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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám lednové 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 tentokrát přináší přehledový článek 
Nové plány Evropské unie: unie kapitálových trhů. Téma 
zatím není v domácím tisku příliš diskutované. V zahraniční 
literatuře je často poukazováno na nejasné vyjádření budoucí 
podoby unie kapitálových trhů. Článek tak představuje 
příležitost, jak se seznámit s problematikou, jejíž význam 
může v budoucnu narůstat. 

Z aktuálních zpráv stojí za pozornost, že 1. ledna vstoupil 
v účinnost zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti, který 
by se do budoucna měl stát základem pro celou oblast 
kybernetické bezpečnosti a její politiku. Zákon je formulován 
velice obecně kvůli dodržení tzv. technologické neutrality, 
aby jej nebylo třeba měnit v důsledku vývoje v rychle se 
měnícím odvětví. O tom, koho se nové povinnosti nakonec 
skutečně dotknou, tak rozhodne především trojice prováděcích 
předpisů. Současné podobě jejich navrhovaných znění se 
věnuje článek Pro kybernetickou bezpečnost jsou klíčové 
prováděcí předpisy publikovaný v Právním rádci č. 12/2014. 
Z článku mimo jiné vyplývá, že navrhované změny by měly 
mít přímý dopad na veřejné úřady a soukromé společnosti 
provozující tzv. kritickou infrastrukturu a kritické informační 
systémy (energetika, vodovody a kanalizace). Povinnosti by se 
měly týkat i největších finančních ústavů. 

Věříme, že Vás pravidelný přehled nových informačních 
pramenů zaujme. Rádi Vám zajistíme plné texty článků            
i požadované knihy. 

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY     
 
Publikováno na webu MF 
 
Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/ 
strategie-financovani-a-rizeni-statniho-/2015/ 
strategie-financovani-a-rizeni-statniho-19987 
 
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních 
kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR              
s eurozónou – 2014 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ 
monitoring/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-
cr/2014/vyhodnoceni-plneni-maastrichtskych-
konve-19965 
 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 20. 12. 2014 –
 19. 1. 2015 se tentokrát věnuje tématu: 

Šedá ekonomika 

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 
 
Otevřená data Ministerstva financí 

Ministerstvo financí zveřejnilo své datové sady na novém 
portálu. Veřejnost má nyní přístup ke všem fakturám 
Ministerstva financí a seznamům státních dotací. 

http://data.mfcr.cz/ 
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Téma měsíce: Nové plány Evropské unie: unie kapitálových trhů 
Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3001, Vzdělávání a informační podpora 

 

Na podzim loňského roku se v souvislosti s nástupem nové Evropské komise objevily v zahraničním 
tisku informace o plánovaném vytvoření tzv. „unie kapitálových trhů“ (Capital Markets Union, CMU). 
Unie kapitálových trhů je jedním z témat, kterými by se měl zabývat britský eurokomisař Jonathan 
Hill. V  článku budou krátce představeny názory odborníků na toto téma, včetně okruhů, kterými by se 
program podle nich měl zabývat, a také některých kritických komentářů k tématu. 

Možnými výhodami unie kapitálových trhů a tím, jak mohou být v Evropské unii efektivněji 
využívány některé finanční nástroje, se zabývá ve své práci Unlocking Europe’s capital markets 
union1 Hugo Dixon. Autor v úvodu nejprve krátce popisuje rozdíly mezi bankovní unií a unií 
kapitálových trhů: zatímco projekt bankovní unie vznikl v reakci na krizi společné měny a primárně se 
tak týká eurozóny (ačkoli další země se mohou připojit také), unie kapitálových trhů bude směřovat 
k vytvoření jednotného trhu, a dotkne se tedy všech zemí Evropské unie. Hlavním cílem projektu by 
mělo být vyvinutí zdravých nebankovních zdrojů financování, které by zajistily ekonomický růst a 
podpořily zaměstnanost napříč celou EU. Dixon se dále zamýšlí nad tím, zda by nebylo vhodnější 
používat spíše termín „společný kapitálový trh“ (single capital market): tento termín by podle něj lépe 
vyjadřoval, že se plán týká celé Evropské unie, a zdůrazňoval by i souvislost s jedním ze základních 
principů EU, s volným pohybem kapitálu. V dalších částech článku se autor zabývá výhodami 
opatření. Uvádí pět možných předností – získání finančních zdrojů pro ekonomiku k podpoře jejího 
růstu, zvýšení schopnosti ustát šoky, zefektivnění měnové politiky, zvýšení konkurence na finančních 
trzích a v neposlední řadě také snížení rizika, že Velká Británie opustí Evropskou unii - unie 
kapitálových trhů by byla významnou příležitostí pro londýnské finanční centrum City; projektem byl 
navíc pověřen britský komisař.  

K tématu se dále vyjádřil Simon Lewis, výkonný ředitel Asociace pro finanční trhy v Evropě. 
V článku Lord Hill should not fear ambition in pursuing capital markets union2 nejprve reaguje na 
některé kritické komentáře, které se v souvislosti s projektem objevily, a dále navrhuje priority, které 
je nutné v oblasti kapitálových trhů vyřešit. Mezi kritickými komentáři se podle autora objevuje názor, 
že unie kapitálových trhů je spíše „slogan, který čeká na konkrétní program“. Lewis však říká, že téma 
je nepsaným cílem programu EU už od podpisu Jednotného evropského aktu v roce 1986. Nyní došlo 
pouze k tomu, že byl cíl explicitně vyjádřen. Pilíři, na kterých by unie kapitálových trhů měla stát, 
jsou podle něj tzv. 3 I – instrumenty (nástroje), investice a tržní infrastruktura. Mezi konkrétní priority 
by v blízkém časovém horizontu mělo patřit například vytvoření standardů pro vysoce kvalitní 
sekuritizace, zvážení harmonizace insolvenčního práva nebo přezkoumání daňových pobídek pro malé 
a střední podniky. 

Jedním z autorů, kteří se na vytvoření unie kapitálových trhů dívají skeptičtěji, je Simon Nixon, přední 
komentátor deníku Wall Street Journal. V článku The Riddle of Europe’s Capital Markets Union; 
Europe File: Who Really Knows What the EU’s Latest Buzz Is All About?3 nejprve uvádí, že nikdo 
zatím neví, co si pod termínem „unie kapitálových trhů“ představit, včetně komisaře Jonathana Hilla, 
který je za projekt zodpovědný. Jediné, na čem se všichni shodují, je podle něj záměr přiblížit 
evropský finanční systém finančnímu systému USA: zatímco v Evropě pochází 70 % finančních 
zdrojů od bank, v USA se z 80 % stará o financování trh. Jak ale zajistit alternativní zdroje 
                                                      
1 DIXON, Hugo. Unlocking Europe's capital markets union [online]. October 2014 [cit. 2015-01-13]. Dostupné 
z: 
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2014/unlocking_europes_capital_markets_
union_hugodixon_15.10.14-9870.pdf 
2 LEWIS, Simon. Lord Hill should not fear ambition in pursuing capital markets union. City A.M [online]. Nov 
3, 2014 [cit. 2014-01-13]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
3 NIXON, Simon. The Riddle of Europe's Capital Markets Union; Europe File: Who Really Knows What the 
EU's Latest Buzz Is All About?. Wall Street Journal (online) [online]. 05 Oct 2014 [cit. 2015-01-15]. Dostupné 
komerčně ze systému Proquest. 
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financování? Podle Nixona nelze jednoduše okopírovat americký model z důvodu odlišností, které 
existují mezi americkým a evropským finančním systémem. Mezi tyto odlišnosti patří rozdílná 
struktura hypotečních trhů a odlišná struktura firem. V Evropě vévodí trhu, na rozdíl od USA, spíše 
malé firmy, což není odrazem pouze historie a kultury, ale také důsledkem existence pravidel, která 
vlastníky odrazují od prodeje firmy. Převaha malých firem má opět vliv na podobu finančního 
systému: pouze banky obvykle znají místní prostředí, přičemž povědomí o místních podmínkách je 
nezbytné při půjčování prostředků malým firmám. Dosud se debaty týkaly zejména prvního z rozdílů 
– jak rozšířit evropský sekuritizační trh. Vypořádat se s druhým rozdílem by ale obnášelo provést 
kulturní změny. Evropská komise sice může v tomto ohledu udílet doporučení, snaha o reformu musí 
ale pocházet od členských států. Podle Nixona již zaznívají hlasy, že prvním krokem pro vytvoření 
unie kapitálových trhů by mělo být vytvoření regulatorního orgánu, v jehož kompetenci by byla 
harmonizace pravidel pro finanční trhy. To by však mohlo znamenat, že začnou vznikat nová a nová 
omezující pravidla, která budou pouze zvyšovat náklady financování, než aby zvyšovala bezpečnost 
na trzích. Dobrý úmysl se tak lehce může obrátit v krok špatným směrem. 

Další možná rizika, která se v souvislosti s unií kapitálových trhů mohou objevit, uvádí v článku 
Capital markets union: be careful, what you wish for…4 komentátor William Wright. Wright 
zmiňuje celkem deset hrozeb, které následně podrobněji rozvádí. Prvním rizikem je, že se unie 
kapitálových trhů stane druhořadým tématem: projekt nemůže sám o sobě vyřešit problémy, které 
v Evropě existují. Především je nutné, aby vlády členských států (zejména zemí, jako je Itálie nebo 
Francie) provedly základní strukturální reformy. V opačném případě se může stát, že evropská 
ekonomika bude dále stagnovat nebo klesat. V takové situaci unie kapitálových trhů nebude prioritou. 
Kapitálové trhy jsou navíc pouze jednou z oblastí, které má Jonathan Hill na starosti: Hill je 
komisařem také pro finanční stabilitu a finanční služby. Pokud by došlo k další bankovní krizi, plán na 
vytvoření unie by byl nejspíše pozastaven. Mezi dalšími možnými hrozbami Wright uvádí například 
přílišné ambice (problémy, které se objevily už v době podpisu Římských smluv, pravděpodobně unie 
kapitálových trhů nevyřeší; snažit se harmonizovat např. daňové nebo firemní právo by bylo jistým 
neúspěchem), či přílišnou regulaci nebo přílišnou složitost a nekonkrétnost programu: tým Willa 
Wrighta na základě pěti různých zpráv identifikoval celkem 99 doporučení, která různí autoři považují 
za podstatná. Autor ale uvádí, že by bylo vhodnější se zaměřit na menší počet konkrétních, ale 
dosažitelných a měřitelných cílů. 

Jak je možné vidět z uvedených článků, podoba budoucí unie kapitálových trhů zatím není zcela jasná. 
V zahraničním tisku se o programu podrobněji psalo naposledy na podzim, v českém tisku se téma 
téměř neobjevilo5. V průběhu letošního roku by nicméně měl být zveřejněn akční plán programu tak, 
aby v roce 2019, kdy stávající Evropské komisi končí funkční období, existovaly základní pilíře 
celého programu6. Jisté je, že se program dotkne všech členských států EU, tedy i České republiky. 
Bude proto zajímavé sledovat, jakým směrem se budou debaty o budoucí unii v průběhu roku ubírat. 

 

 

 

                                                      
4 WRIGHT, William. Capital markets union: be careful what you wish for… In: New Financial [online]. 
November 2014 [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://newfinancial.eu/capital-markets-union-careful-wish/ 
5 Mezi výjimky patří článek Kapitál a Evropa Jana Famfuleho a Pavly Břízové (FAMFULE, Jan a BŘÍZOVÁ, 
Pavla. Kapitál a Evropa. Respekt. 2015, 26(1), s. 28. ISSN 0862-6545).  
6 DIXON, Hugo, viz ref. č. 1 
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Daně 

Zigurds G. Kronbergs 
2014 corporate tax changes 
Změny v dani z příjmů právnických osob v r. 2014 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 11, p. 522-524 
Stručně ke změnám v oblasti daně z příjmů právnických osob v Lotyšsku od 1. ledna 2014. Zrušení 
možnosti přesunu daňových ztrát v rámci skupiny; zrušení spekulativních odpočtů úroků; zrušení 
srážkové daně na úroky a licenční poplatky; zavedení zvýšení daně na "mimořádné" dividendy; 
ukládání minimální daně; zavedení výraznějších odpočtů na vybrané typy výdajů na vědu a výzkum; 
nově definované "nadměrné úroky" a daňové změny týkající se zbavení se nemovitého majetku           
v Lotyšsku. - Pozn. 
 
Nor Azrina Mohd Yusof, Ming Ling Lai 
An integrative model in predicting corporate tax fraud 
Integrační model predikce daňových podvodů firem 
Journal of financial crime, Vol. 21 (2014), No. 4, p. 424-432 
V článku je vytvořen nový model predikce korporátních daňových podvodů. Model vychází ze tří 
dřívějších teorií - konkrétně jde o teorii zdůvodněného jednání (theory of reasoned action), teorii 
plánovaného chování (theory of planned behaviour) a tzv. teorii kosočtverečného podvodu (Fraud 
Diamond Theory). Na základě integrace teorií jsou určeny faktory, které přispívají k páchání podvodů 
ze strany manažerů. - Pozn. 
 
Claus Jochimsen and Eric Schiffer 
Anti-treaty shopping rules : section 50d-3 of the income tax act 
Pravidla proti "treaty shopping" : odstavec 50d-3 zákona o dani z příjmů 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 11, p. 517-521 
Autor v příspěvku rozebírá změny německého ustanovení týkajícího se zamezování zneužití 
ustanovení daňových smluv v mezinárodním daňovém plánování (treaty shopping) pro oblast 
dividend, úroků a licenčních poplatků. Vychází ze znění § 50d odst. 3 zákona EStG (o dani z příjmů)   
z r. 2007, diskutuje jeho nedávné úpravy platné od ledna 2012 a radí při jeho aplikaci. Zabývá se také 
eventuálním porušením evropského práva ze strany této německé úpravy proti zneužití. - Pozn. 
 
André Briese 
Außerbetriebliche Vermögenssphäre bei Kapitalgesellschaften? 
Mimopodniková sféra majetku u kapitálových společností? 
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 22, S. 1001-1011 
Rozbor k přípustnosti mimopodnikového majetku i pro kapitálové společnosti v Německu vychází z rakouské 
finanční judikatury, jejíž rozhodnutí se týkají především nemovitostí využívaných společnostmi 
(daňově neutrální majetek). Současně je interpretován názor Senátu Spolkového finančního dvora 
(BFH), který nepřipouští nepodnikovou sféru majetku; zohledněny jsou zásady zjišťování zisku pro 
daňové účely zdůrazňované BFH i kritický pohled autora na výklad a argumentaci. (Samostatná 
daňová) kvalifikace podnikového majetku, kvalifikace skryté výplaty zisku (podnikové výdaje), 
příklady. - Pozn. 
 
Pavel Běhounek 
Bezúplatná plnění v předmětu daní z příjmů po novele ZDP od 1. 1. 2015 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 12, s. 23-26 
Bezúročné zápůjčky, výprosy a výpůjčky po novele zákona o daních z příjmů od 1.1.2015. Různé typy 
půjček a zápůjček a změny v osvobození od daně. Vklady do obchodních korporací. Příklady. 
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Jindřich Klestil 
Budova sloužící více účelům - příklad výpočtu daně z nemovitých věcí 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 12, s. 29 
Stanovení daně ze staveb a jednotek u polyfunkčních budov s prostorami, které jsou pronajímány        
k různým účelům; podmínky nároku na osvobození od daně. Názorný příklad propočtu daně. 
 
Lucie Zdvihalová 
Celní a daňové příjmy k 30. 9. 2014 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 11, s. 6-7 
Celní a daňové příjmy na účtech Celní správy ČR k 30. 9. 2014. Příjmy z dovozu (DPH, spotřební 
daně, clo), příjmy z vnitrostátních spotřebních daní, dělená správa. 
 
Oscar Amerighi and Guiseppe De Feo 
Competition for FDI and profit shifting : on the effects of subsidies and tax breaks 
Soupeření o přímé zahraniční investice a přesun zisku : o účincích dotací a daňových zvýhodnění 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 3, p. 374-404 
Problematika cílené daňové soutěže a daňové koordinace mezi státy či regiony. Příspěvek zkoumá 
souvislosti mezi mezinárodním daňovým plánováním a investičními rozhodnutími firmy a jejich 
důsledky pro daňovou politiku. Autoři modelovým způsobem zjišťují dopady soupeření o přímé 
zahraniční investice na prosperitu regionů v situaci, kdy zahraniční nadnárodní společnosti mohou 
strategicky reagovat na odlišnosti v sazbách daně z příjmů právnických osob a přesunovat zdanitelný 
zisk do jurisdikcí s nižšími daněmi. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Daňové řešení zápůjček u věřitele [Zač.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 23, s. 2-8 
Účetní a daňové řešení zápůjčky u zapůjčitele (věřitele). Účtování zapůjčené částky (dlouhodobý 
finanční majetek, krátkodobá pohledávka). Bezúročná zápůjčka u věřitele. Úročené zápůjčky v daních 
z příjmů - u věřitele (způsob a čas zdanění úroků, posouzení úroků nižších než obvyklých, úroky ze 
zahraničí). Příklady. 
 
Hana Zídková 
Diskuse metod odhadů mezery DPH 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 3-15 
Problematika kvantifikace podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty. Pro odhad úniků na DPH je 
využíván výpočet tzv. mezery DPH, která může být definována jako rozdíl mezi teoretickou daní a 
skutečně vybranou daní. Autorka v první části popisuje jednotlivé metody odhadu mezery DPH 
využité v nedávných studiích, dále porovnává odhady mezery DPH pro Českou republiku v letech 
2006-2010 a na základě znalosti metod vysvětluje existující rozdíly v těchto odhadech. V závěru 
přináší doporučení nejvhodnější metody odhadu mezery DPH (metoda WAR). Autorka upozorňuje, že 
srovnání odhadů za r. 2010 naznačuje v ČR mezeru DPH zhruba ve výši 25 % teoretické daňové 
povinnosti. - Pozn. 
 
Xénia Makarová 
E(volúcia) kolkov po slovensky : úradné poplatky 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 47, s. 24-25 
Poplatky za správní úkony v SR; slabá místa realizace přechodu na e-kolky. 
 
Silke Kersting, Donata Riedel, Klaus Stratmann 
Es war einmal ein Steuerbonus ... 
Byl jednou jeden daňový bonus ... 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 225 (21.11.2014), S. 10-11 
Lepší tepelné izolace budov jsou dle spolkového ministra hospodářství základním prvkem úspěšné 
změny v energetické politice Německa (Nape/akční plán energetické efektivity), s plánovaným 
daňovým stimulem však nesouhlasí ani spolkový ministr financí ani zemští ministři financí. Důvodem 
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je především snaha zabránit výpadkům daňových příjmů tak, aby byla do roku 2020 naplněna nařízení 
dluhové brzdy, která stanovuje rozpočty s nulovými dluhy. Také mnozí ekonomové argumentují proti 
zvláštnímu daňovému odpisu na energetickou sanaci budov, dle jejich názoru se úsporný potenciál      
v sektoru budov "všeobecně přeceňuje" a účinnější by bylo začít u skleníkových plynů (doporučována 
je daň z CO2, která prodražuje topení). 
 
Andreas Musil 
Europäisches Beihilferecht und nationales Steuerrecht 
Evropské právo (nedovolené) veřejné podpory a národní daňové právo 
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 21, S. 953-957 
Příspěvek zkoumá význam evropského práva veřejné podpory pro národní daňové právo; nejprve 
vysvětluje postup ověřování skutkové podstaty veřejné podpory, kde je rozhodující atribut selektivity 
a stanovení referenčního systému. Z prezentovaných názorů vychází snaha nalézt vlastní řešení - na 
tomto základě jsou pak rozebírány různé skupiny národních předpisů: sanační daňové právo, patentové 
a licenční boxy, právo veřejně prospěšných organizací a zdanění podniků veřejné správy (v trvalé 
ztrátě). - Pozn. -- Problematice se věnuje i následující článek na s. 957-964. 
 
Donata Riedel 
Firmen fürchten die Lex Porsche 
Firmy se obávají zákona Porsche 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 213 (5.11.2014), S. 8 
Lex Porsche, prevence daňového úniku v Německu. Ke změně zákona o daních z příjmů, která se týká 
sporného paragrafu 50i ve prospěch rodinných podniků a má zabránit možnosti absence daňové 
povinnosti v případě, kdy se společník přestěhuje do zahraničí s (veškerým) firemním majetkem. 
Výhled na další úpravu dotčeného paragrafu tak, aby lépe reflektoval praxi, kdy např. syn/dcera s předčasně 
vyplaceným podílem (1 %) odjede pracovat do zahraničí - což ale brání strukturálním změnám ve firmě 
a přináší povinnost zdanit tiché rezervy. 
 
Lenka Filipová, Milan Mikulka 
Jak se od ledna změní daně 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 239 (9.12.2014), s. 18-19 
Přehledový článek zpracovaný ve spolupráci s KPMG obsahuje shrnutí hlavních daňových změn v ČR 
od r. 2015. K zavedení nové sazby DPH na léky i část potravin; omezení výdajových paušálů pro 
živnostníky; rozšíření plateb DPH odběratelem; zaměření se na transakce mezi spřízněnými osobami; 
"mini one stop shop"; zpřísnění úlev životního pojištění; změny ve zdanění penzistů; snížení limitů pro 
platby provedené v hotovosti na 270 tisíc korun; zrušení starých bankovních účtů jednotlivých 
finančních úřadů aj. -- Ke změnám v daňové oblasti od 1. ledna 2015 a k časovému odsunutí reverse 
charge viz také HN č. 244/2014 (16.12.2014), s. 1, 2-3 a HN č. 249/2014 (23.12.2014), s. 3 -- O omezení 
výdajových paušálů a dalších daňových změnách viz také čas. Euro č. 51-52/2014 (22.12.2014), s. 76-77. 
 
Petr Gola 
Jak vysoká je efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob? 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 12, s. 42-43 
Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob v ČR a její porovnání se zeměmi OECD, výpočet 
efektivního zdanění (dle české legislativy roku 2013). Daňové trendy (progresivní zdanění v USA; 
zvyšování nepřímých daní/DPH). 
 
Zdeněk Morávek 
Judikáty Nejvyššího správního soudu ČR k příspěvkovým organizacím 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014), č. 11, s. 12-13 
Autor popisuje nedávné judikáty Nejvyššího správního soudu týkající se příspěvkových organizací. 
Prvním z judikátů je rozhodnutí ohledně daňové uznatelnosti nákladů hrazených z fondu odměn          
u zdravotnického zařízení; druhý případ se týkal zoologických zahrad a toho, zda lze jejich provozování 
považovat za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet podle zákona o dani z přidané 
hodnoty. - Pozn. 
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Daniel Delhaes, Donata Riedel 
Maut mit vielen Fragezeichen 
Mýto s mnoha otazníky 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 210 (31.10.2014), S. 8-9 
Kritické připomínky k plánu zavedení nové koncepce mýta v Německu (od 1. 1. 2016), podle níž by 
mýtné za osobní automobily mělo být tuzemcům kompenzováno (prostřednictvím daně z motorových 
vozidel) a povinnost úhrady by se vztahovala pouze na cizince. Zpochybnění ekonomického efektu; 
elektronická viněta, personální zabezpečení výběru mýta a kontroly. -- Příspěvek o schválení 
zpoplatnění dálnic v Německu viz HN č. 246/2014 (18.12.2014), s. 15. -- Krátce k názoru Evropské 
komise na neústavnost poplatku s odkazem na "nepřímou diskriminaci" viz Handelblatt č. 242 z 16. 
prosince 2014, s. 12 (Pkw-Maut nicht EU-tauglich). 
 
Shafik Hebous 
Money at the docks of tax havens : a guide 
Peníze v docích daňových přístavů : základy problematiky 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 3, p. 458-485 
Studie přináší syntézu akademických příspěvků k tematice postavení a vlivu daňových rájů ve světové 
ekonomice. Na podnikových datech o zahraničních investicích získaných Deutsche Bundesbank a na 
základě statistik bankovního sektoru poskytovaných Bankou pro mezinárodní platby (BIS) 
dokumentuje chování nadnárodních společností, finančních aktiv a další relevantní skutečnosti týkající 
se odvětví daňových rájů. Jednotlivé kapitoly uvozují vybrané otázky následované analytickou 
odpovědí. Věnují se vývoji daňových rájů ve světě a jejich definování; vazbám mezi daňovými ráji a 
příjmem právnických osob; souvislostem mezi daňovými ráji a přesunem příjmů fyzických osob; 
pohledu na státy, které nejsou daňovými ráji, a zejména pak možným souvislostem mezi daňovými ráji 
a hospodářským rozvojem. Na závěr autor zvažuje, zda by odstranění daňových rájů z pohledu zemí, 
které daňovými ráji nejsou, vedlo jednoznačně ke zvýšení blahobytu. Zamýšlí se také nad tím, která 
strategie a opatření jsou při odstraňování daňových rájů nejvíce efektivní. - Pozn. 
 
Robert Břešťan 
Od stroje na rozbušky k soudu o daně : podpora vědy 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 51-52, s. 16-17 
Pohled na praktické problémy spojené s uplatněním odpočtu nákladů na výzkum a vývoj v ČR. 
Prostřednictvím sporu společnosti Elektropohony s finančními úřady kvůli neuznanému uplatnění 
odečitatelné položky je dokumentována složitost a míra nejistoty v otázce odpočtu na výzkum a vývoj. 
Odhady ukazují vysoké procento podniků, které nevyužívají nárok na odpočet; je zdůrazněna nejasnost 
pravidel pro uznání oprávněnosti a vhodnosti projektu a strach z postihů ze strany správce daně. 
 
Petr Weikert 
Opatrně s tím Chorvatskem : registrační pokladny 
Euro, Sv. 2014, č. 51-52, s. 50 
Upozornění na údajné problémy systému centrální registrace tržeb v Chorvatsku, který má být vzorem 
pro připravovaný systém v ČR, a pohled na možná řešení těchto potíží v případě zavádění 
registračních pokladen v Česku. 
 
Aleš Hrubý 
Případ RIVER 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 11, s. 14-15 
Autor v článku krátce popisuje případ s krycím názvem RIVER - jde o případ krácení DPH, na jehož 
odhalení se podílel tým Kobra ve spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí ČR. 
V návaznosti na případ je v článku popsán proces odhalování daňových trestných činů (různé varianty 
postupu - trestně-právní, kooperativní, varianta efektivního konsenzu). 
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Václav Benda 
Roční vypořádání a oprava odpočtu ke konci roku 2014 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 23, s. 19-24 
Základní podmínky pro uplatňování nároku na odpočet DPH (dle předpisů platných v roce 2014), 
zkrácený nárok na odpočet daně. Roční vypořádání (v daňovém přiznání), vypořádání odpočtu daně ze 
záloh na pořízení dlouhodobého majetku, oprava odpočtu v poměrné výši. Příklady. 
 
Jan Hájek 
Rovnost a diskriminace v zajetí zákona o dani z přidané hodnoty 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 22, s. 794-796 
K principu rovnosti či zákazu diskriminace v oblasti hmotného práva veřejného. Autor v příspěvku 
poukazuje na nerovnost plynoucí z dosavadní úpravy daně z přidané hodnoty pro tzv. identifikované 
osoby, jež jsou zároveň plátci této daně v jiném členském státě. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Smrt podnikatele a zaměstnance a daňové povinnosti v roce 2014 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 12, s. 15-19 
Dopady nového pojetí dědického práva v novém občanském zákoníku a změn dalších právních 
předpisů na daňovou povinnost v souvislosti s úmrtím podnikatele či zaměstnance; daňová povinnost 
zůstavitele, přechod daňové povinnosti, daňové tvrzení, dodatečné daňové tvrzení, daňové přiznání, 
prohlášení k dani. Zvýhodnění dědice dle zákona o daních z příjmů v případě zachování posloupnosti 
v podnikání. Smrt plátce a DPH. -- K tématu viz též Daňový expert č. 6 z 2. 12. 2014, s. 12-18. 
 
Ivan Macháček 
Solidární zvýšení daně v daňovém přiznání za rok 2014 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 23, s. 8-14 
Uplatnění solidárního zvýšení daně u fyzických osob, které mají: příjmy ze závislé činnosti nebo ze 
samostatné činnosti. Solidární zvýšení daně u OSVČ a zaměstnance za rok 2014; uplatnění solidárního 
zvýšení daně v případě spolupráce osob. Příklady. 
 
Pavel Matějka 
Stanovení a počítání lhůt při správě daní 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 12, s. 34-39 
Lhůty při správě daní. Základní rozlišení lhůt, lhůta objektivní/subjektivní. Lhůta procesní a 
hmotněprávní. Určení lhůty k provedení úkonu a její počítání, lhůta stanovená: dobou kratší než jeden 
den, podle dní, podle týdnů, měsíců nebo let. Běh lhůty pro správce daně. Zachování lhůty, 
prodloužení lhůty, navrácení lhůty v předešlý stav. Ochrana před nečinností správce daně, pokyn MF-4. 
 
Pietro Mastellone 
The emergence and enforcement of green taxes in the European Union. Part 1 
Vznik a vymáhání ekologických daní v Evropské unii. Část 1. 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 11, p. 478-490 
Autor přináší teoretický pohled na vznik a zavádění ekologických daní v EU. Tato první část se věnuje 
environmenálnímu zdanění jako ekonomickému nástroji ochrany životního prostředí a vývoji 
ekologických daní podle mezinárodního práva. Zaměřuje se na způsoby snižování negativních 
externalit v oblasti životního prostředí, přístupy v jejich internalizaci ("command-and-control" approach - 
CAC; "market-based" approach) i na úlohu OECD v ekologickém zdanění a vytváření PPP (polluter-
pays principle/ekologické škody hradí znečišťovatel). - Pozn. -- 2. část je publikována v č. 12/2014. 
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Gerlinde Verbist and Francesco Figari 
The redistributive effect and progressivity of taxes revisited : an international comparison 
across the European Union 
Znovu o efektu přerozdělování a daňové progresivitě : mezinárodní porovnání v rámci Evropské unie 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 3, p. 405-429 
Studie redistribuční funkce přímých daní. Autoři provádějí empirický výzkum existence souvislosti 
mezi příjmovou nerovností před zdaněním a přerozdělením pomocí daní. Zjišťují, zda společnosti       
s větší nerovností příjmů více redistribuují prostřednictvím daní. Zaměřují se také na testování vztahu 
mezi progresivitou daní a průměrnou mírou zdanění a zjišťují, zda země dosahují stanovené míry 
přerozdělení spíše za pomoci vysokého stupně progresivity nebo nastavením vyšší míry zdanění. 
Používají mikrosimulační model pokrývající země EU-15 EUROMOD a porovnávají redistribuční 
účinky příspěvků na sociální zabezpečení a přímých daní za období 1998-2008. Odděleně posuzují 
míru snižování příjmové nerovnosti za pomoci daně z příjmů fyzických osob, příspěvků na sociální 
zabezpečení a dalších přímých daní (zejména zdanění kapitálových příjmů a nemovitého majetku). - 
Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u režimu přenesení daňové povinnosti 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 23, s. 15-19 
Boj s daňovým únikem, režim daňové povinnosti v případě: dodání investičního zlata, 
specifikovaných druhů odpadu a šrotu, převodu povolenek na emise skleníkových plynů, poskytnutí 
stavebních či montážních prací. Povinnost přiznání a úhrady daně, den uskutečnitelného plnění, nárok 
na odpočet daně. Plnění bez použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vystavování dokladů v rámci 
režimu přenesení daňové povinnosti, vedení evidencí, předkládání výpisu z evidence správci daně.     
K návrhu novely o DPH s účinností od 1.1.2015. 
 
Veronika Dvořáková, Pavel Dvořák 
Změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2015 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 12, s. 2-9 
Přehled změn z titulu novelizace zákona o daních z příjmů (a dalších zákonů) s účinností od roku 
2015. Změny: ve zdanění fyzických osob, u předmětu daně a osvobození od daně, ve zdanění příjmů 
ze závislé činnosti, zdanění příjmů ze samostatné činnosti, ostatních příjmů, uplatňování 
nezdanitelných částí základu daně, solidárního zvýšení daně, týkající se správy daně. Zrušení projektu 
JIM. Změny v zákoně o rezervách. - Pozn. 
 
Norbert Schneider, Jan Perrar 
Zur Reichweite des Abzugsverbots für Bestechungsgelder und "damit zusammenhängende 
Aufwendungen" : Anmerkung zum BFH-Urteil vom 14.05.2014 - X R 23/12, DB0666120 
K rozsahu zákazu odpisu úplatků a "s tím související výdaje" : poznámka k rozsudku 
Spolkového finančního dvora ze 14.05.2014 - X R 23/12, DB0666120 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 43, S. 2428-2434 
Rozsah zákazu odpisu v případě peněz na úplatky a také nákladů spojených s trestním řízením či (náhrady) 
hodnot propadlých na základě rozsudku. Komentář a rozbor k rozsudku, rozhodnutí z pohledu 
daňového práva a praxe trestního práva. - Pozn. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 1/2015  
Přiznání k dani silniční za rok 2014. Daňové zvýhodnění na děti - včetně změn pro rok 2015 (2.).  
Dotazy z praxe k daňovému zvýhodnění na děti. Daňové přiznání za rok 2014 - podpora odborného 
vzdělávání. Daňová ztráta (a její uvádění v přiznání k dani).  Úprava odpočtu  na konci roku 2014. 
Poskytnutí elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani. Výzvu správce daně je třeba brát 
vážně.  
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Daňový a účetní TIP  

č. 1/2015  
Stručný přehled sazeb sociálního pojištění od 1. 1. 2015. Sleva na za umístění dítěte v předškolním 
zařízení. Změny ve zdravotním pojištění 2014/2015. Sazbová novela zákona o DPH od 1. ledna 2015. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Roman Hušek, Tomáš Formánek 
Alternativní specifikace, odhad a identifikace vektorových autoregresí 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 52-72 
Autoři příspěvku ukazují, jaké důsledky pro interpretaci, vlastnosti a použití vektorových autoregresí 
(VAR modelů) mají alternativní způsoby jejich specifikace, odhadu parametrů a identifikace. 
Zkoumají dopady postupů používaných pro neomezený redukovaný tvar modelu VAR, označovaný 
jako standardní tvar, a také pro tzv. strukturní model vektorových autoregresí (SVAR model), který je 
východiskem pro odhad tzv. funkcí odezvy. Zároveň jsou odvozeny i vztahy mezi oběma způsoby 
prezentace VAR modelů a vysvětleny odlišnosti v jejich interpretaci a uplatnění při 
makroekonomických analýzách a prognóze. Součástí příspěvku je i zhodnocení kladů a záporů 
aplikace vektorových autoregresí a jejich srovnání s ekonometrickými strukturními modely 
simultánních rovnic a modely všeobecné rovnováhy. 
 
Lukáš Kučera, Karel Brůna 
Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v České republice  
v letech 1999-2012 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 5, s. 605-629 
Změna stavu zásob (ZSZ) patří k nejvíce volatilním složkám užití HDP. Autoři příspěvku se snaží 
potvrdit nebo vyvrátit tezi, že položka ZSZ hraje významnou roli v utváření výsledné variability HDP, 
a to i přes skutečnost, že patří z hlediska hodnoty mezi nejméně významné výdajové složky HDP.      
V návaznosti na tuto tezi identifikují hlavní determinanty variability trendových a cyklických složek 
ZSZ a pomocí VAR modelu odhadují vzájemný vztah mezi cyklickými komponentami ZSZ, soukromými 
úsporami a importem. V teoretické části představují koncept makroekonomického pojetí ZSZ jako 
výsledku střetu očekávání firem o budoucí poptávce a realizace neočekávaného poptávkového šoku. 
Zdrojem tohoto šoku mohou být strukturální a cyklické změny v tvorbě soukromých úspor a         
jejich nestabilní přenos do importu. Současně je tento makroekonomický pohled konfrontován                       
s mikroekonomickým pojetím zásob v obchodní a výrobní firmě. - Pozn. 
 
Andreas Schabert and Sweder J.G. Van Wijnbergen 
Sovereign default and the stability of inflation-targeting regimes 
Platební neschopnost státu a stabilita režimu cílování inflace 
IMF Economic Review, Vol. 62, (2014) No. 2, p. 261-287 
Studie modelovým způsobem analyzuje vliv interakce měnové a fiskální politiky na makroekonomickou 
stabilitu. Hledá odpověď na otázku, zda může agresivní cílování inflace vést k makroekonomické 
nestabilitě v případě, že je vysoká míra veřejného dluhu spouštěčem obav z platební neschopnosti 
státu. Autoři pracují s modelem malé otevřené ekonomiky s plovoucím devizovým kurzem a 
bezvadnými mezinárodními kapitálovými trhy a jeho prostřednictvím zjišťují účinky zpětné vazby 
nákladů na dluhovou službu na pravděpodobnost platební neschopnosti. Výsledky ukazují, že jestliže 
reálné zadlužení působí na očekávánou platební neschopnost státu, tak makroekonomická stabilita 
založená na daňové politice slabě reagující na veřejné zadlužení vyžaduje pasivní měnovou politiku. - 
Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Katharina Slodczyk 
Albtraum für Fälscher 
Noční můra pro padělatele 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 233 (3.12.2014), S. 32 
Zavedení nové 12hranné jednolibrové mince ve Velké Británii od roku 2017 (současné jednolibrové 
mince jsou z jedné třetiny padělané); odhady souvisejících nákladů v běžném životě (úprava 
hracích/nápojových automatů, parkovacích zařízení atd.). Plán zavedení bankovek z plastických hmot 
v roce 2016; polymerové bankovky ve světě. 
 
K. Leitel ... [et al.] 
Angriff auf die Sparkultur 
Útok na kulturu spoření 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 212 (4.11.2014), S. 30-31 
Reálnost dopadů negativních úroků na úspory německých domácností; v grafech kvóta úspor v letech 
2008-2014 a porovnání této kvóty s vybranými zeměmi. -- K tématu viz též HB, č. 214 ze 6. listopadu, 
s. 36-37 (Unruhige Nächte für Sparer). 
 
Lukáš Vincent 
Bitcoin: rok na draka 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 48, s. 46-47 
Příspěvek mapuje vývoj tržní hodnoty i očekávání spojených s virtuální měnou bitcoin v průběhu 
posledního roku. Zdůrazňuje vysokou volatilitu ceny bitcoinu, věnuje se argumentům zastánců i odpůrců 
této alternativní měny, těžení bitcoinů a významným investorům v dané oblasti. -- Viz také příspěvek 
v HN č. 13/2015 (20. ledna 2015), s. 2. 
 
Josef Pravec, Jan Němec 
Česko se topí v dluzích 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 50, s. 8-11 
Problematika vzrůstajícího zadlužení domácností, osobních bankrotů a exekucí majetku v ČR. Pohled 
na "typického" nejohroženějšího dlužníka; řešení nadměrného zadlužení prostřednictvím návrhu na 
osobní bankrot (v r. 2013 jich bylo soudně schváleno 19 tisíc); exekuce s neplatnou rozhodčí 
doložkou; problémy dlužníků a důvody jejich platební neschopnosti. Poradna při finanční tísni; 
bankovní a nebankovní registry dlužníků. 
 
Deutsche Bundesbank 
Der Start in die Bankenunion : der einheitliche Aufsichtsmechanismus in Europa = Launch of 
the banking union: the Single Supervisory Mechanism in Europe 
Spuštění bankovní unie : jednotný bankovní dohled v Evropě 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 10, S. 45-67 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 10, p. 43-64 
Evropský jednotný bankovní dohled (Single Supervisory Mechanism, SSM) byl zahájen 4.11.2014 a 
jeho spuštění je prvním významným krokem ke zvýšení kooperace dohledové praxe v Evropské unii. 
Příspěvek rozebírá motivaci ke vzniku SSM, rámec působnosti jednotného bankovního dohledu 
(systémově významné banky a méně významné banky) a uvádí, které německé finanční instituce 
spadají do skupiny systémově významných. Seznamuje se zahajováním přímého dohledu ze strany 
ECB. Dále se podrobně zabývá dvojí rolí ECB jako centrální banky i nejvyššího orgánu dohledu a 
jejím institucionálním uspořádáním; praktickými způsoby práce v SSM (Joint Supervisory Teams, 
SSM supervisory manual, dohledové postupy a vyšetřovací pravomoce ECB, správní pokuty a další 
postupy) i otázkami finančního a personálního zajištění SSM. V závěru krátce analyzuje výhled 
jednotného mechanismu pro řešení problémů bank v EU - Single Resolution Mechanism (SRM), který 
se má stát druhým pilířem bankovní unie. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 
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Full of holes : setting monetary policy by popular vote 
Plné mezer : určení monetární politiky hlasem voličů 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8915, p. 62 
Švýcarsko prodalo mezi lety 1990 a 2005 polovinu svých zlatých rezerv. Nyní se chystá referendum, 
zda by měly být rezervy opět navýšeny. Případné navýšení by ale znamenalo víc škody než užitku. 
 
Martina Kláseková 
Hypotekárna schizofrénia 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 47, s. 50 
Úvěrové úlevy v SR (přesuny zatížení klienta dle novely bankovního zákona); povinnost banky 
povolit odklad splátek klientům do 35 let, kteří mají úvěr na bydlení a narodilo se jim dítě. 
 
Daniel Deyl 
Když jüan přebíjí dolar : protiruské ekonomické sankce mohou akcelerovat odklon světové 
ekonomiky od americké měny 
Euro, Sv. 2014, č. 47, s. 52-54 
Rusko stále výrazněji pociťuje kombinaci ekonomických sankcí ze strany Západu a klesajících cen 
ropy, nyní se jej politici USA a Velké Británie ještě snaží izolovat od mezibankovní platební 
platformy SWIFT. Příspěvek rozebírá možná rizika a nechtěné vedlejší důsledky sankcí vůči Rusku a 
zaměřuje se zejména na vytváření systému alternativních obchodních a finančních kanálů mezi 
Ruskem a Čínou (a dalšími obchodními partnery) a na možný ústup dolaru z pozice globální rezervní 
měny i důsledky tohoto stavu pro americkou a světovou ekonomiku. Připojené časové schéma 
dokumentuje rozvíjení paralelního komerčního ekosystému v rámci světové ekonomiky a užší rusko-
čínskou spolupráci v mnoha oblastech. 
 
Low-calibre munitions : the falling yen 
Munice s nízkým kalibrem : klesající jen 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8915, p. 65 
Japonsko v posledních letech oslabovalo svou měnu s cílem podpořit export, k růstu vývozu však         
z různých důvodů nedochází. Čína s Jižní Koreou obvinily japonského premiéra Šinza Abeho z pokusu   
o měnovou válku, tyto obavy jsou však přehnané. 
 
Miroslav Titze 
Menová politika Federálneho rezervného systému v rokoch 1929-1933 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 5, s. 701-719 
Příspěvek pojednává o problematice řízení likvidity bankovního systému Fed v letech 1929-1933 v širších 
souvislostech bankovní krize. V první části se autor zabývá možným konfliktem mezi měnovými 
nástroji a cíli Fed v daném období, ve druhé části se věnuje implementaci měnové politiky Fed před 
vypuknutím krize v USA. V další části rozebírá jednotlivé faktory na straně nabídky a poptávky rezerv 
bankovního systému USA v různých fázích bankovní krize. Následně pak interpretuje vývoj 
úrokových sazeb v kontextu bankovní krize 1929-1933, tyto sazby byly mnoha členy Výboru pro 
operace na volném trhu Fed považovány za významný ukazatel podmínek na trhu rezerv. Ukazuje se, 
že řízení likvidity bankovního systému prostřednictvím "cílení" rezerv by mohlo být jednou z hlavních 
příčin selhání Fed a krize likvidity z dlouhodobého hlediska vyústila až k drastickému omezení zlatého 
standardu. - Pozn. 
 
Jan Šovar, Ondřej Mikula 
O komanditní společnosti na investiční listy 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 11-12, s. 305-311 
Předpisy ke kolektivnímu investování; právní formy investičních fondů, charakteristika komanditní 
společnosti na investiční listy s vyjádřením k výkladovým otázkám a analýzou změn z titulu novelizovaných 
zákonů k oblasti kapitálového trhu. Ručení komanditistů, neveřejnost údajů o komanditistech. 
Charakteristika investičních listů, náležitosti, forma a převod investičního listu, hromadný investiční 
list. Založení a vznik komanditní společnosti na investiční listy, společenská smlouva. Zánik účasti 
společníků. - Pozn. 
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Ishani Tewari 
The distributive impacts of financial development : evidence from mortgage markets during US 
bank branch deregulation 
Distribuční účinky finančního rozvoje : důkazy z hypotečních trhů během deregulace 
amerických bankovních poboček 
American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 6 (2014), No. 4, p. 175-196 
Během 80. let 20. století a na počátku 90. let byla v USA odstraněna dřívější omezení pro banky. Ta 
bankám zakazovala otvírat pobočky v jiných státech. Autor zkoumá, zda se zrušením regulací došlo    
k nárůstu hypoték a jak se deregulace projevila u různých demografických skupin obyvatel (skupiny 
podle příjmu, věku a etnického původu). Dochází ke zjištění, že hypotéky vzrostly především u obyvatel 
s nižšími a středními příjmy, mladých obyvatel a Afroameričanů. Dále autor zkoumá spojitost 
deregulace a implementace nových technologií ze strany komerčních bank. - Pozn. 
 
The pros and cons of a SWIFT response : financial sanctions 
Pro a proti vyloučení ze SWIFT : finanční sankce 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8914, p. 55-56 
Evropská unie zvažuje odříznout Rusko od systému platebního styku SWIFT. Odříznutí od SWIFT je 
silný, avšak velmi riskantní nástroj. Pokud se používání SWIFT jako sankčního nástroje více rozšíří, 
hrozí například, že systém ztratí svoji neutralitu; že si dotčené státy vytvoří nový, konkurenční systém 
či že se ztíží odhalování financování terorismu a praní špinavých peněz. -- K tématu také viz HN        
č. 237/2014 (5.12.2014), s. 6. 

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

by Anjli Raval and Neil Hume 
A new chapter for Opec? : oil markets 
Nová kapitola pro OPEC? : ropné trhy 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38710 (24.11.2014), p. 7 
Po letech stability čelí kartel producentů ropy dlouhotrvajícímu napětí kvůli nízkým cenám. Někteří členové 
prosazují omezení produkce, ale mají obavu, že silnější členové budou chtít hrát o podíl na trhu. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/64c2485e-70a4-11e4-8113-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#slide0 
 
by Kathrin Hille 
Buckwheat blues : Russia's economy 
Pohankové blues : ruské hospodářství 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38712 (26.11.2014), p. 7 
Po snaze nepřipouštět si následky západních sankcí a klesajících cen ropy rostou obavy Rusů z prudkého 
poklesu rublu. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/0f7c09ae-73cc-11e4-82a6-00144feabdc0.html 
#axzz3Kve0yIwY 
 
Miroslav Zámečník 
Dobrá cesta plná drahých objížděk : transformace 
Euro, Sv 2014, č. 45, s. 26-29 
Shrnující pohled na moderní ekonomické dějiny Československa před r. 1989 (při příležitosti 25. výročí 
sametové revoluce) a na následné strukturální změny v závislosti na rozpadu východního bloku a 
SSSR. Autor vyzdvihuje skutečnost, že se Československo jako nejprůmyslovější země východního 
bloku stalo bez trhů investičně nezajímavou oblastí. Dále rozebírá, která zásadní hospodářskopolitická 
rozhodnutí první poloviny devadesátých let se dle jeho názoru měla dělat jinak, a hodnotí dopady 
posttransformační recese i odezvy českého ekonomického myšlení na nedávnou finanční krizi. Graf 
přináší údaje o meziročním poklesu HDP na začátku 90. let v bývalém SSSR, Rusku, Česku a Finsku. -- 
Cestu k zavedení tržní ekonomiky v ČR po r. 1989 mapuje příspěvek v čas. Ekonom č. 51/2014, s. 42-46. 
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Financování vodohospodářské infrastruktury : co je ztěžuje? 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 11, s. 24 
Hledání/možnosti rezerv na udržování vodohospodářského majetku v ceně vody; jednotná solidární 
cena vody, podílníci na ceně vody (SVS, SčVK, stát), surová voda, praxe poplatků a zdanění vody v EU. 
 
Michel Dupuy 
Les interdépendances entre les grandes économies 
Vzájemná provázanost mezi velkými ekonomikami 
Problemes économiques, Hors série 6 (2014), p. 51-57 
V důsledku globalizace vzrostla vzájemná závislost velkých ekonomik. Autor analyzuje příčiny 
vzájemné provázanosti (mezinárodní obchod a kapitálové trhy) a uvádí důsledky, které z toho plynou 
pro hospodářskou politiku. Vzájemná provázanost ekonomik snižuje manévrovací prostor jednotlivých 
států; mezinárodní spolupráce je čím dál nezbytnější (a to nejen v období hospodářské krize). - Pozn. -- 
Článek byl zveřejněn ve speciálním čísle časopisu, které se věnovalo současné podobě světové ekonomiky 
a obchodu a nerovnováze mezi různými státy. Těchto témat se týkají i další články v tomto čísle. 
 
Ondřej Houska 
Převážně neschopná : za současné ekonomické problémy vděčí Itálie vlastní liknavosti k reformám, 
soudí přední evropští experti 
Euro, Sv. 2014, č. 51-52, s. 64-66 
Analýza důvodů italské ekonomické stagnace, které jsou zejména institucionální a strukturální 
povahy. Autor vychází z nedávných odborných prací tří ekonomů, kteří se situací Itálie a pozicí země 
v eurozóně zabývali: F. Fubiniho, L. Zingalese a L. Bini Smaghiho. Zvažuje také možné vystoupení 
Itálie z eurozóny, jeho náklady a přínosy možné devalvace měny. Zdůrazňuje nutnost uskutečnění 
zásadních reforem týkajících se především trhu práce, justice, státní správy, zdanění práce, aj. 
 
Russia's wounded economy 
Zraněná ruská ekonomika 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8914, p. 13 
Rusko může být recesi blíže, než je ochotno si připustit. Příčin je více - závislost ekonomiky na ropě, 
jejíž cena v poslední době klesá; sankce ze Západu; zadlužení firem, které jsou z většiny vlastněny 
státem a očekávají od něj finanční pomoc. Situaci příliš neprospívá ani zahraniční politika Vladimira 
Putina. V případě recese hrozí, že se nepříznivý stav promítne i do ekonomik zemí, jež jsou na obchodu 
s Ruskem závislé a že vznikne tlak na odstranění sankcí. -- K tématu také článek na str. 24-26:      
"The end of the line: the Russian economy". 
 
by Jeremy Grant 
Singapore tests success : Southeast Asia 
Singapur prověřuje svůj úspěch : jihovýchodní Asie 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38713 (27.11.2014), p. 7 
Zatímco si městský stát Singapur připomíná 50 let nezávislosti, politická strana, kterou založil Lee 
Kuan Yew, se snaží zachovat hospodářský zázrak. Demografické posuny však představují nové výzvy. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7a90de64-6fd9-11e4-a0c4-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3KdblTxcw 
 
Martin Kölling 
Vom Ende eines Experiments 
O konci jednoho experimentu 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 222 (18.11.2014), S. 8-9 
Abenomika; komentář k vyčíslení negativního efektu a dopadům zvýšené DPH na japonskou 
ekonomiku. Propad HDP, recese. 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

18 

Nicole Bastian ... [et al.] 
Wo die Welt viel Geld verbrennt 
Svět, kde se spaluje spousta peněz 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 224 (20.11.2014), S. 10 
Subvenční politika některých asijských zemí, která byla dosud nasměrována na podporu benzínu, 
prochází přehodnocením. Analýzy dotací totiž ukázaly, že laciný benzín míjí cíl - nejchudší vrstvy, 
které z úlev profitují jen v malé míře. Zdůrazňuje se, že je nutné zvolit státní podporu velmi chudých 
lidí v jiné formě a s výraznější efektivitou. V tabulce přehled zemí s nejvyšší úrovní subvencí na 
fosilní pohonné hmoty. -- Navazující článek na s. 11 se věnuje pašování laciného venezuelského 
benzínu (0,015 USD/l) do Kolumbie, což pro Venezuelu znamená roční ztrátu cca 15 - 25 mld. USD 
(Die niedrigsten Preise der Welt). 
 
Miroslav Zámečník 
Zvláštní období míru : Rusko 
Euro, Sv. 2014, č. 50, s. 14-16 
Současný obraz Ruska v kontextu světové ekonomiky a pohled na jeho další ekonomickou strategii. 
Autor nejprve rozebírá zpomalování ruské ekonomiky a brzdy jejího růstu, zmiňuje dopady sankcí, 
snižování cen ropy a následného poklesu rublu. V další části analyzuje a hodnotí strategické 
hospodářské plány prezidenta Putina k řešení nastalé situace ("deofšorizacija" - návrat kapitálu, 
strategie "spoléhání se na vlastní síly", currency surrender, proklamace o zvyšování investic a dosažení 
rychlejšího tempa růstu). Grafy ukazují vývoj ruského HDP, nezaměstnanosti, veřejných financí, podíl 
investic na ekonomickém růstu Ruska, příspěvek ropy k vývoji reálného HDP a reálné zhodnocení 
rublu za období 2000-2013. 

Informatika. Počítače 

Should digital monopolies be broken up? 
Měly by být digitální monopoly rozbíjeny? 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8915, p. 11 
Evropská unie se snaží omezit výsadní postavení firmy Google na evropském trhu (oddělení 
vyhledávačů od dalších služeb). V článku jsou zmíněny důvody, proč by internetové monopoly 
neměly být regulovány podobným způsobem, jako běžné monopoly (nižší bariéry vstupu do odvětví, 
pomíjivost technologických monopolů). Za snahou Evropského parlamentu regulovat internetové 
monopoly stojí dvě příčiny: ochrana evropských firem a ochrana osobních údajů uživatelů. Současné 
snahy EU však vedou spíše k ochraně firem, než k prospěchu uživatelů. -- K tématu také článek 
"Everybody wants to rule the world: internet monopolies" na str. 19-22. 
 
Kamila Hájíčková 
Stanovisko CCBE k důvěryhodnému evropskému cloudu 
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 11, s. 12-13 
Podpora vývoje a přijetí cloudových služeb v Evropě. Konkrétní připomínky CCBE (Rady evropských 
advokátních komor) ke zprávě Evropské komise vyhotovené pro evropské veřejné i soukromé 
organizace, která přináší doporučení ohledně nákupu a prodeje cloudových služeb v bezpečném a 
důvěryhodném prostředí. Standardy ochrany osobních údajů. Establishing a trusted cloud Europe. - 
Pozn. 
 
Kateřina Surmanová 
U Prahy vyroste centrální mozek veřejné správy 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 235 (3.12.2014), s. 3 
Podnik Státní pokladna - Centrum sdílených služeb. Informace o důvodech vzniku tohoto státního podniku, 
který má zajišťovat informační služby pro rezorty státní správy a správu kritických dat. Od r. 2016 by 
měl také spravovat elektronickou evidenci tržeb a kontrolní výkazy daní. K dalším plánům na rozvoj 
tohoto technologického centra. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

by Peter Spiegel 
Barroso's long goodbye : European politics 
Barrosovo dlouhé loučení : evropská politika 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38694 (5.11.2014), p. 7 
Poslední den ve funkci předsedy Evropské komise vysvětluje José Manuel Barroso svou činnost 
během deseti let v úřadu. Obhajuje své činy během krize eura, rozhovorů s Ukrajinou či jednání          
s velkými státy EU. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4624563a-640b-11e4-8ade-00144feabdc0.html 
#slide0 
 
Daniel Deyl 
Cena za brexit : odchod Británie z Evropské unie se stal reálnou možností. Co by to na 
kontinentě i na ostrovech znamenalo v praxi? 
Euro, Sv. 2014, č. 50, s. 47-49 
Příspěvek informuje o snahách Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) o vystoupení Velké 
Británie z EU (tzv. brexit) a o zvyšující se podpoře této myšlenky ze strany britských voličů. Dále 
rozebírá pozici premiéra Camerona v dané situaci, očekávané referendum o vystoupení Británie z EU   
i nejasné případné důsledky brexitu. Následně pak zvažuje podobu Evropy po britském odchodu, 
případné členství VB v EFTA nebo EEA, změnu pravidel vstupu na britský trh práce a požadavky na 
zpřísnění imigrace. Tabulka prezentuje různé scénáře odhadu ekonomických dopadů odchodu z EU na 
britskou ekonomiku. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Deutsche Bundesbank 
Die deutsche Wirtschaft in der internationalen Arbeitsteilung : ein Blick auf die 
Wertschöpfungsströme = The German economy in the international division of labour: a look at 
value added flows 
Německé hospodářství z pohledu mezinárodní dělby práce : zkoumání toků přidané hodnoty 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 10, S. 29-44 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 10, p. 27-42 
Posledních dvacet let probíhá urychlování integrace německé ekonomiky do globálního obchodu se 
zbožím a službami. Příspěvek rozebírá německý zahraniční obchod s ohledem na přidanou hodnotu; 
zabývá se rozšiřováním globální poptávky, rozdělením hodnotových řetězců a zbožovými toky versus 
přeshraničními toky přidané hodnoty. Následně přináší zhodnocení a dekompozici bilaterální bilance 
úhrnného zahraničního obchodu na přímé toky přidané hodnoty a na efekty třetích zemí; provádí 
analýzu přidané hodnoty německého exportu a shrnuje odvětvové a produktové vývozní trendy (se 
zvláštním zaměřením na obchod se službami). - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 
Abdul Abiad, Prachi Mishra, and Petia Topalova 
How does trade evolve in the aftermath of financial crises? 
Jak se vyvíjí obchod v důsledku finanční krize? 
IMF Economic Review, Vol. 62, (2014) No. 2, p. 213-247 
Mezinárodní obchod se v období let 2008-09 zhroutil, postiženy byly zejména země zasažené finanční 
krizí. Autoři na základě empirických zkoumání zjišťují, zda byl tento propad mimořádný, nebo zda je 
takový vývoj součástí obecných historických schémat. Hledají odpověď na otázku, jestli v minulosti 
vedly finanční krize k obdobným narušením zahraničního obchodu a jak dlouho propady přetrvávaly. 
Zkoumají 179 případů bankovní a dluhové krize za posledních čtyřicet let (1970-2009) a analyzují 
reakce obchodních toků po dané krizi. Prostřednictvím gravitačního modelu bilaterálního obchodu 
zjišťují odchylky vývozu a dovozu od jejich běžné úrovně. Výsledky ukazují, že finanční krize jsou 
spojené zejména s velkým a dlouhodobě působícím propadem v oblasti dovozu. - Pozn. 
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Marcel Kulendík ; [rozhovor vedla] Šárka Miškovská 
Internetový obchod a poštovní zásilky 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 11, s. 10-11 
Ředitel Celního úřadu Praha Ruzyně Marcel Kulendík popisuje v rozhovoru postupy při kontrole 
zásilek ze zahraničních e-shopů. 
 
The Amazons of the dark net : illicit e-commerce 
Amazony šedé zóny internetu : nelegální obchodování na internetu 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8911, p. 57-58 
V roce 2013 byl uzavřen nejvýznamnější ilegální internetový obchod "Silk Road". Zánik Silk Road ale 
neznamenal pokles nelegálního obchodování, naopak došlo ke vzniku nových obchodů, které se 
snažily zaplnit vzniklé místo. V článku je popsáno, jakým způsobem fungují ilegální internetové 
obchody, na kterých prodejci nabízejí např. drogy, léky, falešné průkazy totožnosti nebo ukradené 
kreditní karty. Stránky nejsou vyhledatelné běžnými vyhledávači, existuje ale software, který jejich 
nalezení umožňuje (Tor). Obchod probíhá na podobných principech, které jsou známé z běžných 
internetových obchodů, jako je Amazon nebo eBay (systém hodnocení, slevy a jiné výhody pro zákazníky). 
Potírat tyto obchody je obtížné. Jedním z řešení by bylo zakázat Tor, to by ale mohlo znamenat víc 
škody než užitku (software se používá i k prospěšným účelům, např. k ochraně whistleblowerů). 

Podnik a podnikání 

Hana Březinová 
Kapitálová obchodní korporace za korunu 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014), č. 11, s. 29-30 
Povinnosti kapitálových společností při založení - výše základního kapitálu (podle zákona o obchodních 
korporacích stačí nyní na založení společnosti s ručením omezeným pouze 1 koruna), další výdaje při 
založení společnosti (za živnostenské oprávnění, založení bankovního účtu, služby notáře a zápis do 
veřejného rejstříku), financování činnosti u s. r. o., jejichž základní kapitál je 1 Kč. -- Článek vyšel 
také v časopise Účetnictví v praxi (č. 11/2014). 
 
Martin Děrgel 
Vznik s. r. o. 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 12, s. 4-12 
Typy právnických osob podle NOZ. Výhody a nevýhody různých forem podnikání. Postup při 
založení společnosti s ručením omezeným. Minimální obsah společenské smlouvy, nová úprava 
základního kapitálu, zahajovací rozvaha. Prvotní vklady, zřizovací výdaje. Postupy při účtování. 
Příklady. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

František Mašek 
ČNB: nižší daně u životního pojištění je zapotřebí písemně potvrdit 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 244 (16.12.2014), s. 20 
K problematice dopadu změn zákona o daních z příjmu, které se týkají zpřísnění podmínek daňového 
zvýhodnění, na pojistné smlouvy životního pojištění. Autor zdůrazňuje, že ČNB považuje za nutné, 
aby v případě, že pojistná smlouva nebo pojistné podmínky upravují možnost mimořádných výběrů 
finančních prostředků v průběhu pojištění, se změnou souhlasily obě smluvní strany. Pokud tedy         
v souvislosti s danou úpravou pojišťovna navrhne změnu pojistné smlouvy, je třeba, aby klient sám 
projevil svůj souhlas obdobně jako při uzavírání pojistné smlouvy (podpisem). Článek rozebírá také 
reakci České asociace pojišťoven na tyto názory a požadavky ČNB. 
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Martin Podávka 
Daňové změny, jak je neznáte 
Profi poradenství & finance, Sv. 2, (2014) č. 11, s. 24 
Příspěvek podrobněji rozebírá informace o zákazu částečných odkupů (mimořádných výběrů) u daňově 
zvýhodněných smluv životního pojištění. Autor se věnuje podmínkám pro daňově zvýhodněné 
smlouvy a popisuje tři nejčastější typy "jiného příjmu" u smluv životního pojištění (mimořádné 
výběry, platební prázdniny, smlouva "na riziko"). V závěru zmiňuje způsob správného nastavení 
možných srážek pro zachování daňových výhod. 
 
Lucie Jandová 
První zkušenosti s aplikací nového občanského zákoníku v pojištění a první podněty k jeho novelizaci 
Pojistné rozpravy, Sv. 2014, č. 32, s. 100-110 
Autorka seznamuje se zkušenostmi s aplikací zákona č. 89/2012 Sb. (s účinností od 1.1.2014) a 
shrnuje první výkladové problémy vyplývající z praxe v oblasti pojišťovnictví a odpovědnosti za 
škodu. Shrnuje témata, která by mohla být předmětem diskuse pro novelizaci tohoto zákoníku 
(přechodná ustanovení a náhrada újmy; pojistný zájem; nemožnost prodloužit promlčecí lhůtu a 
dohoda o mimosoudním jednání; kapitalizace budoucích nároků v pojištění odpovědnosti a souhlas 
pojištěného; zajištění závazků s provazbou do pojištění aj.) 
 
Petr Jedlička 
Srovnání pojistných trhů na základě dat OECD 
Pojistné rozpravy, Sv. 2014, č. 32, s. 11-20 
Problematika statistického porovnání tržního vývoje pojišťovnictví v zemích OECD. Autor nejprve 
připomíná některé základní pojmy finanční analýzy a následně ukazuje, jaké závěry mohou být z dostupných 
statistik OECD o pojišťovnictví získány, jaké jsou jejich zásadní limitace a jak lze získané výsledky 
interpretovat. Dále provádí aplikaci rozkladu Du Pontovy formule pro pojišťovnictví a empirické 
zhodnocení pojišťovacích trhů z dat OECD. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Jörg Buschbaum, Philip Rosak 
Der Zugriff des Arbeitgebers auf den E-Mail-Account des Arbeitnehmers 
Přístup zaměstnavatele k e-mailovému účtu zaměstnance 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 44, S. 2530-2533 
Předpoklady a podmínky přístupu zaměstnavatele k (podnikovému) e-mailovému účtu zaměstnance     
s ne/přípustným soukromým využitím (např. odhalení trestného činu, kontrola výkonu či obchodních 
činností atd.). - Pozn. 
 
Filip Obradovič 
Drahí v regióne. Lacní v Európe 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 44, s. 26-27 
Mzdová úroveň zaměstnanců v SR a její srovnání se zeměmi V4. 
 
Maxence Brischoux .. [et al.] 
Mapping out the options for a European minimum wage standard 
Plánování alternativ pro standardy evropské minimální mzdy 
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 133, p. 1-8 
Studie analyzuje standardy, pravidla a postupy upravování minimální mzdy v členských zemích EU a 
v důsledku jejich značné rozdílnosti dále navrhuje zavedení standardů pro evropskou minimální mzdu. 
Autoři vycházejí z předpokladu, že by přiměřená a správně nastavená minimální mzda mohla podpořit 
životní úroveň pracovníků s nejnižšími příjmy a zlepšit fungování evropského hospodářství bez 
nezbytných následných negativních dopadů na zaměstnanost. Evropská minimální mzda by mohla 
fungovat ve formě nastavení spodního limitu minimální mzdy (minimum-wage floor) vyjádřeného 
procentem mediánové mzdy v jednotlivém státě a členské státy by měly možnost navyšovat minimální 
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mzdu ve vztahu k této hranici. Příspěvek se také zabývá problematikou zavádění minimální mzdy        
v Německu, očekávanými dopady zavedení minimální mzdy na evropský trh práce a posílením 
sociální dimenze EU. - Pozn. 
 
Eva Dandová 
Minimální mzda v r. 2015 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 12-13, s. 5-9 
Minimální mzda (MM) v ČR, současná a novelizovaná úprava MM. Mezinárodní právní úprava MM, 
metody stanovení MM; Filadelfská charta. -- Změnám v MM a tzv. průměrné mzdě se i z pohledu 
zdravotního pojištění věnuje příspěvek na s. 3-4. -- Další příspěvky ke zvýšení minimální mzdy a         
k životnímu minimu viz Národní pojištění č. 11/2014, s. 7-8 a 41-42. 
 
Zuzana Radičová 
Monitoring zaměstnanců prostřednictvím GPS technologie 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 21, s. 736-740 
Aplikace a rozbor příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti 
se sledováním polohy a pohybu zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů prostřednictvím GPS 
technologie. Autorka přehledně vymezuje podmínky pro realizaci monitoringu zaměstnanců a 
seznamuje s postupem a povinnostmi dotčených subjektů stanovené výše uvedenými zákony, zejména 
v souvislosti se zpracováním a uchováváním shromážděných osobních údajů. - Pozn. 
 
Jakub Picka 
Problém "public-private pay gap" v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 5, s. 662-682 
Analýza rozdílu ve výdělku zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru v ČR. Autor ověřuje 
hypotézu, že zaměstnanci veřejného sektoru jsou ve výši výdělku ve srovnání se zaměstnanci              
v soukromém sektoru diskriminováni, a případnou diskriminaci pak kvantifikuje. Ukazuje, jaké 
rozdíly existují ve výdělku mezi veřejným a soukromým sektorem jak na úrovni průměru a mediánu, 
tak v závislosti na věku, pohlaví, vzdělání nebo obvyklém místě výkonu zaměstnání. Popisuje 
proměnné ekonometrického modelu a data použitá pro analýzu (ta byla získána v rámci čtvrtletního 
šetření o průměrném výdělku v r. 2012), následně pak uvádí výsledky provedené regresní, kvantilové 
regresní a dekompoziční analýzy. - Pozn. -- Aktuální údaje o výši platů a jejich analýza v ČR viz čas. 
Ekonom č. 48/2014, s. 8-15. 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 

č. 1/2015  
Příplatky ke mzdě v roce 2015. Praktická řešení k příplatkům ke mzdě v r. 2015. Zdravotní pojištění - 
změny od 1. 1. 2015. Praktická řešení - výpočty ve zdravotním pojištění. Nevyčerpaná dovolená za 
rok 2014, převod do roku 2015 - pravidla. Personální agenda v roce 2015. Praktická řešení ke 
skončení pracovního poměru. Náhrada mzdy za nemoc od 1. 1. 2015 - nové redukční hranice. Změny 
v oblasti příjmů ze závislé činnosti v r. 2015. Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 
2015. Parametry sociálního pojištění. 

Právo 

Cosimo Magazzino, Michela Mantovani 
Counterfeiting in Italian regions : an empirical analysis based on new data 
Padělání v italských regionech : empirická analýza založená na nových údajích 
Journal of financial crime, Vol. 21 (2014), No. 4, p. 400-410 
Autoři na základě empirické analýzy zkoumají padělání zboží v různých regionech Itálie. Vytvářejí 
tzv. index padělání (counterfeiting diffusion index) a identifikují faktory, které se promítají do jeho 
hodnoty (nepřímé zdanění, výdaje domácností a veřejné správy, poměr cizinců v populaci a počet 
přístavů v regionu). - Pozn. 
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Tomáš Richter 
Chybějící článek řetězu: podpora neformální restrukturalizace v českém insolvenčním právu 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 11-12, s. 311-316 
Nedostatky českého insolvenčního práva po revizní novele insolvenčního zákona; doporučení              
k zabezpečení kvality a integrity fungování insolvenčních soudů a insolvenčních správců. (Autorův) 
návrh právní úpravy neformálního řešení úpadku. Doporučení Evropské komise k oblasti právní 
úpravy "preventivních řízení" (pravidel k podpoře neformální restrukturalizace) a oddlužení 
podnikatelů-fyzických osob. - Pozn. 
 
Vojtěch Vomáčka 
Judikatura NSS: poskytování dotací 
Soudní rozhledy, Sv. 20, (2014) č. 11-12, s. 382-386 
Poskytování dotací ze státního rozpočtu je činností spadající do oblasti veřejné správy, konkrétně do 
oblasti veřejných financí. Článek shrnuje většinu zásadních novějších rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu v oblasti poskytování veřejných dotací. Věnuje se problematice aktivní a pasivní 
legitimace; vyloučení soudního přezkumu; posuzování sporů ze smluv o dotaci; nároku na poskytnutí 
dotace a legitimnímu očekávání; porušení podmínek smlouvy o dotaci. - Pozn. 
 
Irena Pelikánová 
Kam směřuje pojetí podniku v unijním právu a jak chápat právní subjektivitu ve světle 
judikatury Soudního dvora EU 
Antitrust, Sv. 2014, č. 3, s. 87-93 
K problematice unijního pojetí podniku. Autorka tuto problematiku zkoumá v souvislosti s obecnějším 
kontextem pojetí právní subjektivity v unijním právu a v návaznosti na unijní judikaturu. Podnik jako 
majetkový předmět (hromadná věc); podnik jako koncern; podnik z pohledu aplikace soutěžního 
práva; pojetí podniku v nejnovější judikatuře Soudního dvora EU; specifika právní subjektivity           
z pohledu daňové judikatury. - Pozn. 
 
Vlastimil Pihera, Kateřina Ronovská 
Ministerstvo opět ruší svěřenské fondy 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 51-52, s. 76 
Informace o navrhované změně právní úpravy svěřenských fondů prostřednictvím novely nového 
občanského zákoníku. Autoři kriticky komentují koncepční změny v nově zavedeném způsobu správy 
majetku prostřednictvím svěřenských fondů, rozebírají požadavek zápisu fondu do zvláštního 
veřejného registru, vysoké požadavky na publicitu svěřenského fondu i snahu o povinnou registraci 
cizozemských svěřenských fondů a trustů v ČR. -- K zavedení evidence trustů a jeho očekávaným 
důsledkům také viz čas. Ekonom č. 50/2014, s. 38. 
 
Robert Břešťan 
Proč se na severu nekrade : jak na korupci 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 46, s. 16-19 
Zkušenosti severských zemí v potírání korupce ve veřejném sektoru; praxe korupce v mezinárodním 
obchodu; problematika korupce v soukromé sféře. K činnosti protikorupčního útvaru při státním 
zastupitelství Švédska; plány na vznik zvláštního útvaru žalobců specializovaných na korupci a na 
závažnou ekonomickou kriminalitu v ČR; k diskusi a ke kritickým připomínkám nad připravovanou 
novelou zákona o státním zastupitelství, která počítá se zřízením speciálního odboru pro potírání 
korupce a finanční kriminality. 
 
Oldřich Peslar 
Svěřenský fond 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 12, s. 10-14 
Podstata, statut a fungování svěřenského fondu. Svěřenský fond (SF) v praxi: klady a zápory SF, 
nastavení statutu SF, daňový režim. Krátký náhled na právní pojetí institutu SF a uplatnění trustu         
v zahraničí, rozdíl mezi trustem a svěřenským fondem. - Pozn. 
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Jan Januš 
Začíná další souboj o občanský zákoník 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 49, s. 38-39 
K prosazovaným změnám zákona č. 89/2012 Sb. prostřednictvím novel, které připravuje ministerstvo 
spravedlnosti, a ke kritickému posouzení malé novely ze strany hlavního autora nového občanského 
zákoníku K. Eliáše a bývalého náměstka ministra spravedlnosti F. Korbela. Blíže k problematice 
nových pravidel pro potvrzování plných mocí, k znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků       
k převáděnému podílu, k přezkoumávání důvodů k omezení svéprávnosti aj. -- Pohled Karla Eliáše na 
snahu o změny v novém občanském zákoníku zprostředkuje příspěvek v HN č. 242/2014 
(12.12.2014), s. 12-13. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Jiří Mihola, Petr Wawrosz 
Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na 
vývoj HDP USA a Číny 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 5, s. 583-604 
Článek představuje novou metodiku měření vlivu změny intenzivních faktorů (v podobě tzv. souhrnné 
produktivity faktorů, SPF) a změny extenzivních faktorů (vstupů agregovaných do tzv. souhrnného 
input faktoru, SIF) v podobě tzv. dynamických parametrů intenzity a extenzity na produkci. Tato 
metodika je dále aplikována při analýze kvality dynamiky padesátiletého vývoje hrubého domácího 
produktu v USA a v Číně (zkoumané období 1960-2011). Vliv intenzivních a extenzivních parametrů 
na tomto vývoji je komparativně vypočítán jednak v textu představenou metodou a také 
prostřednictvím růstového účetnictví. Autoři zdůrazňují, že v textu představená metoda měření vlivu 
intenzivních a extenzivních faktorů na vývoj výstupu (HDP) může sloužit jako alternativa růstového 
účetnictví. - Pozn. 
 
by Norma Cohen 
Healthier, wealthier - the changing face of growing old : the silver economy 
Zdravější, bohatší - proměna stárnutí : stříbrná ekonomika 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38680 (20.10.2014), p. 5 
V roce 2050 převýší lidé nad 65 let počtem děti mladší pěti let. Článek o stárnutí populace se zabývá 
tím, jaký vliv mají demografické změny na vznik nové a silné spotřebitelské třídy. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/08bff556-52c7-11e4-a236-00144feab7de.html 
#slide0 
 
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová 
Předpokládaný vývoj obyvatelstva krajů ČR a jeho důsledky 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 73-96 
Příspěvek vychází z projekce dlouhodobého vývoje obyvatelstva v jednotlivých krajích ČR (do r. 2050), 
kterou zveřejnil ČSÚ v r. 2014. Scénář budoucího vývoje byl založen na očekávaném vývoji 
plodnosti, úmrtnosti a migrace. Autoři poskytují komentovaný přehled hlavních výsledků 
charakteristik předpokládaného demografického vývoje jednotlivých krajů i celé ČR a uvádějí i řadu 
dalších odvozených ukazatelů získaných na základě vlastních výpočtů. Tyto odvozené charakteristiky, 
vycházející z věkové struktury, jsou důležité pro vývoj regionů zejména v ekonomické či sociální 
oblasti (vývoj počtu osob od 20 let do důchodového věku, vývoj počtu osob důchodového věku aj.). 
Ve formě tabulek a grafů autoři provádí porovnání trendů vývoje vybraných ukazatelů v jednotlivých 
krajích mezi sebou i porovnání s celorepublikovými trendy. 
 
Ranking the rankings : performance indices 
Hodnocení žebříčků : indikátory výkonnosti 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8912, p. 55-56 
Indikátory výkonnosti v podobě různých žebříčků poskytujících srovnání napříč státy jsou v posledních 
letech čím dál oblíbenější. Některé z těchto indikátorů však stojí na vratkých základech: vycházejí ze 
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sekundárních dat, jsou příliš široce definované a metodika výpočtu není jasně určená, což ztěžuje 
srovnatelnost výsledků u různých států. Problémem je, že podobným indikátorům bývá přisuzován 
velký význam, a to nejen v médiích, ale i u politiků. V článku je pod příkladem pochybných žebříčků 
uveden indikátor obchodu s lidmi (trafficking in persons, TIP) a index otroctví (global slavery index). -- 
K tématu také článek na straně 16 ("How to lie with indices: performance indicators"). 
 
by Shawn Donnan 
The numbers game : migration 
Hra čísel : migrace 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38717 (2.12.2014), p. 6 
Vášnivá politická debata zamlžuje dopad přistěhovalectví na ekonomiky světa a ignoruje trendy jako 
je pokles cizinců hledajících práci v bohatých zemích. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/d41596a6-76ea-11e4-8273-00144feabdc0.html 
#axzz3KpEdKswZ 

Účetnictví 

Reinhold Höfer, Thomas Hagemann, Günter Neumeier 
Bewertungsparameter für Versorgungszusagen im internationalen und deutschen 
Jahresabschluss 2014 
Parametry ocenění příslibů na zabezpečení v mezinárodní a německé závěrce za rok 2014 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 47, S. 2661-2663 
Komentář ke zjišťování hodnoty závazků z titulu důchodového zabezpečení v ročních koncernových 
závěrkách; oceňování (výše úroků) v mezinárodní roční závěrce dle IFRS//US-GAAP, oceňování 
penzijních závazků dle německého obchodního práva. Změny a trendy úrokových sazeb. - Pozn. -- 
Problematice se blíže věnuje příspěvek viz Der Betrieb, č. 51-52 z 19. 12. 2014, s. 2905-2909. 
 
Zdeněk Nejezchleb 
Nulová zůstatková hodnota u vybraných účetních jednotek 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014), č. 12, s. 19-23 
V roce 2011 byl vydán Český účetní standard 708, přičemž v souvislosti se vznikem standardu se 
objevily nejasnosti v oblasti odepisování dlouhodobého majetku (možnost či nemožnost vést v majetku 
vybraných účetních jednotek položky s nulovou zůstatkovou cenou). V roce 2014 byla provedena 
novelizace standardu, v rámci které byl upraven i bod 4.11, který nejasnosti přinesl (nově se pracuje     
s termínem "zbytková hodnota"). Autor dále diskutuje problém nulové zůstatkové ceny ve vztahu        
k účetnímu principu opatrnosti a k dalším bodům standardu 708 a uvádí postupy, jak zabránit nulové 
zůstatkové ceně v účetnictví (pozastavení odepisování na určité hranici; korekce odpisového plánu; 
korekce celé odpisové politiky). - Pozn. -- K tématu viz článek "Zbytková hodnota v účetnictví 
vybraných účetních jednotek" autorky Lenky Galuškové v časopise Účetnictví nevýdělečných 
organizací a obcí č. 4/2014 (s. 16-20). 
 
Miloš Kořínek 
Porušení zákona o účetnictví 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 12, s. 46-48 
Sankce za nedodržování ustanovení zákona o účetnictví; přestupek, správní delikt, odpovědnost právnické 
osoby za správní delikt. Porušení zákona o platbách v hotovosti, sankce vůči fyzickým/právnickým 
osobám za nedodržení povinných bezhotovostních plateb (a výjimky z této povinnosti), zánik 
zodpovědnosti za přestupek/právní delikt. Subjekty s oprávněním ukládat pokuty. Stanovení pokuty 
podle správního řádu. 
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The dozy watchdogs : accounting scandals 
Ospalí kontroloři : účetní skandály 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8917, p. 24-26 
V článku jsou na konkrétních příkladech ukázány problémy současného auditu a jsou nabídnuta 
možná řešení. Stává se, že auditem bez problému projdou firmy, u kterých se později prokážou 
významné účetní podvody. V návaznosti na kauzu Enron zavedly Spojené státy i Velká Británie 
orgány, které na auditory dohlíží. Ačkoli jsou podobné orgány nepochybně potřebné a významně snižují 
riziko nedbalosti auditorů, k tomu, aby byly výsledky auditu skutečně vypovídající i pro akcionáře, by 
bylo potřeba provést strukturální reformy, jako např. rozšíření zprávy z auditu (k takovému kroku již 
přistoupila Velká Británie), zvýšit konkurenci (trhu zatím dominuje tzv. Velká čtyřka) či změnit 
způsob, jakým jsou auditoři přidělováni ke konkrétním zakázkám. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 1/2015  
Změny v účetnictví  a účetní závěrce pro podnikatele od r. 2014. Časové rozlišení (závaznost jeho 
používání). Automobil v daňové evidenci. Odpisování automobilu na straně nájemce nebo uživatele. 
Dotazy z praxe k automobilu v podnikání. 
 
Účetní TIP  

č. 25-26/2014  
Na co si dát pozor a co využít při vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob/právnických 
osob za rok 2014.  

Veřejná správa 

Hans-Peter Siebenhaar 
Kein tschechischer Berlusconi 
Není to český Berlusconi 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 196 (13.10.2014), S. 15 
Aktivity českého ministra financí Andreje Babiše; oddělené role obchodníka a politika. Přátelské vztahy 
se spolkovým ministrem financí W. Schäublem. - Článek je součástí zvláštní přílohy na s. 14-15 
věnované České republice. 
 
Tomáš Kemmler 
Klíčové ukazatele (KPI), ale čeho? 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014), č. 12, s. 11-15 
Autor se velmi kriticky vyjadřuje k finančním parametrům výkonnosti hospodaření veřejné správy, 
které má na svém webu zveřejněné Ministerstvo financí ČR. Podle jeho názoru tyto ukazatele zdaleka 
neodpovídají nárokům na klíčové ukazatele výkonu a nevypovídají ani o skutečné produktivitě. 
Indikátory, ke kterým se autor vyjadřuje, jsou: interní mzdová náročnost, externí mzdová náročnost, 
mzdová náročnost, majetková nákladovost, provozní nákladovost. - Pozn. -- Článek volně navazuje na 
sérii článků z předchozích čísel časopisu zaměřených na měření výkonnosti ve veřejné správě. 
 
Jiří Chum 
Leitmotiv vztahů : rovné příležitosti ve veřejné správě 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 23, s. 24-25 
V roce 2014 se opět konala odborná konference, kterou pořádá Ministerstvo vnitra a jejíž součástí je 
vyhlášení výsledků soutěže Úřad roku - Půl na půl. Soutěž ukazuje, jak obce a úřady splňují 
požadavky rovných příležitostí pro ženy a muže, jak vycházejí vstříc znevýhodněným skupinám 
obyvatel a věkové různorodosti uvnitř i vně úřadu. Oceňovány jsou krajské úřady a obce prvního až 
třetího typu. 
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Aleš Měřička 
Náměstci z vnitra si vybírají kolegu - šéfa všech úředníků 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 234 (2.12.2014), s. 8 
K pozici a pravomocem náměstka ministra vnitra pro státní službu (zavedení tohoto postu vychází      
z nedávno přijatého služebního zákona). Ke složení výběrové komise, která bude vybírat kandidáty na 
tento post, a k podmínkám pro zájemce na obsazení této funkce. Polemický pohled na možnou 
politickou nezávislost náměstka ministra vnitra pro státní službu. -- O problematice vybírání náměstka 
pro státní službu viz HN č. 2/2015 (5.1.2015), s. 8. 
 
Jan Kněžínek 
Nový zákon o státní službě z hlediska jeho časové působnosti 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 22, s. 769-772 
Nový zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. s sebou přináší poměrně zásadní změnu právních poměrů 
zaměstnanců ve správních úřadech. Rok 2015 má být rokem postupného náběhu civilní státní služby    
v ČR. Příspěvek se zaměřuje na otázky související s časovou působností zákona o státní službě. 
Očekává se, že ačkoliv převážná většina ustanovení nabývá účinnosti dnem 1.1.2015, bude skutečná 
praxe odlišná, neboť časová působnost zákona je podstatným způsobem ovlivněna koncepcí jeho 
přechodných ustanovení. Autor upozorňuje na faktické odložení použitelnosti zákona přechodnými 
ustanoveními a shrnuje jejich praktické a právní důsledky pro právní poměry zaměstnanců ve 
správních úřadech. - Pozn. -- Viz také příspěvek v čas. Právní rádce, č. 11/2014, s. 62-65 (Služební 
zákon přišel o tvář kvůli účinnosti). 
 
Wolfgang Reuter 
Schlupfloch für Korruption 
Průniková skulina pro korupci 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 224 (20.11.2014), S. 16 
Roční objem veřejných zakázek se v Evropě pohybuje okolo 2,8 bil. eur, což je zhruba 20 procent 
HDP EU. V mnoha zemích je patrný tlak na tuto formu realizace staveb, poradenství a celé škály 
služeb, protože veřejné zakázky jsou považovány za cenný pilíř prevence korupce i prostředek 
ochrany soutěže. Příspěvek rozebírá dopady, které pro Německo vyplývají z (téměř nepovšimnuté) 
směrnice EU, která uvolňuje předpisy k zadávání zakázek veřejnou správou. Úprava má být do 
národních předpisů přenesena do dubna 2016 a Německo podle ní bude muset ze zákoníku vyškrtnout 
princip otevřeného řízení v případě zakázek veřejné správy; podle propočtů provedených Spolkovým 
účetním dvorem v roce 2012 vede "úleva" z povinnosti vypsat veřejnou zakázku k vícenákladům ve 
výši cca 13 procent. Zhodnoceny jsou pozitivní aspekty nové směrnice (flexibilita), zmíněna je 
pravděpodobnost zvýšení korupčního rizika. 
 
Hana Boříková 
Státní miliardy pod lupou auditora : finanční kontrola 
Euro, Sv. 2014, č. 47, s. 42-43 
Informace o návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, který připravilo 
Ministerstvo financí ve snaze zjednodušit a zlepšit interní audit ve státní správě. Zákon by měl posílit 
nezávislost auditorů ve státní správě, omezit zbytečné kontroly a nastavit větší odpovědnost osob, 
které rozhodují. Blíže k zavedení výborů pro audit, inspekce a ke vzniku auditorského týmu na MF - 
tzv. národního interního auditu. 
 
Veřejná dražba - výhodný způsob zpeněžení majetku 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 5, s. 24-25 
Podmínky a výhody zpeněžení obecního majetku formou dražby. Dražba zadaná dražebníkovi, přímá dražba. 
 
Petr Kolman 
Vybrané aspekty problematiky mimořádně nízkých nabídkových cen u veřejných zakázek 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 21, s. 753-755 
K právní úpravě mimořádně nízké nabídkové ceny dle zákona o veřejných zakázkách a k interpretačním 
problémům, které přináší. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny je možno chápat jako pojistku 
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zadavatele v případech, kdy uchazeč s cílem zvítězit ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 
předloží cenu, za kterou není možno zakázku realizovat. Autor zastává názor, že přezkum, jestli 
konkrétní nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je vždy závazným prvkem procesu 
posuzování nabídek. 

Veřejné finance. Rozpočet 

Václav Lavička 
Bankrot Ukrajiny mohou odvrátit jen další půjčky 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 241 (12.12.2014), s. 8 
Hrozba platební neschopnosti a pokles devizových rezerv ukrajinského státu, potřeba naléhavé 
mezinárodní finanční pomoci Ukrajině. K požadavkům na reformy a k "akčnímu programu vlády". 
Problematický výhled hospodářství na r. 2015. -- Viz také příspěvek v HN č. 7/2015 (12.1.2015), s. 6. 
 
Budget, fudge it : French public finances 
Zkreslený rozpočet : francouzské veřejné finance 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8911, p. 25 
Francie na konci října zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2015, přičemž je jasné, že země nesplní limity 
rozpočtového deficitu požadované eurozónou. Francouzský ministr financí sice na poslední chvíli 
přišel s úpravou rozpočtu, která počítá s vyššími příjmy a nižším deficitem, tato verze však vychází     
z optimistických výhledů účetních změn a ne z rozpočtových škrtů a je spíše výsledkem ministrovy 
kreativity. Evropská komise si ale přesto nevyžádala přepracování rozpočtu. Paradoxem je, že o věci 
rozhodoval komisař, který sám jako dřívější francouzský ministr financí v minulosti vyžádal pro 
Francii dvouletý odklad pro splnění limitů. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Herbst 2014 : öffentliche finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace Německa na podzim 2014 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 11, S. 71-80 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 11, p. 68-76 
Analýza rozpočtového vývoje spolkového státu a spolkových zemí v Německu ve 3. čtvrtletí 2014. 
Nejprve krátké zhodnocení stavu německých veřejných financí, k očekávanému zhoršení bilance 
vyrovnaného spolkového rozpočtu v r. 2015. Postupné snižování míry zadlužení (na konci r. 2013 
bylo 76,9% a v polovině r. 2014 již 75,4%). Podrobněji k vývoji a výhledu daňových příjmů, fiskální 
bilanci rozpočtu spolkového státu a k finančnímu plánu a odhadům pro r. 2015. Neveselé vyhlídky 
rozpočtů spolkových zemí a potřeba značné fiskální konsolidace do r. 2020 v několika z nich. Dále     
k hospodaření systému zákonného penzijního pojištění a Spolkové agentury práce. - Pozn. -- 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Michal Lehuta 
Kde všade sa eště skrývajú dlhy 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 44, s. 20-21 
Skryté deficity SR; formy dluhů veřejné správy, zadlužování prostřednictvím státních firem. 
 
Silvie Kratochvílová 
MHD zdarma se prosazuje i u nás. Kolik to stojí obce? 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 11, s. 6-7 
Trend bezplatné městské hromadné dopravy; přínosy a nevýhody bezúplatné dopravní služby, náklady 
na "MHD zdarma". Vložený příspěvek zachycuje francouzské zkušenosti s bezplatnou dopravou pro občany. 
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[Ministerstvo financí] 
Největší rizika hospodaření si obce vytváří samy 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 5, s. 14-15 
Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů za období 2012/2013 a monitoring hospodaření obcí; 
"typologie" dluhů (úvěry, dluhopisy, přijaté návratné pomoci), dluhy podle velikostních kategorií. 
Dluhy dobrovolných svazků obcí. Dluhy krajů a regionálních rad. Hospodářská situace obcí, indikace 
možných rizik. Typy rizik obecního hospodaření. V grafech souhrnné údaje o dluzích obcí/krajů         
v letech 2002-2013. 
 
Michal Lehuta 
Po krátkom uvoľnení znovu uťahovanie opaskov : štátny rozpočet 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 47, s. 20-21 
Komentář k rozdílnému názoru Evropské komise na rozpočtový deficit roku 2015 pro SR plánovaný 
vládou. Kritika "struktury" utahování opasků. 

Zdravotnictví 

The price of failure : pharmaceuticals 
Cena neúspěchu : léčiva 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8915, p. 57 
Článek se týká problematiky určování výše nákladů za vývoj nových léků. Podle studie, kterou 
zveřejnila Tuftova univerzita, dosahovaly průměrné náklady za léky vyvinuté v období 1995-2007 2,6 
miliardy amerických dolarů. Odborníci se však na tento odhad dívají skepticky: částka je podle nich 
příliš vysoká (jsou v ní zahrnuty i náklady za vývoj léků, které nebyly nakonec schváleny; studie 
vycházela z dat, které poskytly pouze některé firmy a hovoří se v ní jen o nákladech, ne o přínosech). 

Životní prostředí 

Christian Oliver, Pilita Clark 
EU to breathe new life into carbon trading 
EU vdechne nový život obchodu s uhlíkovými emisemi 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38675 (14.10.2014), p. 28 
Kritici nazvali systém obchodování s emisemi (Emissions Trading System - ETS) tupým nástrojem      
v bitvě proti změně klimatu. Od roku 2008 evropský trh s uhlíkovými emisemi projevuje příznaky 
úpadku, obchodníci však věří v posílení, očekávají signály z Bruselu, že vedoucí představitelé EU 
zkusí ETS oživit. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/23d2b622-4fce-11e4-a0a4-00144feab7de.html? 
siteedition=intl#axzz3LUBFO9r7 

Ostatní 

Wirtschaft verstehen 
Porozumět ekonomice 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 197 (14.10.2014), S. 10 
Vláda spolkové země Bádensko-Virtembersko zavádí od školního roku 2016 výuku ekonomiky na 
všech školních formách a pro budoucí učitele gymnázií zahajuje od roku 2015 studijní obor 
ekonomika - znalostní projekt zaměřený na fungování ekonomiky má žáky a studenty připravit na 
pracovní a životní realitu. 
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Daně 

27907 
Ludmila Klimešová 
Daňová optimalizace 
Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School SE, 2014, 248 s. : il. 
Publikace analyzuje legální možnosti daňové optimalizace v právním řádu ČR, které rozebírá              
u poplatníka fyzické osoby i u poplatníků daně z příjmů právnických osob. Věnuje se i daňové 
optimalizaci v mezinárodních souvislostech, otázkám tuzemského a mezinárodního dvojího zdanění a 
otázkám mezinárodního daňového plánování. Dále z obsahu: daňové ráje, offshore a onshore 
společnosti, anonymita plátce daně, metody agresivního daňového plánování aj. - ISBN: 978-80-
87974-06-3 (brož.) 
 
27932 
Martin Děrgel 
Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014 : [186 otázek & odpovědí z praxe] 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 231 s. 
Publikace řeší otázky ke zdanění fyzických osob roku 2014. Je složena ze dvou částí - problematiky 
daňových slev a dalších témat. Daňové slevy jsou podrobněji rozebrány v oddílech sleva na manžela 
(podmínky nároku, vlastní příjem, uplatnění slevy), sleva na dítě (podmínky nároku, daňový bonus, 
vyživované dítě, studující dítě, uplatnění slevy). Další témata se věnují příjmům osvobozeným podle     
§ 4, 4a, příjmům ze závislé činnosti podle § 6, příjmům ze samostatné činnosti podle § 7, příjmům      
z kapitálového majetku podle § 8, příjmům z nájmu podle § 9, ostatním příjmům podle § 10, daňovým 
výdajům, hmotnému majetku a odpisům, daňovým odpočtům, slevám a jiným tématům. Obě části 
publikace jsou zakončeny znalostním testem. - Vyd. 1. - Podle právního stavu k 1.10.2014. - ISBN: 
978-80-7478-600-6 (brož.) 
 
E-9538 
by European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Directorate-
General for Taxation and Customs Union 
Tax reforms in EU Member States 2014 : tax policy challenges for economic growth and fiscal 
sustainability 
Daňové reformy v členských státech EU 2014 : úkoly daňové politiky v oblasti hospodářského 
růstu a fiskální udržitelnosti 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2014, 147 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Publikace má za cíl přinést další oživení do diskusí o daňových reformách. První kapitola přináší 
přehled daňových změn, které členské státy EU provedly od poloviny r. 2013 do poloviny r. 2014. 
Ukazuje se, že mnohé státy stále podnikají kroky v zavádění různých daňových opatření, která mohou 
ovlivnit makroekonomickou výkonnost. Ve druhé kapitole je zkoumána úloha zdanění ve spojitosti      
s potřebou fiskální konsolidace i způsoby posilování daňové skladby podporující růst. Třetí kapitola 
přináší detailní pohled na oblasti zvažované v souvislosti s rozšiřováním daňové základny - efektivitu 
zdanění nemovitostí; zvýhodnění dluhového financování (debt bias) u daně z příjmů právnických 
osob; ekonomické aspekty vybraných daňových výdajů v oblasti přímého zdanění; rozšiřování daňové 
základny u DPH. Poslední kapitola pak zkoumá problematiku nastavení ekologických daní, plnění 
daňových povinností a daňového řízení a souvislost mezi daňovým systémem a rovností příjmů.         
S ohledem na příjmovou rovnost zpráva ilustruje významnou roli daňového a dávkového systému při 
formování rozdělení příjmů. Na závěr přináší shrnutí nejvýznamnějších závěrů z předchozích kapitol. - 
[2014] - Pozn., příl., slovníček termínů. - ISBN: 978-92-79-40831-1 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

27938 
Tomáš Cipra 
Finanční ekonometrie 
Praha : Ekopress, 2013, 538 s. : il. 
Učebnice si klade za cíl představit postupy, které lze v rámci současné finanční ekonometrie použít. 
Kromě (vícerovnicových) regresních modelů je pozornost věnována dynamickým modelům (např. 
vícerozměrným autoregresním modelům VAR nebo kointegraci) včetně analýzy finančních časových 
řad. Do tohoto ekonometrického textu jsou zařazeny i partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku 
VAR pro jejich význam v současných praktických financích. Publikace poskytuje úplné návody pro 
praktické použití jednotlivých metod ve finanční praxi. K tomu účelu také slouží řada numerických 
příkladů především z finanční (včetně pojistné) oblasti doplněných většinou o interpretaci a diskusi 
získaných výsledků. - 2. uprav. vyd. - ISBN: 978-80-86929-93-4 (váz.) 
 
27902 
Ken Binmore ; přeložil Ondrej Majer 
Teorie her : --a jak může změnit váš život 
Praha : Dokořán : Argo, 2014, 230 s. : il., portréty, 
Teorie her je disciplína aplikované matematiky, která analyzuje konfliktní rozhodovací situace 
lidského chování, kde dochází ke střetu zájmů. Výklad v této knize umožňuje pochopení teorie her bez 
složitého matematického aparátu. Ukazuje, jak lze z několika jednoduchých předpokladů vybudovat 
složitou teorii. Teorie her byla původně určena pro aplikaci v ekonomii, ale v současnosti ovlivňuje      
i další obory (např. politologii, sociologii a biologii). Čtivý výklad nabízí klasické modelové hry jako 
např. Vězňovo dilema, dále princip reciprocity mezilidských vztahů, kooperativní teorie her v oblasti 
vyjednávání  aj. - 1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-549-7 (Dokořán : váz.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

27930 
Ivan Chalupa, David Reiterman 
Cenné papíry : základy soukromého práva IV 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xvi, 219 s. : il. 
Výklad práva cenných papírů po rekodifikaci českého soukromého práva. Prakticky zaměřený učební 
text je obohacen o příklady ilustrující principy dané právní úpravy, klíčová slova a doplňující otázky   
k výkladu. V prvních dvou kapitolách učebnice se výklad věnuje obecným otázkám cenných papírů a 
zaknihovaných cenných papírů. Následující části popisují jednotlivé cenné papíry: akcie, zatímní list, 
opční list, kmenový list, dluhopis, směnka, šek, zemědělský skladní list, skladištní list, náložný list, 
podílový list a investiční list. Kniha vychází z právního stavu k 1.9.2014. - Vyd. 1. - Slovník 
vybraných klíčových slov. - ISBN: 978-80-7400-542-8 (brož.) 
 
27901 
Miloš Filip & Roman Pospíšil 
Investiční poradenství : co s tou krizí 
Praha : Institut pro finanční poradenství, 2013, 232 s. : il. (převážně barev.), mapy 
Ekonomická krize v Evropě změnila svět investic na delší dobu. Kniha vysvětluje příčiny a důsledky 
ekonomických a finančních potíží v globální ekonomii a jejich vliv na finanční rozhodování klientů. 
Nabízí přehledné návody a postupy, jak řešit krizové situace v bankovnictví a investičním poradenství, 
jak pracovat s negativními emocemi klientů a udržovat dlouhodobě dobrý obchodní vztah a důvěru. 
Poskytuje návod na budování klientského investičního portfolia jako pyramidu osobních cílů. - 1. vyd. - 
Název z obálky. - ISBN: 978-80-905457-1-7 (brož.) 
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27906 
Roman Vybíral a kolektiv 
Praktikum Finanční právo 
Plzeň : Čeněk, 2014, 191 s. 
Učebnice nabízí kombinaci řešených a neřešených úloh z oblasti finančního práva a finanční vědy. 
Teoretické koncepty tohoto oboru jsou promítnuty do prakticky zaměřených úloh. V úvodu jsou 
předloženy obecné otázky z oblasti finančního práva. Následují příklady, které se týkají měnového a 
devizového práva, práva finančního trhu, rozpočtového, celního i poplatkového práva, daňového 
práva, správy daní a jednotlivých druhů daní. - ISBN: 978-80-7380-532-6 (brož.) 
 
27937 
Petr Tmej, Romana Křížová 
Příručka úspěšného obchodování na komoditních trzích pro začínající investory : zbohatněte 
obchodováním na burze 
Praha : Ekopress, 2014, 122 s. : il. 
Srozumitelná příručka vysvětluje principy obchodování na burzovních trzích včetně závěrečného 
shrnutí na konci každé kapitoly. Z obsahu: výhody obchodování na burze (tradingu), typy 
podkladových aktiv a jejich deriváty, komoditní trhy a futures kontrakty, specifikum futures kontraktů, 
trend, skupiny obchodníků na komoditních trzích (hedgeři a tradeři), princip fungování komoditní 
burzy, obchodování komoditní burzy v USA, specifika futures kontraktů, princip tvorby cen a role 
market makerů, základní typy obchodních příkazů, slippage a commission, broker a jeho služby, 
principy grafického zobrazování pohybu cen v čase, principy a rozdíly různých druhů obchodování, 
základní prvky technické analýzy, obchodní systém a obchodní strategie, řízení výstupů z obchodních 
pozic, hodnocení výkonnosti obchodního systému, money management a psychologie obchodování. - 
2. vyd. v Ekopressu 1. - Obálkový podnázrv. - ISBN: 978-80-87865-10-1 (brož.) 

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

27936 
Stephen D. King ; [překlad Jan Kalandra] 
Až dojdou peníze : konec západního blahobytu 
Praha; Litomyšl : Paseka, 2014, 286 s. : il. 
Trvalý hospodářský růst na Západě v posledních šesti dekádách je historickou anomálií a současná 
stagnace může záhy přerůst v krizi nebývalých rozměrů. Může se stát, že pro očekávané budoucí 
benefity, například na důchody a zdravotní či sociální péči, dojdou peníze. Reálnost této hrozby 
potvrzují první signály, jako klesající úroveň západní střední třídy a akumulace bohatství v rukou 
jednotlivců. Západní politici a ekonomové se nedokáží shodnout na způsobu, jak ekonomiku znovu 
oživit. Věří klasickým ekonomickým nástrojům a předpokládají, že útlum je dočasný. Autor analyzuje 
příčiny a průběh několika historických krizí – například argentinské nebo japonské – a přináší několik 
řešení, která jsou podle něj bolestná, ale nevyhnutelná. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7432-493-2 (brož.) 
 
E-9542 
Sekce ekonomická Ministerstva zahraničních věcí ve spolupráci se Stálou misí ČR při OECD v Paříži 
Ekonomické informace o členských a partnerských zemích (OECD) 
[Praha] : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, srpen 2014, 119 s. : il. 
Shrnutí základních ekonomických informací o jednotlivých zemích OECD. Zdrojem těchto informací 
jsou stěžejní publikace a produkty OECD, které jsou představeny v úvodu sborníku (Index lepšího 
života OECD, Hospodářský výhled, Politika pro růst, Hospodářské přehledy OECD). Následuje 
přehled jednotlivých členských států, ve kterém se hodnotí životní úroveň, makroekonomická situace a 
výhled, priority strukturálních reforem a hospodářský přehled. Údaje jsou z let 2012 a 2013. 
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27924 
Ian Bremmer ; [přeložila Eva Křístková] 
Konec volného trhu : státní zásahy a jejich politická rizika 
Praha : Vyšehrad, 2014, 203 s. 
V knize reflektuje americký politolog I. Bremmer události související se světovou finanční krizí          
v 90. letech 20. století a s ní spojenými státními zásahy do ekonomiky. Rozkrývá výchozí situaci a 
formuluje argumenty zastánců linie volného trhu i těch, kteří volají po větší míře státního dirigismu. 
Protikladem liberálního kapitalismu není socialismus, ale státní kapitalismus, za kterým stojí politické 
zájmy státu, jimž je podřízena sféra ekonomiky. Autor se zabývá vznikem této nové odnože 
kapitalismu, jeho fungováním a vysvětluje, proč se k němu vlády v různých zemí uchylují (se 
zvláštním důrazem na Čínu, Rusko, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty). V poslední kapitole 
zkoumá, proč státní kapitalismus ohrožuje volný trh a analyzuje jeho budoucnost. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7429-172-2 (brož.) 
 
27931 
Jindřich Špička 
Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxiii, 233 s. : il. 
Ekonomické nástroje řízení rizika počasí v různých odvětvích. Princip fungování finančních kontraktů 
na počasí, popis metody jejich oceňování na reálných datech z odvětví energetiky a zemědělství. 
Analýza trhu včetně hlavních účastníků trhu a uvedení řady případových studií fungování finančních 
kontraktů na počasí ve světě. Jednotlivé kapitoly se zabývají ekonomickým významem počasí a 
klimatických změn, pojištěním jako tradičním nástrojem řízení rizik, schopností derivátů řídit riziko, 
specifiky finančních kontraktů na počasí včetně představení používaných indexů počasí, trhem 
finančních kontraktů na počasí, oceňováním derivátů na počasí (přístupy a předpoklady). Jsou 
rozebrány jak jednoduché metody (burn analýza), tak i složitější (modelování indexu počasí, 
modelování denních dat), specifika návrhu derivátu na úhrn srážek a rychlost větru. Další kapitoly jsou 
věnovány použití finančních kontraktů na počasí v zemědělství s uvedením specifik v porovnání          
s energetikou. Uvedeny jsou příklady použití derivátů na počasí a indexového pojištění v zemědělství 
a představeny deriváty na počasí z pohledu investora. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-269-4 (brož.) 

Informatika. Počítače 

27903 
Tiffany B. Brown, Kerry Butters, Sandeep Panda ; [překlad Ondřej Baše] 
HTML5 okamžitě : [ovládněte HTML5 za víkend] 
Brno : Computer Press, 2014, 256 s. : il. 
Jazyk HTML a tvorba internetových stránek. Příručka vysvětluje anatomii HTML5, strukturování 
dokumentů, zakládání formulářů, doplnění stránek audiem a videem, využití lokálního úložiště            
v offline režimu, práci s element canvas (plátno) v HTML5, zjištění a využití polohy návštěvníků 
webu aj. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-4296-7 (brož.) 

Podnik a podnikání 

27934 
Jiří Dvořáček ... [et al.] 
Due diligence : podstata, postupy, použití 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 172 s. : il. 
V evropském prostředí je termín due diligence (přejatý z amerického práva) vnímán jako hloubková 
kontrola. Používá se při zkoumání a hodnocení podnikatelských příležitostí. Výklad publikace se 
zaměřuje na podstatu a zaměření due diligence, její odlišnost od jiných přístupů k podniku a jeho 
činnostem a další specifické oblasti. K těm patří využití due diligence v boji s korupcí, při financování 
nestátních neziskových organizací, při rozhodování o fúzích a akvizicích (nejčastější aplikace), při 
strategických aliancích, při individuálním a kolektivním investování (podílové a hedžové fondy) aj.    
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V závěru knihy je přehled oblastí, které mohou být předmětem due diligence, uveden. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7478-596-2 (brož.) 

Právo 

27922 
Jolana Maršíková 
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : příručka zejména pro neprávníky 
Praha : Linde Praha, 2014, 491 s. 
Výklad insolvenčního práva je podán formou odpovědí na nejčastější otázky, které si může položit 
osoba dotčená insolvenčním řízením. Prakticky zaměřený text přibližuje podání insolvenčního návrhu, 
účast jednání u insolvenčního soudu, uplatňování své pohledávky v insolvenčním řízení, výkon práva 
spojeného s pohledávkou v průběhu insolvenčního řízení nebo způsoby reakce na nejrůznější situace 
vyvolané insolvenčním řízením. Toto vydání zachycuje právní úpravu platnou k 1.1.2014. Součástí 
publikace je i výkladový slovníček pojmů, předepsané formuláře a návody na jejich vyplnění, vzory 
vybraných návrhů a žalob v insolvenčním řízení, rychlé rady, orientační výpočet zabavitelné částky 
pro oddlužení splátkovým kalendářem a přehled předpisů. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7201-
939-7 (brož.) 
 
27927 
Ondřej Krutílek (ed.) 
Monitoring evropské legislativy 2013-2014 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014, 495 s. 
Knižní vydání pravidelných měsíčních monitoringů evropské legislativy z období leden 2013 až duben 
2014. Jednotlivé měsíce zachycují události v těchto částech: důležité události, daně, doprava, 
energetika, informační společnost, institucionální záležitosti, justice a vnitro, rozšiřování, spotřebitelé, 
vnější vztahy, vnitřní trh, zaměstnanost a sociální věci, životní prostředí, přehled klíčových hlasování 
pléna EP a zemědělství. Součástí jsou i komentáře k dění v evropských institucích a přehled 
interpelací a projevů H. Fajmona, poslance Evropského parlamentu v tomto období. - 1. vyd. - 
Slovníček. - ISBN: 978-80-7325-339-4 (brož.) 
 
27899I 
Alexander J. Bělohlávek 
Rome convention, Rome I regulation :commentary: new EU conflict-of-law rules for contractual 
obligations: December 17, 2010. Volume 1 
Římská úmluva a Nařízení Řím I  : komentář: nová kolizní úprava smluvních závazkových 
vztahů v EU: stav k 17. prosinci 2010. 1. díl 
New York : Juris Publishing, c2010, clxxiii, 1461 s. : tab. 
Autor nejprve shrnuje historický vývoj mezinárodního a evropského práva soukromého. Dále 
připojuje text Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (Řím I) a text Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy    
z června 1980 (konsolidované znění). Následuje srovnávací tabulka Úmluvy a Nařízení (podle 
předmětu úpravy) a komentář a podrobný srovnávací výklad jednotlivých článků jak Římské úmluvy, 
tak Nařízení Řím I. Jednotlivé otázky, včetně praktických, jsou pojednávány ve velmi širokém rámci 
související úpravy jak mezinárodního (evropského) práva soukromého, tak často i navazující úpravy 
hmotněprávní, tuzemské i zahraniční. Výklad je doplněn obsáhlou domácí i zahraniční judikaturou a 
soudními rozhodnutími včetně judikatury Soudního dvora ES. Tento díl končí článkem 8 Nařízení, 
resp. článkem 6 Římské úmluvy. - Rozděleno do 2 svazků. - ISBN: 978-1-57823-322-9 (váz.) 
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27899II 
Alexander J. Bělohlávek 
Rome convention, Rome I regulation : commentary: new EU conflict-of-law rules for contractual 
obligations : December 17, 2010. Volume 2 
Římská úmluva a Nařízení Řím I  : komentář: nová kolizní úprava smluvních závazkových 
vztahů v EU : stav k 17. prosinci 2010. 2. díl 
New York : Juris Publishing, c2010, s. 1463 - 2908 
Problematika evropské úpravy rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy s mezinárodním 
prvkem. Tato publikace přináší druhou část komentáře a podrobného srovnávacího výkladu 
jednotlivých článků Římské úmluvy (Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy)       
z června 1980 a Nařízení Řím I. (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu 
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy). Začíná článkem č. 9 Nařízení, resp. článkem č. 7 Římské 
úmluvy. Jednotlivé otázky, včetně praktických, jsou pojednávány ve velmi širokém rámci související 
úpravy jak mezinárodního (evropského) práva soukromého, tak často i navazující úpravy 
hmotněprávní, tuzemské i zahraniční. Výklad je doplněn obsáhlou domácí i zahraniční judikaturou a 
soudními rozhodnutími včetně judikatury Soudního dvora ES. Přílohy obsahují překlady více než 
dvou desítek národních úprav mezinárodního práva soukromého (kolizního) pro oblast smluvních 
závazkových vztahů evropských zemí. - Titul je rozdělen do 2 svazků. - ISBN: 978-1-57823-322-9 (váz.) 
 
27928 
Jan Vidrna, Pavel Dolanský 
Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků 
V Praze : C.H. Beck, 2014, ix, 203 s. 
Od roku 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim. Zákon v sobě obsahuje jak prvky trestního práva hmotného, tak i trestního práva 
procesního. Autoři publikace přinášejí první ucelenější pohled na tuto novou právní problematiku 
takovým způsobem, který může být i možným návodem pro budoucí jednání. Výklad je přitom 
zaměřen zejména na podmínky fungování obchodních společností a popsané postupy lze (v příslušně 
modifikované podobě) použít i pro potřebu územních samosprávných celků (i jimi zřizovaných 
obchodních a příspěvkových organizací různého zaměření a určení). Mimořádná pozornost je 
věnována prevenci. Z obsahu: aplikační rizika trestní praxe, přičitatelnost, přičitatelné trestné činy, 
tresty a ochranná opatření, procesní pravidla, pozice právnické osoby ve vztahu k náhradě škody. 
Praktická publikace je doplněna zařazením příloh, které mohou pomoci právnickým osobám z hlediska 
znalosti zákona a prevence jeho rizik. - Vyd. 1. - Seznam související právní legislativy. - ISBN: 978-
80-7400-160-4 (brož.) 
 
27939 
Matěj Myška ... [et al.] 
Veřejné licence v České republice : verze 2.0 
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 187 s. : il. 
Problematika veřejných licencí, jejich fungování, užívání a jejich bezproblémová aplikace. Úvod do 
autorského práva, veřejné licence v českém právu (licence Creative Commons), veřejné licence           
v konkrétních oblastech (v akademické praxi, při vývoji softwaru a při licencování informací veřejné 
správy). Praktické aspekty aplikace veřejných licencí - často kladené otázky. Tato aktualizovaná verze 
reflektuje účinnost nového občanského zákoníku od roku 2014 a novou verzi licencí Creative 
Commons 4.0. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-210-7192-6 (tištěná verze ; brož.) 
 
27935 
Luboš Jemelka, Pavel Vetešník, Ondřej Libosvár 
Zákon o kontrole : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxii, 269 s. 
Komentované znění zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole. Součásti znění jsou i odkazy na související 
ustanovení, předpisy a judikaturu. Text komentáře je zpracován podle právního stavu k 1.6.2014. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-271-7 (váz.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 

27908 
Petr Hebák, Jana Kahounová 
Počet pravděpodobnosti v příkladech 
Praha : Informatorium, 2014, 311 s. : il. 
Příručka seznamuje s pravděpodobnostními pojmy, metodami a zákony a ilustruje použití teorie 
pravděpodobnosti v matematické statistice. Je psána tak, aby byla přístupná širokému okruhu zájemců. 
Z obsahu kapitol: náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti, náhodné veličiny, funkce a charakteristiky 
náhodných veličin, některá rozdělení nespojených náhodných veličin a některá rozdělení spojených 
náhodných veličin, zákon velkých čísel a centrální limitní věta, Markovovy řetězce, úlohy z matematické 
statistiky. - 7., nezměn. vyd. - ISBN: 978-80-7333-109-2 (brož.) 

Účetnictví 

27923 
Ivana Pilařová, Jana Pilátová 
Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2014 
Praha : VOX, 2014, 208 s. : il. 
Komplexní podání tématu sestavení účetní závěrky a vyhodnocení základních ukazatelů finanční 
analýzy podniku. Prakticky zaměřený výklad je rozdělen do čtyř kapitol: Účetní závěrka (operace, 
sestavení, zveřejnění aj.); Základ daně (položky zvyšující a snižující základ daně, speciální daňové 
problémy atd.); Finanční analýza; Účetní novinky roku 2014 a upozornění na novinky v roce 2015. 
Příloha obsahuje položky účetních výkazů ve vazbě na účtový rozvrh. - 7. přeprac. vyd. - ISBN: 978-
80-87480-27-4 (brož.) 
 
27929 
Jiří Dušek 
Vyhněte se chybám v účetnictví : rady, řešení, praktické příklady 
Praha : Grada, 2014, 124 s. 
Pracovní manuál se 112 názornými přehledy, návody a radami z účetnictví v těchto částech: jak 
předejít chybám v účetnictví, prevence, kontroly (druhy kontrol v čase), kontroly všeobecné a agend, 
účetní inventura, přehled účetních chyb, opravy, podvody. - 1. vyd. - Tištěno napříč. - ISBN: 978-80-
247-5433-8 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

27825 
[Herausgeber und Redaktion Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2015 : Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang : abgeschlossen am 8. August 2014 
Finanční zpráva na rok 2015 : stav a pravděpodobný vývoj finančního hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu : uzávěrka k 8. srpnu 2014 
Berlin : Bundesministerium der Finanzen (Deutschland), August 2014, 394 s. : tab., grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření Spolkové republiky Německo pro rok 2015 v celkovém 
národohospodářském kontextu vypracovaná na základě schváleného návrhu státního rozpočtu pro rok 
2015 a finančního plánu pro období 2014-2018. Obsahuje finanční plán spolkového státu pro období 
2014-2018, přehled výdajů a příjmů spolkového rozpočtu, celkový stav finančních a národohospodářských 
ukazatelů v období sestavování státního rozpočtu pro rok 2015, přehled daňových změn v období 
07/2013-06/2014, finančních vztahů mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, přehled financí ve 
vztahu k EU a mezinárodních finančních vztahů. Součástí zprávy je obsáhlá statistická část (tabulky, 
přehledy). - Pozn. - (brož.) 
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E-9535 
Ilkin Aliyev 
Is fiscal policy procyclical in resource-rich countries? 
Je fiskální politika v zemích bohatých na suroviny procyklická? 
Prague : CERGE-EI, July 2012, 43 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie analyzuje procyklicitu fiskálních politik v rozvojových zemích bohatých na suroviny. Autor 
bere v úvahu politické a institucionální prostředí v těchto zemích a zabývá se dvěma hypotézami 
vysvětlení vztahu mezi mírou surovinového bohatství a procyklicitou vládních kapitálových výdajů - 
hypotézou politické ekonomie a hypotézou úvěrového omezení. Autor přináší empirické údaje 
odpovídající těmto hypotézám a vytváří teoretický rámec pro modelování a interpretaci tohoto vztahu. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-267-6 (CERGE UK Praha, brož.) 

Ostatní 

27933 
Břetislav Horyna 
Kapitalismus: mýtus jednoho slova : politické eseje 
Praha : Filosofia, 2014, 298 s. 
Soubor esejů o stavu současné světové a rovněž české společnosti. Pomocí kritiky současných 
dominantních politických a hospodářských doktrín hledá autor příčiny rozštěpení světové pospolitosti, 
strmého růstu všestranné nerovnosti, úpadku potřeby demokracie a krize demokratického vládnutí, jež 
ohlašují nezbytnost systémové změny západní kapitalistické civilizace. Názvy některých z esejů: 
Demokracie a jiné sociální dávky; Za pozlátkem bída; O pravdě v politice a cti padělatelů; Vzdělání a 
svoboda aj. - ISBN: 978-80-7007-418-3 (váz.) 
 
27905 
Jiří Svoboda 
Kniha pro lektory : metodická příručka lektorských dovedností 
Praha : VOX, 2013, 128 s. : il. 
Komunikační proces, jeho jednotlivé složky a jejich vzájemné souvislosti. Předpoklady a dovednosti 
úspěšné komunikace (hlasová výchova, rétorika a prezentace, mimoslovní složky komunikace, 
lektorský trénink). Další vzdělávací aktivity pro lektory. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-
87480-12-0 (brož.) 
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