období po 2. sv. válce 
jsou pro meziválečné období charakteristické časté změny sazeb. Nejprve je diskutován meziválečný 
daňový systém, v dalších částech je provedena analýza a test robustnosti, dále jsou publikována 
zjištění týkající se vztahů mezi sazbami a investicemi a podnikatelskou aktivitou. - Pozn. 
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Adrian Wardzynski 
The limitation on benefits article in the OECD model : closing abusive (undesired) conduit gateways 
Článek o omezení výhod ve vzorové smlouvě OECD : zavírání nezamýšlených kanálů k jejich zneužití 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 9, p. 471-479 
Příspěvek k problematice "treaty shopping" (využívání ustanovení daňových smluv v mezinárodním 
daňovém plánování); snaha o oddělení formy zaměřené na zneužití smluvních ustanovení od formy 
správného použití smluvních ustanovení; klauzule o omezení výhod (LOB - limitation of benefits) 
jako protiváha k jasným "conduit structure". Autor rozebírá bod 6 iniciativy BEPS (akční plán OECD 
pro boj s cíleným přesunem zisků v rámci nadnárodních korporací) týkající se zařazení článku o omezení 
výhod (LOB) do vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku. Vyvozuje 
důsledky tohoto vývoje zejména s ohledem na daňové plánování a využívání účelově založených 
"conduit companies". - Pozn. 
 
Luca Cerioni 
The possible introduction of a European taxpayer code : objective and potential alternatives 
Možné zavedení Evropského kodexu daňového poplatníka : cíle a potenciální možnosti 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 9, p. 392-403 
Evropská komise v rámci svého Akčního plánu z r. 2012 pro posílení boje proti daňovým podvodům a 
únikům deklarovala vypracování kodexu evropského daňového poplatníka, v němž budou definovány 
osvědčené metody pro zlepšení spolupráce a důvěry mezi správci daní a daňovými poplatníky, pro 
zajištění transparentnějších práv a povinností daňových poplatníků a na podporu lepšího dodržování 
daňových předpisů. Autor v příspěvku zkoumá výhody a nevýhody rozvíjení tohoto právního nástroje 
ve formě soft law nebo hard law a porovnává připravovaný Kodex s návrhem Modelové charty 
daňového poplatníka (Model Taxpayer Charter) rozpracované CFE, AOTCA a STEP. Zaměřuje se 
také na řešení otázky agresivního daňového plánování v Evropském kodexu daňového poplatníka. - 
Pozn. 
 
[Generální finanční ředitelství] 
Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 18, s. 16-19 
Osvobození pozemků nabývaných se stavbou či s jednotkou od daně z nabytí nemovitých věcí, 
osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí vlastnického práva k nedokončeným 
stavbám či při změně charakteru nemovité věci (aplikace osvobození u rozestavěných staveb, k otázce 
opakované aplikace osvobození v různých stadiích stavby). -- Informace GFŘ k aplikaci § 7 zákonného 
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o nabytí nemovitých věcí. 
 
Roman Seer 
Verfassungswidrigkeit der kapitalmarktunabhängigen Verzinsung von Steueransprüchen und 
Reformbedarf 
Protiústavnost úročení daňových pohledávek nezávisle na kapitálovém trhu a potřeba reformy 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 35, S. 1945-1953 
Úročení daňových pohledávek v Německu se více než padesát let řídí jednotnou měsíční sazbou ve 
výši 0,5 procenta. Autor se zabývá ústavností takto nastavené pevné úrokové sazby, která nerespektuje 
globální vývoj úroků, a následně seznamuje s navrhovanou reformou ve smyslu zásadní obnovy 
úrokového systému německého daňového řádu. - Pozn. 
 
Susanne Thonemann-Micker, Thomas Kanders 
Verschärfungen der Selbstanzeige und Handlungsempfehlungen zur Jahreswende 
Zpřísnění u osvobozujícího sebeudání a doporučené postupy na přelomu roku 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 38, S. 2125-2132 
Přehled plánovaných změn v oblasti sebeudání v Německu. Obsah návrhu zákona, který má od 
1.1.2015 zpřísnit režim sebeudání ("prodražit" dodatečné přiznání) a také zjednodušit ohlašování daně 
ze mzdy a daně z obratu. Jednotlivé změny jsou komentovány, uvedena jsou doporučení pro daňové 
hříšníky s ohledem na blížící se konec roku (riziko odhalení, promlčecí lhůty daňového úniku atd.). 
Přehled zostřených sankcí, trestní přirážky; nejasnosti a nepřesnosti návrhu zákona. - Pozn. 
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Miloš Kořínek 
Vyloučení dvojího zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze zahraničí 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 10, s. 20-21 
Přiznávání příjmů ze závislé činnosti v zahraničí, zohledňování smluv o zamezení dvojího zdanění. 
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí dvěma způsoby, k metodě zápočtu a metodě vynětí. 
Prokazování daně zaplacené v zahraničí. Základ/dílčí základ daně dle zákona o daních z příjmů. 
Příklad. 
 
Christian Ramthun 
Wiener Melange 
Vídeňská směsice 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 40, S. 32-33 
Režim konkurenčního zdanění příjmů z licencí v Evropě (sazby se pohybují v rozmezí 0 - téměř 30 
procent); k opatřením rakouského ministerstva financí proti škodlivým přeshraničním daňovým 
optimalizacím (např. licenční limit), rizika licenčního limitu pro podniky. Připravované řešení 
problematiky na německém ministerstvu financí (licenční limit příp. zdanění zdroje, daňový rabat na 
výzkum/vývoj u vybraných aktivit). Význam kontroly opodstatněnosti licencí a plateb za ně. 
 
Ivan Brychta 
Změny v DPH od roku 2015 jsou již konkrétnější 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 19, s. 20-24 
Přehled změn v oblasti DPH od roku 2015 (příp. od 1.10.2014); euronovela DPH 2015, změny ve 
vymezení místa plnění, režim jednoho správního místa, třetí sazba DPH. Návrhy změn s nízkou 
pravděpodobností realizace resp. novelizace od roku 2015; definice obratu, vystavení daňového 
dokladu při dražbě obchodního majetku, údaj o rozsahu plnění v daňových dokladech, změny v případě 
opravy daně či režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP), mechanismus rychlé reakce. 
 
Florian C. Haus 
Zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von EU-Geldbußen aus kartellrechtlicher Sicht : die Entscheidung 
des BFH vom 07.11.2013 - IV R 4/12 
Daňové odpisy peněžních sankcí uvalených Evropskou unií z pohledu kartelového  práva : 
rozhodnutí Spolkového finančního dvora ze 7.11.2013 - IV R 4/12 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 37, S. 2066-2071 
Komentář k soudnímu rozhodnutí ve věci zákazu odpisu peněžních trestů stanovených Evropskou 
komisí za porušení kartelového práva kriticky mj. hodnotí míru resp. účinnost trestu, pokud podnik 
může tuto finanční zátěž odepsat ze zdanitelného zisku. Popsány jsou eventuality odpisu sankcí za 
neoprávněně dosažené hospodářské výhody (zisk) z hlediska daňového, kartelového a ústavního práva 
s tím, že zdanění zisku není na úrovni práva EU harmonizováno a kartelové právo EU není součástí 
daňového práva. Zmíněna jsou i stanoviska finančních správ zemí EU ke kompenzačnímu přístupu 
vůči uděleným sankcím, který ruší odstrašující účinek pokuty. - Pozn. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 11/2014  
Změny zákona o DPH - od 1.10.2014 a od 1.1.2015. Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015. 
Zvýšení minimální mzdy k 1.1.2015 -  dopady ve zdravotním pojištění. Příjmy a výdaje ze 
služebnosti. Zdanění výdělečně činných starobních důchodců - po nálezu Ústavního soudu. DPH při 
prodeji knih, novin a časopisů. Pořízení zboží z jiného členského státu. 
 
Daňový TIP  

č. 22/2014   
Promlčecí lhůty v soukromém právu a ve zdravotním pojištění. Úmrtí podnikatele a následné daňové 
řešení.  
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č. 23/2014  
DPH při dodání zboží (vč. příkladů). Dotazy: nákup zboží bez DPH z Maďarska, účtování DPH 
slovenské firmě, DPH - fakturace Německo, DPH - „dovoz“ software z USA. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Matthieu Bussiére, Simona Delle Chiaie, and Tuomas A. Peltonen 
Exchange rate pass-through in the global economy : the role of emerging market economies 
Dopad směnného kurzu na ceny v globální ekonomice : úloha rozvíjejících se ekonomik 
IMF Economic Review, Vol. 62, (2014) No. 1, p. 146-178 
K problematice "exchange rate pass-through" (ERPT) ve světové ekonomice se zaměřením na úlohu 
rozvíjejích se ekonomik a na faktory ovlivňující jejich zahraničněobchodní ceny. Studie využívá data 
o exportních a importních cenách ve čtyřiceti zemích (z toho je 22 rozvíjejících se ekonomik zejména 
z oblasti Asie, Jižní Ameriky a Evropy) za období 1990-2011 a zkoumá určující faktory rozdílů mezi 
jednotlivými státy v dynamice obchodních cen ve vztahu ke změnám devizového kurzu. Autoři 
nejprve odhadují elasticitu cen ve vztahu ke směnnému kurzu a následně analyzují faktory, které by 
mohly objasnit heterogennost těchto elasticit. V závěru dále interpretují svoje zjištění. - Pozn. 
 
Beáta Mikušová Meričková, Renáta Halásková 
The issue of income redistribution 
Problematika přerozdělování důchodu 
E+M Ekonomie a Management, Vol. 17, (2014) No. 3, p. 15-26 
Výrazné rozdíly v příjmech mohou mít negativní dopad na hospodářství. Transfery příjmů mezi 
jedinci ve společnosti realizované prostřednictvím systému veřejných financí zajistí sociální zklidnění. 
Tato empirická studie se zabývá problematikou optimálního rozsahu a povahy procesu přerozdělování. 
Opírá se zejména o teoretický rámec přerozdělování důchodů vycházející z neoklasické ekonomie 
blahobytu a o analýzu vybraných okruhů sociální politiky ve vztahu k hospodářské výkonnosti a růstu. 
Autoři provádějí kvantitativní zkoumání existence a charakteru vzájemného vztahu mezi sociální a 
makroekonomickou politikou, zaměřují se na nástroje sociální politiky vyjádřené prostřednictvím 
výdajů na sociální zabezpečení (rodin, důchodců a nezaměstnaných) ve vybraných vyspělých státech   
v období 1990-2009. Úroveň hospodářského rozvoje je kvantifikována pomocí HDI. 
 
Guido Ascari, Argia M. Sbordone 
The macroeconomics of trend inflation 
Makroekonomie trendové inflace 
The Journal of economic literature, Vol. 52 (2014), No. 3, p. 679-739 
Většina makroekonomických modelů počítá s nulovou inflací, centrální banky se ale v praxi obvykle 
drží cíle 2 % a někteří ekonomové navrhují dokonce zvýšení tohoto cíle (snaha vypořádat se s problémem 
nulové hranice úrokových sazeb). Autoři hodnotí empirické výzkumy zabývající se vývojem a 
dynamikou trendové inflace v USA a vytvářejí tzv. zobecněný nový keynesiánský model, který počítá 
s pozitivní inflací. Nárůst inflace je v tomto modelu spojen s volatilnější a méně stabilní ekonomikou   
i s nižší stabilitou inflačních očekávání. V závěrečné části autoři řeší, zda by vyšší úroveň inflačního 
cíle v dlouhém období mohla odstranit problém s nulovou hranicí úrokových sazeb. - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomické vědě : další významné ekonomky - závěr seriálu 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 94-100 
Finální příspěvek dlouhodobého seriálu o ženách v ekonomii nejprve rekapituluje, které ženy se do 
historie ekonomické vědy zapsaly nejvýrazněji, a poté letmo připomíná některé další významné, 
především současné, ženské osobnosti ekonomie i ekonomiky, kterým nebyl věnován samostatný díl 
seriálu. Ve druhé části pak přináší přehled laureátek prestižních ekonomických ocenění. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Assets or liabilities? : fund managers 
Aktiva nebo závazky? : správci fondů 
The Economist, Vol. 412 (2014), No. 8898, p. 54-56 
Regulátoři se obávají finanční krize v oblasti správy fondů. Rada pro finanční stabilitu v lednu 2014 
řešila, zda zpřísnit regulaci institucí z oblasti investičního managementu (zda je označovat jako 
systémově významné). Podle zprávy Bank of England pojišťovny a penzijní fondy už neplní 
stabilizační roli na finančních trzích jako v minulosti. Investiční manažeři se starají mj. o správu 
firemních dluhopisů, ke kterým se firmy začaly obracet po zpřísnění regulatorních opatření v bankovním 
sektoru. V článku jsou dále zmiňovány argumenty investičních manažerů proti regulaci i okolnosti, při 
kterých by mohlo dojít ke krizi na trzích s korporátními dluhopisy. V závěru jsou diskutována možná 
regulatorní opatření. - Pozn. -- Další článek k tématu na straně 10 ("Fundamental fears"). 
 
Malte Fischer, Angela Hennersdorf 
Auf abschüssiger Bahn : Euro 
Na strmé dráze : euro 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 38, S. 18-23 
Nulovou politikou a novými finančními injekcemi žene ECB euro do propadu; změkčená měna by 
měla podpořit konjunkturu a podnítit inflaci - záplava peněz z Frankfurtu však znehodnocuje úspory 
obyvatel, ubírá na reformním tlaku a ohrožuje blahobyt. Faktory nejistoty v EU, Evropa na cestě         
k italské měnové unii, výčet gigantických škod vyplývajících ze strategie minimálních úroků a 
měkčení eura. ABS. Negativa devalvovaného eura pro (německé) dovozce. Skeptický výhled udržení 
existence měnové unie. -- Pozitivním efektům slabého eura na silné exportní německé podniky se 
věnuje příspěvek na s. 24-25 (Unter dem Strich bleibt was). 
 
Bad carma : car loans in America 
Špatná karma : půjčky na nákup automobilů v USA 
The Economist, Vol. 412 (2014), No. 8906, p. 70-71 
V poslední době dochází v USA k výraznému nárůstu půjček na nákup automobilů, přičemž půjčky 
jsou ve zvýšené míře poskytovány i rizikovým klientům. Někteří odborníci mluví o možné nové bublině. 
Současná situace však představuje z různých důvodů hrozbu spíše pro dlužníky než pro věřitele. 
 
E. Atzler ... [et al.] 
Banken verärgern Unternehmer 
Banky popuzují podnikatele 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 187 (29.9.2014), S. 16-17 
K obranné strategii podniků v Německu, které odmítají akceptovat nově zavedenou praxi negativních 
úroků v případě převodu své likvidity do bank (především za krátkodobé převody značných částek 
jako např. řetězec Baumarkt, který je na nich závislý). Banky se trestními úroky brání zvýšeným 
výdajům v době, kdy samy musí platit ECB za dočasnou "úschovu" svých peněz, které nebyly 
přeměněny v úvěry. 
 
Daniel Deyl 
Banky po náletu : z ukrajinských finančních ústavů rychle mizí kapitál, bez silné finanční 
injekce se neobejdou 
Euro, Sv. 2014, č. 40, s. 52-53 
Pohled na ukrajinský bankovní sektor, který "zůstává nejslabším článkem ukrajinské ekonomiky". 
Autor rozebírá aktuální problémy bank s kapitálovou přiměřeností, s nedostatkem valutových rezerv a 
s masivními výběry vkladů. Výsledky zátěžových testů ukazují potřebu stabilizačních plateb ze strany 
centrální banky pro 15 největších ukrajinských finančních ústavů. Kauza Delta Bank, Privat Bank a 
Akta Bank. 
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Holger Alich 
Der lange Schatten der DDR 
Dlouhý stín NDR 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 178 (16.9.2014), S. 36 
Případ nelegálně vyvedeného (východo)německého majetku v letech 1989-1992; německý úřad BvS 
(Spolkový úřad pro zvláštní výdaje spojené se znovusjednocením) žaluje švýcarskou banku Julius Bär 
a požaduje 135 mil. eur, které byly nezákonně přesunuty z rakouské firmy Novum (založené a 
využívané pro obchody NDR se západními firmami). Rudolfine Steindling, die rote Fini, Cantrade. 
 
Marek Hudema, Radek Bednařík 
Experiment Fedu končí 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 212 (30.10.2014), s. 12 
Americká centrální banka ukončila svůj téměř šestiletý program kvantitativního uvolňování cílený na 
pomoc ekonomice USA, při kterém nakoupila rozsáhlé spektrum cenných papírů za několik bilionů 
dolarů. Autoři krátce hodnotí dopady kvantitativního uvolňování na ekonomiku, zmiňují argumenty 
jeho kritiků a odhadují rizika budoucího vývoje po skončení nákupů Fed. 
 
Martina Jiránková 
Je čínská měna na cestě k pozici světové měny? 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 3-16 
Autorka diskutuje o otázce, nakolik již Čína pokročila na cestě ke světové hospodářské dominanci a   
v úkolu dosáhnout pozice čínského renminbi jako světové měny. Rozebírá, jak Čína splňuje 
předpoklady stát se držitelem klíčové světové měny. Nejdříve charakterizuje atributy světové měny, 
dále hodnotí předpoklady internacionalizace čínské měny, její časový postup a vývoj liberalizace 
čínského finančního sektoru. Analýza ukazuje, že země se bude přibližovat k cíli postupným 
souběžným naplňováním funkcí klíčové měny pro veřejný i soukromý sektor, ale bude se jednat ještě 
o relativně dlouhý proces, který bude obnášet zejména přípravu čínských kapitálových trhů potřebné 
kvality a hloubky. - Pozn. 
 
Y. Osman, P. Köhler, F.M. Drost 
Maulkorb für die Banken 
Náhubek pro banky 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 178 (16.9.2014), S. 33 
V souvislosti s prováděním zátěžových testů plánuje ECB povinné prohlášení bank o mlčenlivosti, 
které by se mělo vztahovat na: veškeré informace a podrobnosti kontroly zdraví a odolnosti bank, 
všechny dílčí i předběžné výsledky - ať už podchycené v diskuzi či písemně v rámci každého 
jednotlivého dozorčího dialogu. Dle bank se takto stanovená povinnost mlčenlivosti kříží s informační 
povinností (např. vůči investorům), značné obavy vyvolává neomezená platnost prohlášení                  
k důvěrným informacím. 
 
Frank M. Drost 
Neue Waffen für die Finanzaufsicht 
Nové zbraně pro finanční dozor 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 192 (7.10.2014), S. 30-31 
Komentář k návrhu německého zákona o ochraně drobných investorů, který má posílit pravomoci 
finančního dozoru Bafin a zlepšit zásahové možnosti u subjektů nabízejících pochybné investice. 
 
No respite : global banks 
Žádné úlevy : světové banky 
The Economist, Vol. 412 (2014), No. 8906, p. 67-68 
Po sedmi letech od propuknutí finanční krize by si banky přály zmírnění regulatorních opatření, žádné 
úlevy však nepřicházejí. Naopak dochází k přijímání a přípravě dalších opatření, mezi něž patří např. 
požadavek na zprůhlednění struktur bank či zavedení limitů na odměny bankéřů. Regulace se nejvíce 
dotýkají tzv. systémově významných bank (nazývaných také "too big to fail"). -- Český překlad článku 
vyšel pod názvem Proč si banky jen tak neoddechnou v čas. Ekonom č. 41/2014, s. 18-19. 
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Frank M. Drost, Robert Landgraf 
Schlechter Scherz 
Špatný vtip 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 175 (11.9.2014), S. 28-29 
Crowdinvesting; význam skupinového/hromadného financování nabývá na významu, tato tendence 
však staví spolkovou vládu do nejisté pozice. Rizikového kapitálu je v Německu málo a "crowd", 
který jej mobilizuje, by měl být podporován - na druhé straně však je tato forma investování 
přiřazována šedému kapitálovému trhu. Příspěvek přináší názory na vynětí crowdinvestingu z ochrany 
investora (Kleinanlegerschutzgesetz), připomíná význam crowdu pro podnik především ve fázi těsně 
po založení. 
 
Silvie Housková 
Stress testy ECB : 25 vykřičníků 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 210 (27.10.2014), s. 12 
Informace o výsledcích kontroly bankovních skupin eurozóny prostřednictvím zátěžových testů 
Evropské centrální banky dle stavu ke konci roku 2013. Důkladná kontrola bank byla důležitá hlavně 
pro samotnou ECB, která od 1. listopadu přebírá dohled nad největšími bankami v eurozóně (bankovní 
dohled je prvním pilířem tzv. bankovní unie). Třináct problémových bank musí připravit plán na 
navýšení kapitálu v celkové hodnotě 9,5 miliard eur. Doplněno údaji o tom, odkud je 25 bank, které 
zátěžovými testy neprošly, a o velikosti chybějícího kapitálu. -- K výsledkům matek českých bank       
v zátěžových testech a k alternativnímu pohledu na testy viz HN č. 211 (29.10.2014), s. 12. -- Viz také 
komentář M. Zámečníka v čas. Euro č. 44/2014 (3.11.2014), s. 18. 
 
Josef Pravec 
Tvrdý hazard na odstřel : regulace hazardu 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 43, s. 6-11 
Úvaha nad dopady chystané vládní regulace provozování hazardních her v ČR (nový zákon by měl 
platit od r. 2016) cílené na výrazné zmenšení dostupnosti hazardu. Autor interpretuje protiargumenty 
zástupců unií a asociací provozovatelských společností k administrativnímu útlumu výherních automatů, 
videoterminálů a dalších sázkových her, k redukci počtu výherních automatů, k diferencování sazby 
loterijní daně dle míry škodlivosti aj. Upozorňuje na chybějící podnikatelskou jistotu provozovatelů, 
na možnost regulace hazardu prostřednictvím obecních vyhlášek a na očekávaný vznik černého trhu, 
nelegálních heren i rozmach internetového sázení. Krátce je také zmíněna regulace sázkových her ve 
vybraných evropských státech. Graf ukazuje dostupnost výherních terminálů ve vyspělých zemích       
v letech 2011-2013 a vývoj počtu kasin, heren a provozoven se zvláštním režimem v ČR za období 
2009-2013. 
 
A. Rezmer 
Vermögenskiller Zinspolitik 
Úroková politika je nájemným vrahem majetku 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 184 (24.9.2014), S. 30-31 
Výsledky propočtu pojišťovny Allianz ukazují rozsah ztrát na německých úsporách z titulu ultra volné 
peněžní politiky M. Draghiho (ECB) od roku 2010; více než Němci na pokles úroků doplatili pouze 
Belgičané - soukromé domácnosti ve Španělsku, Portugalsku a Řecku z krizové strategie levných 
peněz profitovaly. Určitá vina na ztrátách v Německu leží i na samotných střadatelích, kteří většinou 
bez ohledu na trvalý pokles úroků k nule dávali své úspory na vkladní knížky. Graf zachycuje celkové 
+/- změny brutto majetku ve světových regionech za období let 2012/21013. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

 
by Tobias Buck 
Another country : Catalonia 
Další země : Katalánsko 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38647 (11.9.2014), p. 7 
Právě když se španělská ekonomika začala zotavovat, směřuje stát k ostré politické krizi, která 
vyvrcholila voláním po nezávislosti jednoho z nejdynamičtějších a nejbohatších regionů. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ea95aa3a-34e9-11e4-aa47-00144feabdc0.html# 
axzz3FMRhmGrU 
 
von Jens Münchrath und Donata Riedel 
Die geglückte Fusion : das neue Deutschland - Wann begann die neue Zeit? 
Zdařilá fúze : nové Německo - kdy započala nová éra? 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 181 (19.9.2014), S. 56-69 
Zajímavá bilance 25 let ekonomického projektu znovusjednocení Německa (připomíná nejen dosažené 
úspěchy, ale i již pozapomenutá neobvyklá a chybná hospodářská opatření). - Hospodářským 
problémům spojeným se znovusjednocením se věnuje i rozhovor s exministrem financí T. Waiglem 
viz HB, č. 209 ze 30. října 2014, s. 12. 
 
Sophie Robinson-Tillett 
Eastern Europe : investing amid uncertainty 
Východní Evropa : investování uprostřed nejistoty 
Environmental finance, Vol. 15, (2014) No. Autumn, p. 42-44 
Východní Evropa má možnosti investovat do obnovitelných zdrojů, ale potýká se s regulační 
nejistotou. Autorka sledovala tři trhy v regionu (Ukrajina, Polsko, Bulharsko) a zjišťovala, zda rizika 
převažují nad prospěchem. 
 
Ján Kováč 
Elektrina kopať ešte len začne : ceny energií 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 37, s. 22-23 
Zdražování ceny elektřiny v SR; vliv (přenosu) nákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů. 
ÚRSO (Úřad pro regulaci síťových odvětví). 
 
Camille Thubin 
How to account for the drop-off in France's per capita GDP in the last 40 years? 
Jak vysvětlit snižování francouzského HDP na hlavu během posledních 40 let? 
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 131, p. 1-8 
V období 1975-2012 rostl francouzský HDP na hlavu pomaleji, než byl průměr zemí OECD, zejména 
v porovnání s USA, Německem a zeměmi severní Evropy. Momentálně je Francie na žebříčku růstu 
HDP na horší pozici než většina rozvinutých zemí vyjma Itálie a Španělska. Analýza zkoumá trendy 
vývoje velikosti HDP na hlavu v období 1975-2012 ve Francii, dále faktory objasňující jeho rozdíly     
v mezinárodním srovnání a přináší zjištění o snižování produktivity práce, počtu odpracovaných hodin 
aj., od kterých se odvíjí současný stav. - Pozn. -- Článek otištěn pod názvem "Richesse: pourquoi la 
France décroche-t-elle?" také v č. 3097 časopisu Problemes économiques (10/2014, s. 52-58). 
 
On the edge of recession : Russia's economy 
Na pokraji recese : ruská ekonomika 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8907, p. 31 
Ruská ekonomika už delší dobu stagnuje. Současná politika je zaměřená spíše na upevňování pozice 
státu, než na podporu inovací a investování. Sankce ze strany západních zemí situaci ještě zhoršily. 
Rozpočtový výhled pro období 2015-2017 je příliš optimistický, vychází z nereálných předpokladů. 
Kritické hlasy jsou pod různými záminkami potlačovány. 
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Christian Schlesiger, Michael Kroker 
Verquastes Gewerbe 
Nepřehledná živnost 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 39, S. 52-56 
Specifika prostředí a regulace taxislužeb v Německu; postihy černých jízd, fiskální taxametr, 
obcházení koncesních limitů, požadavky na způsobilost řidičů taxi, ceny (základní poplatek + 
jízdné/km), taxislužby z pohledu soutěže. -- Míru regulace na trhu taxislužeb ve Švédsku, USA, Velké 
Británii, Francii a Číně krátce hodnotí připojený příspěvek na s. 57 (Von Trinkgeld bis Lizenzhandel). 

Informatika. Počítače 

Renáta Provazníková 
E-learning ve firemním vzdělávání 
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 8-9, s. 53-57 
Autorka přináší charakteristiku elektronického vzdělávání (e-learningu) a seznamuje s jeho principy, 
dále rozebírá výhody a nevýhody tohoto vzdělávacího nástroje. Následně zprostředkuje některé 
zkušenosti z praxe s využíváním e-learningu ve firmách a institucích. 
 
Aleksandra Bal 
The sky's the limit - cloud-based services in an international perspective 
Bez hranic - cloudové služby v mezinárodním kontextu 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 9, p. 515-521 
Autorka zvažuje různé otázky z oblasti mezinárodního zdanění vyplývající z nárůstu užívání 
cloudových počítačových služeb. Na základě předložené případové studie posuzuje nejčastější 
problémy z pohledu zdanění příjmů, kterým čelí v rámci poskytování přeshraničních cloudových 
služeb jejich poskytovatelé. Charakterizuje typy příjmů z cloudových služeb a zabývá se vývojem        
v otázce stálé provozovny cloudového poskytovatele. - Pozn. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

"Dobry wieczór! Kontrolle!" 
"Dobrý večer! Kontrola!" 
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11 (2014), Nr. 5, S. 7 
Stručný popis změn v činnosti německé celní správy, které vyvstaly s rozšířením Evropské unie v roce 
2004. V příhraničních regionech byla zřízena tzv. Společná česko-německá a polsko-německá centra 
spolupráce policie a celní správy, v dalších letech začaly probíhat společné kontroly zaměřené např. na 
pašování cigaret, odhalování padělků zboží či drog. Do budoucna se uvažuje o dalším rozšíření 
spolupráce. 
 
Christian Henn and Brad McDonald 
Crisis protectionism: the observed trade impact 
Protekcionismus v době krize: zaznamenaný vliv na obchod 
IMF Economic Review, Vol. 62, (2014) No. 1, p. 77-118 
Studie přináší zpětnou analýzu vlivu širokého spektra opatření zahraničněobchodní politiky na 
mezinárodní obchod. Využívá data o protekcionistických opatřeních nasbíraná Světovou obchodní 
organizací a GTA od počátku globální finanční krize (červenec 2008) do dubna 2010. Zjištěné 
výsledky podávají důkaz o výrazném přispění nových obchodních omezení ke snižování obchodu         
s dotčenými výrobky. Autoři odhadují, že dopady opatření na hranicích související s dotčenými 
obchodními toky jsou na úrovni 5-8 procent. Získané odhady také ukazují negativní dopady 
vnitrostátních opatření (např. finanční pomoc státu, subvence, investiční podpora) na obchod. Úhrnné 
snížení světového obchodu v daném období v důsledku protekcionistických opatření v době krize je 
okolo 0,2 procenta. - Pozn. 
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Sonja Ackermann 
Neuerungen durch das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
Novinky na základě zákona k potírání praxe zpožděných plateb v obchodním styku 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 34, S. 1919-1920 
Upevňování platební disciplíny v obchodním styku, ochrana spotřebitele, ochrana věřitele. 
Novelizovaná evropská směrnice o zpožděných platbách byla do německého práva přenesena              
v přísnějším zadání a omezuje především smluvní nastavení lhůt (platebních, kontrolních atd.), 
stupňuje sankce za opožděné platby a doplňuje nároky z titulu zákona o zdržovací žalobě. 
 
Lucie Mraštíková 
Objem obchodu mezi Českem a Čínou za posledních dvacet let prudce vzrostl 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 206 (21.10.2014), samostatná příl. Český exportér (říjen 2014), 
s. 18-19 
Krátká charakteristika exportní a importní výkonnosti Číny, její teritoriální struktury, obchodní bilance 
a postupného zvyšování podílu exportu s vyšší přidanou hodnotou doplňuje pohled na vzájemnou 
obchodní výměnu mezi ČR a Čínou v nedávném období (obrat, komoditní struktura, obchodní bilance, 
obchodovatelné položky, reexport, potenciál). -- Viz také další příspěvky tematické přílohy Český 
exportér zaměřené na exportní byznys v Číně. 
 
Pavel Miczko 
Ochrana druhů není na okraji našich zájmů 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 10, s. 10-11 
Popis činnosti celní správy jako jednoho z kontrolních orgánů dodržování Washingtonské úmluvy 
(CITES) v oblasti odhalování nelegálního obchodu s ohroženými druhy a rostlinami. 

Podnik a podnikání 

Helena Machová 
Podíl na likvidačním zůstatku 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 19, s. 17-19 
Zrušení a likvidace právnické osoby, postup v případě zrušení obchodní korporace s likvidací; právo 
společníka na podíl na likvidačním zůstatku. Stanovení podílu, zdanění podílu (obchodní korporace, 
fondu), výplata podílu po zdanění, aplikace srážkové daně. Příklad účtování u společnosti/společníka. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Kateřina Lhotská 
15 let povinného ručení: jdeme správnou cestou? 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 3, s. 13-15 
Schválení zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 
před patnácti lety bylo dalším krokem k liberalizaci českého pojišťovnictví. Autorka v příspěvku 
rekapituluje vývoj a proměny povinného ručení rok za rokem (2000-2013) a charakterizuje současné 
složité období vyznačující se výrazným tlakem na ceny pojistného. 
 
Eva Žemličková 
Důchodové zabezpečení v Německu 
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 8-9, s. 16-20 
Seznámení se systémem německého důchodového zabezpečení a charakteristika jeho jednotlivých 
pilířů (zákonné důchodové pojištění, zaměstnanecké pojištění, soukromé důchodové pojištění). Dále 
blíže k řádnému starobnímu důchodu a zvyšování věkové hranice pro řádný starobní důchod na 67 let, 
ke starobnímu důchodu pro osoby obzvlášť dlouhodobě pojištěné, ke starobnímu důchodu pro ženy a   
k dalším starobním důchodům pro specifické kategorie pojištěnců. Stručně také o dávkách v invaliditě 
a o pozůstalostních důchodech. 
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Daniel Deyl 
Kdo podvádí, ať vypadne! : německá vláda chce zpřísnit vyplácení štědrých sociálních dávek 
pro imigranty ze zemí EU 
Euro, Sv. 2014, č. 38, s. 46-47 
Seznámení s politickým pozadím a plány na zpřísnění systému sociálních dávek pro přistěhovalce ze 
zemí EU v Německu. 
 
Česká národní banka, Ministerstvo financí 
Pojistný trh pod drobnohledem finančních institucí uspěl 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 3, s. 23-25 
Příspěvek se zaměřuje na hodnocení oblasti pojišťovnictví v nejnovější Zprávě o finanční stabilitě, ve 
které ČNB identifikuje rizika finanční stability ČR pro nejbližší období na základě předchozího           
i očekávaného vývoje reálné ekonomiky, a v hodnotící zprávě oddělení Analýzy finančního trhu 
Ministerstva financí. Nejprve rozebírá výsledky zátěžových testů pojišťoven prováděných v dubnu 
2014 Českou národní bankou a rizika, kterým pojišťovny v současné době čelí. Dále shrnuje závěry 
hodnocení MF v oblasti neživotního a životního pojištění, dynamiky pojišťovnictví a produktových 
novinek. Seznamuje také se střednědobým výhledem českého pojistného trhu, jeho růstem, ziskovostí 
a tvorbou technických rezerv. - Pozn. 
 
Questionable claims : regulating big American insurers 
Sporná tvrzení : regulace velkých amerických pojišťoven 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8908, p. 74-76 
Americká pojišťovna Metlife byla označena za systémově významnou finanční instituci ("sifi"; "too 
big to fail"), proti tomuto označení se však brání. V článku je zmiňován také případ znárodněné 
pojišťovny AIG. 
 
Jaroslav Urban 
Rok 2013 ve znamení stability 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 3, s. 20-22 
Přehledné zhodnocení vývoje českého pojistného trhu a jeho základních ukazatelů za r. 2013 v oblasti 
neživotního i životního pojištění. Autor také poukazuje na nejzajímavější trendy a srovnává vývojové 
tendence se závěry z předchozího roku. 
 
Jan Němec 
Životní pojištění se mění jen minimálně 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 41, s. 32-34 
Seznámení se změnami v oblasti životního pojištění s daňovým zvýhodněním v ČR, které by měla 
přinést novela zákona o daních z příjmů od ledna 2015. Změny by měly zamezit obcházení daňové 
povinnosti a neplacení příspěvků na sociální a zdravotní pojištění v případě, kdy některé firmy 
využívají příspěvky na životní pojištění jako formu přilepšení k platu bez řádného zdanění tohoto 
příjmu. Autor upozorňuje na možné zneužití těchto změn ze strany nekalých finančních poradců a 
informuje o přípravě přesného postupu pojišťoven v případě úpravy stávajících smluv o životním 
pojištění. -- Viz i další příspěvky speciálu Životní pojištění na s. 36-39. -- Problematiku daňových 
odpočtů za zaplacené pojistné a příspěvků zaměstnavatele řeší také článek v čas. Euro č. 41/2014 
(13.10.2014), s. 57. -- Viz také příspěvek v HN č. 211 (29.10.2014), s. 1 a v HN č. 224/2014 
(18.11.2014), s. 19. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Thomas Grjebine 
30 ans de globalisation des cycles immobiliers 
30 let globalizace realitních cyklů 
Problemes économiques, No. 3095 (2014), p. 43-48 
Od 80. let 20. století dochází vlivem vývoje finančního systému a deregulace ke globalizaci realitních 
cyklů (tj. k synchronizaci národních cyklů a k velkým výkyvům v cenách nemovitostí). Autor se 
zabývá podrobněji zmíněnými příčinami globalizace cyklů a dále porovnává realitní cykly, které 
proběhly v letech 1985-1995 a 1997-2012. Součástí článku jsou dva informační boxy - o realitním 
cyklu v Německu, který představuje výjimku (není v souladu se světovým cyklem) a o situaci ve 
Francii. - Pozn. 
 
Daniela Šustrová 
Katastr nemovitostí po rekodifikaci soukromého práva 
Správní právo, Sv. 47, (2014) č. 6, s. 360-364 
Článek se věnuje právní úpravě nového katastru nemovitostí v ČR (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí), která navazuje na novou podobu občanského zákoníku a obnovuje zásady katastrální 
evidence známé a prověřené z minulosti doplněné o moderní prvky. Charakterizuje nejvýznamnější 
změny týkající se katastru nemovitostí od 1.1.2014, blíže se zabývá předmětem evidence; vklady a 
vkladovým řízením; vkladovým přezkumem, rozhodnutím a vyrozuměním. - Pozn. 
 
Daniel Chandler and Richard Disney 
The housing market in the United Kingdom : effects of house price volatility on households 
Bytový trh ve Spojeném království : dopady nestability cen bydlení na domácnosti 
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 3, p. 371-394 
Studie popisuje ekonomii trhu s bydlením a chování cen nemovitostí ve Velké Británii a osvětluje, 
proč jsou ceny bydlení proměnlivější než ceny na jiných trzích. Ilustruje nestabilitu cen nemovitostí ve 
srovnání s dalšími hlavními ekonomickými proměnnými ve Velké Británii. Následně pak zjišťuje a 
hodnotí ekonomické dopady nestability cen bydlení na chování domácností (v souvislosti s výdaji 
domácností, jejich zadlužením a zaměstnaností členů domácnosti) a to jak z pohledu vlastníků bydlení, 
tak z pohledu dostupnosti bydlení a osob, které chtějí změnit svoji bytovou situaci. - Pozn. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Ronnie Schöb, Holger Stein, Carola Fischer 
Einführung eines allgemeinen Mindestlohns in Deutschland : mögliche arbeitsmarktökonomische 
Wirkungen und Handlungsbedarf für den Mittelstand 
Zavedení všeobecné minimální mzdy v Německu : možné dopady z hlediska ekonomiky trhu 
práce a související potřebné aktivity středně velkých podniků 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 35, S. 1937-1944 
Zavedení všeobecné minimální mzdy (MM) v Německu představuje politický experiment, jehož 
výsledky závisí na stabilitě trhu práce. Vzhledem k odlišným podmínkám v jiných zemí nelze 
spolehlivě odhadnout vlivy MM v Německu: podniky se musí zaměřit nejen na analýzu své 
mzdové/platové struktury nebo projevy MM na nabídce produktů a služeb, ale také prověřit 
vnitropodnikovou organizaci včetně tvorby cen. Uvedeny jsou mezinárodní zkušenosti s vlivy MM na 
trh práce; prezentován je zákon o minimální mzdě (MiLoG), který platí od 16.8.2014. Orientační 
propočty dopadů MM. - Pozn. 
 
Wealth without workers, workers without wealth : the world economy 
Bohatství bez pracovníků, pracovníci bez bohatství : světová ekonomika 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8907, p. 14 
Technologické změny se promítají do situace na trhu práce: dochází k rostoucím nerovnostem mezi 
lidmi (bohatství lze vytvořit i s malým počtem zaměstnanců; manuální lidská práce je stále více 
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nahrazována stroji). Situace může vést k radikalizaci společnosti (xenofobie a protekcionismus v bohatších 
zemích, extremismus a nepokoje v chudých zemích). Zvýšená regulace však není řešením. Vlády by 
se měly snažit zvýšit produktivitu a zaměstnatelnost méně kvalifikovaných lidí tím, že budou naopak 
některá pravidla rušit, že budou zlepšovat bytovou politiku a investovat do dopravy. Nutná je také 
reforma vzdělávání. Opatření by měla být doprovázena daňovými kredity či dalšími subvencemi. -- 
Další rozvinutí tématu viz článek "The third great wave: special report on the world economy" (Avent, 
Ryan) v příl. tohoto časopisu, 15 s. 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 

č. 11/2014 
Vyšší minimální mzda - důsledky pro personální činnost. Zákon o zaměstnanosti - doklady. Výpověď 
zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. Zákon o inspekci práce - novela. Nelegální práce - 
právní důsledky (1.). Dohody v sociálním a zdravotním pojištění -  odlišnosti. Kódy používané ve 
zdravotní pojištění při zaměstnávání cizinců. 

Právo 

Marie Luise Graf-Schlicker 
Die Bedeutung des Insolvenzrechts für den Wirtschaftsstandort Bundesrepublik Deutschland - 
zugleich ein Plädoyer für die Harmonisierung von Insolvenz- und Steuerrecht 
Význam insolvenčního práva pro hospodářské stanoviště Spolkové republiky Německo - vč. 
obhajoby harmonizace insolvenčního a daňového práva 
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 16, S. 744-746 
Insolvenční právo v Německu je ústřední součástí hospodářského práva a umožňuje nejen spravedlivé 
rozdělení konkurzní podstaty, ale určuje i rámec případné sanace. Sanace nesolventních podniků se 
stala významným faktorem hospodářského stanoviště Německo, úspěšné sanace se však neodvíjejí 
pouze dle insolvenčního řádu, ale vyžadují soulad insolvenčního a daňového práva. Autor připomíná 
hospodářskou krizi sedmdesátých let, která přispěla k odstranění Konkurzního řádu coby "perly 
říšských justičních zákonů" a zavedení nového Insolvenčního řádu v roce 1999. Shrnuje cíle nově 
pojatých předpisů, hodnotí jejich následné naplnění a také postupné úpravy (zákon ESUG), které měly 
usnadnit podnikové sanace (jako např. ve Velké Británi či Francii), rovněž zdůrazňuje význam 
"povýšení" role věřitele a efektivizace plánu insolvenčního řízení. Dále seznamuje s nově 
připravovaným zákonem, který by měl usnadnit koncernové insolvence. V závěru je zdůrazněn 
význam podpory sanace, což vlastně znamená i ochranu veřejných rozpočtů, a také nezbytnost 
harmonizace insolvenčního a daňového práva (nevyjasněné otázky zdanění sanačního zisku). - Pozn. -
- Článek je součástí tematického bloku věnovaného platformě 51. Berliner Steuergespräch (nazvaného 
"Sanace, insolvence a daně") na s. 721-751. 
 
Anja Stehle 
Gute Geschäfte mit dem Knast 
Dobré obchody se žalářníky 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 172 (8.9.2014), S. 20 
Spolupráce německých firem s věznicemi se osvědčila - příklad vězeňského zařízení v Německu 
(Ravensburger) ukazuje, že vězeňské "provozovny" získaly v ekonomice své místo a mnohdy je tato 
spolupráce lukrativní nejen pro odběratele, ale výnosná i pro samotná vězeňská zařízení (příp. 
přebytky se přesouvají do zemských rozpočtů). I přesto, že ve všech spolkových zemích nekryje 
produkce vězení náklady a někdy je i ztrátová, zdůrazňuje se význam práce pro resocializaci; vězni 
obvykle dosahují 70procentního běžného pracovního výkonu, odměna se pohybuje mezi 1 - 2 €/hod. 
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Martin Děrgel 
Koordinační výbor ke spoluvlastnickým podílům 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 10, s. 2-10 
Vlastník versus spoluvlastník podle nového občanského zákona. Vlastnické právo, jeho povaha a rysy. 
Daňové odpisy při spoluvlastnictví. Stanovení vstupní ceny při zvýšení spoluvlastnického podílu. 
Osvobození příjmů při prodeji navýšeného spoluvlastnického podílu. Článek je doplněn stanovisky 
GFŘ k dané problematice, příklady, shrnujícím desaterem a testem na procvičení. 
 
Jana Drexlerová 
Korupce z pohledu trestního práva. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 10, s. 37-40 
Trestné činy korupčního charakteru, trestné činy úředních osob. Zneužití pravomoci úřední osoby, 
maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, trestný čin pletichy v insolvenčním řízení, sjednání výhody 
při zadání veřejné zakázky/veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při 
veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě. Trestní odpovědnost právnických osob, zásada souběžné 
nezávislé trestní odpovědnosti FO a PO, zavinění na straně právnické osoby, právnické osoby 
vyloučené z trestní odpovědnosti (ČR, ÚSC při výkonu veřejné moci). 
 
Ondřej Stehlík, Jakub Dohnal 
Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 18, s. 624-628 
Institut neplatnosti společnosti se vypořádává se situací, kdy dojde k platnému vzniku společnosti 
(spol. byla zapsána do obchodního rejstříku), navzdory tomu, že její ustavující právní jednání je 
stiženo takovou vadou, pro kterou neměla společnost vůbec vzniknout. Autoři se v článku zaměřují 
zejména na neplatnost společnosti s ručením omezeným a zjišťují, jaké jsou důsledky nastalé situace a 
jaké změny v rámci daného institutu přinesla rekodifikace soukromého práva. Shrnují procesní 
aspekty prohlášení společnosti za neplatnou a rozebírají důvody této neplatnosti dle občanského 
zákoníku a dle zákona o obchodních korporacích. - Pozn. 
 
Daniel Hušek 
Ochrana práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky. Část 2. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 43-48 
Příspěvek nejprve informuje o aktuálním vývoji návrhu zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví 
orgány Celní správy ČR, kterým by se měly principy ochrany práv duševního vlastnictví na vnitřním 
trhu EU přiblížit principům ochrany těchto práv při celním dohledu. Dále se věnuje některým 
institutům, jež návrh zákona obsahuje, a uvádí jejich principy a stručné odůvodnění. K pojmu 
"opatření", k ochraně na vnitrostátním trhu a následně k zadržení zboží, zjednodušenému řízení           
o zničení zboží a k bezúplatnému převodu padělků k humanitárním účelům. V závěru se autor krátce 
věnuje nařízení č. 608/2013 Sb. - Pozn. 
 
Bernd Hayo and Stefan Voigt 
The relevance of judicial procedure for economic growth 
Důležitost soudních postupů pro hospodářský růst 
CESifo Economic studies, Vol. 60, (2014) No. 3, p. 490-524 
Příspěvek k tematice vztahu mezi právním systémem státu a jeho hospodářskou výkonností. Autor 
překládaným empirickým výzkumem reaguje na názor, že procedurální formalismus podkopává 
hospodářskou efektivitu prostřednictvím podpory dobývání renty a korupce. Zaměřuje se na úlohu 
soudního systému a jeho postupů a hájí názor, že množství soudních postupů posiluje hospodářský 
růst zvyšováním předvídatelnosti soudních rozhodnutí. Za pomoci standardního modelu růstu zkoumá 
dopady patnácti soudních postupů na průměrnou míru růstu HDP na hlavu v 67 zemích za období 
1985-2003. V závěru pak interpretuje výsledky analýzy a rozebírá, proč má presumpce neviny 
negativní dopady na hospodářský růst. - Pozn. -- Viz i další příspěvky monotematického čísla Law and 
economics. 
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Aleš Hrubý 
Zcizení identity firmy 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 9, s. 14-15 
Článek se zabývá situacemi, ve kterých se firma může bez vlastního přičinění stát objektem trestné 
činnosti. Jedná se o krádež identity (různé formy - prostá krádež identity či jednorázové využití tzv. 
ready made společností k protiprávnímu jednání) a krádež společnosti (zmanipulování převodu 
obchodního podílu). Bojem proti zmíněným trestným činům se zabývá odd. 311 GŘC (Potírání 
daňových a celních podvodů). Autor článek doplňuje příklady z praxe, stručně uvádí možnou obranu 
proti daným situacím a komentuje související legislativu včetně jejích aktuálních změn (výše 
základního kapitálu u s. r. o.; sídlo obchodní společnosti). 
 
Robert Pelikán ; [rozhovor vedl] Jan Januš 
Zmírníme trestní odpovědnost firem : říká první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 41, s. 48-49 
V rozhovoru R. Pelikán informuje o chystaných změnách zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob, které by měly zmírnit aktuálně velmi přísnou odpovědnost firem za trestné činy (pravidla 
přičitatelnosti, změna v oblasti trestů a koncepce výčtu trestných činů). 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Florence Pinaud 
Des milliers d'emplois en perspective 
Perspektiva tisíců pracovních míst 
Problemes économiques, No. 3095 (2014), p. 23-30 
Stárnutí populace může v budoucnu zajistit hospodářský růst. Trh seniorů nabývá na významu, 
otevírají se nové příležitosti v oblasti služeb a pokročilých technologií. Tématem se zabývá i komise 
Inovace 2030 (Innovation 2030). -- Další články k tématu "stříbrné ekonomiky" (silver économie) na 
str. 5, 15, 31 a 37. -- Tématu se věnuje také časopis The Economist (č. 8908, říjen 2014, s. 75). 
 
Andrea Tkáčová 
Kompozitný súbežný indikátor hospodárskeho cyklu českej ekonomiky 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 45-60 
Jako hlavní ukazatel cyklického vývoje ekonomiky se v současné době užívá hrubý domácí produkt, 
resp. jeho cyklická složka. Pro sledování hospodářských cyklů je také možné využít kompozitní 
indikátor, který je pro každou ekonomiku jedinečný. Autorka v příspěvku navrhuje kompozitní 
souběžný indikátor (CCI, composite coincident indicator) pro českou ekonomiku, jenž by svojí 
povahou co nejvíce odpovídal cyklickému chování této ekonomiky, a dále ho porovnává s HDP a 
indexem průmyslové produkce. Seznamuje s metodikou tvorby CCI, s výběrem referenčních časových 
řad a souběžných cyklických indikátorů. Následně analyzuje vztahy CCI k HDP, k IPP a ke 
kompozitnímu předstihovému indikátoru (CLI). Porovnání jednotlivých možností monitorování 
českého hospodářského cyklu ukazuje, že vhodným nástrojem pro další použití je cyklická složka 
HDP a vytvořený kompozitní souběžný indikátor. - Pozn. 
 
Veronika Doležalová 
Průmysl ztratil pracovníky, ale ne svůj význam 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 10, s. 20-24 
Statistické porovnání stavu, struktury, zaměstnanosti a přidané hodnoty českého průmyslu mezi          
r. 2005 a r. 2012. Podrobnější pohled na odvětví těžby a dobývání; na zpracovatelský průmysl a 
dynamiku jeho vybraných odvětví; na podíly jednotlivých odvětví na přidané hodnotě zpracovatelského 
průmyslu a na vývoj počtu jejich zaměstnanců. Dále detailněji o vývoji v automobilového průmyslu,   
v hutnictví a slévárenství a v potravinářském průmyslu. 
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Julian S. Leppin 
The estimation of reservation wages : a simulation-based comparison 
Odhady rezervačních mezd : porovnání prostřednictvím simulace 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 234, (2014) No. 5, p. 603-634 
Rezervační mzda (tj. minimální odměna za práci, při které je jedinec ochoten nastoupit do zaměstnání 
či ji akceptovat jako mzdu) u zaměstnaných i nezaměstnaných osob není přímo zjistitelná. Cílem 
tohoto příspěvku je aplikace různých technik odhadu rezervační mzdy u obou těchto skupin a jejich 
následné zhodnocení. Autor za použití simulačních dat hodnotí přesnost jednotlivých metod odhadu. 
Pro zaměstnané osoby porovnává tři různé modely stochastických mezí (stochastic frontier models), 
pro skupinu nezaměstnaných používá Monte Carlo simulace a dále na takto simulovaná data aplikuje 
různé odhady. Následně zjišťuje, zda se rezervační mzda s ohledem na délku trvání nezaměstnanosti 
snižuje. - Pozn. 

Účetnictví 

Jiří Hula 
Audit konsolidačních balíčků a konsolidované účetní závěrky : výzva pro auditovanou 
společnost i auditora 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 10, s. 47-48 
Tzv. konsolidační balíčky (podklady s údaji z účetnictví pro potřeby konsolidace), jejich tvorba a 
omezující faktory (čas, volba účetního rámce, obtížnost dokumentace). Konsolidace na úrovni 
mateřské společnosti, možné komplikace (dceřiné podniky z jiných zemí, rozdílné měny, řešení 
obchodních podílů v konsolidačním celku). 
 
Zdeněk Morávek 
Investiční transfery u příspěvkových organizací v příkladech 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 19, s. 28-31 
Investiční transfery u příspěvkových organizací, postupy při účtování dotace charakteru investičního 
transferu, příklady. Vymezení pojmu transfer, investiční transfer, transferový podíl. 
 
Peter Oser, Christian Orth, Holger Wirtz 
Neue Vorschriften zur Rechnungslegung und Prüfung durch das Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz : Anmerkungen zum Referentenentwurf 
Nové předpisy k účetnictví a auditu na základě zákona o realizaci směrnice o účetním 
výkaznictví : poznámky k referentskému návrhu 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 34, S. 1877-1886 
Komentář k návrhu zákona BiLRUG, který by do německého práva měl transponovat evropskou 
směrnici reformující účetnictví. Příspěvek diskutuje a hodnotí nové zásadní změny a současně přináší   
i názorný přehled změn Obchodního zákoníku. Platnost změn pro roční a koncernové závěrky, 
kategorizace účetních jednotek a prahové hodnoty (aktiva, obrat, počet zaměstnanců), nově zavedená 
povinnost výkaznictví pro určitá podniková odvětví. - Pozn. 
 
Daniel Horad 
Odložená daň (od úplného začátku) 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 10, s. 20-29 
Smysl odložené daně, účtování o odložené dani, vznik odložené daně (rozdíl mezi výsledkem 
hospodaření před zdaněním a daňovým základem). Přechodné a trvalé rozdíly. Nejobvyklejší rozdíly 
(odpisy, opravné položky, rezervy). Výpočet odložené daně, volba daňové sazby, kompenzace 
pohledávek a závazků. Ověření výpočtu. 
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Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková 
Povinnosti spojené s přijetím služby od osoby neusazené v tuzemsku 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 10, s. 15-21 
Povinnosti spojené s přijetím služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku         
z pohledu DPH (okamžik vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu, postup při přepočtu cizí měny) a   
z účetního pohledu. Vysvětlení pojmů, příklady, test na procvičení. 
 
Martin Děrgel 
Věcná břemena v účetnictví a daních 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 10, s. 4-10 
Vlivem rekodifikace soukromého práva došlo k určitým změnám také v oblasti věcných břemen. Nový 
občanský zákoník nově rozděluje věcná břemena do dvou skupin - jde o tzv. služebnosti a reálná břemena. 
Autor vysvětluje oba pojmy a uvádí novinky v účtování věcných břemen, které přinesl zákoník. 
Podstatné je mj. to, že nově patří mezi nemovité věci i práva (např. právo stavby či věcná břemena      
k nemovitým věcem). Dále jsou popsány postupy z daňové oblasti (daň z příjmů fyzických a právnických 
osob u povinné i oprávněné osoby, věcná břemena v DPH). Článek je doplněn příklady z praxe. 
 
Zdeněk Morávek 
Závdavek versus záloha 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 10, s. 22-24 
Vysvětlení pojmu "závdavek", který se znovu objevil v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. 
Funkce závdavku (důkazní, zajišťovací a penalizační), rozdíl mezi závdavkem a zálohou. Účetní a 
daňové řešení. 
 
Zdeněk Morávek 
Změny v účetnictví příspěvkových organizací. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 10, s. 9 
Pokračování přehledu nejvýznamnějších změn ve vedení účetnictví příspěvkových organizací (reakce 
na NOZ), vymezení nákladů. Technické zhodnocení (zásahy do dlouhodobého ne/hmotného majetku 
uvedeného do užívání), závdavky, pacht, nově vymezené základní nákladové položky - spotřeba 
materiálu a ostatní služby, výnosy z činnosti. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 11/2014  
Drobný hmotný majetek - daň z příjmů a účetnictví. Finanční výsledek hospodaření ve výsledovce - 
druhové členění (2.).  
 
Účetní TIP  

č. 22/2014  
Aktuální informace - OSVČ a zdravotní pojištění - změny od 1. 1. 2015. Minimální výše nákladů 
spojená s uplatňováním pohledávky. Změny v dědění od 1. 1. 2014 z hlediska daně z přidané hodnoty.  

Veřejná správa 

 
Jana Vodáková 
Balanced Scorecard a měření výkonnosti 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014) č. 9, s. 17-24 
Tzv. balanced scorecard patří mezi moderní nástroje měření výkonnosti, hodnotící výkonnost podniku 
na základě vzájemných vlivů několika perspektiv - finanční, zákaznické, interních procesů a učení se a 
růstu. Nástroj lze implementovat i ve veřejném sektoru. Autorka nejprve představuje balanced 
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scorecard (jednotlivé perspektivy, proces implementace, cíle a indikátory) a dále se zaměřuje na 
specifika balanced scorecard ve veřejném sektoru (tzv. public sector scorecard) - finanční perspektiva 
je u veřejného sektoru modifikována na rozpočtovou perspektivu, odlišné jsou i cíle a měřítka. 
Uvedena jsou také možná rizika, která se při implementaci balanced scorecard mohou objevit. Článek 
je v závěru doplněn praktickým příkladem. -- Článek volně navazuje na příspěvek s tématem měření 
výkonnosti ve veřejném sektoru zveřejněný v předchozím čísle časopisu (7-8/2014). 
 
David Sláma 
Financování samospráv na Taiwanu 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 68-69 
Správní a ekonomická charakteristika republiky Taiwan; struktura veřejné správy (special cities/zvláštní 
města, provincie, kraje/county, okres/township: venkovský/rural township a městský/urban township, 
obec). Daňový systém, daňové příjmy a jejich dělení mezi obce, okresy, daně. Význam a zvláštnosti 
majetkové daně, oceňování (např. budov) pro daňové účely, přeceňování (po třech letech), nárok státu 
na vlastnictví půdy zakotvený v ústavě (Land Value Increment Tax). Rozdělování lokálních daní.       
V tabulce proporce příjmů a výdajů na lokální úrovni (průměr pro rok 2014). 
 
Jaroslava Kypetová 
Kraje se budou slučovat ... alespoň ty francouzské 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 66-67 
K návrhům na územní reformu ve Francii, kde funguje oddělený model výkonu státní správy a 
samosprávy. Vertikální zjednodušení správy v území, vytváření větších územních celků. Vznik 
nových regionů k 1.1.2016, zrušení departamentů v roce 2020. Vznik nové jednotky meziobecní 
spolupráce - metropole; metropole Grand Paris. V tabulce předběžně schválené superregiony. 
 
Lukáš Wagenknecht 
Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole 
Interní auditor, Sv. 18, (2014) č. 3, s. 14 
Ministerstvo financí dokončuje poslední úpravy předběžného návrhu zákona o vnitřním řízení a 
kontrole. Paragrafované znění návrhu zákona bude poté poskytnuto k diskuzi veřejnosti. Ačkoliv se 
ještě diskutuje nad parametry jednotlivých ustanovení návrhu, principy nové právní úpravy se již jasně 
rýsují. Návrh zákona vytváří ucelený rámec pro efektivní fungování veřejné správy. -- Viz též autorův 
článek Ucelený rámec pro efektivní fungování veřejné správy: návrh zákona o vnitřním řízení a 
kontrole, Veřejná správa 2014, č. 20, s. 11. 
 
Aleš Gerloch, Jan Tryzna 
O postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v soustavě státních orgánů a ke změně jeho kompetencí 
Správní právo, Sv. 47, (2014) č. 5, s. 265-282 
Příspěvek pojednává o postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v soustavě orgánů České republiky a 
rozebírá jeho ústavní zakotvení. Autoři diskutují, zda NKÚ zaujímá srovnatelné postavení v soustavě 
orgánů státní moci s orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní, a přiklánějí se k názoru, že má 
postavení pouhého nezávislého orgánu státu nadaného kontrolními pravomocemi. Na základě tohoto 
předpokladu dále rozebírají aktuální kompetence NKÚ a popisují dřívější i současné snahy o jejich 
změnu (v období 2001-2014). Zabývají se spornými místy navržené novely Ústavy, která by vedla ke 
změně kompetencí NKÚ. Jako nejproblematičtější spatřují rozšíření kontrolní činnosti NKÚ vůči 
územním samosprávným celkům. - Pozn. 
 
Josef Pravec 
Šrouby nad veřejnými zakázkami povolují : státní zakázky 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 40, s. 14-17 
K liberalizaci legislativy upravující veřejné zakázky v ČR. K připravované změně povinnosti zastavit 
řízení při jedné nabídce, k navýšení limitu na vícepráce, k institutu státní expertizy u zakázek nad 300 
milionů korun. Pohled na důsledky praxe zadávání zakázek na základě nejnižší ceny, na nárůst počtu 
řízení týkajících se zpochybnění výběrového řízení u ÚOHS i na kritické ohlasy připravovaného 
uvolňování legislativy. Grafy znázorňují vývoj objemu veřejných zakázek v období 2007-2013, 
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přehled deseti největších zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek i srovnání podílu na celkovém 
množství zakázek, kdy rozhoduje nejnižší cena, v jednotlivých evropských zemích. 
 
Matej Šandor 
Vybrané otázky eGovernmentu v ČR a právního jednání dle NOZ 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 9, s. 387-396 
Příspěvek se zabývá vybranými otázkami eGovernmentu, a to otázkami jeho definice a rozvoje a dále 
otázkou elektronického podpisu a elektronického právního jednání v rámci eGovernmentu. - Pozn. 
 
Martin Trojan 
Vzdělávání interních auditorů : Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 20, s. 15-17 
Interní auditor by měl rozumět nejen svému vlastnímu řemeslu, ale též obsáhnout i určitou úroveň 
činností, které audituje. Článek se zabývá znalostmi a dovednostmi auditora veřejné správy, certifikací 
pro interní auditory a vzdělávacím plánem Centra pro regionální rozvoj. 

Veřejné finance. Rozpočet 

David Sláma 
Financování veřejné dopravy ze státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 62-64 
Financování veřejné dopravy; peněžní toky ze všech úrovní veřejné správy, hlavní problémy 
financování. V grafech vývoj krajských dotací do železniční a autobusové dopravy v letech a finanční 
toky v regionální dopravě (železniční, autobusové, MHD). 
 
Věra Kameníčková 
Investiční dotace obcí pod drobnohledem 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 10, s. 12 
Trendy v podílu investičních dotací na obecních příjmech v letech 2010-2013; původ dotací, kumulace 
dotací, dotace na obyvatele. 
 
Michal Kozieł 
Konstituční aspekty limitace veřejného zadlužení na Slovensku 
Daně a finance, Sv. 2014, č. 2-3, s. 33-39 
Ústavní základy veřejných financí na Slovensku, limitace veřejného zadlužení na ústavní úrovni. Rada 
pro rozpočtovou odpovědnost, pravidla rozpočtové odpovědnosti, dluhová pásma; pravidla pro územní 
samosprávu. Přehled výjimečných situací, kdy jsou pozastavena pravidla omezení veřejného 
zadlužení. Limitace veřejného zadlužení na zákonné úrovni; Zákon o rozpočtových pravidlech veřejné 
správy. Výhledový plán výrazné redukce veřejného dluhu do roku 2027. - Pozn. 
 
Miroslav Matej 
Nad hospodařením obcí a krajů v letech 2014 a 2015 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 10, s. 10-11 
Rozpočtové hospodaření obcí v roce 2014 a předpokládaný vývoj v roce 2015; přerozdělování výnosu 
daní, příspěvek na výkon státní správy, procentní podíl obce na sdílených daních. Vývoj jednotlivých 
daňových příjmů obcí/krajů v roce 2014 a predikce pro rok 2015. - Pozn. 
 
Věra Kameníčková 
Příjmy obcí z hazardu 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 4, s. 24-25 
Daňové příjmy obcí z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných hracích zařízení; komentář ke 
struktuře a příjmům z hazardu v r. 2012 a v r. 2013 (na obyvatele/na obyvatele dle krajů/na obyvatele 
dle velikostních kategorií obcí). 
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Ivan Ryšavý 
Restitucemi církve "bohatnou", kraje to chtějí "zohlednit" 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 10, s. 7-9 
K otázce nového nastavení spolupráce mezi církvemi a obcemi/kraji v souvislosti s účinností zákona   
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V tabulce přehled dotací 
poskytnutých církevním institucím z krajských rozpočtů v letech 2001-2014. 
 
Nikolaj Terziev ; [rozhovor vedl] Michal Svoboda 
Účetnictví státu : rozhovor s Nikolajem Terzievem, ředitelem odboru Státní pokladna, 
controlling a účetnictví veřejného sektoru Ministerstva financí ČR 
Auditor, Sv. 2014, č. 7, s. 21-23 
Rozhovor se týká charakteristiky činnosti odboru Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného 
sektoru Ministerstva financí, projektu Státní pokladny, konsolidace v účetnictví veřejného sektoru, 
metodické podpory pro vybrané účetní jednotky a také nezávazného pracovního materiálu Ministerstva 
financí, ve kterém byly porovnávány položky výkazu zisku a ztráty vybraných účetních jednotek s položkami 
rozpočtové skladby a koncepčních změn v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví veřejného sektoru. -- 
Viz také rozhovor v HN č. 226/2014 (20.11.2014), sam. příloha Auditorské služby, s. 1. 

Zdravotnictví 

Javier Blas 
Big gap opens on forecasts about Ebola financial losses 
Na předpovědi finančních ztrát souvisejících s ebolou hledíme s otevřenými ústy 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38671 (9.10.2014), p. 2 
Virus ebola nejvíce postihl západoafrické země Libérii, Sierru Leone a Guineu. Nejhorší scénáře 
Mezinárodního měnového fondu a Světové banky předpovídají ekonomické náklady v miliardách 
dolarů. Ebola ovlivňuje v Africe cestování a turistický ruch, rovněž průmysl, zejména těžební. Z propuknutí 
krvácivé horečky mají prospěch firmy, které pracují na potenciálním léčení a vakcíně proti této nemoci. 
 
How to fix Obamacare : health care in America 
Jak zlepšit Obamacare : zdravotní péče v USA 
The Economist, Vol. 412 (2014), No. 8905, p. 12 
Existence fungujícího tržního prostředí v oblasti zdravotní péče v USA je jen iluze - ve skutečnosti 
mají Spojené státy jeden z nejdražších a nejkomplikovanějších systémů zdravotní péče na světě. I po 
zavedení Obamacare v systému přetrvává mnoho chyb. Budoucí reformy by měly postihnout 
především tři oblasti: zrušit daňové osvobození na pojištění financované zaměstnavatelem, zrušit 
povinnost firem toto pojištění nabízet; zvýšit zainteresovanost občanů na financování zdravotní péče; 
zajistit zprůhlednění cen. -- Další články k Obamacare a jeho účinnosti a k financování zdravotní péče 
v USA na str. 41-43. 
 
By Tara Watson 
Inside the refrigerator : immigration enforcement and chilling effects in Medicaid participation 
Uvnitř ledničky : vymáhání imigračního práva a demotivační účinky na účast v programu Medicaid 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6 (2014), No. 3, p. 313-338 
V článku je zkoumána souvislost mezi vymáháním imigračního práva v USA a účastí v programu 
Medicaid. V letech, kdy byla zavedena určitá restriktivní opatření vůči imigrantům, docházelo ze 
strany přistěhovalců k poklesu účasti v programu Medicaid a to i u přistěhovalců, kteří na účast měli 
nárok. Autorka tento jev vysvětluje pomocí tzv. "chilling efektu" (odrazujícího či demotivačního 
účinku). Tento termín se používá pro situace, kdy zavedení restriktivního opatření či regulace 
demotivuje občany od provádění činností, na které mají právo (důvodem je obava z postihu). 
Výsledky naznačují, že ochota občanů účastnit se určitého programu není ovlivněna pouze nastavením 
samotného programu, ale i širším počtem zdánlivě nesouvisejících opatření. - Pozn. 
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Jana Šimrová ... [et al.] 
The costs and reimbursements for lung cancer treatment among selected health care providers 
in the Czech Republic 
Náklady a úhrady léčby rakoviny plic u vybraných poskytovatelů zdravotní péče v České republice 
E+M Ekonomie a Management, Vol. 17, (2014) No. 3, p. 74-85 
Empirická studie přináší kalkulace nákladů na diagnostiku a léčení jednotlivců s různými stádii 
karcinomu plic v ČR. Zaměřuje se zejména na objektivizaci a zhodnocení těchto přímých a nepřímých 
nákladů z pohledu plátců (zdravotních pojišťoven) a poskytovatelů péče (nemocnic) za pomoci údajů   
z několika velkých nemocnic a specializovaných zdravotních středisek. Propočty naznačují, že se 
náklady léčby významně liší v závislosti na zvolených diagnostických a léčebných postupech. Ukazuje 
se, že současné nastavení úhradového systému vytváří odlišné podněty pro poskytovatele zdravotní 
péče a oni mohou jeho prostřednictvím dosáhnout jak plusové, tak mínusové účetní bilance. 

Zemědělství 

by Gregory Meyer 
Cereal excess 
Nadbytek obilí 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38658 (24.9.2014), p. 7 
Díky velké úrodě prudce stouply celosvětové zásoby obilí, což má za následek nižší příjmy pro 
zemědělce a možné zpomalení inflace cen potravin v bohatých i chudých zemích. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/42403074-3fe0-11e4-a381-00144feabdc0.html 

Ostatní 

Štěpán Jurajda ; [rozhovor vedla] Eva Hníková 
Stop podpoře pseudovědy 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 39, s. 12-15 
Rozhovor s ekonomem Š. Jurajdou, který je novým členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 
o řízení sektoru vědy a o zefektivnění rozdělování veřejných prostředků na vědu a inovace. Rozebírá 
nutné změny v nastavení kompetencí a zodpovědnosti za systém výzkumu, nedostatečné zázemí pro 
řízení daného sektoru i priority, na které se chce ve svém působení v Radě zaměřit (příprava 
analytických studií mapujících českou vědu, otevřená data a jejich další využití při vyhodnocování 
dopadů různých opatření a politik, změna systému hodnocení vědy). Vyjadřuje se také ke způsobu 
zjišťování dopadů programů na podporu inovací, k jeho možným metodám a na závěr komentuje 
některé vlastní výzkumné projekty. 
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Daně 

E-9524 
Ernesto Zangari 
Addressing the debt bias : a comparison between the Belgian and the Italian ACE systems 
Jak se vypořádat se zvýhodněným dluhovým financováním : porovnání belgického a italského 
systému ACE 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2014, 65 s. : tab., grafy, 
schémata, rámečky 
Systém daně z příjmů právnických osob obyčejně umožňuje daňovou uznatelnost úroků, zatímco 
výnosy z vlastního kapitálu nejsou považovány za odčitatelné náklady. V rámci investování tato 
asymetrie zvýhodňuje dluhové financování před financováním vlastním kapitálem. Zvýhodnění 
dluhového financování (debt bias) s sebou může přinášet různé distorze a ovlivnit volbu podniků při 
finančních přesunech a při přesouvání zisků. Slibným daňovým systémem zajišťujícím symetrický 
daňový režim mezi dluhy a vlastním kapitálem v podnicích je ACE (allowance for corporate 
equity/notional interest). Studie shrnuje a porovnává zkušenosti s alternativními systémy zdanění 
právnických osob typu ACE v Belgii a v Itálii. Porovnání se zaměřuje zejména na definování základny 
pro výpočet odčitatelné položky (allowance) a na systém zamezující jeho zneužití při vyhýbání se 
daňové povinnosti. Hodnotí také rozpočtové dopady zavedení ACE, údajnou roli v daňovém plánování 
a efektivitu ACE při zmírňování debt bias. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-38365-6 (brož.) 
 
27600VIII 
Alena Kohoutková a kolektiv autorů 
Daňový řád 2014. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s. 
Aktuálně k daňovému řádu od 1.1.2014 - přímá novela, daňová kontrola a postup k odstranění 
pochybností, zastupování, podávání dodatečných daňových přiznání a další aktuální problémy. Znění 
nálezu Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní důchodce (informace Finanční správy ČR           
z 8.8.2014). Stanoviska k dotazům z praxe, např. vyúčtování služeb pronajímatelem, vedení účetnictví 
společenstvím vlastníků jednotek, sleva na dani u starobních důchodců, nájemné v bytových 
družstvech, povinné evidence při uplatňování paušálních výdajů u OSVČ aj. - ISBN: 978-80-87367-
50-6 (brož.) 
 
E-9525 
Salvador Barrios, Gaëtan Nicodéme, Antonio Jesus Sanchez Fuentes 
Effective corporate taxation, tax incidence and tax reforms : evidence from OECD countries 
Efektivní zdanění právnických osob, daňová incidence a daňové reformy : na základě údajů ze 
zemí OECD 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2014, 56 s. : tab., grafy, 
vzorce 
Studie přináší syntetické měření úrovně efektivního mezního zdanění podniků na mezinárodní a 
meziodvětvové bázi pro tři výrobní vstupy (kapitál, práce a energetické daně). Autoři odhadují 
efektivní mezní daňovou sazbu (EMTR) pro vzorek 17 zemí OECD a jejich jedenácti výrobních 
odvětví za použití podrobných informací o daňových kódech v úhrnu za odvětví a se zohledněním 
intenzity užití výrobních faktorů v jednotlivých odvětvích. Tento komplexní rámec umožňuje 
analyzovat dopad změn daňové politiky prostřednictvím komparativní statistické analýzy a simulovat 
účinky daňového posunu na výrobní náklady. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-38371-7 (brož.) 
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E-9523 
by Giuseppina Cannas ... [et al.] 
Financial activities taxes, bank levies and systemic risks 
Daně z finančních aktivit, bankovní daně a systémové riziko 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2014, 23 s. : tab., grafy, 
vzorce 
Problematika doplňkového zdanění finančního sektoru navrhovaného v důsledku finanční krize a 
snižování systémového rizika. Autoři zkoumají, zda zdanění ve formě daně z finančních aktivit 
(financial activities tax, FAT) a bankovní daně může být dobrým prostředkem odrážejícím přispění 
jednotlivých bank k systémovému riziku, a jak by tato forma působila na další regulační opatření, 
která jsou součástí budoucího regulačního systému (zejména v EU). Používají mikrosimulační model 
bankovního systému SYMBOL (Systemic model of banking originated losses) a porovnávají 
potenciální daňové závazky bank v případě zamýšlené daně z finančních aktivit a v případě bankovní 
daně (bank levies). - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-38368-7 (brož.) 
 
27852 
Olga Holubová 
Osvobození od DPH : vybrané oblasti 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 95 s. 
Oblast DPH je harmonizována ve všech státech EU a osvobození je výjimkou z obecného pravidla. 
Publikace rozebírá činnosti ve veřejném zájmu osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně na 
vstupu: služby související se sportem, kulturní služby, zdravotní služby, dodání nemovitostí. 
Osvobození od daně vztahující se na intrakomunitární plnění: dodání zboží do jiného členského státu, 
vývoz zboží. Je porovnán text zákona s evropskými předpisy. Každé téma je doplněno příklady z praxe a 
otevřenými otázkami na konci kapitol. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-515-3 (brož.) 
 
E-9522 
CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CAPP 
Study on the impact of fiscal devaluation : final report TAXUD/2011/DE/338,                         
FWC No. TAXUD/2010/CC/104 
Studie dopadů fiskální devalvace : závěrečná zpráva TAXUD/2011/DE/338,                            
FWC No. TAXUD/2010/CC/104 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2013, 172 s. : tab., grafy 
Studie, připravená v konsorciu pod vedením CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 
zkoumá a porovnává makroekonomické a distribuční dopady fiskální devalvace (rozpočtově neutrální 
snížení zdanění mezd/práce spojené se změnou dalších daní nebo vládních výdajů) ve vybraných 
zemích (Francie, Itálie, Španělsko a Rakousko) a v Evropské unii jako celku. Analyzuje efektivnost 
fiskální (vnitřní) devalvace prostřednictvím kombinace makroekonomických a mikrosimulačních 
modelů, diskutuje také dlouhodobé dopady posunu od zdanění mzdy ke zdanění spotřeby. Autoři 
nejprve na základě odborné literatury a předchozích studií provádějí shrnutí dopadů fiskální devalvace 
a následně modelovým způsobem zjišťují výhodnost unilaterálního nebo multilaterálního provádění 
daňových posunů a odhadují jejich makroekonomické i mikroekonomické dopady ve zkoumaných 
zemích. - Pozn., 3 příl. - ISBN: 978-92-79-29748-9 (brož.) 
 
E-9521 
by European Commission 
Tax reforms in EU Member States 2013 : tax policy challenges for economic growth and fiscal 
sustainability 
Daňové reformy v členských státech EU 2013 : úkoly daňové politiky v oblasti hospodářského 
růstu a fiskální udržitelnosti 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2013, 118 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva nejprve podává přehled o daňových reformách realizovaných v členských státech EU v r. 2012 
a v první polovině roku 2013 a zkoumá, jak směry reforem působily na celkové daňové příjmy. 
Identifikuje také obecné trendy napříč EU a přináší popisnou typologii reforem odpovídající hlavním 
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myšlenkám evropského semestru. Následné dvě analytické kapitoly se zaměřují na vybrané problémy 
daňové politiky významné z hlediska zlepšování daňového systému jednotlivých států v době 
pomalého růstu a nutnosti fiskální konsolidace. Na základě systematického posouzení a třídění 
dostupných kvantitativních ukazatelů je zkoumána široká škála makroekonomických problémů 
spojených s udržitelností veřejných financí a posilováním daňové skladby podporující růst. Zpráva 
také objasňuje rozdíly mezi fiskální devalvací a "tax shifting" a na základě modelových simulací 
analyzuje účinky fiskální devalvace a daňového posunu od zdanění práce ke zdanění spotřeby. 
Závěrečná část volí analytický přístup k ekonomickým výzvám, kterým čelí státy EU s ohledem na 
formu zdanění jednotlivců a plnění daňové povinnosti (zdanění příjmů fyzických osob, rozšiřování 
základny u DPH, zdanění bydlení, ekologické daně, zlepšení správy daní a analýza vlivu zdanění na 
příjmovou nerovnost). - [2013] - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-79-33025-4 (brož.) 
 
E-9515 
Boryana Madzharova 
The effects of low corporate tax rate on payroll tax evasion 
Dopady nízké sazby daně z příjmů právnických osob na únik v oblasti daně ze mzdy 
Prague : CERGE-EI, September 2011, 38 s. : tab., vzorce 
Empirická analýza problematiky úniků v oblasti odvodů na sociální zabezpečení a daně ze mzdy         
v případě, že daň z příjmů právnických osob je ve srovnání s daní z mezd nízká. Autorka vytváří 
model, ve kterém zaměstnavatelé a zaměstnanci deklarují nižší mzdy daňovým úřadům, aby se 
vyhnuli srážkám z mezd. Používá panelová data na úrovni firem v Bulharsku za období 1997-2002, 
během něhož došlo k výraznému poklesu sazby daně z příjmů právnických osob a zároveň k značnému 
snížení nahlášených pracovních příjmů. Poukazuje na skutečnost, že problém těchto daňových úniků 
se v Bulharsku často vyskytuje, a studuje a kvantifikuje účinky sazeb daně ze mzdy a daně z příjmů 
právnických osob a jejich odlišných dopadů na přiznané mzdy a zdanitelný příjem firem. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-80-7343-251-5 (CERGE UK Praha, brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

27853 
Beáta Mikušová Meričková, Jan Stejskal 
Teorie a praxe veřejné ekonomiky 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 263 s. : il. 
Příklady z oblasti veřejné ekonomiky, které jsou realizovány ve veřejném zájmu. Např. vztah mezi 
státem a trhem, státní intervence, kdo rozhoduje a definuje veřejný zájem apod. Řešení těchto otázek   
v teorii veřejné ekonomie (jaké by mělo být řešení) a jejich konfrontace s realitou praxe. Autoři 
napomáhají vyvracet mýty a předsudky týkající se fungování veřejného sektoru. Názvy kapitol: 
Soukromá a kolektivní činnost; Existence veřejného sektoru ve smíšené ekonomice; Veřejný sektor ve 
smíšené ekonomice a jeho rozsah; Úloha státu v ekonomice v historických souvislostech; Alokační 
funkce státu; Redistribuční funkce státu; Stabilizační funkce státu; Teorie veřejné volby; Teorie 
vládnutí; Efektivnost veřejného sektoru; Hodnocení veřejných výdajových programů. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7478-526-9 (brož.) 
 
27866 
[vedoucí autorského kolektivu] Antonie Doležalová a kolektiv 
Učíme ekonomii 90 let 
Praha : Wolters Kluwer, 2011, 283 s. : il., faksim. 
Publikace přibližuje historii výuky ekonomie a vzniku Vysoké školy obchodní v Praze v roce 1919 a 
také osobnosti a události, které jsou s ní bezprostředně spjaty. Nabízí hledání odpovědí na klíčové 
otázky, které se týkají míry kontinuity a diskontinuity a míry politizace v ekonomickém vzdělávání     
v českých zemích (Československu) od počátku jeho institucionalizace v roce 1919 až do současnosti. 
Publikace popisuje vývoj Vysoké školy obchodní v meziválečném období a vývoj jejích 
institucionálních nástupkyň s přesahy do současnosti. Předmětem dalších analýz jsou myšlenkové 
koncepty osobností, které podobu ekonomické vědy a výuky ekonomie v uplynulých devadesáti letech 
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nejvíce ovlivnily (A. Bráf, J. Macek, R. Hotowetz, Č. Kožušník, F. Vencovský), a proměny způsobu 
výuky ekonomie. - ISBN: 978-80-7357-641-7 (váz.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

E-9530 
National Bank of Belgium 
Financial stability review 2014 
Přehled o finanční stabilitě z roku 2014 
Brussels : National Bank of Belgium, June 2014, 170 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva o stabilitě belgického finančního systému za rok 2013. Přináší analýzu stavu bankovního a 
pojišťovacího sektoru (hodnocení ziskovosti, kvality úvěrů, deleveraging a restrukturalizace aktiv, 
struktura financování a finanční závazky, solventnost) doplněnou o hlavní statistické údaje týkající se 
belgických úvěrových a pojišťovacích institucí do r. 2013 včetně. Následné tematické příspěvky 
rozebírají systém a nástroje makroobezřetnostní politiky; strukturální reformy v oblasti bankovnictví; 
shrnují nedávný vývoj na belgickém hypotečním trhu i nově zavedená obezřetnostní opatření a 
hodnotí indikátory včasného varování pro rizika týkající se trhu s nemovitostmi. Dále analyzují úlohu 
interních modelů při regulaci kapitálových požadavků bank a porovnávají parametry úvěrových rizik 
belgických bank. Následně se věnují dohledové a dozorové činnosti belgické centrální banky nad 
infrastrukturou finančního trhu v r. 2013 a vývoji a rizikům vyskytujícím se v prostředí pro 
poobchodní služby (post-trade services), zahrnující zejména zúčtování a vypořádání. - Pozn., příl. - 
(brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.nbb.be 
 
27858 
Tony Plummer ; [překlad Romana Hegedüsová, Radomír Čížek] 
Prognóza finančních trhů : psychologie úspěšného investování 
Brno : Computer Press, 2014, xv, 362 s. : il. 
Správné investiční rozhodování lze dosáhnout osvojením si tří vzájemně spolu souvisejících 
schopností: porozumět trhu po logické stránce, porozumět vlastním emočním reakcím na výkyvy trhu 
(tj. emoční inteligence) a schopnost objektivně se rozhodovat o budoucím postupu. Pro úspěšné 
spekulanty je dle autora prvním důležitým krokem pochopení psychologie chování davu a fenomén 
davu. Chování v rámci skupiny přestává být nahodilé. Publikace obsahuje výklad ve čtyřech částech: 
Logika iracionálního chování na finančních trzích (chování davu, role jednotlivce, cykly, předpovídání 
chování davu). Dynamika býčího/medvědího cyklu (dav na akciovém trhu, cykly, energetické propasti 
a protrendové šoky, spirála a zlatý řez, matematický základ cenových pohybů). Předvídání bodů 
obratu (fenomén cyklů, trojí povaha cyklů, ekonomické cykly, předvídání na základě cyklů, cenové 
formace na finančních trzích, princip Elliotových vln, informační šoky a korekce, potvrzení signálů     
k nákupu a prodeji). Psychologie obchodování (psychologie strachu a úspěchu). - 2. vyd. - Na obálce 
nápis Aktualizované vydání světového bestselleru. - ISBN: 978-80-265-0063-6 (váz.) 
 
27854 
René Kurka, Anežka Paříková 
Subjekty finančního trhu : vybrané aspekty likvidace a insolvence 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxi, 188 s. 
Pozice ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem. Subjekty finančního trhu, základní pojmy, 
definice jednotlivých subjektů a právní základ dohledu ČNB nad nimi (banky, spořitelní a úvěrní 
družstva, investiční společnosti, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, 
pojišťovny a zajišťovny). Publikace se na subjekty finančního trhu zaměřuje hned z několika úhlů 
pohledu: standardní fungování, zánik povolení nebo licence k jejich činnosti, zrušení a zánik. 
Následuje analýza ochrany vkladů a majetku třetích osob, problematika nucené správy a insolvence se 
zaměřením na zvláštní režim úpadku finančních institucí. Závěr práce tvoří stručný exkurs do 
problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Text je doplněn   
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o hypotetické příklady inspirované praktickými zkušenostmi. - Vyd. 1. - Seznam právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-7400-277-9 (brož.) 

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

E-9529 
Michal Mejstřík (editor) ; a kolektiv NERV 
Rámec Strategie konkurenceschopnosti 
Praha : Úřad vlády České republiky : Národní ekonomická rada vlády (NERV), 2011, 307 s. : barev. 
il., mapy 
Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu 
podnikání představuje analytický rozbor základních faktorů, které ovlivňují pozici ČR na 
mezinárodních trzích. Podrobněji se zpráva zabývá následujícími oblastmi: instituce, vzdělanost, 
efektivnost trhů zboží, služeb a práce ve vztahu k daním, rozborem finančních trhů, technologickou 
připraveností, zkvalitňováním charakteristik podnikání a inovacemi. Pro každou z uvedených oblastí 
identifikuje analýza vyhodnocení pozice ČR v porovnání s jinými státy EU i mimo EU, posouzení 
základních problematických oblastí a cílů a opatření, s jejichž pomocí by se měly zlepšit předpoklady 
pro konkurenceschopnost subjektů z ČR na globálních trzích. - 1. upr. vyd. - ISBN: 978-80-7440-050-6 
(brož.) 
 
E-9531 
by Jarko Fidrmuc ... [et al.] 
Slovakia: a catching up euro area member in and out of the crisis 
Slovensko: dohánějící člen eurozóny v době krize i po ní 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013, 28 s. : tab., grafy, rámečky 
Pro slovenské hospodářství, dohánějící úroveň dalších vyspělých ekonomik, znamenal vstup do 
eurozóny významnou změnu makroekonomického rámce. Studie popisuje, jak Slovensko v tomto 
kontextu překonávalo finanční krizi a jak dopadl jeho návrat k silnému hospodářskému růstu. Vývoj je 
porovnáván se situací Estonska a Slovinska, dalších dvou malých otevřených ekonomik, které 
nedávno vstoupily do eurozóny. - Pozn. - (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers 

Podnik a podnikání 

27848 
Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková 
Příspěvkové organizace 2014 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 267 s. : il. 
Výklad je rozdělen do dvou základních částí, a to z pohledu daní a účetnictví. Část věnovaná daním je 
rozdělena do kapitol podle konkrétních daní (z nabytí nemovitých věcí, z nemovitých věcí, z příjmů,   
z přidané hodnoty a silniční) a na praktických příkladech a souvislostech vysvětluje problematiku 
zdaňování příspěvkových organizací. Následuje výklad z účetní oblasti. Popsány jsou obecné principy 
účetnictví, podstata, úloha a funkce účetnictví příspěvkových organizací a právní regulace finančního 
účetnictví v ČR. Na ně navazují kapitoly obsahující příklady účetních souvztažností podle účtových 
tříd. - ISBN: 978-80-7478-527-6 (brož.) 
 
27862 
Pavel Běhounek 
Společnost s ručením omezeným : prakticky včetně účetnictví a daní [2014] 
Olomouc : ANAG, 2014, 365 s. 
Právní úprava s.r.o. Praktická řešení jak běžných situací vyskytujících se ve společnostech s ručením 
omezeným (rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu       
k účetnictví, zápůjčky poskytované společníky), tak i situací vyskytujících se jen občas (majetkové 
vypořádání společníků, převod, dědění podílu). Jednotlivé okruhy problémů vycházejí z výkladu 
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soukromého práva a jsou dořešeny do účetních a daňových důsledků. Toto vydání reaguje na 
rekodifikaci soukromého práva od 1.1.2014, tedy na nový občanský zákoník, zákon o obchodních 
korporacích a rejstříkový zákon. - 11. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7263-886-4 (brož.) 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

27861 
Marta Neplechová, Martin Durec 
Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 
Olomouc : ANAG, 2014, 359 s. 
Právní postavení vlastníků domů s byty a nebytovými prostory od 1.1.2014. Účetnictví vlastníků 
privatizovaných bytových domů: předpisy, metody, účtování, hospodaření, financování. Daňová 
problematika bytových družstev. Účetní postupy v závěru účetního období. Účetnictví společenství 
vlastníků (vznik, postupy, základní principy účtování, majetek). Daňová problematika společenství 
vlastníků. Společná problematika bytových družstev a společenství vlastníků (převody jednotek z majetku 
bytových družstev, odvody z různých druhů odměn, daňové aspekty vzniku nové jednotky v budově, 
daňová problematika nájmu a prodeje bytů ve vlastnictví fyzických osob). - 2. aktualiz. vyd. - Příloha 
obsahuje související právní předpisy. - ISBN: 978-80-7263-899-4 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

27857 
Jaroslava Ester Evangelu, Jiří Neubauer 
Testy pro personální práci : jak je správně vytvářet a používat 
Praha : Grada, 2014, 142 s. : il. 
Personální diagnostika - nástroje identifikace a definování pracovních, sociálních i osobnostních kvalit 
uchazeče o práci. Druhy diagnostických metod a modelové příklady jejich silných i slabých stránek. 
Standardizace diagnostických metod. Sestavování vlastních diagnostických metod. Test vědomostí, 
osobnostní dotazník, projektivní metoda. Výběrové řízení na vybrané pozice: postup, metody, 
testování, vyhodnocení. Příklady z praxe a doporučení. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5056-9 (brož.) 

Právo 

27855 
Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková, Jan Balarin 
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2079-2183] 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxiii, 503 s. 
Komentované znění čtvrté části občanského zákoníku - relativních majetkových práv, hlavy druhé - 
závazky z právních jednání. Kupní smlouva je od 1.1.2014 upravena ve své základní podobě pouze      
v občanském zákoníku v § 2079-2183. Publikace obsahuje rozbor jednotlivých typů kupní smlouvy 
(koupě movité věci, koupě věci nemovité, spotřebitelská kupní smlouva a koupě závodu), seznam 
nejdůležitější literatury i přehled judikátů. Zvláštní důraz je kladen na koupi v obchodě. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-521-3 (váz.) 
 
27863 
Jan Hurdík a kolektiv 
Občanské právo hmotné : obecná část : absolutní majetková práva 
Plzeň : Čeněk, 2014, 311 s. : il. 
Učebnice obsahuje základní charakteristiku soukromého, resp. občanského práva, látku obsaženou      
v obecné části předmětu (vývoj, systém, prameny, zásady, soukromoprávní vztah, právní skutečnost 
atd.). Následuje výklad věcných práv a právního nástupnictví, tj. absolutních majetkových práv 
(vlastnictví, práva vlastníků, držba, správa cizího majetku, dědické právo). - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7380-495-4 (brož.) 
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27850 
Karel Eliáš ... [et al.] 
Občanské právo pro každého  : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 358 s. 
Výklad principů a zásad nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Základní 
ideje nového soukromého práva. Porovnání rozdílů mezi starým a novým občanským zákoníkem. - 2., dopl. a 
aktualiz. vyd. - Vydáno ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners. - ISBN: 978-80-7478-493-4 
(brož.) 
 
27556II 
Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kolektiv 
Občanský zákoník : komentář. II, Rodinné právo (§ 655-975) 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxxi, 1349 s. 
Podrobný komentář zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a to § 655-975, rodinného práva.         
V úvodu je shrnut vývoj legislativy rodinného práva od roku 1918 v ČR. Následně je pojednáno           
o významu mezinárodního práva rodinného. Komentované rodinné právo má tyto hlavy: Manželství; 
Příbuzenství a švagrovství; Poručenství a jiné formy péče o dítě. Komentář je doplněn odkazy na 
související ustanovení a předpisy, na literaturu a judikaturu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-503-9 (váz.) 
 
27556V 
Milan Hulmák a kol. 
Občanský zákoník : komentář. V., Závazkové právo : obecná část (§ 1721-2054) 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xx, 2380 s. 
Podrobný komentář § 1721-2054 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Výklad jednotlivých 
ustanovení relativního majetkového práva (vznik závazků a jejich obsah, smlouva, obsah závazků, 
ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, společné dluhy a pohledávky, změny 
závazků, zánik závazků, zajištění a utvrzení dluhů). Komentář je doplněn odkazy na související 
ustanovení, předpisy, na literaturu a judikaturu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-535-0 (váz.) 
 
15392/68 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 68, ročník 2013 - I. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2014, 563 s. +1 CD ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 1 až 48 a usnesení č. 1 až 5 z roku 2013. - Vyd. 1. - CD ROM s obsahem a věcným 
rejstříkem všech dosud vyšlých svazků 1 až 68. - ISBN: 978-80-7400-557-2 (váz.) 
 
27859 
Ondřej Richter 
Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení : komentář : §165–204 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xii, 307 s. 
Komentář k § 165 až 204 insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) ve znění účinném od 1.1.2014. 
Tato pasáž zákona obsahuje obecnou část právní úpravy postavení věřitelů a uplatňování pohledávek   
v insolvenčním řízení. Upravuje otázky, se kterými se nejčastěji setkávají věřitelé, jejichž dlužník je    
v úpadku v režimu insolvenčního řízení. Komentovaná pasáž se týká všech procesních subjektů 
insolvenčního řízení (věřitelů, dlužníka, insolvenčního správce, insolvenčního soudu atd.). Výklad je 
doplněn souvisejícími ustanoveními, předpisy a judikaturou. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-549-7 (váz.) 
 
27864 
Michal Kincl, Jan Šlesinger 
Vyznejte se v sousedských sporech : vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku 
Brno : BizBooks, 2014, 50 s. 
Nová právní úprava občanského zákoníku, platná od roku 2014, je v případě sousedských sporů 
mnohem obsáhlejší a konkrétnější než ta předchozí. Příručka přibližuje možnosti řešení těchto sporů 
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včetně příkladů (vlastník pozemků, zneužívání vlastnických práv, přístup k nemovité věci, přivlastnění 
a nález věci). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-265-0254-8 (brož.) 
 
27865     Pouze prezenčně 
Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol. 
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxix, 746 s. 
Příručka obsahuje více než 420 vzorů ke všem částem nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
(obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva) a vzory 
společenských smluv podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Všechny vzory obsahují 
úvodní komentář. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-281-6 (brož.) 
 
27849 
Petr Bříza ... [et al.] 
Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxi, 745 s. 
Komentované znění zák. č. 91/2012 Sb. Po první třech částech s obecnými ustanoveními následují 
další: ustanovení pro jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů, právní pomoc ve styku s cizinou, 
řízení o úpadku, rozhodčí řízení a uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů, přechodná a závěrečná 
ustanovení a účinnost (1.1.2014). - Vyd. 1. - Přílohy. - ISBN: 978-80-7400-528-2 (váz.) 
 
27871I     Pouze prezenčně 
vedoucí autorského kolektivu Jan Lasák ... [et al.] 
Zákon o obchodních korporacích : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 2 sv. 
Rozsáhlý dvoudílný komentář k zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních 
korporacích). Komentář obsahuje citace z důvodové zprávy, judikaturu, odkazy na související 
ustanovení a předpisy české i EU. K příslušným ustanovením zákona jsou připojeny též pasáže 
věnované daňovým a účetním souvislostem nové úpravy. Právní stav publikace je k 1.1.2014. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7478-537-5 (váz.) 

Účetnictví 

27851 
Danuše Prokůpková, Michal Svoboda 
Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 150 s. : il. 
Praktická využitelnost účetnictví při řízení, plánování a rozhodování v organizacích veřejného sektoru. 
Účetnictví jako informační systém, jeho účel a koncepce. Předpoklady, zásady a prvky účetní závěrky. 
Využití a struktura účetních výkazů. Oceňování. Účetní metody a postupy. Finanční analýza účetních 
výkazů. Interpretace výstupů. Publikace přináší komplexní srozumitelný výklad s použitím 
modelových příkladů. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7478-522-1 (brož.) 
 
27860 
Jaroslav Sedláček 
Účetnictví přeměn obchodních korporací 
Praha : Čeněk, 2014, 219 s. : il. 
Problematika majetkových a kapitálových akvizicí, integrace a transformace obchodních korporací a 
konsolidace z pohledu účetního zpracování. Vedle základních principů a postupů účtování o uvedených 
transakcích je věnována pozornost i otázkám obchodního a daňového práva. Z obsahu: vklady do 
vlastního kapitálu obchodních korporací, spojování a rozdělování obchodních korporací, změna právní 
formy, insolvenční řízení a likvidace obchodních korporací, konsolidace majetku a kapitálu. Každá 
kapitola zahrnuje teoretický výklad, demonstrační příklady, otázky a kontrolní příklady. - ISBN: 978-
80-7380-508-1 (brož.) 
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Veřejná správa 

27867 
Marek Pavlík 
Jak úspěšně řídit obec a region : cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti 
Praha : Grada, 2014, 160 s. : il. 
Publikace shrnuje téma řízení ve veřejné správě, v obcích a regionech ve všech souvislostech. 
Poskytuje pohled na aktuální stav i trendy v činnosti veřejné správy také v komparaci se zahraniční 
praxí. Zabývá se metodikou efektivního řízení obce: koncepce, vize, procesy řízení, práce se 
zaměstnanci i občany, finance, vztah k městu a jeho okolí. Poskytuje kladné příklady ze zahraničí 
(benchmarking) - přístupy z několika měst Evropy a Spojených států. Závěrečná část publikace 
poskytuje přehled opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů (integrované přístupy v regionálním 
rozvoji, udržitelný rozvoj, lokální ekonomika, vnější vztahy na úrovni krajů, statistika, veřejné mínění, 
metoda "místní Agenda 21", zadávání veřejných zakázek atd.). Konkrétní zkušenosti jsou uvedeny na 
příkladu Jihomoravského kraje. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5256-3 (brož.) 
 
E-9526 
Ján Palguta 
Nonlinear incentive schemes and corruption in public procurement : evidence from the Czech 
Republic 
Nelineární podněty a korupce ve veřejných zakázkách : údaje za Českou republiku 
Prague : CERGE-EI, March 2013, 46 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie poukazuje na to, jak nelineární struktura regulace veřejných zakázek může vytvářet příležitosti 
ke korupci. Na základě údajů o českých veřejných zakázkách z let 2005-2010 autor odkrývá vzorce 
korupčního jednání veřejných zadavatelů a užitím polynomických regresí a lokálních lineárních 
estimátorů hustoty distribuce prokazuje, že zadavatelé manipulují s očekávanou hodnotou zakázek tak, 
aby mohly být zadávány méně transparentními postupy s omezenou účastí uchazečů. Manipulace 
zakázek se projevují vznikem ostrých nespojitostí v distribuci očekávané hodnoty zakázek. Zakázky se 
kumulují pod legislativními limity, které skokově určují volnost jednání zadavatelů, omezenost vstupu 
dodavatelů do zadávací soutěže a celkovou transparentnost zadávacího procesu. Autor ukazuje, že 
prvotní vznik nespojitostí časově přesně odpovídá zavedení limitů do legislativy veřejných zakázek, a 
odhaduje, že se manipulace týkají 8,6% všech podlimitních zakázek. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-
7343-287-4 (CERGE UK Praha, brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

E-9532 
by Lukasz Rawdanowicz 
Choosing the pace of fiscal consolidation 
Zvolit si tempo fiskální konsolidace 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012, 34 s. : tab., grafy, vzorce 
Schodky veřejných rozpočtů a nárůst státního dluhu v mnoha zemích OECD v posledních letech 
vyvolávají potřebu fiskální konsolidace. Optimální tempo fiskální konsolidace ale představuje dilema 
pro tvůrce politik v mnoha zemích. Autoři s cílem objasnit určující faktory konsolidace a jejich 
pravděpodobný kvantitativní dopad vytvářejí simulaci a prostřednictvím makroekonomického modelu 
představují vzájemné působení fiskální politiky, hospodářského růstu a finančních trhů. Hypotetická 
ekonomika je kalibrována tak, aby odrážela hlavní význačné rysy zemí OECD s fiskálními problémy 
(vysoké zadlužení, strukturální rozpočtový deficit, velká produkční mezera). Simulace zkoumá 
zejména, jak se optimální konsolidace mění v závislosti na úrokových šocích, různých fiskálních 
multiplikátorech, efektech hystereze a na odkládané konsolidaci. - Pozn., příl. - (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers 
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Ostatní 

27856 
Milada Lagová, Josef Jablonský 
Lineární modely 
Praha : Oeconomica, 2014, 300 s. : il. 
Učebnice uvádí do teorie lineárního programování a ilustruje na řadě příkladů jednotlivé metody a 
postupy používané v této oblasti. Názvy kapitol: Simplexova metoda; Dualita úloh lineárního 
programování; Postoptimalizační analýza; Dopravní problém; Celočíselné programování; Počítačové 
zpracování úloh lineárního programování. Teoretický výklad je doplněn řadou ilustračních příkladů a 
závěrečných cvičení. - Vyd. 3. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky 
a statistiky. - ISBN: 978-80-245-2020-9 (brož.) 
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