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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám květnové  číslo dokumentačního bulletinu 
Finanční  a  ekonomické  INFORMACE.  Nabízí  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 
Měnové  války: nekonvenční měnové nástroje  a  jejich  vliv na 
světový obchod. Text přibližuje různé pohledy na nekonvenční 
nástroje měnové politiky ze strany centrálních bank, tak jak se 
objevují v tisku, a to zejména ve vztahu k tzv. měnovým válkám. 
Článek  si  všímá  odlišných  názorů  na  to,  zda  k měnovým 
válkám  dochází,  a  jaký  by  případně  mohly  mít  dopad  na 
světovou ekonomiku. 

Z aktuálních zpráv stojí za pozornost, že vláda v pondělí 18. 5. 2015 
schválila  návrh  zákona  o  prokazování  původu  majetku. 
Výsledkem  kompromisní  dohody  v  rámci  koalice  je  hranice 
sedmi  milionů  korun  ‐  pokud  ji  hodnota  neevidovaného 
majetku překročí,  finanční  správa  vyzve  k prokázání  původu 
majetku, popřípadě na něj uvalí daň. Přesáhne‐li odhadovaná 
výše  daně  dva  miliony  korun,  správce  daně  odhadne  výši 
příjmů  poplatníka  na  základě  porovnání  s  nárůstem  jeho 
majetku podle tzv. zvláštních pomůcek. Současně s takovýmto 
stanovením daně lze předepsat penále až 100 procent. 

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

 
 

Mgr. J. Benda 
       vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY        
 

Publikováno na webu MF 
 
Konvergenční program České republiky ‐ duben 2015 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni‐sektor/ 
prognozy/konvergencni‐program/2015/ 
konvergencni‐program‐ceske‐republiky‐dub‐21268 
 
Centrální registr administrativních budov 

http://data.mfcr.cz/cs/dataset/centralni‐registr‐
administrativnich‐budov 
 
 
Monitoring 

Pravidelný  speciální  monitoring  za  období         
22. 4. 2015 – 22. 5. 2015 se tentokrát věnuje tématu: 
 
Asijská banka pro investice do infrastruktury (AIIB) 

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. 
 

Úplné znění zákonů (ÚZ) 

27990/1082 
Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci: 
redakční uzávěrka 16. 3. 2015 
   
27990/1078 
Ochrana spotřebitele: zákon o ochraně spotřebitele, 
Česká obchodní  inspekce,  technické požadavky na 
výrobky,  zákon  o  potravinách,  obecná  bezpečnost 
výrobků, odpovědnost za škodu způsobenou vadou 
výrobku, služby informační společnosti, spotřebitelský 
úvěr : redakční uzávěrka 23. 2. 2015 
   
27990/1081 
Stavební zákon a vyhlášky : technické požadavky na 
stavby, dokumentace  staveb, územní plánování, 
územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, 
autorizovaní  inspektoři,  kolaudace,  bezbariérové 
užívání  staveb,  autorizované  profese,  vyvlastnění  : 
redakční uzávěrka 16. 3. 2015 
   
27990/1080 

Veřejné  zakázky.  Koncesní  předpisy  :  redakční 
uzávěrka 9. 3. 2015 
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Téma měsíce: Měnové války: nekonvenční měnové nástroje a jejich vliv na 
světový obchod 

Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3004, Informační podpora a knihovna 

 

V souvislosti s rostoucím využíváním nekonvenčních nástrojů měnové politiky centrálními bankami 
se v tisku v posledních letech a měsících objevují dohady, zda v současné době dochází k nové vlně 
měnových válek, či zda měnové války hrozí v budoucnu1. Takové dohady vyvolalo také březnové 
spuštění kvantitativního uvolňování Evropskou centrální bankou v eurozóně. V tomto článku budou 
představeny názory různých odborníků na to, zda využívání nekonvenčních nástrojů měnové politiky 
vede k měnovým válkám a zda k měnovým válkám v současnosti dochází. 

Brian Blackstone v článku Central Banks Move to Drive Down Currencies, Yielding Domino Effect2 
uvádí, že současná situace se od běžné definice měnových válek poněkud liší. Blackstone nejprve 
připomíná, že kroky směřující k oslabení svých měn v roce 2015 podnikly v těsném sledu za sebou 
země, které reprezentují přibližně třetinu světového výstupu (Čína, Austrálie a Kanada). Za měnovou 
válku se běžně podle autora považuje situace, kdy se různé země snaží záměrně oslabovat své měny 
s cílem podpořit vývoz a omezit dovoz a to na úkor svých sousedů. Nyní však není primárním cílem 
centrálních bank dosažení určité výše směnného kurzu, ale snaha se vypořádat s nízkou mírou inflace 
a slabým hospodářským růstem. Současná situace navíc nemá zatím jasné oběti (s výjimkou 
Švýcarska, jehož ekonomika je v důsledku neočekávaného odpoutání franku od eura mírně otřesená). 

To, že by se centrální banky v současné době snažily rozpoutat měnovou válku, odmítá v článku 
ECB’s Nowotny Says Central Banks Aren’t Engaged in a Currency War3 Ewald Nowotny, člen rady 
guvernérů Evropské centrální banky. Nowotny reagoval na situaci, kdy v důsledku kvantitativního 
uvolňování na počátku března euro oslabilo na své dvanáctileté minimum vůči dolaru. Podle 
Nowotného docházelo k fluktuacím měn už v minulosti, současný vývoj tedy není tak neobvyklý. 
Směnný kurz je sice relevantním, ale ne hlavním faktorem, kterým by se řídila světová ekonomika. 
Jako příklad země, které devalvace eura příliš nepomohla, uvádí Nowotny Řecko. Řecku by podle něj 
pravděpodobně nepomohlo ani kdyby mělo svou vlastní měnu, kterou by mohlo znehodnotit - 
v globalizovaném světě je nutnou podmínkou úspěchu konkurenceschopný export.  

K tématu se vyjadřuje také deník Financial Times v článku Quantitative easing and the decline of the 
euro4. Podle tohoto článku není nedávné oslabení eura důvodem ke znepokojení: ke změně kurzu 
došlo v souladu s očekávaným spuštěním kvantitativního uvolňování. Bylo by naopak překvapivé, 
kdyby hodnota měny v reakci na opatření neklesla. Nedá se také říci, že kvantitativní uvolňování 
funguje zejména prostřednictvím směnného kurzu a že by se tedy Evropská centrální banka účastnila 
kompetitivní devalvace. Země eurozóny obchodují totiž ve velké míře mezi sebou. Kritiky ze zemí 
mimo eurozónu, že kvantitativní uvolňování spustí měnovou válku, nejsou tedy na místě. Pokud by 
k podobnému konfliktu došlo, pak by byl pouze důsledkem přehnaných reakcí zemí, které by nabyly 
mylného dojmu, že je světový měnový systém „hrou s nulovým součtem“, což ale podle Financial 
Times už od dob zrušení zlatého standardu neplatí. 

                                                      
1 Podrobněji k měnovým válkám obecně viz http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_war (v angličtině) 
2 BLACKSTONE, Brian. Central Banks Move to Drive Down Currencies, Yielding Domino Effect. In: The Wall 
Street Journal [online]. Feb. 8, 2015 7:28 p.m. ET [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 
http://www.wsj.com/articles/central-banks-move-to-drive-down-currencies-yielding-domino-effect-1423421248 
3 BUELL, Todd a BLACKSTONE, Brian. ECB’s Nowotny Says Central Banks Aren’t Engaged in a Currency 
War. In: The Wall Street Journal [online]. March 11, 2015 10:03 a.m. ET [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 
http://www.wsj.com/articles/ecbs-nowotny-says-central-banks-are-not-engaged-in-a-currency-war-1426082620 
4 Quantitative easing and the decline of the euro. In: FT.com [online]. March 13, 2015 6:11 pm [cit. 2015-03-25]. 
Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d2eab8e4-c97c-11e4-a2d9-
00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3VOHWyajC 
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Na tento článek zareagoval americký ekonom Desmond Lachman. V příspěvku No time to be 
complacent at euro’s weakness5 píše, že pokud bude stávající apreciace dolaru pokračovat, je jen 
otázkou času, kdy americký Kongres začne obviňovat Japonsko a EU z vývozu deflace do USA. Bez 
existence jasných mezinárodních pravidel pro manipulaci s měnami hrozí, že opakované agresivní 
kvantitativní uvolňování v Evropě a Japonsku povede ke globální měnové válce. 

K problematice silného dolaru a k tomu, zda je pravděpodobné, že americké ministerstvo financí na 
prudký růst dolaru nějak zareaguje, se vyjadřuje v článku Války: Evropa vrací úder6 Václav Trejbal. 
Trejbal nejprve připomíná, že Spojené státy prosazují politiku silného dolaru posledních dvacet let 
a že by tedy teoreticky nemělo hrozit riziko, že se budou snažit proti silnému dolaru zakročit a tím 
rozpoutat měnovou válku. Existují ale náznaky, že politika silného dolaru slouží spíše k upevnění 
mocenského postavení Spojených států a k uchování reputace dolaru jako nejvýznamnější světové 
rezervní měny. Ačkoli, jak autor uvádí, v posledních dvaceti letech intervence téměř neprobíhaly, 
v historii existuje výjimka, která potvrzuje pravidlo. Na počátku 80. let dolar vzhledem ke snaze Fedu 
vypořádat se s vysokou mírou inflace prudce posílil. V roce 1985 poté došlo k intervenci, kdy dolar 
oslabil téměř o třetinu. Současný kurz se však zatím neblíží hodnotám z 80. let a ačkoli napětí v USA 
roste, masivní oslabení dolaru v tuto chvíli pravděpodobné není. 

Na riziko vzniku měnových válek poukazují často ekonomové, kteří nesouhlasí s kvantitativním 
uvolňováním. Mezi ně patří například William White. Ten je známý tím, že předpověděl světovou 
finanční krizi, která vypukla před osmi lety. Před lednovým zasedáním Světového ekonomického fóra 
v Davosu White uvedl, že kvantitativní uvolňování je jen skrytou formou konkurenční devalvace. 
Japonská centrální banka podle něj financuje 40 % vládních výdajů, což může vyústit ve vysokou 
inflaci, nebo až hyperinflaci7. V důsledku posilování dolaru se můžou do problému dostat firmy 
z rozvojových zemí, které si v minulosti půjčovaly v dolarech, čímž hrozí, že by se zopakovala situace 
z 90. let, kdy zpřísnění měnové politiky ze strany Fedu urychlilo v rozvojových zemích měnové 
krize8.  

Dalším kritikem kvantitativního uvolňování je David Bloom. Podle Blooma se svět nachází uprostřed 
měnové války už nyní. Možnou cestou, jak z toho ven, je dohoda podobná Dohodě skupiny G5 
z Plazy, která vedla k oslabení dolaru v 80. letech. Centrální banky by si podle Blooma měly 
uvědomit, že nemůžou zneužívat měny k manipulování s měnovými kurzy. Nyní však tvoří „světovou 
špičku“ skupina G20, uzavření podobné dohody by tak v dnešní situaci bylo obtížně proveditelné 
(bylo by nutné přesvědčit více států)9. 

Jak vyplývá z výše uvedených článků, neexistuje jednotný názor na to, zda lze využívání 
nekonvenčních nástrojů měnové politiky považovat za pokus o vyvolání měnové války. Zda 
oslabování různých měn v důsledku využívání nekonvenčních nástrojů v konečném důsledku poškodí 
světovou ekonomiku a obchod, není také zatím zcela zřejmé. Zda jsou varovné a kritické komentáře 
opodstatněné, se pravděpodobně ukáže až s delším časovým odstupem. 

                                                      
5 LACHMAN, Desmond. No time to be complacent at euro’s weakness. In: FT.com [online]. March 18, 2015 
11:03 pm [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8d019e3c-c8d3-11e4-bc64-
00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3VOHWyajC 
6 TREJBAL, Václav. Války: Evropa vrací úder. In: Hospodářské noviny. 19. 3. 2015, 59(55), 10. ISSN 0862-
9587. 
7 EVANS-PRITCHARD, Evans. Central bank prophet fears QE warfare pushing world financial system out of 
control. In: The Telegraph [online]. 20 Jan 2015, 6:48 PM [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11358316/Central-bank-prophet-fears-QE-warfare-pushing-
world-financial-system-out-of-control.html 
8 FRANKEL, Jeffrey. Udusí zpřísněná politika Fedu rozvíjející se trhy? In: Project Syndicate [online]. Mar 23, 
2015 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.project-syndicate.org/commentary/fed-interest-rates-emerging-
markets-by-jeffrey-frankel-2015-03/czech 
9 RITTERS, Fabian a BLOOM, David. HSBC-Chefstratege David Bloom: "Die Notenbanken missbrauchen ihre 
Währungen". In: WirstchaftsWoche [online]. 01. Februar 2015 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: 
http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/hsbc-chefstratege-david-bloom-die-notenbanken-missbrauchen-ihre-
waehrungen/11306770.html 
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Daně 

Alexander Novák 
Členské příspěvky 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 4, s. 30-32 
Daňové posuzování členských příspěvků; provázání daňové uznatelnosti hrazených členských 
příspěvků s daňovým režimem u příjemce. Právní úprava od 1. 1. 2014; příspěvky daňově uznatelné a 
neuznatelné (typy subjektů). 
 
Ondřej Trubač 
Daň darovací a emisní povolenky ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 
Daňový expert, Sv. 2015, č. 2, s. 28-30 
(Ne)přípustnost aplikace vnitrostátních předpisů, podle nichž se na bezplatně přidělené emisní 
povolenky vztahuje daň darovací, ve světle výkladu SDEU ke čl. 10 směrnice 2003/87/ES; rozpor 
práva ČR a EU. Zásada bezplatnosti, ŠKO-ENERGO, Ibedrola. - Pozn. 
 
Milan Vodička 
Digitálně se správcem daně 
Daňový expert, Sv. 2015, č. 2, s. 3-8 
Elektronická komunikace se správcem daně, daňový portál, tři způsoby odeslání vyplněných podání 
(podání bez podpisu, podání s ověřenou identitou, podání s elektronickým podpisem), daňová schránka, 
email/elektronická pošta; rozšiřování okruhu daňových subjektů s povinností elektronické podoby 
podání předávaných správci daně. Odkazy na související legislativu. - Pozn. -- K tématu viz též DPP, 
č. 4 z 26. 3. 2015, s. 19-24 (Právní úprava doručování v daňovém řádu a daňová informační schránka). 
 
Milan Mikulka, Eliška Nová 
Do vězení už za 50tisícový únik : stát přitvrdí: trestat se bude už příprava ke krácení daně 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 83 (29.4.2015), s. 1 
Informace k projednávané vládní novele trestního zákona, podle níž by měla být již příprava daňového 
úniku trestným činem. Změna by měla přinést zejména větší úspěchy při vyšetřování tzv. 
karuselových podvodů s DPH, ale zpřísnění vyvolává také otázky ohledně jejího uplatňování v oblasti 
daňové optimalizace. -- Viz také komentář na s. 8. 
 
Václav Benda 
Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 6, s. 2-6 
Zvláštní režim uplatňování DPH; k rozšířenému uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti od   
1. 1. 2015. Obecná pravidla a trvalé/dočasné uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti. Možnost 
požádat GFŘ o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Příklady. 
 
Zdeňka Hušáková 
DPH u ubytovacích služeb 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 7, s. 8-11 
Aplikace DPH u ubytovacích služeb; stanovení sazby daně, posouzení doprovodných služeb, posouzení 
ubytování se stravováním, poskytování vedlejších plnění. Připomínky k praxi "přefakturace" ubytování. 
 
Zdeňka Hušáková 
Druhá snížená sazba DPH a úskalí praxe 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 6, s. 13-18 
Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 a rozsah její aplikace (i) s ohledem na informaci GFŘ             
k problematice (čj. 1470/14/7100-20116-011695). 
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Catrin Gesellensetter 
Ein gefährliches Spiel 
Nebezpečná hra 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 58 (24.3.2015), S. 13 
Německá finanční správa bojuje s velmi rozšířenými daňovými podvody prostřednictvím registračních 
pokladen, kdy pomocí dnes již velmi sofistikovaného "manipulačního" softwaru je možné dosažené 
obraty dodatečně snížit, smazat původní údaje a nakonec v knihách prezentovat žádoucí výsledky. 
Manipulační programy jsou na takové úrovni, že je běžná kontrola není schopná odhalit, a proto je 
nutná účast IT specialistů k vyhodnocení elektronických dat. Autor odkazuje na úspěšný zásah            
v případě jednoho "podnikavce", který byl ve zrychleném řízení potrestán třemi lety vězení. Trestu za 
spoluvinu neunikl ani výrobce softwaru, který umožnil daňový únik, a dle rozhodnutí soudu ručí za 
příp. nezaplacené daně podnikatele. Inskika, opatření k omezení manipulací s daty registračních pokladen. 
 
Alžběta Vejvodová 
Elektronická evidence tržeb zahraniční optikou: ovace s otazníky 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 4, s. 20-22 
Boj s daňovým únikem; zahraniční zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb. Prvotní efekt chorvatské 
evidence tržeb, povinná evidence tržeb ve Švédsku, optické krácení tržeb v Austrálii; pirátský 
software, phantomware. -- K tématu centralizované formy kontroly tržeb obchodníků viz i další 
příspěvek na s. 23. 
 
Kristýna Čevelová, Věra Nečadová 
Jak financovat neziskové organizace a posílit jejich konkurenceschopnost? : daňové asignace 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 7, s. 14-16 
Jedním z problémů, které se v různých zemích řeší, je otázka financování neziskových organizací, jež 
mají zájem o veřejně prospěšné činnosti. Jelikož stát zodpovídá za zajišťování služeb, které jsou 
veřejně prospěšné, tak záleží pouze na jeho rozhodnutí, zda tyto činnosti svěří do rukou neziskových 
organizací, které by pak měl samozřejmě přiměřeně finančně podporovat. Je zde základní otázka: do 
jaké míry a jak tyto organizace zajišťující veřejné služby financovat? Jednou z možností jsou daňové 
asignace. Autorky shrnují jejich pozitiva a negativa a jako příklad uvádějí maďarský, slovenský a 
polský model daňových asignací. Pro dokreslení problematiky uvádějí též příklad, jak fungují 
neziskové organizace ve Spojených státech. 
 
Klaus Strohner 
Kein Arbeitslohn mehr bei Rabatten : unter Berücksichtigung des Rabatterlasses vom 20. 01. 2015 
Rabaty nepředstavují mzdu za práci : s ohledem na výnos o rabatech z 20. 01. 2015 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 11, S. 580-586 
Komentovaný přehled ukazuje, které rabaty jsou v Německu aktuálně považovány za pracovní mzdu; 
příklady řešení rabatů jsou uspořádány dle konkrétních soudních rozhodnutí, která umožňují rozlišit, 
zda rabat je či není pracovní mzdou. Příspěvek prezentuje i aktualizovaný názor finanční správy na 
cenové zvýhodnění zaměstnance (vlastním zaměstnavatelem nebo třetí stranou) i "jádro" nového 
výnosu o rabatech. - Pozn. 
 
Ivan Macháček 
Komplikace ve výpočtu daňového zvýhodnění na dítě. (1.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 7, s. 17-20 
Daňové zvýhodnění na dítě; základní podmínky uplatnění daňového zvýhodnění, zvýhodnění při více 
dětech ve společně hospodařící domácnosti, uplatnění nároku matkou/otcem na (jednotlivé) děti. 
Příklady a postupy. -- Dokončení v č. 8/2015. 
 
Ivan Macháček 
Komplikace ve výpočtu daňového zvýhodnění na dítě. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 8, s. 14-17 
Řešení daňového zvýhodnění na dítě u: manželů, druha a družky a dítěte svěřeného do střídavé péče 
rodičů. Příklady. 
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Ruth Berschens 
Mehr Steuer-Durchblick 
Větší vhled do daní 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 54 (18.3.2015), S. 7 
Evropská komise plánuje zavést pro finanční úřady členských zemí EU automatickou povinnost 
vzájemné výměny informací o zvláštních daňových úmluvách s podniky, protože tzv. tax rulings 
vytvářejí selektivní daňové výhody a umožňují přesun zisků do regionů s nízkým či nulovým zdaněním. 
Dosažení právní účinnosti by si však zřejmě vyžádalo dlouhou dobu, proto se uvažuje i o příp. aplikaci 
předpisů o transparentnosti, které již existují pro velké banky (country-by-country-reporting,              
tj. informace o daních a ziscích dle států). 
 
Xénia Makarová 
Neplatičom ako je Váhostav štát štedro pomáha daňami 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 13, s. 20-21 
Kritický pohled na slabá místa slovenského zákona o DPH, který podporuje dlužníky/neplatiče - ti 
totiž ani v období restrukturalizace/konkurzu neztrácejí právo na vratky DPH. Rovněž zákon o dani     
z příjmů umožňuje firmě odpočet daňové ztráty, která z části vznikla i kvůli fakturám, jež firma 
nezaplatila a byly jí odpouštěny. 
 
Zuzana Kollárová 
Pokladnice musia od apríla používať tisíce nových podnikateľov 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 11, s. 52-53 
Boj s daňovým únikem v SR; zavedení povinné registrační pokladny v sektoru malých a středních 
podnikatelů (lékaři, účetní, komerční právníci atd.) od 1. 4. 2015 v případě, že tyto subjekty od 
zákazníků vybírají za své služby peníze v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty přes terminál. 
Podnikatelé mohou volit mezi elektronickou nebo virtuální registrační pokladnou, virtuální pokladna 
však má stanovené limity. Stručně je popsán průběh evidence úplat za právní služby (exekutora) a také 
postup žádosti o virtuální registrační pokladnu. 
 
Xénia Makarová, Zuzana Kollárová 
Posledné čarovanie s daňami 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 10, s. 22-24 
Přehled hlavních změn, které se týkají daňového přiznání za rok 2014 v SR; daňové licence, smluvní 
pokuty, zrychlený odpis, reklamní předměty, elektronické podání, nové formuláře. 
 
Martin Děrgel 
Povinně elektronická podání na finanční úřad 
Účetnictví v praxi, Sv. 15 (2015), č. 4, s. 4-10 
Elektronické podání v daňovém řádu, náležitosti elektronického podání (povolené formáty, nejčastější 
vady a chyby), pokuty. Povinnost subjektů komunikovat s úřady pomocí datové schránky. 
Elektronická forma daňového přiznání k DPH. Příklady. 
 
Fabiola Annacondia 
Practical information on European VAT : January/February 2015 
Praktické informace o evropské DPH : leden/únor 2015 
International VAT monitor, Vol. 26, (2015) No. 1, green pages (16 p.) 
Jako již tradičně v prvním čísle každého roku přinášejí tzv. zelené stránky informace o hlavních 
charakteristikách systémů DPH ve většině evropských zemí (členů i nečlenů EU) včetně standardních 
a snížených sazeb DPH, různých prahových hodnot a formátu identifikačních čísel DPH a informace   
o úřadovnách národní daňové správy, které zpracovávají žádosti o vrácení DPH nebo poskytují 
nerezidentům údaje o národních pravidlech pro DPH. Přehled zpracovali editoři na základě informací 
od korespondentů časopisu na počátku roku 2015. 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

10 

Ivan Macháček 
Problematika zdaňování fyzických osob řešená na KOOV 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 4, s. 4-10 
Aplikace daňového zákona, prezentace závěrů koordinačních výborů (KOOV) týkajících se 
výkladových otázek zdanění fyzických osob (zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, zdanění 
autorských honorářů, svěřenský fond a zdanění obmyšleného, vklad fyzické osoby formou provedení 
prací nebo poskytnutí služby, daňové ošetření naturální mzdy, uplatňování nákladů na PHM atd.). 
 
Luboš Kreč 
Přiznání k DPH přes datové schránky má skončit 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 72 (14.4.2015), s. 3 
Krátce k připravované změně ve využívání datových schránek poplatníky daně pro daňové přiznání     
k DPH (od ledna 2016). Pohled na další využívání datových schránek v daňové oblasti. -- Viz také 
příspěvek v HN č. 75/2015 (17.4.2015), s. 7. 
 
Peter Mišúr 
Rada (EU) zasáhla proti zneužívání směrnice o mateřských a dceřiných společnostech k vyhýbání se 
daňovým povinnostem 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 7, (2015) č. 4, s. 121-126 
Ke změnám ve směrnici Rady EU 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 
společností, které mají korporátním skupinám zabránit ve vyhýbání se daňovým povinnostem a 
agresivnímu daňovému plánování. Východiska a cíle směrnice 2011/96/EU, legislativní postup návrhu 
na změnu směrnice, právní stránka a obsah návrhu změny směrnice, legislativní projednávání, závěry 
Rady EU k legislativnímu návrhu směrnice (pravidlo "de minimis"). Termín transpozice směrnice       
v členských zemích. - Pozn. 
 
Stefan Behrens 
Reformbedarf bei der Vollverzinsung im Steuerverfahrensrecht 
Je potřeba reformovat plné úročení v předpisech k daňovému řízení 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 5, S. 214-227 
Podrobný rozbor k problematice úročení daňového závazku v rámci vztahu mezi věřitelem daně a 
poplatníkem daně; současný šestiprocentní úrok je z hlediska tržní úrokové úrovně nepřiměřeně 
vysoký (ECB snížila hlavní úrok na 0,05 %). Komentován je přehled předpisů k úročení nároků          
z titulu daňového závazku, účel úročení, judikáty; příklady. - Pozn. 
 
Jitka Vaňková 
Registrační pokladny v zahraničí 
Euro, Sv. 2015, č. 14, s. 53 
Článek informuje o pokračování projektu na zlepšení výběru daní na Slovensku, které od 1. dubna 
2015 významně rozšiřuje systém registračních pokladen a zavádí tzv. virtuální registrační pokladny 
pro menší plátce. Autorka shrnuje, kterých subjektů se povinné používání registračních pokladen nově 
týká, jak systém virtuálních registračních pokladen funguje a upozorňuje na značné podobnosti            
s připravovaným systémem elektronické evidence tržeb v ČR. Zdůrazňuje také zlepšování výběru 
DPH na Slovensku a vnímá zavedení virtuálních registračních pokladen jako progresivní a inovativní. 
 
Agnes Bénassy-Quéré, Alain Trannoy et Guntram Wolff 
Renforcer l'harmonisation fiscale en Europe 
Posilování fiskální harmonizace v Evropě 
Problemes économiques, No. 3108 (2015), p. 46-54 
Autoři se zabývají tématem fiskální harmonizace v EU. Nejprve představují aktuální stav v oblasti 
harmonizace (harmonizaci nepřímých daní, dohody o zamezení dvojího zdanění, zdaňování příjmů      
z úspor, aj.) a poté řeší, zda by měla harmonizace dále pokračovat. Zjišťují, že daňová konkurence      
v oblasti daně z příjmů právnických osob (rozdílné sazby a daňové základy v různých státech) 
představuje překážku fungování jednotného trhu. Dále autoři uvádějí tři doporučení: oživit projekt 
společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, zavést daň z finančních aktivit 
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pro všechny banky, které podléhají jednotnému dohledu, a zavést jednotnou sazbu daně z příjmu 
právnických osob v eurozóně. Autoři dodávají, že zdanění v EU je vysoké již v současné době - 
návrhy by neměly zvýšit daňové břemeno, ale spíše odstranit překážky fungování jednotného trhu, 
které vznikly vlivem daňové konkurence. - Pozn. 
 
Richard W. Fetter 
Ručení za daň 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 4, s. 39-40 
Autor prostřednictvím judikátu Nejvyššího správního soudu (spis. zn. 1 Afs 3/2014 - 31) dokumentuje, 
že finanční úřady se musejí v maximální možné míře vynasnažit, aby z daňových subjektů vymohly 
alespoň část dlužné daně. Práci si nesmějí ulehčovat tím, že vyzvou k úhradě dluhu ručitele, aniž by 
předtím byla majetková situace dlužníka zjištěna v nezbytném rozsahu a byly splněny podmínky k tomu, 
aby bylo možné považovat vymáhání po daňovém dlužníkovi za prokazatelně bezvýsledné. - Pozn. 
 
Katharina Kusnik 
Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung zu Kunden von Unternehmen: Was darf die 
Finanzbehörde? : Kriterien für die Beurteilung solcher Anfragen 
Hromadná žádost daňové policie o informaci týkající se firemních zákazníků: co smí finanční 
úřad? : kritéria posuzování takových dotazů 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 13, S. 697-703 
Boj s daňovým únikem v Německu. Příspěvek věnovaný možnostem a rozsahu kontroly daňové policie, 
pokud požaduje informace o neurčitém počtu identit bez toho, že by měly vztah ke konkrétnímu 
trestněprávnímu vyšetřování. Popsány jsou úkoly finančních úřadů a postup žádání o hromadnou 
informaci, také "kompetenční" předpisy i další požadavky, které se týkají např. přiměřenosti postupu 
při žádosti o informace. Připojeny jsou vzorové příklady povinností a práv osloveného podniku 
(banka, pojišťovna). - Pozn. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 2. část 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 4, s. 9-13 
Vysvětlení termínu "stálá provozovna" podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění č. 100/2003 Sb. m. s. 
Za stálou provozovnu se považuje: trvalé místo, službová stálá provozovna, činnost zástupce 
nerezidenta na území ČR, stálá provozovna vzniklá z titulu provozování ucelených stavebně 
montážních projektů. Zdanění stálých provozoven. Registrační povinnost a místní příslušnost stálých 
provozoven. Článek je doplněn praktickými příklady a testem na procvičení. 
 
Zuzana Kollárová 
Štát chce start-upom odpustiť daňové licencie 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 14, s. 48-49 
Ke koncepci podpory a rozvoje mladých firem předložené slovenským ministerstvem financí; 
jednoduchá akciová společnost (JAS - s možností vydávání různých druhů akcií), podmínky 
osvobození od povinnosti uhradit daňovou licenci a složit záruku při registraci k DPH (pro firmy 
splňující kritéria start-upu). 
 
Vokhidjon Urinov 
Tax amnesties as a transitional bridge to automatic exchange of information 
Daňové amnestie jako přechodný most k automatické výměně informací 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) No. 3, p. 168-176 
Autor uvádí argumenty pro a proti používání daňových amnestií jako způsobu efektivního přechodu 
na systém automatické výměny informací, a to v souladu s novým globálním standardem pro 
automatickou výměnu informací o finančních účtech, jak jej navrhuje G20 a OECD. - Pozn. 
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Kennedy Munyandi ... [et al.] 
Tax policy trends in Africa : commentary on the major tax developments in 2013 and 2014 
Trendy daňové politiky v Africe : komentář k významným daňovým událostem v letech 2013 a 2014 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) No. 3, p. 154-167 
Komentář k významným trendům v daňové politice a k událostem, k nimž došlo v Africe v r. 2013 a 2014, 
včetně analýzy podstatných daňových změn. Úvahy o možném dalším daňovém vývoji v Africe. - 
Pozn. 
 
Marie Lamensch 
The 2015 rules for electronically supplied services - compliance issues 
Pravidla roku 2015 pro elektronicky poskytované služby - otázky jejich plnění 
International VAT monitor, Vol. 26, (2015) No. 1, p. 11-16 
V článku jsou rozebírána nová daňová pravidla platná v EU pro elektronicky poskytované služby od   
1. ledna 2015. Podle autorky nesplňují nová pravidla svůj cíl - zmírnit zátěž podniků a zvýšit právní 
jistotu. Autorka nabízí několik nezávazných doporučení nejlepších postupů pro dodavatele těchto 
služeb a pro daňové správy. Navrhuje, aby členské země zvážily zavedení prahových hodnot pro malé 
a středně velké podniky. - Pozn. 
 
Wallace E. Oates and Robert M. Schwab 
The window tax : a case study in excess burden 
Daň z oken : ukázkový příklad nadměrného zatížení 
The journal of economic perspectives, Vol. 29 (2015), No. 1, p. 163-179 
Daň z oken byla zavedena v Anglii v roce 1696. Šlo o daň z nemovitosti, přičemž základ daně se 
odvíjel od počtu oken a poplatníkem daně nebyli majitelé nemovitosti, ale nájemníci (existovaly ale     
i výjimky). Ačkoli bylo opatření původně zamýšleno jako dočasné, k jeho zrušení došlo až v roce 
1851. Autoři nejprve představují původ daně, její roli v britském fiskálním systému a poté zkoumají, 
jak zavedení daně z oken ovlivnilo rozhodování lidí a jejich chování. Opatření vedlo k masivním 
snahám vyhýbat se dani (stavění domů bez oken, zatloukání oken, aj.), menší počet oken u některých 
nemovitostí dokonce usnadnil šíření nemocí. Dále autoři počítají náklady mrtvé váhy. V závěru poté 
diskutují, proč toto kontroverzní a zjevně špatné opatření vydrželo tak dlouho - příčinou zřejmě byla 
potřeba získat prostředky na vojenské výdaje. - Pozn. 
 
Milan Mikulka 
Tisícům obchodníků se výrazně mění daně 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 64 (1.4.2015), s. 4 
Článek rozebírá praktické důsledky zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u prodejů 
vybraného zboží v ČR i komplikace, které firmám související změny přinášejí. Uvádí, na které zboží 
se změny režimu DPH vztahují, a krátce se věnuje problematice karuselových podvodů. 
 
Xénia Makarová 
Z miliónových vratiek DPH do tisícových faktúr : daňová kriminalita 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 13, s. 18-19 
Po zavedení kontrolního výkazu DPH se podvodný "byznys" s DPH v SR přesouvá k umělému snižování 
povinnosti odvodu této daně - prostřednictvím fiktivních faktur a fiktivních bločků z registračních 
pokladen (schéma procesu snižování DPH je připojeno). Ohrožení serózních firem, náročné 
odhalování bločkových podvodů při daňové kontrole. 
 
Monika Novotná 
Zavést, či nezavést? 
Euro, Sv. 2015, č. 16, s. 46-47 
Autorka polemizuje s očekáváním zlepšeného výběru daní spojeného se zavedením elektronické 
evidence tržeb a kontrolního hlášení pro účely DPH v ČR. Rozebírá otázky možného zneužití 
informací blížících se obchodnímu tajemství, které pomocí těchto opatření shromáždí finanční správa, 
a kriticky hodnotí myšlenku aktivní role spolupracujícího zákazníka v systému elektronické evidence 
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tržeb. V navržených opatřeních spatřuje administrativně i technicky náročná řešení, která v první fázi 
nepřinesou zefektivnění výběru daní. 
 
Martin Brodík 
Zdanění hazardu je správné : loterie a jiné podobné hry stojí na samém okraji společensky 
akceptovatelných aktivit 
Euro, Sv. 2015, č. 13, s. 50-51 
S ohledem na připravované zpřísnění regulace a zdanění hazardních her v ČR autor ve svém diskusním 
příspěvku shrnuje očekávanou výši příjmů z hazardu do veřejných rozpočtů i náklady spojené se 
sanací následků spojených s gamblingem a k omezení negativních externalit souvisejících s hraním 
hazardních her. Upozorňuje také na rozdílné dopady navrhovaných změn zdanění hazardních her 
oproti potenciálním dopadům sektorového zdanění jiných podnikatelských odvětví (např. oblast 
energetiky, bankovnictví a telekomunikací). 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 

č. 5-6/2015 
Porušení podmínek odpočtu na penzijní spoření a životní pojištění v roce 2015. Zdaňování příjmů 
z nájmu nemovité věci. Výdaje pronajímatele nemovité věci z hlediska daně z příjmů. Dodatečné 
daňové přiznání. Odpisování pronajímané nemovité věci. Daň z příjmů při prodeji pozemků. Novela 
zákona o DPH od 1. 1. a 1. 4. 2015 (3.).  Cizí měny v DPH. Registrace osoby povinné k dani za 
identifikovanou osobu.  Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 4. 2015. 
 
Daňový TIP  

č. 9/2015  
Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní pojištění se státním příspěvkem nebo na 
doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců v roce 
2015. Zkušenosti z kontrol – netvoření (zákonného) rezervního fondu ze zisku. 

č. 10/2015  
Nad novým pokynem k povolování posečkání daně. Paušální výdaje, jejich výhody, nevýhody a nové 
limity (vč. příkladů). Dotazy: odpisy v přechodném období, nárok na úrok z jistoty, účtování 
zajišťovacích směnek, režijní náklady, daňový doklad na švýcarského partnera. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Martin Mandel, Vladimír Tomšík 
Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu : příklad České republiky 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 1, s. 32-56 
Kvalitativní a kvantitativní analýza vztahu úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu na příkladu 
České republiky. Autoři pak vytvářejí konkrétní doporučení ke koncipování vzájemného vztahu 
měnové a makroobezřetnostní politiky centrální banky. Východiskem analýzy je kritický rozbor 
monetární teorie hospodářského cyklu představitelů rakouské školy, přičemž autoři se s ní rozcházejí 
především v otázce řešení problému úvěrového cyklu. Vysvětlují, jak funguje úvěrový model 
hospodářského cyklu a na příkladu české ekonomiky poskytují některé argumenty, které potvrzují 
procykličnost chování bankovního úvěru. - Pozn. 
 
Réseau Canopé 
La religion, un phénomene économique ? 
Náboženství jako hospodářský jev? 
Problemes économiques, No. 3105 (2015), p. 46-51 
Příspěvek se zabývá problematikou náboženství jako ekonomického jevu. Nejprve jsou představeny 
různé pohledy ekonomů v historii na tuto problematiku (dílo Émila Durkheima a Maxe Webera) a dále 
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jsou přiblíženy současné přístupy a úvahy (vztah náboženství a společenské důvěry, náboženství jako 
brzda hospodářského růstu, nové podoby náboženství - např. síťový marketing). - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2014 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 1, s. 131-138 
K vědecko-výzkumným aktivitám a přínosu k rozvoji ekonomické vědy ze strany francouzského 
ekonoma J. M. Tirola, který se stal v r. 2014 nositelem Nobelovy ceny za ekonomii za "analýzu tržní 
síly a regulace trhu". Příspěvek shrnuje mimo jiné i Tirolův profesní vývoj, kariéru, zkoumané 
problematiky a klíčové výzkumy a podává přehled publikačních výstupů laureáta. - Pozn. 
 
Christian Breuer 
On the rationality of medium-term tax revenue forecasts : evidence from Germany 
O racionálnosti střednědobých prognóz daňových příjmů : údaje z Německa 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  = Journal of economics and statistics, Vol. 235, (2015) 
No. 1, p. 22-40 
Studie analyzuje střednědobé předpovědi daňových příjmů v Německu za období 1968-2012 se 
zaměřením na racionálnost prognózování. Výsledky ukazují, že tyto předpovědi a odhady poměru daní 
k HDP jsou ve střednědobém rámci zkresleny směrem vzhůru, a stejně jako prognózy hrubého 
domácího produktu jsou přehnaně optimistické. Autoři testují pozitivní i negativní chyby odhadů za 
předpokladu symetrické ztrátové funkce, determinanty chyb předpovědí a modelovým způsobem 
zjišťují stupeň racionálnosti (weak/strong rationality, popř. unbiasedness). - Pozn. 
 
Outlaw economics 
Zbojnická ekonomie 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8933, p. 69 
Ve světě nerovnosti je rovnostářský zloděj atraktivní postavou - viz anglický Robin Hood, americký 
Jesse James nebo mexický Pancho Villa. I někteří ekonomové zastávají názor, že bohatí mají sklon 
více spořit, a proto rozdání jejich peněz chudým by přispělo k okamžité spotřebě a také růstu HDP. 
Přerozdělování se zdá být přínosné i z volebního hlediska - bohatých je málo, takže zdaněním jejich 
domů se získá víc hlasů než ztratí. Jak však z článku vyplývá, taková politika může napáchat víc 
škody než užitku. Příspěvek čerpá z několika studií k této problematice. 
 
Martin Komrska 
Rakouská teorie hospodářského cyklu : VAR analýza pro USA v letech 1978-2013 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 1, s. 57-73 
Autor představuje rakouskou teorii hospodářského cyklu a zaměřuje se na ekonometrické zkoumání 
hypotéz reprezentujících komplex poznatků této teorie. Využívá Grangerovu kauzalitu a funkce 
odezvy k ověření hlavních kauzálních vztahů, které lze na základě rakouské teorie hospodářského 
cyklu formulovat. Důraz klade na význam a koordinační roli úrokové míry a představuje rozlišení 
explicitní a implicitní úrokové míry. Používá reálné úrokové sazby a jako vysvětlující proměnnou volí 
implicitní úrokovou míru, jejíž koncept je odvozen z teoretických děl představitelů rakouské školy. 
Dále prezentuje a komentuje výsledky empirické analýzy využívající k testování rakouské teorie 
hospodářského cyklu data pro hospodářské cykly v USA za období 1978-2013, tedy včetně posledního 
cyklického výkyvu známého jako Great Recession. Ukazuje se, že výsledky provedené analýzy se 
výrazně liší podle použitého konceptu úrokové míry. - Pozn. 
 
Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi 
Systemic sovereign risk and asset prices : evidence from the CDS market, stressed European 
economies and nonlinear causality tests 
Systémové riziko státního zadlužení a ceny aktiv : na základě údajů z trhů s CDS, z evropských 
ekonomik pod tlakem a testů nelineární kauzality 
Finance a úvěr, Vol. 65, (2015) No. 2, p. 127-143 
Empirická analýza míry dopadu cen swapů úvěrového selhání (CDS, credit default swap) na ceny 
aktiv ve čtyřech evropských ekonomikách sužovaných výrazným zadlužením (Řecko, Irsko, Itálie a 
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Španělsko). Autoři se zaměřují na zhodnocení systémového úvěrového rizika státního zadlužení, 
jelikož současná evropská dluhová krize ukázala, že státy mohou být hlavním zdrojem systémového 
rizika a ohrožením pro mezinárodní finanční systém. Výsledky zkoumání naznačují, že přítomnost 
derivátů CDS zhoršuje ceny u množství aktiv, zejména pak v ekonomikách procházejících dluhovou 
krizí, nutností dramatického snížení likvidity na trhu a konsolidačními programy vedoucími tyto trhy 
ke zhroucení. - Pozn. 
 
The paradox of soil : land-shackled economies 
Paradox půdy : ekonomiky připoutané k půdě 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8932, p. 18-20 
V době před průmyslovou revolucí byla půda středobodem ekonomiky. V průběhu let její význam 
klesal, až v sedmdesátých letech minulého století někteří vizionáři dospěli k názoru, že na půdě a 
lokaci brzy přestane v reálném životě záležet. Zájem a starost o půdu se však vrací - nejde o její 
celkový nedostatek, ale nedostatek v určitých místech. Nový význam půdy vychází jednak ze 
skutečnosti, že počítačová a komunikační revoluce sice skoncovala se vzdáleností, ale ne s lokací. 
Druhým faktorem je rostoucí omezení spojené se zaváděním regulace užívání půdy. Příspěvek čerpá   
z několika studií k této problematice. -- Viz i článek Space and the city na s. 9. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Holger Alich 
"Tütenweise Bargeld" 
"Hotovost v igelitkách" 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 67 (8.4.2015), S. 32 
Současný negativní úrok sice znamená pro Švýcarskou národní banku příjmy ve výši cca 1,2 mld. 
CHF v roce 2015, velcí investoři se ale snaží předejít ztrátám a vybírají značné částky v hotovosti. 
Příspěvek se zabývá právní stránkou a možnostmi regulace odlivu hotovosti. 
 
Heinz-Roger Dohms, Meike Schreiber 
Bank ohne Zinsen 
Banka bez úroků 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 57 (23.3.2015), S. 28-29 
Německý úřad dozoru nad finančními službami Bafin poprvé udělil bankovní licenci islámské 
bankovní instituci - turecké bance KT Bank AG. Nově etablovaná banka by zřejmě měla financovat 
především stavební aktivity, o něž je údajně mezi muslimy tureckého původu zájem (v Německu jich 
žijí 4 miliony). Příspěvek stručně vysvětluje princip ziskovosti finančních služeb banky, která 
nevydělává na úrocích; banku dále ještě čeká dojednání daňového režimu konformního s německým 
daňovým právem, rovněž bude potřeba vyřešit i otázky spojené s pojištěním vkladů. 
 
Vladimír Tomšík, Jan Vlček 
Devizové intervence a jejich konzistence s cílováním inflace : srovnání měnové politiky České 
republiky, Izraele a Švýcarska 
Bankovnictví, Sv. 2015, č. 3, střed. příl. (s. 1-4) 
Srovnání měnové politiky ČNB, centrální banky Izraele (BoI) a centrální banky Švýcarska (SNB); 
kurzové/měnové režimy cílování inflace, mechanismus a důvody/cíle intervencí, zkušenosti SNB        
s exitem, asymetrický kurzový závazek. 
 
Hans Christian Müller 
Die etwas andere Inflation 
Trochu jiná inflace 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 62 (30.3.2015), S. 13 
Vzhledem k důsledkům měnové politiky ECB nastolené z důvodu finanční krize věří mnozí 
ekonomové, že přes tvrzení o mizivé inflaci v Německu ve skutečnosti inflace existuje a že současná 
peněžní politika ceny zvyšuje. Nárůst cen se ani tak netýká potravin, oblečení či dalších produktů 
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běžné denní spotřeby, ale zdražují domy, akcie a umělecké předměty, i když jejich kvalita se nezvýšila 
(tuto domněnku potvrzuje výrazný růst indexu Dax a rekordní ceny domů v německých 
velkoměstech). Zatím neexistuje oficiální statistika, která by změřila inflaci německého majetku, a 
proto odborníci vyvinuli index inflace majetku, který potvrzuje podezření na masivní inflaci cen          
v tomto sektoru. Připojena je metodika výpočtu indexu; graf ukazuje vývoj inflace spotřebitelských 
cen a cen majetku v letech 2006-2014. 
 
Dlužím, dlužíš, dluží...již přes tři miliony Čechů 
Profi poradenství & finance, Sv. 3, (2015) č. 3, s. 26-27 
Pohled na zadlužení fyzických osob v Česku za r. 2014 se zaměřuje zejména na problematiku hypoték, 
spotřebitelských úvěrů a splátkových karet a nebankovních půjček. Pro nebankovní poskytovatele 
půjček byl vzhledem k nutnosti ochrany spotřebitele vytvořen Index predátorského úvěrování a bylo 
dosaženo změn některých parametrů jejich nebankovních půjček. Dále k očekávanému zkvalitnění 
distribuce finančních produktů prostřednictvím připravované právní regulace, k platební morálce a 
počtům rizikových klientů i k otázce zadlužování seniorů. 
 
Bert Losse, Malte Fischer, Silke Wettach 
Green is back 
Dolar je zpátky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 13, S. 18-21, 24 
Vzhledem k současnému oslabování eura a posilování dolaru je jen otázkou času, kdy dojde k paritě 
obou měn. I když nová měnová relace funguje jako výrazný stimulátor pro investory i konjunkturu, 
zamýšlí se autoři nad nekontrolovatelnými důsledky tohoto měnového dopingu. Shrnují nynější efekty 
eura a dolaru pro reálnou ekonomiku Německa, Evropy i celého světa a vysvětlují, proč je silný a stále 
sílící dolar hodnocen jako globální nebezpečí (neboť např. jen v úvěrech je celosvětově zastoupen 63 
procenty). V případě nesplnění aviza Fed ohledně normalizace peněžní politiky upozorňují na možnost 
odstartování globální měnové války jako ve 30. letech, kdy se země uchylovaly k cíleným devalvacím 
na podporu svého exportu a zaměstnanosti (beggar-my-neighbour) - s následkem globální spirály 
protekcionismu. 
 
Petr Musílek, Tomáš Jeřábek 
Hedgeové fondy a akciové trhy 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 1, s. 91-107 
Příspěvek přináší rozbor postavení hedgeových fondů na finančních trzích a empirickou analýzu jejich 
vlivu na nestabilitu akciových trhů. Autoři také hodnotí regulaci odvětví hedgeových fondů v USA po 
nedávné globální finanční krizi v reakci na jejich agresivní investiční styl. Nejprve přinášejí 
charakteristiku tradičních hedgeových fondů a jejich historického vývoje, dále předkládají empirickou 
analýzu popisných charakteristik časových řad výnosů a sledování korelací mezi odhady rozptylů 
indexů hedgeových fondů a vybraných akciových tržních indexů, prostřednictvím které zjišťují vliv 
hedgeových fondů na akciové trhy. V závěrečné části rozebírají nový regulační přístup k průmyslu 
hedgeových fondů a povinnosti, které fondům přináší americký zákon DFA, v reakci na finanční krizi. 
Cílem je zejména vytvoření předpokladů pro finanční stabilitu a snížení informační asymetrie na 
základě zprůhlednění obchodní a investiční politiky správců hedgeových fondů. - Pozn. 
 
Ľubomíra Gertler 
Interactions of unconventional monetary policy measures with the euro area yield curve 
Interakce mezi netradičními opatřeními měnové politiky a výnosovou křivkou v eurozóně 
Finance a úvěr, Vol. 65, (2015) No. 2, p. 106-126 
Autorka modelovým způsobem zjišťuje dopady nestandardních opatření měnové politiky na ceny na 
trhu se státními obligacemi, resp. na podobu výnosové křivky. Dále posuzuje předpovídací schopnost 
změn parametrů výnosové křivky s ohledem na odezvy politik, tzn. zjišťuje, zda nestandardní opatření 
mohou být považována za reakce na nepříznivý tvar výnosové křivky. Analyzovaným druhem 
nestandardních opatření měnové politiky jsou prohlášení a kroky týkající se zvětšování likvidity 
centrální banky a nákupy na sekundárních trzích. Na závěr shrnuje empirické výsledky zkoumání za 
eurozónu a rozebírá také odlišné dopady obou druhů opatření měnové politiky. - Pozn. 
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By Olivier Coibion and Yuriy Gorodnichenko 
Is the Phillips curve alive and well after all? : inflation expectations and the missing disinflation 
Je Phillipsova křivka přece jen naživu a v pořádku? : inflační očekávání a chybějící dezinflace 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 197-232 
Autoři se v článku snaží vysvětlit, proč v důsledku finační krize, která proběhla v letech 2008-2009, 
nedošlo v USA k dezinflaci v takové míře, jaká by se dala odvodit z Phillipsovy křivky. Ačkoli někteří 
ekonomové uvádějí, že Phillipsova křivka již nemusí být platná, autoři s tímto tvrzením nesouhlasí a 
přicházejí s vysvětlením, které je v souladu s Phillipsovou křivkou rozšířenou o očekávání. Chybějící 
dezinflaci vysvětlují zvýšeným inflačním očekáváním domácností. Domácnosti během let 2009-2011 
přizpůsobily svá očekávání vývoji ceny ropy. Inflační očekávání firem se pravděpodobně řídila inflačním 
očekáváním domácností. Podle autorů je řada cen stanovena malými a středními podniky, které 
obvykle nezaměstnávají odborníky na prognózování. Inflační očekávání odborníků se přitom během 
zkoumaného období značně lišila od očekávání domácností. - Pozn. -- Článek je součástí monotematicky 
zaměřeného čísla (téma měnové politiky). Všechny příspěvky v čísle byly předneseny na konferenci 
"Lessons from the financial crisis for monetary policy" v říjnu 2013 v americkém Bostonu. 
 
Daniel Deyl 
Jako před krizí : bankovní regulace 
Euro, Sv. 2015, č. 16, s. 40-41 
Článek dokumentuje, jak v praxi finanční ústavy v USA reagují na regulaci finančního trhu 
prostřednictvím Doddova-Frankova zákona a snaží se obcházet některá jeho klíčová opatření. Věnuje 
se opatření zajišťujícímu poskytování více informací investorům (Reg AB II) a reálnému zpřísňování 
podmínek zveřejňování informací u cenných papírů obchodovaných na veřejném trhu i požadavku na 
zmírňování rizika, jež banky při svém podnikání podstupují, a jeho realizaci ze strany Rady pro 
standardy finančního účetnictví FASB (SPE, QSPE, VIE). 
 
Clemente De Lucia 
La BCE en fait-elle trop, ou pas assez? 
Dělá Evropská centrální banka dost, nebo ne? 
Conjoncture, No. 2 (2015), p. 27-38 
Autorka v článku s využitím Taylorova pravidla určuje, na jaké úrovni by měla Evropská centrální 
banka stanovit základní úrokovou sazbu za předpokladu současného stavu ekonomiky eurozóny a za 
předpokladu, že by neexistovalo omezení nulové hranice úrokových sazeb. Dále autorka počítá, jak by 
se v daném případě snížily dlouhodobé sazby a jak podobného snížení dlouhodobých sazeb dosáhnout 
v prostředí nulové hranice úrokových sazeb - zda k dosažení stejných výsledků může pomoci                
i kvantitativní uvolňování. - Pozn. 
 
Hans-Peter Siebenhaar 
Österreich will nicht mehr für Sparguthaben haften 
Rakousko už nebude ručit za úspory 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 65 (2.4.2015), S. 23 
Reforma pojištění vkladů v Rakousku; návrh zákona reaguje na zadání EU, které požaduje vyloučit 
daňového poplatníka z ručení za vklady. Stát, který spolu s bankami ručí za úspory občanů až do výše 
100 000 eur, by proto z této povinnosti měl vystoupit. Ručení bude jen záležitostí bank, do roku 2024 
má být založen bankovní fond, jenž převezme úkoly plněné dosud státem. 
 
Pre-empting the next crisis : bank resolution 
Jak zabránit příští krizi : rozložení bank 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8931, p. 67-68 
Přáním regulátorů je, aby bylo možné nechat jakoukoliv banku padnout, aniž by to způsobilo chaos 
nebo připravilo daňové poplatníky o peníze. Proto požadují, aby si velké finanční firmy sestavily plán, 
na základě kterého by bylo snazší je rozebrat na části nebo ukončit jejich činnost. Bankovní operace 
jsou však příliš složité na to, aby se banky daly jednoduše v krátké době rozdělit. Regulátoři také 
chtějí dosáhnout toho, aby náklady nesli nejen akcionáři, ale i držitelé dluhopisů. 
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Martin Střecha 
Reverzní hypotéka na obzoru. Jsme na ni v ČR připraveni? 
Bankovnictví, Sv. 2015, č. 3, s. 36-37 
Princip reverzní hypotéky (RH), která je určena především majitelům nemovitostí v důchodovém 
věku. Dostupnost RH, kritéria nemovitosti vhodné do zástavy. Zkušenosti s RH ve Velké Británii, 
SHIP, Safe Home Income Plans. Obliba RH v USA (alternativa financování zdravotní péče seniorů). 
 
By Oliver Ralph 
Universal banks 
Univerzální banky 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38815 (30.3.2015), p. 5 
Velké univerzální banky vždy najdou argumenty pro vysvětlení svých nevalných výsledků - pokuty, 
regulace, náklady restrukturalizace - ale podle autora je už načase, aby přistoupily k odvážným 
změnám. Např. banka JPMorgan Chase, nejvýraznější příklad univerzálního bankovnictví, dosáhla      
v loňském roce kapitálové návratnosti 9,4 % a Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Barclays a 
Deutsche Bank jen přes 5 %. Specializované banky vykázaly daleko lepší výsledky. Řešením by 
mohlo být rozdělení činností bank. 
 
Jan Mallien 
Zwischen Macht und Ohnmacht 
Mezi mocí a bezmocí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 54 (18.3.2015), S. 4-5 
I přes relativně vysoké platy, daňové úlevy či benefity hodnotí zaměstnanci kriticky personální 
politiku a pracovní podmínky v ECB. Typy úvazků, zapůjčení (agenturní) zaměstnanci, limity práce 
na dobu určitou. V grafech informace o odhadu počtu zaměstnanců, procentním kapitálovém klíči pro 
přispěvatele do ECB a organizační struktuře. 

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

Luděk Tesař 
"Hospodářská rakovina" nezřízeně bují 
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 3, s. 18 
Junckerův investiční balíček; morální standardy hospodaření. Velmi kritický pohled na filozofii 
opatření EU k podpoře hospodářského oživení - de facto však k podpoře bankrotářů a nepotřebných a 
rizikových podnikatelských plánů, což zcela odporuje hospodaření dle zdravého rozumu. V souvislosti 
s evropským trendem upozorňuje autor i na totožný paradox vlivu neekonomů v ČR, tj. konkrétně       
v oblasti rozpočtové odpovědnosti obcí (čerpání peněz ze strukturálních fondů) v souvislosti s vládním 
návrhem o rozpočtové odpovědnosti a připomíná dnes zcela nemoderní a opomíjený princip slušného 
podnikání a existence bez dluhu. 
 
V. Simonov 
Antirossijskije sankcii i sistemnyj krizis mirovoj ekonomiki 
Protiruské sankce a systémová krize světové ekonomiky 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 2, s. 49-68 
V článku jsou analyzovány příčiny a možné důsledky současné situace na měnovém trhu Ruska pro 
strategii rozvoje výrob nahrazujících dovoz. Dokazuje se, že politika sankcí je pokračováním 
konkurenčního boje, který se vyostřil po strukturální krizi světové ekonomiky v r. 2008, chápané jako 
krize modelu inflačního růstu, spojená s cyklickou a finanční krizí. - Pozn. 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

19 

Thomas Brand et Fabien Tripier 
Divergence États-unis - zone euro et financement des entreprises 
Divergence mezi Spojenými státy a eurozónou a financování podniků 
Problemes économiques, No. 3109 (2015), p. 42-47 
Ekonomika eurozóny se od roku 2011 vyvíjí opačným směrem než ekonomika Spojených států. 
Rozdílný vývoj obou ekonomik může mít několik příčin. Jednou z nich je prosazování úsporných 
opatření v eurozóně na úkor opatření podporujících poptávku. Autoři dále zkoumají podmínky 
financování podniků a docházejí k závěru, že zatímco ve Spojených státech mají podniky přístup         
k většímu objemu úvěrů než před krizí za téměř stejných nákladů, v eurozóně naopak zůstává stejný 
objem úvěrů, ale náklady rostou. - Pozn. 
 
David Tramba 
Energetický zákon pod napětím 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 13, s. 18-21 
Příspěvek seznamuje s okolnostmi, které stojí za zpožděním novely energetického zákona, a                
s nesouhlasnými stanovisky ministerstva průmyslu a obchodu a vedení Energetického regulačního 
úřadu v oblasti cenové regulace plynu a pravomocí předsedkyně ERÚ. Shrnuje novinky, které návrh 
novely energetického zákona přináší, dále se zaměřuje na problémy právní úpravy termínu odstoupení 
od smlouvy o dodávce energie, výši provozních dotací pro majitele solárních elektráren dokončených 
v lednu a únoru 2011 a na provozní dotace pro bioplynové stanice. -- O schválených změnách 
energetického zákona viz HN č. 71/2015 (13.4.2015), s. 14. 
 
Agustín S. Bénétrix nad Philip R. Lane 
International differences in fiscal outcomes during the global crisis 
Mezinárodní rozdíly ve fiskálních výsledcích v období globální krize 
Fiscal studies, Vol. 36, (2015) No. 1, p. 1-27 
Příspěvek se zaměřuje na období celosvětové krize 2008-2009 a analyzuje rozdíly ve fiskálních výsledcích 
jednotlivých rozvíjejících se i rozvinutých ekonomik, které byly nestejnoměrně zasaženy globálními 
šoky. Ukázalo se, že jednotlivé státy vykazují výrazný rozptyl ve fiskálních výsledcích v průběhu 
krize. Autoři se snaží určit zdroje těchto fiskálních odchylek. Prostřednictvím ekonometrické analýzy 
zjišťují, že pokles souhrnné a strukturální fiskální bilance byl větší v zemích, ve kterých v předkrizovém 
období výrazněji vzrostla nezaměstnanost a růst úvěrů vykazoval rychlejší tempo. Dále se ukazuje, že 
finanční nerovnováhy přispívají k fiskálním výsledkům (odstupňovaným dle HDP) v době krize. - Pozn. 
 
von Marcus Theurer 
Irischer Frühling 
Irské jaro 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 10, S. 18-19 
V posledních letech na Irsko silně dolehla hospodářská krize. Problémem byla úvěrová expanze, silný 
trh s nemovitostmi, nezaměstnanost, bankovní krize, nízké úrokové sazby Evropské centrální banky. 
Irsko jako druhá členská země měnové unie po Řecku využilo půjčku z mezinárodního záchranného 
programu. Nyní však Irsko zažívá ohromující hospodářské oživení, v roce 2014 dosáhlo nejvyššího 
hospodářského růstu v Evropě. Irská ekonomika v roce 2014 obnovila silný růst a její hrubý domácí 
produkt se zvýšil o téměř 5 procent, nejvíce v eurozóně. To však neznamená, že Irsko je pryč z ohrožené 
zóny. Obrovské dluhy stále představují největší hrozbu. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Frankfurt n. M., z 2. března 2015. 
 
Robin Harding ... [et al.] 
Japan 
Japonsko 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38815 (30.3.2015), sep. sect. (3 p.) 
V přehledu se rozebírá hospodářská politika Japonska, rozdíly v postojích centrální banky a tvůrců 
hospodářské politiky, deregulace energetiky, dopad olympijských her, které se budou konat v r. 2020   
v Tokiu, na rozvoj metropole aj. 
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Paul Belleflamme 
La "taxe rose" : un genre de prix ou des prix de genre? 
"Růžová daň" : způsob určování ceny, nebo určování ceny podle pohlaví? 
Problemes économiques, No. 3107 (2015), p. 56-58 
Ve Francii vyvolal pozornost případ řetězce Monoprix, který prodává stejné zboží za různou cenu 
mužům a ženám (konkrétně šlo o jednorázové žiletky, které se lišily pouze barvou a obalem). Autor 
nejprve zdůvodňuje, proč je daná situace příkladem cenové diskriminace a dále diskutuje, proč v tomto 
případě nedochází k arbitráži. Obchodníci profitují z toho, že jsou různí spotřebitelé ochotni platit 
různé ceny za stejné zboží (lišící se pouze barvou). Vhodným řešením situace by bylo zlepšit 
informovanost spotřebitelů. - Pozn. 
 
OCDE 
Les problemes structurels de l’économie russe 
Strukturální problémy ruské ekonomiky 
Problemes économiques, No. 3108 (2015), p. 12-26 
Hospodářský růst v Rusku se v současné době pohybuje okolo 3 %, během období 1999-2008 byl však 
růst až sedmiprocentní, střednědobý cíl vlády je přitom 5 %. Příčinou zpomalení tempa růstu jsou 
strukturální problémy (energetická neefektivita, která se projevuje nadměrnou spotřebou energie vzhledem 
k HDP a emisemi skleníkových plynů), sociální nerovnosti a nerovnosti mezi regiony. Nízká 
porodnost spolu s vysokou mírou předčasné úmrtnosti snižují nabídku práce. Vytváření udržitelného 
růstu ohrožuje také vysoká míra korupce. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na 
současnou hospodářskou situaci v Rusku. Další články k tomuto tématu jsou na str. 5, 27, 33 a 36. 
 
Steve Forbes 
Manuál pro Řecko, jak nebýt za žebráky 
Forbes, Sv. 2015, č. 4, s. 16-17 
Steve Forbes v článku navrhuje reformní kroky, které by mělo provést Řecko, aby došlo ke zlepšení 
hospodářské situace země. Řecko by mělo podle autora zavést jednotnou sazbu daně z příjmu 
fyzických osob, snížit sazbu u DPH a zlepšit výběr daní, získat finanční prostředky do státního 
rozpočtu pomocí privatizace, podporovat investice, zjednodušit zakládání nových firem a zrušit 
zákony, které ztěžují propouštění zaměstnanců (tyto zákony vedou k zaměstnávání načerno). Řecko by 
podle autora rozhodně nemělo opouštět euro. 
 
B. Zamarajev, A. Kijucevskaja 
Rossijskaja ekonomika v kontekste mirovych trendov 
Ruská ekonomika v kontextu světových trendů 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 2, s. 32-48 
V příspěvku je analyzován pohyb klíčových makroekonomických ukazatelů Ruska v kontextu 
světových trendů. Autoři docházejí k závěru, že dlouhodobá stagnace ruské ekonomiky, silně 
integrované do světových hospodářských procesů, je zákonitým důsledkem oslabení její 
konkurenceschopnosti a snížení investiční přitažlivosti. Svým dílem přispěla i "přiměřeně tvrdá" 
měnová politika, prováděná na pozadí peněžní expanze ve vyspělých zemích. - Pozn. 
 
von Jens Koenen ... [et al.] 
Suche nach dem Morgen 
Hledání zítřka 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 56 (20.3.2015), S. 42-45 
Vize digitální ekonomiky v Německu; německá cesta k "průmyslu 4.0", digitální potenciál, 
charakteristika německého inovačního cyklu. Data Economy, d!conomy; WLAN, IIC. 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

21 

By Dirk Bergmann, Benjamin Brooks and Stephen Morris 
The limits of price discrimination 
Limity cenové diskriminace 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 3, p. 921-957 
Článek se vztahuje k cenové diskriminaci monopolu třetího stupně v situaci, kdy monopol získá 
dodatečné informace o spotřebitelských preferencích. K cenové diskriminaci třetího stupně dochází, 
pokud monopol na základě informací o preferencích zákazníků nabízí různým segmentům různé ceny. 
Autoři zjišťují, jaký bude za těchto podmínek přebytek výrobce a přebytek spotřebitele (tj. celkový 
blahobyt) a docházejí k závěru, že: přebytek spotřebitele je nenulový, přebytek výrobce je alespoň 
takový, jako by byl zisk monopolu v případě, že by monopol nestanovoval různé ceny pro různé segmenty, 
a že celkový přebytek je vždy nižší než celkový přebytek v případě dokonalé konkurence. - Pozn. 

Informatika. Počítače 

Laurent Gille et Jacques-François Marchandise 
Les enjeux de la régulation numérique 
Problematika regulace digitální oblasti 
Problemes économiques, No. 3109 (2015), p. 23-32 
Internet se dlouho vyvíjel paralelně s reálným světem, oddělení reálného a digitálního světa však 
přestává být čím dál více relevantní a pravidla, která byla vytvořena pro prostředí reálného světa, již 
nepostačují. Vznikají nové formy konkurence, mění se podoba trhu i role spotřebitele. V úkolech 
regulátorů se objevují témata jako kyberkriminalita či nezávislost internetu. - Pozn. -- Další články      
k tématu "Konkurence a internet" jsou na str. 5, 15, 33 a 37. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

By Henry Foy 
Barriers to business 
Překážky podnikání 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38820 (6.4.2015), p. 5 
Po vstupu do EU začaly do Polska proudit přímé zahraniční investice, které v letech 2004-2013 
dosáhly 160,5 mld. EUR. Díky nim bylo Polsko jedinou zemí EU, která se po finanční krizi v letech 
2008-2009 vyhnula recesi. Někteří zahraniční investoři si však začínají stěžovat na nerovný přístup, 
protože Polsko podle nich chrání své národní šampiony - silné, státem řízené podniky. Řada sporů už 
míří před soud. 
 
Einblicke ins "Brüsselgeschäft" : Unionszollkodex 
Pozadí "bruselského kšeftu" : celní kodex EU 
Zoll aktuell, Jg. 2015, Nr. 2, S. 8-9 
Popis administrativních kroků, které předcházely vzniku nového celního kodexu EU (sjednocení 
terminologie a hledání kompromisů mezi národními zájmy, schvalovací procesy). 
 
Für den Fall der Fälle : Rettungssanitäter der Spezialeinheiten 
Pro všechny případy : záchranáři u speciálních jednotek 
Zoll aktuell, Jg. 2015, Nr. 2, S. 4-6 
Od roku 2006 působí u speciálních jednotek německé celní správy záchranáři. V rozhovoru pro Zoll 
Aktuell zdůvodňuje jeden ze záchranářů působení záchranářů při výjezdech, popisuje potřebnou 
kvalifikaci a uvádí příklady ze své praxe. 
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Catherine Quatravaux 
La contrefaçon dans le monde 
Padělání ve světě 
Problemes économiques, No. 3105 (2015), p. 52-56 
Padělání zboží v posledních letech ve světě prudce vzrostlo. V článku jsou popsány současné trendy 
padělání a jeho vývoj (přechod padělatelů od luxusního zboží k základním výrobkům) včetně výroby, 
přepravy a zemí prodeje padělaného zboží. Dále jsou uvedeny ekonomické a společenské náklady této 
činnosti (práce na černo, práce dětí, aj.) a rizika, která padělané výrobky představují pro zdraví, 
bezpečnost a životní prostředí. - Pozn. 
 
Marek Rojíček 
Obchod s přidanou hodnotou 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 3, s. 19-20 
S rostoucí globalizací produkčních řetězců úzce souvisí nový přístup k měření obchodu, který se více 
zaměřuje na vyčíslení nepřímých dopadů obchodování - obchod s přidanou hodnotou. Toto měření 
bere v úvahu toky zboží a služeb a identifikuje, ve kterých zemích a odvětvích je v hodnotovém 
řetězci produktů hodnota přidána. Příspěvek informuje o statistické databázi obchodu s přidanou 
hodnotou TiVA (Trade in Value Added), porovnává tento obchod s národním pojetím zahraničního 
obchodu a jejich vypovídací schopností pro analýzu zahraničního obchodu. Na příkladu některých 
velkých ekonomik a ČR dokumentuje výsledky jejich obchodní bilance měřené podle přidané hodnoty 
v porovnání s hrubým vyjádřením jejich zahraničního obchodu. 
 
Political priority, economic gamble : special economic zones 
Politická priorita, ekonomický hazard : zvláštní ekonomické zóny 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8932, p. 59-61 
Počet zvláštních ekonomických zón v rozvojových zemích roste. Tyto enklávy, v nichž vývozci a další 
investoři dostávají daňové, celní a regulatorní pobídky, však mají deformující účinky. Mezi další 
náklady patří požadované investice do infrastruktury a ušlé příjmy na daních. Má se za to, že tyto 
náklady jsou vyváženy přírůstkem pracovních míst a obchodu. Ve skutečnosti však mnohé tyto zóny 
nenaplňují očekávání. -- Viz i článek Not so special na s. 12. 
 
Alex Brackett, Estelle Levin and Yves Melin 
Revisiting the conflict minerals rule 
Posouzení pravidla o konfliktních minerálech 
Global trade and customs journal, Vol. 10 (2015), No. 2, p. 73-86 
Na základě Doddova-Frankova zákona (Dodd-Frank Act) jsou podniky zaregistrované v USA povinny 
hlásit, zda jejich výrobky obsahují tzv. "konfliktní minerály" (jde o zlato, cín, wolfram a tantal            
z Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí). V první části článku autoři shrnují pravidla       
o konfliktních materiálech ukotvená v Doddově-Frankově zákoně a hodnotí jejich účinky. Podle 
autorů se zákonu nepodařilo omezit financování ozbrojených konfliktů plynoucí z nelegálního 
obchodu s minerály. Evropská unie navrhla v březnu 2014 vlastní pravidla pro obchod s konfliktními 
minerály. V druhé části článku jsou navrhovaná pravidla EU pro konfliktní minerály představena a 
porovnána s pravidly Doddova-Frankova zákona. - Pozn. 
 
Lasse Vuola 
Sanctions and the supply chain 
Sankce a dodavatelský řetězec 
Global trade and customs journal, Vol. 10 (2015), No. 2, p. 69-72 
Autor se v článku zabývá vlivem obchodních sankcí na uzavírání kontraktů. Sankce mohou vést          
k významným nárůstům cen vstupů a mohou také působit obtíže při dodržování dlouhodobých dohod 
ze strany podniků. Podniky by měly brát hrozbu sankcí v úvahu už při uzavírání kontraktů, například 
tím, že zahrnou do smluv tzv. klauzuli o smluvních obtížích (hardship clause) nebo ustanovení o vyšší 
moci (force majeure). - Pozn. 
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By Shawn Donnan 
Stress test 
Zátěžový test 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38830 (17.4.2015), p. 6 
Po desítky let čelila Světová banka kritice ze strany odpůrců globalizace a ochránců životního 
prostředí, kteří v ní viděli nástroj americké moci. Teď se však přidává další faktor, zpochybňující její 
existenci - banka čelí rostoucí konkurenci, kterou pro ni představují alternativní institucionální a 
soukromí věřitelé. Málokdo pochybuje o tom, že instituce, jež tak dlouho byla základním kamenem 
světové ekonomiky, musí projít změnou, ale plán na reorganizaci se střetl s vnitřní opozicí. 
 
By James Kynge and Jonathan Wheatley 
The great unravelling 
Velký obrat 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38818 (2.4.2015), p. 5 
Po finanční krizi let 2008-2009 začal do rozvíjejících se ekonomik plynout silný proud globálního 
kapitálu, který nyní slábne nebo úplně mění směr. 15 největších rozvíjejících se zemí v souhrnu 
zaznamenalo ve druhé polovině loňského roku největší absolutní odliv kapitálu. Mezi příčinami se 
uvádí dopad silného dolaru na místní měny a obavy investorů z tvrdší americké měnové politiky. 
Navíc nízké ceny komodit způsobily pokles růstu v celém rozvojovém světě. Bez stálého přílivu 
kapitálu mají země méně peněz na splácení dluhů, financování svých deficitů a výdaje na 
infrastrukturu a rozvoj podnikové sféry. 

Podnik a podnikání 

Daniel Křetínský ; [rozhovor vedli] Jürgen Flauger, Hans-Peter Siebenhaar 
"Braunkohle ist ein gutes Produkt" 
"Hnědé uhlí je dobrý produkt" 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 59 (25.3.2015), S. 16-17 
Český miliardář vysvětluje svůj zájem na koupi hnědouhelné dcery energetického koncernu Vattenfall 
v době přechodu na obnovitelné zdroje energií. EPH, Mibrag. 
 
Véronique Batto et Sylvie Rousseau 
Hausse des créations d'entreprise en 2014 
Nárůst vzniku firem v roce 2014 
Problemes économiques, No. 3107 (2015), p. 59-63 
V roce 2014 vzniklo ve Francii 550 700 nových podniků, což představuje nárůst oproti roku 2013 o 2 %. 
V článku je analyzován vývoj počtu nových podniků v průběhu posledních let, vznik podniků podle 
francouzských regionů a počty nových podniků v různých sektorech. Dále jsou zkoumána 
demografická specifika zakladatelů (věk, pohlaví). 
 
Radek Šmíd, Juraj Lojka 
Kdo tahá za nitky české ekonomiky? 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 3, s. 21-24 
Pohled na roli zahraničního kapitálu v ČR a s tím související pozitivní i negativní důsledky vychází ze 
statistiky vnitřních zahraničních afilací (iFATS). Autoři komentují statistická zjištění o českých 
nefinančních podnicích pod zahraniční kontrolou za r. 2012 i dlouhodobější trendy v této oblasti, 
zaměřují se na otázky zaměstnanosti, vytváření přidané hodnoty, výši investic i vyplácených dividend 
a země sídla zahraničního vlastníka těchto podniků. Krátce také k budování registru skupin podniků 
(EGR, European Group Register) na úrovni EU. -- Viz také příspěvek v čas. Ekonom č. 14/2015, s. 5. 
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Miroslav Zámečník 
Naše malá Brazílie : problémem státních firem nejsou dozorčí rady, ale jejich manažeři.             
A politici, kteří se nechtějí vzdát moci nad nimi 
Euro, Sv. 2015, č. 14, s. 10-13 
Polemický komentář k praxi řízení státních a polostátních firem v ČR a k politickému vlivu, který je 
uplatňován v personálním obsazení orgánů státem ovládaných společností. Autor se dotýká návrhu 
specifické zákonné úpravy, která má přinést systémovou změnu vedoucí k odpolitizování řídících 
orgánů státních firem. Uvádí, že způsob výběru výkonných manažerů státních podniků je podstatnější 
než obsazování dozorčích rad. Obhajuje používání institutu typu nominačního výboru, složeného         
z profesionálů, kteří se danou oblastí činnosti zabývají. 
 
Open the floodgates : financing American firms 
Otevřete stavidla : financování amerických firem 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8933, p. 67 
Přes všechnu otevřenost Ameriky vůči inovacím a financím regulátoři stále energicky omezovali způsoby, 
jimiž podniky mohou získávat peníze, a to ve jménu ochrany spotřebitele. To se změní v květnu, kdy 
vstoupí v platnost nová pravidla schválená Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). V rámci toho, co 
se běžně nazývá jako Mini IPO (primární emise akcií), budou moci firmy získat až 50 mil. USD. Nová 
pravidla usnadní život firmám, ale investorům přinesou větší rizika. 
 
Maria Lucia Stefani and Valerio Vacca 
Small firms' credit access in the euro area : does gender matter? 
Dostupnost úvěrů pro malé podniky v eurozóně : je to otázka genderového hlediska? 
CESifo Economic studies, Vol. 61, (2015) No. 1, p. 165-201 
Studie za použití údajů z průzkumu Evropské centrální banky (SAFE, 2009-2011) přináší důkazy         
o významných rozdílech ve finanční struktuře mezi malými podniky vlastněnými či řízenými muži a 
podniky, které vlastní nebo řídí ženy, i o problémech, které mají ženské podniky v dostupnosti svého 
financování a získání úvěru. Ukázalo se, že ženské podniky využívají menší objem a méně 
heterogenní zdroje vnějšího financování než jejich "protějšky". Autoři prostřednictvím ekonometrické 
analýzy objasňují důvody těchto rozdílů, které lze spatřovat ve specifických znacích firem a které 
závisejí především na strukturálních odlišnostech mezi ženskými a mužskými podniky nesouvisejícími 
s genderovou rovností. Zjišťují také rozdíly v dostupnosti vnějšího financování podniků mezi 
jednotlivými státy, zaměřují se zejména na porovnání čtyř největších ekonomik eurozóny - Německa, 
Španělska, Francie a Itálie. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla "The determinants of 
gender gaps". 
 
František Bodlák 
Správní rada akciové společnosti v České republice a Itálii 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 7, (2015) č. 3, s. 65-74 
Správní rada, porovnání české a italské právní úpravy klíčového orgánu akciové společnosti (v monistické 
struktuře). Postavení a působnost správní rady, členové, předseda, jednání a svolání. CdA, consiglio di 
amministrazione, předseda, jednání a svolání. Cocoge (Comitato per il controllo sulla gestione), 
charakteristika a činnosti, členové Cocoge a specifické požadavky na ně. - Pozn. 
 
Ivan Haluza 
Za nezaplatené faktúry pôjdu podvodníci za mreže 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 11, s. 46-47 
Podvodní neplatiči v SR jednak ohrožují stabilitu firem, dále se potvrzuje, že v případě těchto 
hospodářských a majetkových podvodů kvalifikovaných jako zvlášť závažný zločin podvodu mnohdy 
jde o organizované podvody s účastí většího počtu aktérů. Připojen je stručný popis dvou případů         
s předpokládanou trestní kvalifikací. NAKA, Národná kriminálna agentúra. 
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Katharina Mattheis 
Zwangsouting im Sperrbezirk 
Povinná evidence ve vyhrazeném prostoru 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 16, S. 28 
Regulace prostituce v Německu, komentář ke slabinám plánovaného zákona (např. v ochraně dat). 
Obrat dosahovaný v oblasti prostituce, daň ze sexu (živnostenská daň). 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Rastislav Bednárik 
Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie 
Fórum sociální politiky, Sv. 9, (2015) č. 2, s. 7-11 
Článek se zaměřuje na popis vzniku, vývoje a perspektiv slovenského penzijního systému. Podrobněji 
analyzuje nastavení a parametrické změny průběžného pilíře a povinného druhého fondového pilíře     
v období po vstupu Slovenska do EU v r. 2004, vývoj důchodové reformy i změny zohledňující otázku 
udržitelnosti financování důchodového systému. Autor následně rozebírá perspektivy penzijního 
systému s ohledem na sociodemografické aspekty i různé koncepce další penzijní reformy vycházející 
z politické diskuze. 
 
Martin Holub, Milan Šlapák 
Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU 
Fórum sociální politiky, Sv. 9, (2015) č. 2, s. 2-6 
Příspěvek charakterizuje vývoj českého důchodového systému a jeho významné změny od 90. let     
20. století. Autoři se zaměřují na legislativní změny a postupné provádění parametrických změn 
systému důchodového pojištění, které se snažily zlepšit dlouhodobou finanční udržitelnost systému, 
dále na "malou důchodovou reformu", postupné zvyšování statutární věkové hranice pro odchod do 
důchodu    i velkou důchodovou reformu zavádějící fondový prvek do základního důchodového 
systému. Následně rozebírají také perspektivy důchodové reformy (zejména s ohledem na 
demografické stárnutí v ČR) a další pokračování penzijních reforem do konce r. 2016 doplněné 
posílením kapitálové složky důchodového systému. 
 
Jaroslav Vostatek 
Děti, penze a pojistné 
Fórum sociální politiky, Sv. 9, (2015) č. 2, s. 12-17 
V příspěvku je analyzována dětská penze (sociálně-politický projekt poskytování starobního důchodu 
rodičům s více dětmi) a podobné alternativní návrhy na promítnutí výchovy dětí do financování 
veřejných penzí z pohledu sociálních modelů se zaměřením na německý a český penzijní systém a 
jejich odchylky od těchto modelů. Autor nejprve seznamuje s typickými rysy jednotlivých sociálních 
modelů (welfare regimes) - liberálním, konzervativním, sociálně-demokratickým a neoliberálním 
sociálním modelem - a dochází k závěru, že koncept dětské penze nezapadá do žádného z těchto 
sociálních modelů. Poté analyzuje argumenty autorů projektu dětské penze, především v Německu, 
bez ohledu na sociální modely. Rozbor dosavadní "mezigenerační smlouvy" zahrnuje také analýzu 
obecných koncepcí starobního důchodu včetně otázek valorizace a indexace, jakož i stabilizační 
mechanismy u moderního typu sociálního důchodového pojištění. Autor upozorňuje, že dětské penze 
jsou lákavým řešením demografického problému v rámci penzijního systému v některých zemích, ale 
toto řešení je však více než problematické již vzhledem k existujícímu mixu penzijních sociálních 
systémů (např. v Německu a v ČR). 
 
Anke Rezmer, Peter Thelen 
Die Nahles-Rente 
Důchod podle Nahlesové 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 53 (17.3.2015), S. 6-7 
Nová koncepce podnikového důchodu navrhovaná německou ministryní práce by měla tuto formu 
důchodového zabezpečení více zpřístupnit zaměstnancům a to i v malých a středně velkých podnicích. 
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Zabezpečení podnikových důchodů by mělo zajistit založení odvětvového penzijního fondu či pokladny - 
jednotliví zaměstnavatelé by tak byli zbaveni povinnosti ručení za podnikové důchody. Podnikové 
důchody jsou vnímány pozitivně, představují významnou kompenzační složku zabezpečení na stáří     
v době, kdy je nutné počítat s poklesem zákonných důchodů, efektivita podnikového důchodu by         
s ohledem na "kolektivní" pojetí tohoto instrumentu měla být dobrá. -- K nesouhlasnému postoji 
podniků vůči zavedení povinného podnikového důchodu viz HB, č. 68 z 9.4.2015, s. 9. 
 
Filip Obradovič, Ľuboslav Kačalka 
Komu sa oplatí druhý pilier 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 10, s. 12-16 
Výhodnost účasti v druhém důchodovém pilíři v SR z hlediska: věku, vyměřovacího základu a 
(před/po) zavedení institutu minimálního důchodu. 
 
Heike Schwerdtfeger 
Vom gemachten Nest ins Ungewisse 
Z teplého hnízdečka do neznáma 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 15, S. 72-76 
Podnikové důchody v Německu; problematika udržení nároku zaměstnance na podnikový důchod       
v případě změny zaměstnání (a další vlivy). Státní podpora podnikového důchodového zabezpečení, 
daňové zvýhodnění části platu převáděného ve prospěch budoucího podnikového důchodu na straně 
zaměstnance/zaměstnavatele. V grafu přehled nejdůležitějších forem podnikového důchodu vč. počtu 
zaměstnanců. 
 
Jiří Vopátek 
Výše základní důchodové dávky z I. pilíře v roce 2015 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 3, s. 12-17 
Základní pilíř v ČR, z něhož se vyplácejí důchodové dávky, stále tvoří průběžný systém, který je 
součástí státního rozpočtu. Autor přináší několik modelových výpočtů pro odchod do řádného 
starobního důchodu přiznaného v r. 2015, na uvedených výpočtech ukazuje, jak důchodový systém     
v ČR funguje, na jakých základních principech je postaven a představuje parametry, které bezprostředně 
ovlivňují výši důchodu. Uvedené výpočty demonstrují i nadále solidární prvky v českém důchodovém 
systému, které lze pozorovat prostřednictvím tzv. individuálního náhradového poměru. S rostoucím 
měsíčním příjmem se sice důchodová dávka zvyšuje, ale dynamika růstu důchodu se výrazně snižuje. - Pozn. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Braking bad : German property 
Špatné užití brzdy : německé nemovitosti 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8932, p. 61-62 
Již v průběhu tohoto roku má být v Německu uplatněna "brzda nájemného", která omezuje jeho růst. 
Jako u všech regulovaných cen to pravděpodobně povede k černému trhu a zúží nabídku. Přitom již 
existuje zákon, který omezuje zvyšování nájemného u stávajících nájemních smluv, a to na základě 
místních nákladů na bydlení. Brzda se týká nově uzavíraných smluv, ale v důsledku silného odporu 
majitelů domů se na řadu bytů nebude vztahovat. Ekonomové jsou téměř jednotně v opozici proti 
novému opatření. 
 
Anne Wiktorin 
Finanzspritze für Senioren 
Finanční pomoc pro seniory 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 61 (27.3.2015), S. 37 
Opětovné zavedení finanční podpory k zajištění potřebné přestavby a bezbariérového bydlení pro 
seniory v Německu. 
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Martin Lux ; [rozhovor vedla] Hana Boříková 
Iluze sociálního bydlení 
Euro, Sv. 2015, č. 15, s. 16-19 
V rozhovoru se sociolog zaměřený na problematiku sociálního bydlení vyjadřuje ke koncepci 
sociálního bydlení v ČR, k problematice výstavby sociálních bytů, osvětluje praktické fungování 
příspěvku na bydlení i jeho vhodnost při řešení bytových problémů nízkopříjmových občanů. Dále se 
zabývá problematikou dostupnosti přiměřeného bydlení pro seniory, soukromým nájemním bydlením 
a nutností stanovení standardů sociálního bydlení. Kriticky hodnotí připravované koncepční řešení      
o výhradním zapojení obcí do sociálního bydlení i další prvky navrhované koncepce sociálního 
bydlení a stručně shrnuje vhodná opatření k řešení této otázky. 
 
Petr Ort 
Je možné určit obvyklé nájemné? : problematika bydlení 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 6, s. 26-28 
V poslední době je jedním z hlavních témat, diskutovaných mezi vlastníky bytového fondu, takzvané 
místně obvyklé nájemné, zejména u bytových prostor. Vzhledem k ukončené regulaci nájemného na 
celém území České republiky včetně Prahy a dalších statutárních měst lze očekávat řadu problémů, 
včetně soudních sporů ve věci výše nájemného. Na tom, v jaké výši se obvyklé nájemné ustálí, také 
záleží, jak výhodně bude možné byty pronajímat a v konečném důsledku jaký bude vůbec o byty 
zájem. Autor uvádí tři metody zjištění místně obvyklého nájemného: nákladovou, výnosovou a 
porovnávací metodu. Dále typy cenových map místně obvyklého nájemného. 
 
Martin Gerth 
Luxus statt Kiez 
Luxus namísto předměstského bydlení 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 13, S. 80-82 
Cenová brzda nájemného v Německu mění pravidla na trhu s bydlením - příspěvek popisuje, jak na 
nový předpis reagují nájemníci/pronajímatelé/makléři, jaké strategie umožňuje a které jsou efektivní. 
Možné varianty úpravy nájemného; indexované nájemné, zrcadlo nájemného, úhrada provize 
(Bestellprinzip). 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Careful now : growth in America 
Teď opatrně : růst v Americe 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8933, p. 65-66 
V rozboru hospodářské situace v USA se konstatuje, že největší ekonomice světa se stále nedaří 
obnovit důvěru spotřebitelů. Příčinou je mzdový vývoj - při stávajícím poklesu míry nezaměstnanosti 
by mzdy měly růst. To, že skutečnost je jiná, ovlivnily změny v americkém systému pojištění pro 
případ nezaměstnanosti, chování firem a také přetrvávající nadbytek pracovníků na částečný pracovní 
úvazek, pro které je důležitější získat plný úvazek než se domáhat zvýšení mezd. 
 
Ulf Sommer 
Firmen verwöhnen ihre Mitarbeiter 
Firmy si své zaměstnance hýčkají 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 60 (26.3.2015), S. 20 
Rok 2014 byl pro německé koncerny velmi úspěšný, z jejich zisků zdatně profitují nejen jejich 
akcionáři, ale i stálí zaměstnanci, kteří dostanou prémie v nebývalé výši. Grafy ukazují meziroční 
změnu v prémiích a dividendách vybraných koncernů automobilového, chemického a farmaceutického 
průmyslu (Daimler, VW, Bayer) i konkrétní výši prémií zaměstnanců. 
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Hélene Baudchon 
France: chômage, la profondeur du mal 
Francie: nezaměstnanost, hluboce zakořeněný problém 
Conjoncture, No. 2 (2015), p. 3-26 
Francie se v současné době potýká se třemi strukturálními problémy - s chronicky vysokou nezaměstnaností, 
nedostatečnou konkurenceschopností a fiskálními nerovnostmi. Vysoká nezaměstnanost není přitom 
problémem několika posledních let - průměrná míra nezaměstnanosti se už od poloviny 80. let 
pohybuje okolo 9 %. Autorka v první části článku podrobně analyzuje příčiny problémů na 
francouzském trhu práce, dále připomíná konkrétní reformy, které již byly provedeny, a opatření, která 
zatím vyzkoušena nebyla. Vysoká nezaměstnanost se objevuje především mezi mladými a málo 
kvalifikovanými pracovníky a mezi seniory, roste dlouhodobá nezaměstnanost (40 % nezaměstnaných 
tvoří osoby dlouhodobě bez práce, průměrná délka nezaměstnanosti se od roku 2009 zvýšila z 391 dní 
na 538 dní), objevuje se také podzaměstnanost a dualita na trhu práce. Dualita na trhu práce spočívá ve 
Francii na jedné straně v existenci smluv na dobu neurčitou, kdy je obtížné zaměstnance propustit, a 
na druhé straně v zaměstnávání pracovníků na dobu určitou, přičemž lidé, kteří jsou zaměstnáváni 
opakovaně na dobu určitou, mají omezenou šanci rozvíjet se a zlepšovat svou kvalifikaci. Za 
posledních dvacet let bylo vyzkoušeno mnoho opatření, vysoká nezaměstnanost ale (s menšími 
výkyvy) stále přetrvává. - Pozn. 
 
Frank Specht 
Chaos im Amt 
Zmatek v úřadě 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 66 (7.4.2015), S. 1, 4-5 
Kritické hodnocení efektivity Spolkové agentury práce; úkoly, organizační složky, zprostředkovatelská 
centra práce. V grafech vývoj počtu zaměstnanců agentury a počtu nezaměstnaných a také počet 
dlouhodobě nezaměstnaných v letech 2005-2014. 
 
Richard W. Fetter 
Maximální podpora v nezaměstnanosti a nekolidující příjem 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 3, s. 27-30 
Od 1.1.2015 se zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a také 
limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání, kteří nepobírají podporu, v nekolidujícím 
zaměstnání. Autor přehledně shrnuje podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, délku podpůrčí 
doby, procentní sazby podpory v nezaměstnanosti a částky maximální podpory v nezaměstnanosti. 
Věnuje se také zvýšení limitu příjmu z nekolidujícího zaměstnání. - Pozn. 
 
Ladislav Jouza 
Nadbytečnost zaměstnance - nejčastější výpovědní důvod 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 4, s. 31-33 
Článek přináší výklad právního rámce a podmínek pro výpověď z pracovního poměru z důvodu 
nadbytečnosti a na příkladech dokumentuje použití tohoto výpovědního důvodu v praxi. 
 
Quels métiers pour demain? 
Jaká jsou povolání zítřka? 
Problemes économiques, No. 3107 (2015), p. 31-38 
V článku je analyzován budoucí vývoj počtu pracovních míst v různých sektorech ve Francii (např. 
doprava, logistika, obchod, zemědělství, služby, aj.). Východiskem článku je studie provedená 
organizacemi France Stratégie a DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des 
statistiques). Nastíněny jsou dále celkové trendy na trhu práce (terciarizace ekonomiky, polarizace trhu 
práce - nárůst počtu pracovních míst pro zaměstnance s vysokou kvalifikací a úbytek míst pro středně 
kvalifikované pracovníky). - Pozn. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na budoucí vývoj 
na trhu práce. Další články k tomuto tématu jsou na str. 5, 14, 25 a 39. 
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František Nonnemann 
Soukromí na pracovišti 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 7, s. 229-236 
Ochranu soukromí, osobnosti a osobních údajů zaměstnance na pracovišti upravuje několik právních 
předpisů a podle způsobu a charakteru monitorování zaměstnanců se mohou uplatnit buď zákoník 
práce, zákon o ochraně osobních údajů, občanský zákoník anebo několik z těchto předpisů zároveň.     
Z toho potom vyplývají i práva a povinnosti obou dotčených stran, kdy v návaznosti na aplikaci 
rozdílných předpisů je možno konstatovat větší či menší míru volnosti obou stran pracovního vztahu. 
Autor v příspěvku naznačuje základní rozhraničení působnosti zmíněných právních předpisů a 
důsledky tohoto rozdělení. - Pozn. 
 
Frank Specht 
Überforderte Kontrolleure 
Přetížení kontroloři 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 63 (31.3.2015), S. 8 
Kontroly dodržování stanovené minimální mzdy v Německu provádí téměř 6300 celníků převážně ve 
vybraných odvětvích (stavebnictví, bezpečnostní služby atd.), prověrky se zaměřují i na sektor, kde se 
obvykle praktikuje práce na černo (restaurace). Konstatuje se, že současný počet zaměstnanců celní 
správy není natolik vysoký, aby zajistil skutečně efektivní kontrolu v podnicích, které podhodnocují 
povinné odvody sociálního pojištění, daní a dalších povinných poplatků. Graf ukazuje výši škod 
vázaných na odhalené případy ve vybraných odvětvích v roce 2014 (např. stavebnictví 424 mil. eur). 
FKS, Finanzkontrolle Schwarzarbeit. 
 
Ungleichbehandlung durch Mehrurlaub für ältere Arbeitnehmer ist gerechtfertigt 
Nerovné zacházení formou delší dovolené pro starší zaměstnance je oprávněné 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 13, S. 748-750 
Komentář k soudnímu rozsudku, podle něhož je přípustné, aby zaměstnavatel v Německu poskytoval 
starším zaměstnancům (vykonávajícím tělesně vyčerpávající a náročnou práci) delší dobu na 
zotavenou než mladším zaměstnancům. - Pozn. 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 5-6/2015  
Dohoda o provedení práce – aktuální změny. Dohoda o pracovní činnosti, další „brigádnická“ 
smlouva. Mzdy v cizí měně. Praktická řešení ke mzdám v cizí měně. Právní ochrana majetku 
zaměstnavatele. Kdy využít pracovní poměr na dobu určitou. Rozvrhování a evidence  pracovní doby 
(1.). Práva a povinnosti z právního jednání. Zaměstnanec ve více pracovněprávních vztazích 
k jednomu zaměstnavateli. Invalidní důchody a výdělkové možnosti. 15procentní srážková daň           
u zaměstnance; praktická řešení. Paušální výdaje a daň z příjmů. 

Právo 

Petr Lavický 
Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení : k reformě procesního práva 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 7, s. 253-260 
Další příspěvek k tématu budoucích změn civilního procesního práva v ČR. Autor rozebírá dispoziční 
a projednací charakter civilního sporného procesu a upozorňuje, že české odvolací řízení vykazuje 
značné prohřešky vůči dispoziční zásadě. Podrobně se věnuje projevům dispoziční zásady v odvolacím 
řízení - zahájení odvolacího řízení, vymezení předmětu a rozsahu odvolacího řízení, odvolací důvody, 
odvolací návrh a zákaz změny k horšímu. - Pozn. -- Viz i další příspěvky nepravidelné rubriky           
K reformě procesního práva, která bude vycházet v dalších číslech časopisu. 
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David Merenda, Martin Hout 
Finanční arbitr(áž) po česku. [1.] 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 4, s. 42-44 
Finanční arbitr; historie, význam, funkce a působnost, právní rámec. Financování Kanceláře 
finančního arbitra, vztah k principům organizace veřejné správy. - Pozn. 
 
Jiří Herczeg 
Legalizace výnosů z trestné činnosti a zdanění zisků z neidentifikovatelných zdrojů 
Bulletin advokacie, Sv. 2015, č. 3, s. 23-28 
Shrnutí k zákonu o prokazování původu majetku a související problematice, možnosti postihu nelegálně 
nabytého majetku. Historie návrhů a snah zavést přiznání k majetku, přiznání k registrovanému 
majetku, zisky z neidentifikovatelných zdrojů (UFO-zisky, trestný čin legalizace výnosů z trestné 
činnosti, stíhání samopraní/self-money laundering/Selbstgeldwäsche), zdanění nelegálně získaného 
majetku, praxe zdanění úplatku (ČR, Německo). Slovenská právní úprava prokazování původu 
majetku (a její slabiny). - Pozn. 
 
Tomáš Bruner 
O možnostech právní ochrany před kybernetickým útokem ze zahraničí podle mezinárodního 
práva veřejného 
Právník, Sv. 154, (2015) č. 4, s. 308-322 
Příspěvek se zabývá otázkou, jakých norem mezinárodního práva veřejného využít pro ochranu před 
kybernetickými útoky a co brání efektivní aplikaci těchto norem. Po praktické stránce zkoumá, jakého 
práva se může dovolat napadený stát, nebo stát, pod jehož jurisdikci spadá cíl útoku. Po stručném 
vymezení terminologie autor nejdříve zdůvodňuje, proč danou problematiku řeší právě na úrovni 
mezinárodního práva veřejného. Následně klasifikuje kybernetický útok jako mezinárodně protiprávní 
chování (použití síly, narušení suverenity, přičitatelnost útoku, nepřítomnost prvku přičitatelnosti). 
Zaměřuje se na problémy, které tento postup přináší, a jejich možná řešení. Jako modelový příklad 
používá DDoS (distributed denial of service) útoky uskutečněné v minulosti na cíle v ČR. - Pozn. 
 
Daniel Košťál 
Podíl na zisku kapitálových společností 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 6, s. 206-209 
Rekodifikace českého civilního práva přinesla změny v oblasti výplaty podílu na zisku kapitálových 
společností. Příspěvek se zabývá úpravou výplaty podílu na zisku v závislosti na časové posloupnosti 
tohoto procesu a hodnotí použitelnost související judikatury i po rekodifikaci. Postupně rozebírá 
proces schválení a výplaty podílu na zisku, lhůtu pro rozhodnutí o rozdělení zisku a omezení pro 
výplatu podílu na zisku. Věnuje se úpravě zálohy na výplatu podílu, okruhu osob, kterým lze podíl na 
zisku vyplatit, právu na pevný podíl, ochraně dobré víry při vyplácení podílu a způsobům jejich 
výplaty. V závěru uvádí, za jakých podmínek je společnosti umožněno zisk mezi společníky či 
akcionáře nerozdělit a ponechat si jej. - Pozn. 
 
Vítězslav Hálek 
Pojem cena obvyklá po 1. lednu 2014 
Trestněprávní revue, Sv. 14, (2015) č. 4, s. 90-97 
Rozbor pojmu cena obvyklá; cena a hodnota, cena obvyklá v legislativě po 1. 1. 2014, užití ceny 
obvyklé a ceny zjištěné po 1. 1. 2014, cena obvyklá ve smyslu trestního zákoníku (judikáty), 
formulace axiomu éta, postup zjištění ceny obvyklé za využití axiomu, porovnávací kritéria při 
určování ceny obvyklé. 
 
Thomas Hanke 
Sklavenarbeit ist kein Wettbewerbsvorteil 
Otrocká práce není konkurenční výhodou 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 66 (7.4.2015), S. 26 
Argumenty k nutnosti zabezpečit zákonem dodržování lidských práv v moderní tržní ekonomice; 
vybojovaná lidská práva by neměla padnout za oběť přáním "černých ovcí" mezi obchodními řetězci a 
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celosvětovými producenty. Průkopnický zákon Francie nutí své velké podniky, aby celosvětově 
spolupracovaly pouze s firmami, které respektují lidská práva a základní ekologické normy. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Martina Šimková 
V zahraničí končí pětina příjmů cizinců v Česku 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 3, s. 32-33 
Statistický pohled na počty cizinců žijících a pracujících v Česku, na teritoriální strukturu imigrantů za 
prací, na jejich pracovní příjmy, spotřební výdaje a na remitence odesílané do zemí jejich původu 
(výše odeslaných remitencí se dlouhodobě pohybuje pod 1% HDP). Grafy znázorňují vývoj počtu 
cizinců v ČR podle účelu pobytu a vývoj množství odesílaných remitencí a jejich podílu na HDP za 
období 2003-2013 i medián hrubé měsíční mzdy nejpočetnějších skupin cizinců. 
 
Fabian Ritters 
Warum eigentlich ... gibt es drei Arbeitslosenquoten für Deutschland - und was sagen sie aus? 
Proč vlastně pro Německo existují tři kvóty nezaměstnanosti - a o čem vypovídají? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 14, S. 42 
Stručně k "variantám" kvóty nezaměstnanosti v Německu, které prezentuje Spolková agentura práce 
(očištěná a neočištěná) a Eurostat; kritéria a metodika měření. Definice nezaměstnaného. 

Účetnictví 

Jakub Horáček 
"Velká čtyřka" auditorských firem v ohrožení : audit 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 14, s. 20-21 
Článek shrnuje novinky, které přináší reforma oblasti auditu schválená v loňském roce na půdě 
Evropského parlamentu. Změny mají přinést posílení nezávislosti auditorů, otevření trhu novým 
firmám, omezení dlouhodobých kontraktů a povinnou obměnu auditorských firem u subjektů 
veřejného zájmu. Lze očekávat, že v důsledku povinných výběrových řízení na auditora dojde v nejbližších 
letech k masivním výměnám auditorských firem u subjektů veřejného zájmu. Autor rozebírá také 
očekávané dopady zmiňované regulace na auditorské firmy s dominantním postavením na českém 
trhu, výhody sdíleného auditu a možné posuny v oblasti poskytování poradenských služeb. Graf 
informuje o tuzemských tržbách osmi nejvýznamnějších auditorských firem za r. 2014. 
 
Jiří Strouhal 
Analýza účetních výkazů obchodní společnosti 
Účetnictví v praxi, Sv. 15, č. 4, s. 21-27 
Autor se zabývá jedním z možných pojetí analýzy účetních dat, konkrétně jde o Douchovu soustavu 
bilančních analýz, jejíž výhodou je, že je koncipována pro české prostředí a že ji lze aplikovat na 
většinu účetních jednotek bez ohledu na jejich velikost. V první části článku jsou představeny vzorce 
pro výpočet konkrétních ukazatelů (ukazatele likvidity, stability, aktivity, rentability, celkové 
vyhodnocení ukazatelů), ve druhé části je poté naznačeno, odkud data čerpat (konkrétní položky 
výkazů). Článek je doplněn praktickým příkladem. 
 
Daniel Horad 
Konsolidovaná účetní závěrka. (1. část) 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 4, s. 2-8 
Odůvodnění konsolidace, kritéria pro konsolidaci, stanovení konsolidačního celku, vyloučení              
z konsolidačního celku, konsolidační pravidla. Metody konsolidace (plná, poměrná, ekvivalenční). 
Rekapitulace postupu a kroků při konsolidaci. 
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Lenka Krupová 
Výkaz o úplném výsledku (Statement of Comprehensive Income) podle IFRS 
Účetnictví v praxi, Sv. 15 (2015), č. 4, s. 28-33 
Obsah a forma výkazu o úplném výsledku podle IFRS. Vymezení jednotlivých položek. Změny ve 
výkazu ovlivněné vydáním standardu IFRS 9 Finanční nástroje. 
 
Jiří Ficbauer 
Výkon veřejného dohledu nad auditem v České republice 
Auditor, Sv. 2015, č. 3, s. 10-11 
Článek se zabývá činností Rady pro veřejný dohled nad auditem, která tento dohled v České republice 
uplatňuje od května 2009. -- V tomto čísle další články k tématu regulace auditorské a účetní profese. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 

č. 5-6/2015  
Opravy při chybném účtování výkonů v minulých obdobích. Účetní závěrka ve zjednodušeném 
rozsahu. Daňová evidence – Daňová rizika obchodů mezi OSVČ a jeho s.r.o. Závazky v daňové 
evidenci (2.).  

Veřejná správa 

David Dvořák 
Co přináší od 6. března 2015 novela zákona o veřejných zakázkách? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 7, s. 33-36 
Novela zákona o veřejných zakázkách (zohledňuje i nové zadávací směrnice EU); podmínky pro 
zadávání dodatečných prací a služeb (nepředvídatelné okolnosti, odpovědnost za správnost projektové 
dokumentace, přípustný rozsah víceprací), možnost hodnotit organizaci a složení týmu (veřejné 
zakázky na intelektuální služby), zrušení řízení v případě jedné nabídky, novinky v přezkumu před 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zrušení institutů zavedených transparenční novelou 
(institut hodnotitelů). 
 
Filip Obradovič 
Hipsteri v službách štátu : vplyv štátnych analytikov 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 12, s. 12-15 
K Institutu finanční politiky (IFP) SR, jehož úkolem je poskytovat vedení ministerstva financí údaje    
o vývoji ekonomiky a rozpočtu. Význam mladých analytiků/technokratů (s prestižním zahraničním 
vzděláním) ve státní správě, hodnocení efektu státního stipendia M.R. Štefánika. 
 
Josef Postránecký; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Hledat nové symboly prestiže : demytizace státní služby 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 8, s. 14-17 
Rozhovor s náměstkem ministra vnitra pro státní službu Josefem Postráneckým o právě 
implementovaném zákonu o státní službě, který doprovázejí různé mýty. 
 
Zuzana Beránková 
Informační systém o státní službě : implementace zákona 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 7, s. 8-9 
Ministerstvo vnitra v současné době vytváří podmínky pro vybudování Informačního systému o státní 
službě, jehož existence vyplývá z §180 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tento Informační 
systém bude obsahovat údaje nezbytné pro správu organizačních věcí služby a správu služebních 
vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a pro činění některých úkonů podle zákona o státní 
službě. Správcem Informačního systému je Ministerstvo vnitra. Součástí Informačního systému budou 
moduly Rejstřík státních zaměstnanců, Evidence obsazovaných služebních míst, Portál pro 
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přihlašování na úřednickou zkoušku a Evidence uskutečněných úřednických zkoušek. Zprovoznění 
systému se předpokládá od 1. července 2015. 
 
Miloslava Hálová, Ján Matejka 
K vymezení a aplikaci pojmu "orgán veřejné moci" podle zákona o základních registrech 
Správní právo, Sv. 48, (2015) č. 1-2, s. 19-41 
Zákon o základních registrech lze označit za jeden z hlavních pilířů právní úpravy e-governmentu. Na 
jeho základě došlo k vytvoření čtyř základních registrů veřejné správy a cílem úpravy je vytvoření 
systému, který umožňuje orgánům veřejné moci sdílet údaje obsažené v základních registrech a 
agendových informačních systémech. Každý orgán veřejné moci bude mít přístup k údajům, které 
potřebuje při výkonu své působnosti, a nebude nucen opatřovat si je duplicitně od adresátů. Autoři se 
na základě teoretických východisek zabývají vymezením pojmu "orgán veřejné moci" v zákoně           
o základních registrech a problémy plynoucími z tohoto vymezení při jeho aplikaci. - Pozn. 
 
Miloslav Kala ; [rozhovor vedl] Josef Pravec 
Máme tu několik šanonů různých udání 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 15, s. 14-19 
V obsáhlém rozhovoru se prezident Nejvyššího kontrolního úřadu M. Kala vyjadřuje k činnosti NKÚ, 
jeho aktuálním úkolům a k očekávanému rozšíření působnosti úřadu na kontrolu hospodaření               
s veškerými veřejnými prostředky (tzn. kromě hospodaření se státním majetkem také kontrola správy 
majetku obcí, krajů a její efektivity i případná kontrola hospodaření veřejnoprávních institucí typu 
ČT). Rozebírá svůj pohled na situaci s platy soudců, věnuje se problematice drahého nákupu informačních 
technologií, nadužívání jednacích řízení s uveřejněním, metodice pro posuzování efektivity výdajů, 
měření výkonnosti, zákonné úpravě veřejných zakázek i plánům na vlastní budovu NKÚ. 
 
Petr Pospíšil 
Právní úprava státní služby : práva a povinnosti státních zaměstnanců 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 4, s. 26-30 
Práva a povinnosti státních zaměstnanců. Omezení některých práv státních zaměstnanců. Služební 
kázeň a kárná odpovědnost. - Pozn. -- Článek je součástí série článků zabývající se služebním 
zákonem. Další články k tomuto tématu byly zveřejněny v předchozích číslech. 
 
Jakub Křížek 
Územní samospráva v Japonsku 
Správní právo, Sv. 48, (2015) č. 1-2, s. 60-93 
Příspěvek podává přehled o právní úpravě územní samosprávy v současném Japonsku. Nejdříve 
rozebírá její ústavní záruky a základní znaky územních samosprávných celků (obyvatelstvo, území, 
právní subjektivita), dále jejich organizaci, působnost a pozici ve vztahu ke státní správě. Podrobněji 
se věnuje rozdílům v rozsahu působnosti územních samosprávných celků (veřejnoprávních korporací) 
a vztahu samostatné a přenesené působnosti - tato oblast prošla v posledním desetiletí podstatnými 
koncepčními změnami. Dále zkoumá druhy územních celků, jejich vnitřní organizaci a vysvětluje 
jejich hlavní zvláštnosti, které převážně plynou z japonské koncepce striktního oddělení usnášecí a 
výkonné moci uvnitř rámce územní samosprávy. Autor také provádí základní komparaci samosprávy   
v ČR a v Japonsku. - Pozn. 
 
Tomáš Kemmler, Michal Svoboda 
Využití účetnictví pro řízení pomocí KPI. 1. část 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 4, s. 3-12 
Uživatelé ekonomických informací veřejného sektoru, účetnictví jako zdroj ekonomických informací 
pro management, požadavky na účetní strukturu. Sledování nákladů. Příklady. - Pozn. 
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Jan Kněžínek 
Zákon o státní službě a výběrová řízení 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 6, s. 191-196 
Příspěvek představuje novou právní úpravu výběrových řízení podle služebního zákona č. 234/2014 
Sb., která by měla být transparentní a s jasně danými pravidly na všechna služební místa v rámci státní 
služby, a upozorňuje na některá její úskalí a možné nejasné aspekty. Autor seznamuje se základním 
právním rámcem výběrových řízení, s postupem výběrového řízení (vyhlášení na volné služební místo 
a podávání žádostí; postup služebního orgánu po podání žádostí a činnost výběrové komise; námitky 
jako opravný prostředek sui generis; výběr žádosti a přijetí do služebního poměru; výběrové řízení ke 
jmenování na služební místo představeného) a se zvláštním postupem v případech, kdy je služebním 
orgánem vláda. - Pozn. 

Veřejné finance. Rozpočet 

Wolfgang Münchau 
A Greek default is necessary but Grexit is not 
Řecký bankrot je nutný, ale grexit není 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38832 (20.4.2015), p. 7 
Podle autora zůstává otázka, zda Řecko opustí eurozónu, bez odpovědi. Zato si je téměř jistý, že země 
nebude schopná dostát svým závazkům. Rozebírá, vůči komu může Řecko vyhlásit platební 
neschopnost - zda vůči svým občanům, či z pohledu dvou půjček, které dostalo od svých partnerů        
v EU, nebo ve vztahu ke zbývajícím držitelům dluhopisů ze soukromého sektoru, anebo vůči MMF a 
Světové bance, což ještě nikdo neudělal. 
 
Norbert Häring 
Angst vor neuem Schattenhaushalt 
Strach z nového stínového rozpočtu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 75 (20.4.2015), S. 13 
Rozpočtová a další rizika vyplývající ze spolupráce německého státu a soukromého investora; úspěšné 
modely státních infrastrukturních společností (Švýcarsko, Rakousko/Asfinag, Velká Británie). -- 
Následující příspěvek na s. 13 uvádí, proč je zahrnutí soukromého kapitálu do financování 
infrastruktury považováno za příliš drahé. 
 
Bernardino Benito, María-Dolores Guillamón and Francisco Bastida 
Non-fulfilment of debt limits in Spanish municipalities 
Překračování hranic zadlužení španělskými obcemi 
Fiscal studies, Vol. 36, (2015) No. 1, p. 75-98 
Pro úzkou fiskální koordinaci mezi úrovněmi státní správy je jedním z nutných základních požadavků 
omezení dluhů na úrovni územních samospráv (subcentral government). Příspěvek prostřednictvím 
údajů o španělských obcích s počtem obyvatel větším než jeden tisíc za období 2001-2008 analyzuje 
politické a socioekonomické faktory ovlivňující dodržování limitů zadlužení v rámci jejich rozpočtů. 
Autoři nejprve shrnují odbornou literaturu týkající se limitů zadlužení obcí, dále se věnují omezení zadlužení 
územních samospráv ve Španělsku. Následně seznamují s metodologií a specifikací ekonometrického 
modelu zkoumajícího dodržování těchto limitů a se zjištěními empirické analýzy. - Pozn. 
 
Richard McManus and F. Gulkin Ozkan 
On the consequences of pro-cyclical fiscal policy 
K důsledkům procyklické fiskální politiky 
Fiscal studies, Vol. 36, (2015) No. 1, p. 29-50 
Všeobecně platí, že v rozvíjejících se ekonomikách a často i v průmyslových státech je procyklická 
fiskální politika běžně rozšířená. Autoři prostřednictvím obsáhlého množství údajů ze 114 zemí za 
období 1950-2010 zkoumají důsledky procyklické fiskální politiky pro makroekonomické výsledky 
států (ve formě ukazatelů růstu produkce, volatility produkce a inflace odvozené z hospodářského 
cyklu). Hledají odpověď na otázku, zda záleží na tom, jestli země zvolí procyklickou fiskální politiku 
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spíše než proticyklickou. Výsledky ukazují důležitost vybrané fiskální politiky - země s procyklickou 
fiskální politikou měly nižší míru hospodářského růstu, vyšší míru volatility produkce a vyšší míru 
inflace. - Pozn. 
 
Miroslav Matej 
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 
Obec & finance, Sv. 20, (2015) č. 2, s. 18-19 
Zabezpečení rozpočtové odpovědnosti, zákonná opatření ke sledování zadluženosti veřejných institucí. 
Finanční ústava, dluhová brzda. Hospodaření a zadluženost ÚSC, korekční mechanismus v podmínkách 
ÚSC. Transparentnost veřejných financí, prezentace návrhu rozpočtu a závěrečného účtu. -- Viz též 
Moderní obec, č. 4 z 23. 3. 2015, s. 10-11. 
 
By Charles Clover 
Projections of power 
Zobrazení moci 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38823 (9.4.2015), p. 7 
Výdaje Číny na obranu neustále rostou, což znepokojuje její sousedy. V poměru k HDP je však 
procento relativně malé. 
 
Vratislav Izák 
Soukromý a veřejný dluh 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 1, s. 74-90 
Článek zkoumá vztahy mezi soukromými sektory (domácnosti a nefinanční korporace) a veřejným 
sektorem jako potenciální zdroj vnitřní nerovnováhy ekonomiky a z toho vyplývající finanční 
zranitelnosti. Autoři nejdříve provádějí rozbor podílu soukromého dluhu na HDP, vývoje vztahu 
soukromého a veřejného dluhu v čase a dekompozici soukromého dluhu na dluh dvou ekonomických 
sektorů. Využívají detailní národní účty, zejména finanční účty (toky fondů/flow of funds), u osmnácti 
členských zemí EU (12 starých členských států a 6 nových členských zemí) za časové období 1995-
2011. Aplikují metodu panelové regrese, prezentují výsledky a mimo jiné analyzují vliv zadlužení 
soukromého sektoru na ekonomický růst. 

Zdravotnictví 

David H. Howard ... [et al.] 
Pricing in the market for anticancer drugs 
Určování cen na trhu s léky proti rakovině 
The journal of economic perspectives, Vol. 29 (2015), No. 1, p. 139-162 
Autoři zkoumají vývoj zaváděcích cen nových léků proti rakovině v USA v období 1995-2013. 
Ukazují, že ceny těchto léků rostou průměrně o 10 % (8 500 dolarů) ročně. Příčiny růstu cen mohou 
být různé (např. určování cen výrobci podle cen obdobných léků nebo legislativní opatření, která nutí 
výrobce poskytovat slevy určitým zákazníkům, jako např. nemocnicím s převládajícím poměrem pacientů 
s nízkými příjmy). V článku je také diskutován přístup k hrazení léků z programu Medicare. - Pozn. 

Zemědělství 

Kristína Kočišová 
Application of the DEA on the measurement of efficiency in the EU countries 
Využití metody DEA v oblasti měření efektivity v zemích EU 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 61, (2015) No. 2, p. 51-62 
Autorka prostřednictvím metody DEA (data envelopment analysis, analýza datových obalů) zjišťuje a 
porovnává relativní technickou efektivnost zemědělského sektoru v jednotlivých zemích EU v období 
2007-2011. Používá k tomu modely zaměřené na vstupy a výstupy a vzájemně porovnává zemědělské 
podniky, přičemž podniky s nejvyšší účinností vstupů vytvářejí hranici efektivnosti. Zkoumá 
efektivnost chování zemědělských podniků, její vývoj a změny v nedávném období a hledá hlavní 
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faktory ovlivňující neefektivitu i způsoby, jak technickou efektivnost zlepšit tj. dosáhnout maxima 
produkce za užití minimálního množství jednotkových vstupů. Upozorňuje, že obecně se efektivnost 
zemědělského sektoru v posledních letech snižuje. 

Životní úroveň 

OCDE 
Les inégalités se creusent dans les pays de l'OCDE 
V zemích OECD se prohlubují nerovnosti 
Problemes économiques, No. 3105 (2015), p. 5-10 
V zemích OECD dochází v posledních třiceti letech k růstu nerovností příjmů mezi obyvateli, což 
negativně ovlivňuje hospodářský růst (problémem je zejména zvětšující se propast mezi nižší střední 
třídou a chudými domácnostmi a zbytkem společnosti). Klíčovým faktorem, který je příčinou toho, že 
nerovnosti poškozují hospodářský růst, jsou nedostatečné investice do vzdělání u chudých obyvatel. 
Programy proti chudobě samy o sobě nestačí - k zajištění vyšší rovnosti příležitostí v dlouhém období 
jsou nutné peněžní transfery a snazší přístup k veřejným službám, jako např. ke kvalitnímu vzdělání a 
zdravotní péči. Podle OECD neexistují důkazy, že by redistribuční opatření (daně, sociální benefity) 
poškozovala ekonomický růst za předpokladu, že jsou tato opatření správně nastavena. -- Článek je 
součástí čísla tematicky zaměřeného na nerovnosti a jejich vliv na ekonomický růst. Další články         
k tomuto tématu jsou na str. 11, 18, 22, 34 a 40. 

Ostatní 

Laura de la Motte 
Eine Bank namens Facebook 
Banka jménem facebook 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 55 (19.3.2015), S. 32 
Do platformy facebook v USA byla zakomponována platební funkce, která přátelům umožní vzájemné 
bezplatné převody peněz. Zmíněna je ambice facebooku rozšířit své finanční služby také na platby       
v obchodech. Facebook Messenger. 
 
Mirco Tonin and Jackline Wahba 
The sources of the gender gap in economics enrolment 
Příčiny genderových rozdílů při přihlašování ke studiu ekonomie 
CESifo Economic studies, Vol. 61, (2015) No. 1, p. 72-94 
V mnoha zemích se objevuje výrazný genderový rozdíl v přihlašování se ke studiu ekonomie v bakalářském 
programu. Autoři prostřednictvím detailního zkoumání přijímacích postupů ve Velké Británii 
zjišťovali příčiny těchto rozdílů. Za použití vzorku administrativních údajů pokrývajícího 50% 
univerzitních přihlášek podaných v r. 2008 neshledali autoři žádné důkazy o diskriminaci uchazeček   
o studium ze strany univerzity. Na základě výsledků empirické analýzy naznačují možný původ 
rozdílů v přihlašování se ke studiu ekonomie mezi muži a ženami a nižší ochoty žen studovat tento 
obor. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla "The determinants of gender gaps". 
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Daně 

27985III 
Václav Benda a kolektiv autorů 
Daň z přidané hodnoty od 1.1.2015. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2015, 64 s. 
Komentář ke změnám zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 
1.1.2015. Od tohoto data nabyly účinnosti tři novely zákona o DPH. Přehled schválených změn a 
jejich praktické dopady jsou obsahem první části publikace. Následuje informace o rozšíření 
povinnosti komunikovat se správcem daně elektronicky. V další části publikace jsou prezentována 
stanoviska k dotazům z praxe, jako např.: povinné elektronické podání od roku 2015, solidární zvýšení 
daně a roční zúčtování záloh aj. - Obálkový podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. - ISBN: 978-
80-87367-55-1 (brož.) 
 
28053 
Daně 2015 a předpisy související s přehledy změn 
Olomouc : ANAG, 2015, 1407 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů, účinná k 1.1.2015. Komentované přehledy změn. Informace 
daňové správy k jednotlivým daňovým předpisům, znění prováděcích vyhlášek, metodických pokynů 
či sdělení GFŘ. Kromě daňových zákonů jsou v knize uvedeny zákony o mezinárodní pomoci při 
správě daní, zákon o finanční správě ČR, zákon o účetnictví, zákon o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění. - Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, platná k 1.1.2015. - ISBN: 978-80-7263-
936-6 (brož.) 
 
27985IV 
Jana Dlabačová a kolektiv autorů 
Daně z příjmů 2015. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2015, 64 s. 
Přehled vybraných nejdůležitějších změn v zákonu o daních z příjmů (změny v oblasti bezúplatných 
příjmů, dopady speciálního ustanovení o finančním leasingu do ostatních ustanovení zákona, daňové 
posouzení práva stavby, problematika obvyklých cen mezi spojenými osobami, zdanění podílů na 
zisku, rozpuštění rezervního fondu aj.). Odpovědi na dotazy z praxe v tomto čísle přinášejí např. 
poskytnutí množstevního bonusu, účtování o přijatých darech, účetní závěrka SVJ, daňové přiznání, 
dlouhodobě neuhrazené pohledávky v daňové evidenci, nárok na odpočet daně při registraci k DPH 
atd. Součástí tohoto vydání je i rubrika s aktuálními tiskovými zprávami Finanční správy ČR. - 
Obálkový podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. - ISBN: 978-80-87367-56-8 (brož.) 
 
28048 
[autorka Lenka Hrstková Dubšeková] 
Daňový řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2015 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, 206 s. : il. 
Přehledný výklad problematiky správy daní je koncipován do tří částí. V úvodu se zabývá principy 
správy daní (historie, právní rámec, základní pojmy). Problematika správy daní a její součásti je 
obsahem druhé části. V té jsou vysvětleny subjekty správy daní, lhůty, doručování písemností, daňový 
spis, řízení a postupy, opravné prostředky, daňové řízení, placení daní aj. Sankce, soudní řízení a 
daňové trestné činy jsou rozebrány v poslední části. Výklad je doplněn o praktické příklady, vzory 
podání, tabulky, schémata a termínový kalendář. Znění právních předpisů v publikaci je k datu 
1.1.2015. - ISBN: 978-80-7478-695-2 (brož.) 
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28052 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2015] : komentář, příklady, výklad změn 
Olomouc : ANAG, 2015, 343 s. 
Problematika hmotného a nehmotného majetku u daňových subjektů zejména ve vztahu k zajištění 
bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování 
majetku. Příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů autoři komentují a doplňují stanovisky, 
výklady a názory na řešenou problematiku. Publikace je proložena několika desítkami situačních 
výpočtových příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších 
situacích odpisován a jaké alternativy existují. Více z obsahu: druhy hmotného a nehmotného majetku, 
jeho pořízení a evidence, majetek vyloučený z odpisování, vstupní cena, technické zhodnocení, zásady 
odpisování, nositelé odpisů, způsoby odpisování a jejich postup, likvidace majetku, finanční leasing, 
péče o majetek. - 16. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-932-8 (brož.) 
 
28004 
OECD, KIPF 
The distributional effects of consumption taxes in OECD countries 
Distribuční účinky spotřebních daní v zemích OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2014, 148 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva zkoumá distribuční účinky daně z přidané hodnoty a spotřební daně ve dvaceti zemích OECD. 
Zkoumá efektivitu snížených sazeb DPH jako redistribučního nástroje. Samostatná kapitola je 
věnována systému DPH v Koreji. - Příl. - ISBN: 978-92-64-22280-9 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28056 
Daniel Gladiš 
Akciové investice 
Praha : Grada, 2015, 176 s. : il. 
Principy investování do akcií a jejich aplikace v praxi. Úvod publikace patří základním dovednostem 
úspěšného investora - správné ocenění společnosti a znalost pohybů trhu. Následuje výklad správného 
používání nástrojů podpůrného aparátu. Těmito nástroji jsou kruh kompetencí, koncept 
bezpečnostního polštáře a správná definice rizika. Autor dále popisuje, jak vypadá investiční proces a 
jak se vytváří portfolio. Vysvětluje, co znamená výraz "dobrá společnost" a kde ji hledat. Dotkne se      
i inflace a jejího vlivu na akcie i investování obecně a zabývá se kvalitou či managementem firmy a 
psychologií investorů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5375-1 (brož.) 
 
28043 
Dana Bárková 
Euro - jednotná měna pro nejednotnou Evropu 
Ostrava : KEY Publishing, 2014, 115 s. 
Vývoj evropské měnové unie (integrace monetární politiky v Evropě, kritéria konvergence, 
institucionální zabezpečení společné monetární politiky). Harmonizace fiskální politiky v rámci EU 
(Pakt o stabilitě a růstu). Význam finančního sektoru, zejména bankovního. Přehled hlavních opatření 
pro zefektivnění správy ekonomických záležitostí EU po roce 2011 a jejich potenciální vliv na vývoj 
eurozóny. Česká republika a euro (přijetí společné měny, plnění maastrichtských konvergenčních 
kritérií). Základní hypotézou publikace je, že evropská měnová unie je životaschopný a udržitelný 
projekt. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7418-217-4 (brož.) 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

41 

28063 
Petr Liška 
Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 225 s. 
Právní úprava závazků ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu. Je obsažena ve 
čtvrté části Relativní majetková práva, hlava II, díl 11 nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 
Sb.) s platností od roku 2014. Každá kapitola publikace se zabývá jedním výše uvedeným smluvním 
typem. V jejím úvodu je připomenut historický exkurs do vývoje smluvního typu a jeho úpravy a 
následně je rozebrána nová právní úprava. K dispozici je i mezinárodní porovnání s právní regulací a 
smluvní praxí zejména z hlediska práva evropského. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-722-5 (brož.) 

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

28011 
OECD 
Australia : OECD economic surveys 2014 
Austrálie : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2014, 125 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Austrálie - hodnocení a doporučení. Zlepšení zdanění a transferů. Vztahy v rámci 
federálního státu. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20709-7 (brož.) 
 
28012 
OECD 
Colombia : OECD economic surveys 2015 
Kolumbie : hospodářské přehledy OECD 2015 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2015, 114 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Kolumbie - hodnocení a doporučení. Daňová politika. Reforma penzijního 
systému. - Příl. - ISBN: 978-92-64-22491-9 (brož.) 
 
28013 
OECD 
Mexico : OECD economic surveys 2015 
Mexiko : hospodářské přehledy OECD 2015 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2015, 135 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Mexika - hodnocení a doporučení. Posílení růstu a snižování neformálnosti. 
Sdílení plodů hospodářského růstu. - Příl. - ISBN: 978-92-64-22675-3 (brož.) 
 
28057 
Jindřich Soukup a kol. 
Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace 
Praha : Management Press, 2015, 151 s. : il. 
Publikace zkoumá potenciální zdroje rozvoje, růstu a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky na 
počátku 21. století, a to v souvislosti s procesy soudobé globalizace. Úvodní kapitola řeší otázky 
možných scénářů budoucího vývoje globalizace. Druhá kapitola se zaměřuje na kvalitativní analýzu 
vztahů mezi vývojem reálné ekonomiky a finančním sektorem. Technologický rozměr globalizace je 
vyjádřen kategorií znalostní ekonomika v další části práce. Následuje kapitola, ve které je analyzován 
evropský pracovní trh. Cílem je identifikovat nejvýznamnější změny, s důrazem na český trh práce. 
Udržitelný rozvoj a vybrané institucionální problémy soudobé globalizace je název další kapitoly. Po 
ní následuje část věnovaná národní konkurenceschopnosti (na výsledcích zemí tzv. visegrádské 
čtyřky). Politický rozměr globalizace je v práci zkoumán na základě analýzy institucionálního rámce 
jednotlivých evropských ekonomik a vlivu prestižních mezinárodních žebříčků národní 
konkurenceschopnosti na rozhodování vlád. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-281-9 (brož.) 
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Informatika. Počítače 

28081 
David M. Kroenke, David J. Auer ; [překlad Jakub Goner] 
Databáze 
Brno : Computer Press, 2015, 496 s. : il. 
Učebnice rozebírá principy databázových technologií. Je sestavena ze tří částí: základy databází, 
databázový návrh a správa databází. Věnuje se těmto tématům: použití databází a z čeho se skládají, 
relační model, návrh a správa databází, základní příkazy jazyka SQL, datové modelování na základě 
E-R modelu, administrace, zálohování a zabezpečení databází, aplikace webových databází, big data a 
business intelligence. Každou výkladovou kapitolu uzavírají klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení 
a otázky k případovým studiím. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-251-4352-0 (váz.) 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

28047 
Jiří Malý ... [et al.] 
Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně : účinnost dosavadního řešení a možné 
alternativy : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference 
Praha : Newton College : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, 140 s. : il. 
Záznam z konference, která se uskutečnila v listopadu 2014 v Brně a byla zaměřena na situaci v eurozóně 
v období hospodářské a institucionální krize po roce 2008. Při realizaci protikrizové politiky došlo      
k nárůstu rozdílů v makroekonomickém vývoji mezi jednotlivými členskými zeměmi měnové unie. 
Konferenční příspěvky se zabývají porovnáním a hodnocením makroekonomického vývoje států 
eurozóny a dalších zemí, a také příčinami, vývojem, důsledky a souvislostmi makroekonomických 
nerovnováh s krizovou situací v měnové unii. Dalšími rozebíranými tématy jsou: vývoj  finančního 
sektoru v eurozóně, vliv práva EU a jeho změn na makroekonomické nerovnováhy v eurozóně a 
předpoklady a důsledky různých variant budoucího vývoje měnové unie. Publikace obsahuje v úvodu 
dva výkladové texty: Ekonomika eurozóny: přijde zlepšení po sedmi krizových letech? (J. Malý) a 
Primární právo EU jako faktor podporující existenci makroekonomických nerovnováh v EU a 
eurozóně (P. Wawrosz). Následuje záznam jednotlivých přednášek a záznam diskuse k tématu. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-87764-03-9 (brož.) 
 
28061 
Pavel Přikryl 
USA a evropská integrace : nenápadný půvab americké hegemonie 
Paha : Karolinum, 2014, 256 s. 
Práce se věnuje americké zahraniční politice druhé poloviny 20. století a jejímu poměru vůči Evropě. 
Autor se soustředil na analýzu vzájemného vztahu mezi obecnou americkou zahraničně politickou 
koncepcí a strategií regionální hegemonie v Evropě. Vychází z předpokladu, že zahraniční politiku 
Spojených států vůči Evropě a procesu evropské integrace lze považovat za součást obecné a 
racionálně kalkulované strategie, jejíž nejvyšší úroveň tvoří tzv. grand strategy, reprezentující 
"představu státu o nejlepším způsobu, jak za daných podmínek zajistit vlastní bezpečnosť". Autor 
rozebírá motivační faktory americké zahraniční politiky vůči Evropě a procesu integrace, ale 
poukazuje i na to, jak se v souvislosti s proměnou mezinárodní situace v letech 1945 až 1989, 1990-
2001 a po 11. září 2001 modifikoval přístup USA k evropské integraci a Evropě jako takové. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-246-2688-8 (brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

28044 
Šárka Waisová 
Manuál exportéra : jak analyzovat zahraniční trhy 
Plzeň : Čeněk, 2014, 167 s. : il. 
Průvodce analýzou zahraničního trhu ukazuje, jak analyzovat vnější prostředí firmy, jak postupovat při 
budování tržního zpravodajství a kde a jak sbírat data. Následně popisuje, jakým způsobem data 
vyhodnocovat a použít do informací, jak je interpretovat, jak odhalit trendy vývoje na zahraničním 
teritoriu a vytvářet prognózy. První kapitola podrobněji vysvětluje, co to je analýza zahraničního trhu 
a tržní zpravodajství. Nabízí návod, jak realizovat výzkum a jaké zdroje dat a informací používat. 
Další kapitola seznamuje s výzkumnými postupy a popisem toho, co by měla analytická zpráva 
zpracovávat (politické, bezpečnostní, investiční, ekonomické, právní, sociokulturní a přírodní 
prostředí, surovinové základny, rizika). Poslední kapitola přibližuje českou ekonomickou a obchodní 
diplomacii a současný systém podpory zahraniční expanze českých firem. - ISBN: 978-80-7380-539-5 
(brož.) 

Podnik a podnikání 

28005 
edited by Andreas Koopmann 
Business in a changing society : festschrift for Peter Brabeck-Letmathe 
Podnikání v měnící se společnosti : sborník na počest Petera Brabeck-Letmathe 
Zurich : Neue Zürcher Zeitung, c2014, 295 s. : tab., grafy 
U příležitosti sedmdesátých narozenin Petera Brabeck-Letmathe, prezidenta firmy Nestlé, oslovila 
skupina jeho přátel 31 autorů z politiky, neziskové, akademické a podnikatelské sféry, aby přispěli do 
sborníku a vzdali tak poctu jeho činům ve vedení podniku a přispěli k veřejnému dialogu o důležitých 
tématech. Autoři zachytili rozličná témata týkající se kultury podnikání, výživy a zacházení s ubývajícími 
zásobami vody, deindustrializace Evropy, urbanizace Latinské Ameriky, stavu západní demokracie a 
mnohá další. - Pozn. - ISBN: 978-3038100126 (váz.) 
 
28049 
Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol. 
Podniková ekonomika 
Praha : C.H. Beck, 2015, xxviii, 526 s. : il. 
Učebnice se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi (výstavba 
podniku), organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zvláštnostmi jednotlivých druhů podniku 
(specifické ekonomiky). Sestává ze čtyř oddílů rozčleněných do kapitol. Každá kapitola začíná 
teoretickým výkladem doplněným příklady, následuje shrnutí teoretických poznatků, otázky, příklady 
k řešení a klíčová slova. V závěru knihy je stručný výkladový slovník. Toto vydání reflektuje nejen 
posun v integraci ČR do EU, ale i zásadní rekodifikaci práva od roku 2014, při které došlo k podstatné 
změně prostředí pro fungování podnikové hospodářské sféry. - 6. přeprac. a dopl. vyd. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7400-274-8 (váz.) 
 
28055 
P. Máchal, M. Kopečková, R. Presová 
Světové standardy projektového řízení : pro malé a střední firmy : IPMA, PMI, PRINCE2 
Praha : Grada, 2015, 138 s. : il. 
Tři celosvětově používané standardy v projektovém managementu: IPMA (International Project 
Management Association), PMI (Project Management Institute) a PRINCE2 (Projects in Controlled 
Environment). Autoři komparují standardy jak z hlediska základní charakteristiky, tak popisují i nejvíce 
používané techniky a metody jednotlivých standardů, včetně procesů řízení nákladů, řízení lidských 
zdrojů a tvorby časového harmonogramu. Publikace se také věnuje procesům certifikace a uplatnění 
certifikátů a poskytuje doporučení pro praxi. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5321-8 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

28062 
Tomáš Jelínek 
Pojišťovny ve službách hákového kříže : prosazování německých zájmů v protektorátním 
pojišťovnictví, arizace pojistek a mezinárodní odškodňování 
Praha : Karolinum, 2015, 248 s. : il., portréty, faksim. 
Publikace mapuje roli protektorátních pojišťoven ve financování druhé světové války a podpoře německého 
válečného hospodářství. Také rozebírá způsob prosazování německého vlivu v protektorátním 
pojišťovnictví, arizaci životních pojistek a jejich organizaci a fungování zajišťovacího obchodu. Autor 
zkoumá důvody vzniku mezinárodního procesu na konci 90. let, který se zabýval odškodňováním 
pojistných nároků z období holokaustu, a odpovídá i na otázku, zda mohou ještě dnes lidé v Česku 
požadovat proplacení životní pojistky za své zemřelé příbuzné. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-2495-2 (brož.) 
 
28050 
Jaroslav Mesršmíd 
Regulace pojišťovnictví v EU 
Praha : Professional Publishing, 2015, 173 s. 
Vývoj a aktuální stav regulace a dohledu v pojišťovnictví EU. Vybrané základní otázky evropského 
práva, které mají vztah k pojišťovnictví. Etapy vývoje regulace pojišťovnictví. Přehled platné 
legislativy. Aktuální stav Směrnice Solventnost II (S II). Činnost orgánu EIOPA (European Insurance 
and Occupational Pensions Authority) v evropském systému dohledu nad finančním trhem. Právní 
úpravy ve zprostředkování pojištění. Charakteristika politiky v oblasti hospodářské soutěže                 
v pojišťovnictví. Legislativa v oblasti ochrany osobních údajů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-146-8 
(brož.) 
 
28042 
Tomáš Červinka 
Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 167 s. . : il. 
Problematika zdravotního pojištění v oblasti placení pojistného a plnění ostatních zákonných 
povinností jednotlivými skupinami plátců v právních podmínkách roku 2015. Základní povinnosti 
pojištěnců, placení pojistného, stát jako plátce pojistného, pojištění osob ze zemí EU, sankce, 
přeplatky atd. Výklad je doplněn o řadu konkrétních příkladů z praxe a aktuální vzory tiskopisů. -       
7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-931-1 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

28051 
Hana d'Ambrosová ... [et al.] 
Abeceda personalisty 2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 519 s. : il. 
Příručka nabízí ucelený přehled nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, 
získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců, 
jejich soustavné vzdělávání). Zasahuje i do souvisejících oblastí, jako jsou pracovní právo (uzavření 
pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, dovolená), personální evidence 
(vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, bezpečnost práce, zabývá se 
vztahy k Úřadu práce, OSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům. Výklad obsahuje i příklady a 
přílohy. Vydání pro rok 2015 reaguje na změny vyvolané novelami zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, jako např. zrušení smluvního platu, zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve 
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech 
(služební zákon), tj. novinky v oblasti státní správy. - 6. aktualiz. vyd. - Terminologický slovník a 
příloha u každé kapitoly. - ISBN: 978-80-7263-934-2 (kroužková vazba) 
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Právo 

28058 
Tereza Kunertová 
Pracovník v Evropské unii : za prací, studiem a na dovolenou v Evropě "jen" s právem EU 
Praha : Leges, 2014, 160 s. 
Monografie se zaměřuje na problematiku volného pohybu osob napříč EU. Zabývá se otázkami, kdo je 
unijním pracovníkem a jaká práva a povinnosti takovýmto pracovníkům právo EU přináší. Dále 
upozorňuje, s jakými překážkami se mohou setkat a co spadá pod překážky volného pohybu 
pracovníků. Rozebírá se i dávková turistika občanů EU, která má za následek využívání sociálních 
dávek v příslušných členských zemích. Práce přináší i analýzu judikatorní činnosti Soudního dvora EU 
v dané oblasti. - vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-032-1 (brož.) 
 
28060 
Ivo Telec 
Právo duševního vlastnictví v informační společnosti 
Praha : Leges, 2015, 240 s. 
Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého 
soukromého práva, dále různými přístupy k těmto aspektům a zároveň praktickému kontextu tohoto 
práva. Autor rozlišuje hospodaření s nehmotnými majetkovými hodnotami na trhu (včetně trhu 
elektronických služeb), od nakládání s nimi v soukromí, a snaží se nalézt východiska ze zdánlivě 
protikladných postojů k duševnímu vlastnictví (politická svoboda versus právo). Zabývá se držbou 
informací, dohodou ACTA (mnohostranná Obchodní dohoda proti padělatelství), eletronickým 
úložištěm dat, informacemi o veřejném sektoru, prostorovými daty a vzory licenčních smluv a také 
alternativními způsoby zpřístupňování duševního vlastnictví veřejnosti, jako je např. využívání 
otevřených informačních zdrojů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-061-1 (brož.) 
 
28077 
Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv 
Správní právo : zvláštní část (vybrané kapitoly) 
Praha : Leges, 2015, 494 s. 
Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy - s vnitřní 
správou, správou školství, kultury, stavební správou, správou zdravotnictví, hornictví a geologie, 
správou policie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou platnou právní 
úpravu vybraných oblastí, která je uvedena v kontextu historického vývoje a také v souvislostech 
ústavních, mezinárodněprávních a evropských. Úvodní část zahrnuje základní charakteristiku oblastí a 
nástin historického vývoje právní úpravy, část druhá seznamuje s prameny právní úpravy, třetí část 
vymezuje základní pojmy a analyzuje popisované instituty a závěrečná část se zabývá organizací 
veřejné správy a obsahuje shrnutí a zhodnocení. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-87576-48-9 (brož.) 
 
28078     Pouze prezenčně 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Trestní zákoník a trestní řád  : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif 
Praha : Leges, 2014, 1248 s. 
Znění zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších zákonů, s poznámkami a judikaturou. 
Znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších zákonů, s poznámkami a 
judikaturou. Součástí publikace jsou i předpisy souvisící - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody a advokátní tarif, vše ve znění               
k 1.11.2014. Páté aktualizované vydání reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. 
Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu mají přispět k rychlé orientaci v obsahu a smyslu 
příslušného ustanovení. - 5 aktualiz. vyd. podle stavu k 1.11.2014 - ISBN: 978-80-7502-049-9 (váz.) 
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28076 
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv 
Základy obchodního práva : vysokoškolská učebnice 
Praha : Leges, 2014, 464 s. 
Učebnice podává systematický přehled o základních institutech obchodního práva. Výklad se 
soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně 
pramenů evropských) a na klíčové pojmy, jakými jsou podnikatel a podnikání, obchodní firmy, 
obchodní závod a obchodní tajemství. Dále se vykládá přeměna obchodních společností a družstev. 
Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže, včetně kapitoly věnované nekalé soutěži a 
obchodnímu rejstříku. Pozornost je věnována i podrobnému výkladu práva korporačního. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7502-052-9 (brož.) 
 
28064 
Daniel Novák 
Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xx, 484 s. 
Komentované znění zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
Zákon definuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, jejich předání do jiných států, 
postavení, působnost a organizaci Úřadu pro ochranu osobních údajů a vymezení správních deliktů. 
Součástí komentáře jsou i související ustanovení, předpisy a citovaná judikatura. Právní stav publikace 
je k 31.12.2014. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-665-5 (váz.) 

Účetnictví 

28079 
Petr Kout, Tomáš Líbal 
Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady 
Praha : VOX, 2015, 344 s. : il. 
Kniha se zaměřuje na oblasti, které v účetní a daňové praxi působí těžkosti. Uvádí popis problémů, 
snaží se postihnout vzájemné vazby mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, zejména z pohledu daně 
z příjmů a DPH. Členění publikace je přehledné podle jednotlivých tematických okruhů. Jednotlivé 
kapitoly se zaměřují na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, finanční leasing, operace s pohledávkami, 
náklady z pohledu zahrnování do základu daně z příjmů, operace s cizí měnou, účetní případy 
související s vlastním kapitálem, zaměstnanecké benefity, ceny mezi spojenými osobami a další 
otázky. Přílohy obsahují účtování nákladů a výnosů na syntetické účty - základní členění z pohledu 
ZDP, přepočet cizí měny u DPH, zaokrouhlování v daňových a souvisejících předpisech aj. Právní 
stav zpracování publikace je platný k 1.1.2015. - 2. vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-87480-
33-5 (brož.) 
 
28040 
Věra Rubáková 
Praktické účetní případy 2015 : příklady účtování na všech účtech 
Praha : Grada, 2015, 165 s. : il. 
Praktické příklady účtování, se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi. Jednoduché i složité 
účetní případy jsou seřazeny podle účtových tříd 0 až 7 a jsou znázorněny v obchodních korporacích 
(v akciové společnosti a ve společnosti s r.o.). Zaúčtování je znázorněno v podobě přehledných 
tabulek. Ve výkladu a příkladech jsou obsaženy veškeré změny v účetních a daňových předpisech 
nabývajících účinnosti k 1.1.2015. - 8. vyd. - Přílohy. - ISBN: 978-80-247-5498-7 (brož.) 
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28059 
Jana Skálová 
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, 245 s. : il. 
Základní účetní a daňové souvislosti přeměn společností a provázanost obchodního práva a účetnictví 
v této oblasti. Po úvodním vymezení problematiky, pojmů a přehledu české právní úpravy následuje 
rozbor účetních povinností při přípravě směny a popis časového průběhu projektu směny. Následující 
kapitoly popisují: ocenění jmění zanikající či rozdělované společnosti a dopady do účetnictví, daňové 
dopady přecenění a výpočet odložené daně, fúze mezi spojenými osobami, daňové povinnosti (daň      
z příjmů právnických osob, daňový řád, DPH a daň z nabytí nemovitých věcí), dopady přeměny na 
společníky (převzetí jmění, změna právní formy), přeshraniční fúze a její právní úprava v ČR a na 
Slovensku a přemístění sídla společnosti. Závěrečná kapitola se zabývá používáním mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví. Právní stav publikace je k 1.1.2015. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7478-699-0 (váz.) 
 
28039 
Věra Rubáková 
Účetnictví pro úplné začátečníky 2015 
Praha : Grada, 2015, 192 s. : il. 
Výklad základních účetních operací, principů a pojmů používaných v podvojném účetnictví. 
Jednotlivé pojmy a části výkladu jsou znázorněny na řadě příkladů z různých oborů podnikání.           
Z obsahu jednotlivých kapitol: majetek podniku a jeho krytí, rozvaha (funkce, obsah a členění), účetní 
dokumentace, zásady účetnictví, účtová osnova, základy účtování, účtování zásob, účtování na 
finančních účtech, přehled účtových tříd, účetní závěrka. - 9. vyd. - Přílohy. - ISBN: 978-80-247-
5497-0 (brož.) 
 
28041 
Jana Trávníčková 
Účtová osnova, České účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 342 s. : il. 
Úplné znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2015 (poslední novela 
vyhláškou č. 293/2014 Sb.). Krátké komentáře ke změnám, aktualizované návrhy účtového rozvrhu 
pro podnikatele, návrhy formulářů pro účetní závěrku a základní účetní zásady. Úplná znění Českých 
účetních standardů pro podnikatele č. 001 až č. 023 a znění zákona o účetnictví. - ISBN: 978-80-7263-
930-4 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

28054 
Blanka Štefanková 
Průvodce veřejnými rozpočty 
[Praha] : Český institut interních auditorů, 2012, 72 s. : il. 
Přehledné informace o soustavě veřejných rozpočtů a postavení veřejných subjektů v rozpočtovém 
procesu ČR. Příručka přibližuje rozpočtové cíle a zásady, rozpočtový výhled, přípravu a strukturu 
veřejného rozpočtu a jeho schvalování. Následuje výklad rozpočtové skladby. Další části popisují 
řízení plnění státního rozpočtu, realizaci programů a poskytování dotací, porušení rozpočtové kázně, 
správní delikty, finanční vypořádání, hospodaření ÚSC mimo územní rozpočet a řízení a založení 
organizační složky státu. - Vyd. 1. - Na obálce pod názvem: Komise pro primární systém dohledu 
Sekce veřejné správy. - ISBN: 978-80-86689-37-1 (brož.) 
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28046 
Ivana Schneiderová 
Rozpočtová skladba v roce 2015 
[Praha] : Acha obec účtuje, 2015, 249 s. : il. 
Přehled změn rozpočtové skladby vyhláškou č. 362/2014 Sb. pro rok 2015. Úplné znění vyhlášky MF 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, s komentářem. Právní rámce 
rozpočtového procesu obcí a dobrovolných svazků obcí. Hospodářská činnost, sdružené a cizí 
prostředky mimo rozpočet obce. - ISBN: 978-80-905420-2-0 (brož.) 

Zdravotnictví 

28014 
OECD, European Commission 
Health at a glance : Europe 2014 
Pohled na zdraví : Evropa v roce 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2014, 139 s. : tab., grafy 
Přehled klíčových indikátorů zdraví a zdravotnických systémů ve 28 členských zemích Evropské unie, 
čtyřech kandidátských zemích a třech zemích Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). 
Porovnávána je např. kvalita zdravotní péče, financování a výdaje na zdravotnictví, přístup ke 
zdravotní péči a další. - Příl. - ISBN: 978-92-64-22327-1 (brož.) 
 
28015 
OECD, World Health Organisation 
Health at a glance : Asia/Pacific 2014 : 
Pohled na zdraví : asijsko-pacifický region v roce 2014 : 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2014, 115 s. : tab., grafy, rámečky 
Přehled klíčových indikátorů zdraví a zdravotnických systémů ve vybraných zemích asijsko-
pacifického regionu. Porovnávána je např. kvalita zdravotní péče, financování a výdaje na 
zdravotnictví, přístup ke zdravotní péči a další. - Bibliogr., příl. - ISBN: 978-92-64-22353-0 (brož.) 

Ostatní 

28045 
Luboš Bauer ... [et al.] 
Matematika v ekonomii a ekonomice 
Praha : Grada, 2015, 352 s. : il. 
Základní učební text matematiky pro studenty ekonomie. Výklad začíná připomenutím základních 
matematických pojmů. Postupně jsou uvedena další témata: maticová algebra, číselné posloupnosti a 
číselné řady, zobrazení a funkce, diferenciální počet funkcí jedné proměnné až po násobné integrály. 
Poslední kapitola je věnována kombinatorice. Oproti jiným učebnicím klade tato důraz na případové 
studie z ekonomické praxe. K procvičení učiva slouží řešené příklady, samostatná cvičení s výsledky    
i glosář použitých termínů včetně jejich anglických ekvivalentů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4419-3 
(brož.) 
 
28080 
Petr Fiala 
Na konci bezstarostnosti : co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice 
Brno : Barrister & Principal, 2015, 146 s. 
Politolog a politik P. Fiala reaguje souborem esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a na výzvy, před 
kterými stojí evropská společnost. Autor kritizuje fakt, že česká zahraniční politika  opouští důraz na 
euroatlantickou vazbu. Poválečná bezpečnost Evropy byla a je založena na spolupráci s USA. Ty jsou 
pro Evropu garantem bezpečnosti, píše Fiala. V souvislosti s imigračními vlnami dále poukazuje na 
problematické faktory, jako jsou politika multikulturalismu, vymírající evropské národy a fenomén 
sociálního státu. Dotýká se též nebezpečí radikálního islámu a problémů ukrajinské krizi. Autor 
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předkládá argumenty, proč si česká zahraniční politika musí stanovit priority a stát se důvěryhodnou 
vůči svým spojencům. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7485-038-7 (brož.) 
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