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Vážení čtenáři, 
 
 

dokumentační bulletin Finanční a ekonomické INFORMACE 
Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných 
odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních 
zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho 
resortu.     

Bulletin je pro Vás dostupný  v elektronické podobě včetně 
archivu na intranetových a internetových stránkách Odborné 
knihovny MF. Je možné jej na požádání dostávat vytištěný. 

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů 
podchycena např. témata pravidla úpadkového řízení v EU, 
mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti 
v kontextu judikatury Soudního dvora EU, zdaňování příjmů a 
uplatňování výdajů v cizí měně z hlediska daně z příjmů, novela 
zákona o pojišťovnictví v souvislostí s implementací směrnice 
Solventnost II, financování služeb sociální péče v ČR, důchodová 
reforma (shrnutí dosavadního legislativního vývoje), obecná a 
specifická pravidla proti zneužívání daňových systémů zemí EU, 
mezinárodní spolupráce v oblasti výměny informací pro daňové 
účely z pozice ČR, Rubikovy smlouvy (nový nástroj pro výběr 
daně z depozit daňových poplatníků ve Švýcarsku při zachování 
jejich anonymity) a obchodní korporace v podmínkách NOZ. 
V angličtině je článek věnovaný přelévání finančního napětí a 
finanční vazby mezi eurozónou a Českem.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   
z německy psaného tisku, a to na téma  plánované zrušení 
škodlivých daňových optimalizací, právo daně dědické v Německu, 
bezúplatné plnění povinností zaměstnavatele vůči finanční 
správě a zatížení rakouských domácností náklady na bydlení  
(výsledky aktuálního šetření).  

Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali 
články zaměřené na optimální zdanění příjmu a trh práce, 
makroekonomickou výkonnost v období vzestupu a propadu cen 
komodit, odhady fiskální udržitelnosti Finska, vliv centrálních 
bank, dopad fiskální úsporné politiky a bonusy bankéřů. Ze 
slovenského tisku byly zařazeny články věnující se důchodovým 
systémům v Rakousku a zemích Skandinávie, systémům měnových 
kurzů v zemích Střední Evropy a nakládání slovenské katolické 
církve s nemovitým majetkem.  

Jsme rádi za Váš zvýšený zájem o zaslání plných textů 
odborných článků z Finančních a ekonomických informací a 
těšíme se na další požadavky.  

    
  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY     
 
Z produkce Ministerstva financí 

Na stránkách MF je k dispozici  
 
Makroekonomická predikce duben 2013 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_ 
78186. html 

Zpracovávána je se čtvrtletní periodicitou v odboru 
Finanční politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný 
a následující rok (tj. do roku 2014) a u některých 
ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2016). 
Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního 
měsíce každého čtvrtletí.  

Konvergenční program 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_ 
programy.html 
 
Konvergenční program ČR je zásadním strategickým 
dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí 
ČR, který specifikuje základní souhrnné fiskální údaje 
a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým 
dopadem formou střednědobé fiskální strategie 
vlády. 
 
 
Monitoring 

Další speciální monitoring, tentokrát na téma  
Nový občanský zákonik, je pro Vás připraven na 
intranetových  stránkách Odborné knihovny MF. 
Monitoring byl zpracován z tištěných médií, televize, 
rádia a internetových serverů. Naleznete jej v sekci 
Monitoring médií na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/ 
monitoring.php Je zde rovněž archiv předchozích 
monitoringů.  
 
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy ČEKIA 
(Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
IT služby - březen 2013 

Dokument hodnotí postavení daného segmentu      
v rámci české ekonomiky (součástí je rozbor vývoje 
základních ekonomických charakteristik, popis 
podnikatelské základny a vlastnické struktury), 
stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí 
(nechybí popis aktuálního legislativního rámce a 
státní podpory týkající se odvětví). Tuzemský trh IT 
služeb je pro detailnější nastínění souvislostí 

rozdělen do pěti segmentů (jedná se o oblast 
podnikových aplikací, systémových integrací, 
zpracování dat a činnosti v oblasti databází, IT 
služby v oblasti internetu a problematiku 
softwarové bezpečnosti), v jejichž rámci jsou 
kromě popisu dosavadního vývoje identifikováni 
i hlavní hráči nabízející příslušné služby. 
Dokument rovněž obsahuje vývoj finančních 
poměrových ukazatelů sektoru, potažmo 
jednotlivých firem – ukazatele likvidity, aktivity, 
rentability a zadluženosti, stejně jako rozložení 
podnikatelské základny odvětví dle ČEKIA 
Stability Rating (ratingový model predikující 
riziko úpadku firmy v následujících dvanácti 
měsících). 

 
Výroba pryžových a plastových výrobků – 
duben 2013 

Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis podnikatelské základny a vlastnické 
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém 
odvětví působí (součástí je popis aktuálního 
legislativního rámce, přehled základních 
podpůrných prostředků ze strany EU a ČR, které 
mohou subjekty v odvětví využívat). Nechybí 
zde také údaje o vývoji produkce vybraných 
výrobků v jednotlivých oborech a postavení 
významných výrobců na tuzemském trhu. 
Dokument rovněž obsahuje vývoj finančních 
poměrových ukazatelů sektoru, potažmo 
jednotlivých firem – ukazatele likvidity, aktivity, 
rentability a zadluženosti, stejně jako rozložení 
podnikatelské základny odvětví dle ČEKIA 
Stability Rating (ratingový model predikující 
riziko úpadku firmy v následujících dvanácti 
měsících). Studie je logicky uzavřena shrnutím 
základních vývojových trendů s identifikací 
perspektiv dalšího vývoje a SWOT analýzou 
odvětví v podmínkách ČR. 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/936 
Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň dědická, 
darovací, z převodu nemovitostí: podle stavu     
k 21.1.2013 
  
27022/943 
Daňový řád. Daňové poradenství. Finanční 
správa: podle stavu k 1.2.2013 
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27022/937 
Rodinné právo : sociálně-právní ochrana dětí, 
mezinárodněprávní ochrana dítěte, registrované 
partnerství: podle stavu k 21.1.2011 
  
27022/946 
Rozpočet a financování : majetek státu, podpora 
regionálního rozvoje : obce, kraje, hl. město Praha, 
organizační složky státu, příspěvkové organizace, 
svazky obcí: podle stavu k 11.2.2013 
  
27022/941 
Sociální pojištění 2013: podle stavu k 1.2.2013: 
pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské 
pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění 
sociálního zabezpečení 
  
27022/942 
Sociální zabezpečení 2013 : státní sociální podpora, 
dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální 
služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční 
minimum : podle stavu k 4.2.2013 
  
27022/944 
Účetnictví nevýdělečných organizací: podle stavu    
k 4.2.2013 
  
27022/939 
Účetnictví. Kontrola : obce, kraje, hl. město Praha, 
organizační složky státu, příspěvkové organizace, 
fondy, další vybrané účetní jednotky: podle stavu     
k 21.1.2013 
  
27022/947 
Ústava České republiky. Listina základních práv a 
svobod. Volba prezidenta: podle stavu k 11.2.2013 
  
27022/938 
Zákoník práce 2013: podle stavu k 21.1.2013 
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Daně 
 
Roman Vybíral 
Analýza judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovců v oblasti kolektivních 
sportů v České republice 
Jurisprudence, Sv. 22, (2013) č. 1, s. 12-17 
Hlavní cíl příspěvku spočívá v analýze právní povahy postavení profesionálních sportovců 
kolektivních sportů na území České republiky. Celou řadu let se objevují kritické hlasy odsuzující 
převážné vnímání těchto sportovců jako osob vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost, ve 
smyslu zákona o daních z příjmů. Správné začlenění těchto sportovců do kategorie OSVČ, případně 
do kategorie závislých osob, má přitom zásadní dopady do daňové sféry sportovce. Autor v článku 
představuje některá relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu České 
republiky, která následně podrobuje kritice. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Belgický důchodce se trvale přestěhoval do ČR 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 40 
Daňové povinnosti Belgičana, který se přestěhoval do ČR a pobírá belgický důchod; podmínky 
uplatňování zdravotní péče v ČR. 
 
A better service game : tax reform 
Lepší režim pro služby : daňová reforma 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8825, p. 49 
Čína provádí reformu zdanění služeb s cílem podpořit sektor, který vytváří více pracovních míst, méně 
znečišťuje životní prostředí a jehož výstup je téměř srovnatelný s průmyslem. Reforma se týká daně    
z přidané hodnoty, která se rozšiřuje na řadu služeb. Na ty se dosud vztahuje tzv. "obchodní daň", 
která je ukládána z hodnoty obratu firmy. 
 
Milan Mikulka 
Česko musí jít v potírání daňových podvodů složitou cestou, tu jednodušší zamítla Francie : 
podvody s DPH 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 46 (6.3.2013), s. 17 
Shrnutí zákonných opatření v boji proti daňovým nedoplatkům a podvodům s DPH z poslední doby v ČR 
(reverse charge, ručení za daň, černá listina nespolehlivých plátců, registr bankovních podnikatelských 
účtů plátců). K zamítnutí systému reverse charge u prodejů pohonných hmot ze strany Evropské 
komise, ke stížnosti na porušení evropského práva u ručení za odvod DPH pro přílišné přenesení 
zátěže v boji s daňovými úniky na podnikatele. -- Viz také příspěvek na s. 1. 
 
Martin Snížek, Alena Vlachová 
Daň z hlavy v českém daňovém systému 21. století 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 1, s. 30-34 
Automatická daň z hlavy v ČR na základě zákona o místních poplatcích (provoz systému nakládání     
s komunálním odpadem), praxe místního úřadu při vyměřování místního poplatku v rozporu s Ústavou, 
procesní nezpůsobilost dítěte k dani. - Pozn. 
 
Xénia Makarová 
Daňová kapurková : posledná šanca využiť úľavy, ktoré daňová legislatíva od tohto roka ruší 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 7, s. 20-21 
Krátké shrnutí k daňovému přiznání za rok 2012 v SR, pro něž platí stará a výhodnější pravidla 
(paušální výdaje, daňový bonus atd.). Daňové změny od roku 2013. 
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Jiří Vychopeň 
Daňové doklady podle ZDPH od 1.1. 2013 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 2-8 
Česká právní úprava daňových dokladů (na základě implementace směrnic EU), hlavní záměry změn  
v zákoně o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad, listinná/elektronická podoba daňového dokladu, 
správnost údajů na daňovém dokladu. Vystavování daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů, 
zjednodušený daňový doklad, zvláštní daňový doklad, daňové doklady při vývozu a dovozu zboží. 
Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů. Uchovávání 
daňových dokladů. Příklady. 
 
Ivona Ďurinová 
Daňové systémy krajín Škandinávie : Fínsko, Nórsko a Island. 2. časť 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 15-19 
Daňové systémy Finska, Norska a Islandu. Daňová správa a výběr daní ve Finsku, kde se řídí heslem 
"správná daň ve správném čase", trend daňového zatížení, daňová soustava, aplikace daně z příjmů, 
národní/místní/církevní daň. Výše sociálních odvodů. Daň z bohatství, zdanění firemních zisků, DPH 
atd. Koncepce daňového systému Norska, daňový základ, daňové úlevy, zdanění právnických osob 
(kombinace státní a místní daně), daň z bohatství, daň dědická/darovací, DPH. Firemní daně na 
Islandu, progresivní daň z příjmu fyzických osob (místní + centrální), daň z bohatství (hlediska a 
sazby zdanění), zdanění u zdroje, podmínky daňové úlevy fyzických osob. Povinný (minimální) 
příspěvek zaměstnance/zaměstnavatele do důchodového fondu, daň dědická, DPH. (V závěru 
příspěvku) argumenty proti odpůrcům progresivní daně (postupná progresivita, klouzavá progresivita). - 
Pozn. 
 
Dita Šulcová 
Daňový pohled na franchising 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 2-7 
Vybrané daňové aspekty franchisingu; rozdělení poplatků podle franchisingové smlouvy pro daňové 
účely, daňová uznatelnost franchisových poplatků, zdanění poplatků při platbě do zahraničí. Licenční 
poplatky (hrazené stálé provozovně, hrazené v rámci skupiny, za služby poskytované v zahraničí). 
Poplatky za služby poskytované v ČR bez tzv. stálé provozovny, DPH, poplatky hrazené v rámci ČR, 
poplatky hrazené z ČR do zahraničí, poplatky hrazené ze zahraničí do tuzemska. 
 
Jiří Sládek 
Dánsko vyslyšelo přání podnikatelů a snižuje firemní daně 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 49 (11.3.2013), s. 6 
K chystanému poklesu sazby daně z příjmů právnických osob ze současných 25 na 22 procent od roku 
2014 v Dánsku. Snížení daňového zatížení firem je součástí programu oživení dánské ekonomiky. 
Stručně k dalším opatřením. Mapka přehledně znázorňuje výši firemního zdanění v jednotlivých 
zemích EU. 
 
Wolfram Birkenfeld ... [et al.] 
Der Arbeitgeber als kostenloses Hilfsorgan der Finanzverwaltung? 
Zaměstnavatel bezplatným pomocným orgánem finanční správy? 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 4, S. 139-144 
Inspektor finančního úřadu, pověřenec daňového úředníka, intervenční a vymáhací zprostředkovatel - 
to jsou některá z mnoha označení, která vyjadřují podřízené postavení zaměstnavatele s povinnostmi 
vůči státu, jež vykonává bezúplatně. Příspěvek se zaměřuje na trojúhelník právních vztahů tj. 
zaměstnanec/zaměstnavatel, zaměstnavatel/finanční úřad a zaměstnanec/finanční úřad a na jeho 
základě se pokouší zodpovědět otázku, zda povinnosti bezúplatně plněné zaměstnavatelem odpovídají 
ústavě. Konkrétně jde o vypořádání daně ze mzdy, kterou státu každý měsíc za zaměstnance odvádí 
(na rozdíl od daně z příjmů, jejíž zálohy se odvádějí čtvrtletně), což bezpochyby znamená snížení 
administrativy pro finanční správu a je také zárukou efektivity odvodu (v této souvislosti je zmíněna 
praxe ve Švýcarsku, kde zaměstnanci obdrží od zaměstnavatele potvrzení o hrubém příjmu, aby si pak 
sami na finančním úřadě odvod daně ze mzdy vyřídili). - Pozn. 
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Jan Keuchel 
Der Gegenangriff 
Protiútok 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 17 (24.1.2013), S. 30 
Případ daňového úniku Deutsche Bank ve výši 260 mil. eur na DPH (účast na podvodném 
mezinárodním spolčení při obchodování s emisními certifikáty v letech 2009-2010), zpochybnění 
vyšetřovacích metod úřadů ze strany odsouzených (odsouhlasení neoprávněné daňové vratky daňovou 
správou bylo odůvodněno vyšetřovací taktikou); tresty odnětí svobody. 
 
Alexander v. Wedelstädt 
Die Änderungen im AEAO durch das BMF-Schreiben vom 31.1. 2013 
Změny v prováděcím pokynu k Daňovému řádu na základě přípisu Spolkového ministerstva 
financí z 31.1. 2013 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 7, S. 315-318 
Příspěvek stručně komentuje jednotlivé aktuální změny Daňového řádu, kde za výrazné usnadnění 
považuje změny v oblasti konkurzního řízení (a jeho různých dopadů na zdanění), dále pak jde např.   
o opravy správního aktu z důvodu zjevné nesprávnosti, účtovací povinnosti určitých daňových 
poplatníků, kontrolní sdělení v případě kontrol v úvěrových institucích atd. - Pozn. 
 
Jan Koreček 
Dopad zákona o Finanční správě České republiky na daň z nemovitostí 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 50-55 
Autor seznamuje se základními organizačními změnami české daňové správy od 1.1.2013 (v důsledku 
zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky) a s dopadem těchto změn na oblast daně   
z nemovitostí (sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti v jednom kraji s ohledem na 
krajskou územní působnost finančních úřadů, spravující územní pracoviště, kde má poplatník daně      
z nemovitostí uložen spis a algoritmus stanovení spravujícího územního pracoviště dle pokynu GFŘ-
D-12, přesun spisu dle pokynu GFŘ-D-13, placení souhrnné daně z nemovitostí). Doplněno 
množstvím ilustračních příkladů. -- Ke změnám daně z nemovitostí od 1.1.2013 viz příspěvek na s. 49. 
 
Adam Ševčík 
DPH při obchodování s vojenskými mezinárodními organizacemi a ozbrojenými silami 
Organizace Severoatlantické smlouvy 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 14-16 
Aplikace DPH v případě obchodního partnera resp. subjektu s přiznaným statutem podle Protokolu     
o statutu mezinárodních vojenských velitelství ustanovených podle Severoatlantické smlouvy (Sbírka 
mezinárodních smluv č. 5/2002) a Dohod, které jsou součástí českého právního řádu. Osvobozené 
plnění s nárokem na odpočet daně, prokazování nároku na odpočet daně správci daně. Dohoda o právním 
postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu; NSPA 
(The Nato Support Agency), princip obchodování mezi plátcem a NSPA (plátce jako dodavatel plnění 
pro NSPA, plátce jako příjemce plnění od NSPA). Plnění mezi plátcem DPH registrovaným                
v tuzemsku a ozbrojenými silami NATO, podmínka společného obranného úsilí. 
 
Paul Kirchhof 
Gegenwartsdiagnose der Erbschaftsteuer 
Aktuální diagnóza daně dědické 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 3, S. 97-100 
Příspěvek se věnuje šesti zásadním otázkám, které podněcuje současné právo daně dědické v Německu: 
1) oprávněnost existence daně dědické, ústavní přípustnost daně dědické, 2) předmět daně, zásada 
rovnosti, 3) podoba dědického práva manželů, 4) legalizace kriminalizovaného dědictví (utajeného     
v zahraničí), 5) rozsah minimalizace daně dědické právnickou osobou, 6) postoj Spolkového 
finančního dvora ve věci neústavních paragrafů daně dědické. - Pozn. -- Problematice daně dědické   
(a darovací) v Německu se v čísle věnují i další příspěvky na s. 101-114 (komentovaná soudní 
rozhodnutí, spravedlivé oceňování pro účely daně dědické). 
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Simon Rabinowitch and Patti Waldmeir 
China tax on home sales leads to panic 
Čínská daň z nemovitostí vyvolala paniku 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38178 (7.3.2013), p. 5 
V Číně začaly v loňském roce prudce růst ceny nemovitostí a proto chtěla vláda zklidnit trh zavedením 
daně z prodeje. Oznámení o tomto úmyslu ale vyvolalo na realitním trhu paniku, která znamenala 
prudký nárůst počtu prodejů i cen nemovitostí, protože se kupci snaží uzavřít obchod dřív, než nová 
daň začne platit. Ukazuje to, jak důležité jsou nemovitosti pro čínskou ekonomiku, kde je pro většinu 
obyvatel jejich bohatství spojeno s jejich domovy. -- Český překlad článku viz Hospodářské noviny   
č. 48 ze dne 8.-10. 3. 2013, s. 9. 
 
Veronika Solilová 
Mezinárodní spolupráce: výměna informací pro daňové účely ve světle nových skutečností. 2. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 22-27 
Řádná daňová správa. Mezinárodní spolupráce v oblasti výměny informací pro daňové účely z pozice 
České republiky; implementace Směrnice 2011/16/EU a Směrnice 2003/48/EU, návrh zákona             
o mezinárodní spolupráci při správě daní. Povinná automatická výměna informací, spontánní výměna 
informací, podmínky provádění mezinárodní spolupráce. Analýzy uzavřených smluv o dvojím 
zdanění, TIEAs (smluv o výměně daňových informací) a Memorand o porozumění. - Pozn. 
 
Karel Brychta 
Mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního 
dvora EU 
Jurisprudence, Sv. 22, (2013) č. 1, s. 3-8 
Autor se v příspěvku zaměřuje zejména na mezinárodní zdanění příjmů fyzických osob s příjmy ze 
závislé činnosti a otázky společné pro mezinárodní zdaňování příjmů fyzických osob. Sledovanými 
kauzami byly případy Schumacker (C-279/93), Gschwind (C-391/97), Persche (C-317/07), Damseaux 
(C-128/08), Gilly (C-336/96) a D. (C-376/03). Následující část obsahuje zhodnocení současného 
(aktuálního) znění českého zákona o daních z příjmů a znění českého zákona o daních z příjmů ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb. pohledem jejich shody s judikaturou ESD. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Myslivecké neziskové subjekty z pohledu daně z příjmů : pravidla pro honební společenstva 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 7-13 
Daň z příjmů právnických osob u mysliveckých sdružení (která jsou občanskými sdruženími 
registrovanými MV). Příjmy a daňový režim honebního společenstva, předmět daně z příjmů, příjmy 
osvobozené od daně, judikatura NS (sp. zn. 25 Cdo 2307/2008 z 31.3.2011), daňový režim honebního 
společenstva. Příklady. 
 
Tomáš Hajdušek, Daniel Weinhold 
Nad nepeněžními příjmy profesionálních sportovců stále nejasno 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 28-34 
Daňový režim výdajů sportovních klubů vynakládaných za účelem splnění smluvních podmínek vůči 
profesionálním hráčům; možné způsoby hrazení nákladů, praxe hrazení nákladů, právní a daňový 
režim nepojmenovaných smluv mezi hráčem a klubem, režim zdanění z hlediska daně z příjmů na 
straně klubu/hráče, odkazy na judikaturu. Stanovisko GFŘ (odbor daně z příjmů právnických osob, 
odbor daně z příjmů fyzických osob) k problematice. - Pozn. 
 
Marcel Pitterling, Eva Sedláková 
Novelizace zákona o daních z příjmů od ledna 2013 : daň z příjmů fyzických osob 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 14-24 
Komentovaný přehled novelizací zákona o daních z příjmů, resp. dotčených ustanovení ve vztahu       
k dani z příjmů fyzických osob, účinných od 1.1.2013. Doplněno příklady. - Pozn. -- V čísle 2/2013 
budou uvedeny změny zákona o daních z příjmů z hlediska právnických osob. 
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Martin Šandera 
Novinky v oblasti srážkové daně 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 2, s. 31 
Shrnutí ke srážkové dani od roku 2013; aplikace nové sazby ve výši 35 procent a dosavadní 
15procentní sazby, zaokrouhlování srážkové daně, zkrácení lhůty pro podání vyúčtování srážkové 
daně. 
 
Bohumila Kotenová 
Novinky v zákoně o SPD. [1.] 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 2, s. 10-11 
Novela zákona o spotřebních daních z pohledu Celní správy; povolovací řízení, nové definice týkající 
se důvodů pro odebrání vydaného povolení, vydání zajišťovacího příkazu, výše zajištění, 
vykonatelnost zajišťovacího příkazu, nová oprávnění správce daně (specifická pro správu spotřebních 
daní), změny v oblasti správy daně z minerálních olejů. 
 
Veronika Sobotková 
Obecná a specifická pravidla proti zneužívání v jednotlivých zemích Evropské unie. 1. díl 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 1, s. 22-29 
Obecná (GAAR) a specifická (SAAR) pravidla proti zneužívání daňových systémů zemí EU, 
konkrétně k pravidlům v Německu, Francii a Velké Británii. CFC pravidla (předpisy týkající se 
ovládaných zahraničních společností), obecný princip, výjimky z aplikace, smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění při uplatňování CFC pravidel, princip pravidel nízké kapitalizace (EBITDA) a 
výjimky při aplikaci. Francouzská pravidla proti daňovým rájům. Příklady. -- Příspěvek navazuje na 
předchozí článek v čas. Daňový expert, 2012, č. 5, s. 30-35 (Opatření proti zneužívání daňových 
systémů zemí Evropské unie). 
 
Robin Boadway and Jean-François Tremblay 
Optimal income taxation and the labour market : an overview 
Optimální zdanění příjmu a trh práce : přehled 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 1, p. 93-148 
Problematika navrhování optimálního systému zdanění příjmu s ohledem na strukturu a chování trhu 
práce a jeho účastníků. Příspěvek shrnuje zjištění odborné literatury týkající se teorie optimálního 
přerozdělování a sociálního pojištění v prostředí reálného trhu práce, vychází z Mirrleesova modelu 
optimálního zdanění příjmu (volí přístup nabídkového pohledu na trh práce) a jeho následných 
rozšíření. Dále autoři zvažují modely zahrnující reálnější znaky trhu práce (endogenní mzdy, vstup na 
pracovní trh a jeho opuštění - extensive margin, účast na trhu práce, volba práce a množství 
odpracovaných hodin) a následně se zaměřují na to, jak nedobrovolná nezaměstnanost působí na 
optimální daňovou a transferovou politiku. U search modelů zjišťují zejména rozdíly mezi dočasnou a 
dlouhodobou nezaměstnaností. - Pozn. 
 
Marcel Pitterling 
Příjmy fyzických osob z prodeje nemovitostí 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 10-13 
Rozbor problematiky daňového režimu příjmů z prodeje nemovitostí z hlediska daně z příjmů 
fyzických osob. Autor se nejprve věnuje příjmům, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, dále řeší 
otázku dalšího zdanění příjmů z prodeje nemovitosti, zejména pak otázku výdajů, které proti těmto 
příjmům může poplatník uplatnit. V závěru uvádí základní parametry daně z převodu nemovitostí dle 
zákona č. 357/1992 Sb. (od 1.1.2013 činí sazba této daně 4%). 
 
Danuše Nerudová 
Rubikovy smlouvy - nový nástroj pro výběr daně z depozit daňových poplatníků ve Švýcarsku 
při zachování jejich anonymity 
Daňový expert, Sv. 2013, č. 1, s. 18-21 
Rubikovy smlouvy představují nový přístup k otázce boje s daňovými úniky i v oblasti výměny 
informací a bankovního tajemství ve Švýcarsku (podepsalo ji Německo, Velká Británie a Rakousko). 
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Konkrétní obsah smluv a záruky z nich vyplývající pro správce daně a daňové subjekty (možnost 
zdaňování majetku poplatníků ve Švýcarsku při současném zachování anonymity), působnost smlouvy 
na fyzické osoby a právnické osoby (nepřímo). Aktiva vyloučená ze smluv, domiciliary company.       
V tabulce rozdělení daňového výnosu mezi stát rezidence poplatníka a stát zdroje dle směrnice 
2003/48/ES a dle Rubikovy smlouvy. 
 
T. Hanke ... [et al.] 
Schluss mit den Steuertricks 
Skoncovat s daňovými triky 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 31 (13.2.2013), S. 6-7 
Studie OECD zaměřená na agresivní daňové plánování dokazuje, že globálně činné podniky využívají 
"nabídky" mnoha daňových systémů a minimalizují svoji daňovou povinnost resp. daňovou kvótu až 
na pouhých pět procent i méně. I když jsou takové postupy legální, narušují daňovou základnu mnoha 
zemí a ohrožují stabilitu celosvětového daňového systému. Účelová zúčtování a přesuny a následné 
velmi nízké daňové kvóty jsou charakteristické např. pro firmy IT (Google, Apple - viz graf), 
optimalizující daňové konstrukce jsou ze strany podniků brány jako součást kapitalismu. Příspěvek 
ukazuje, že připravované akční plány OECD a EU počítají se změnou mezinárodních standardů 
zdanění (e-commerce, koncernové finanční transakce, převodní ceny, zlepšení smluv o dvojím 
zdanění). Plánovaná opatření dělají starosti německým podnikům, které již dnes musí v Německu 
dodanit zisky dosažené a jen mírně zdaněné v zahraničí - souhlasí sice s utlumením volné daňové 
politiky USA, jiných států EU či daňových rájů, ale zároveň se obávají, že to pro ně bude znamenat 
další přitvrzení již tak dost přísných povinností v oblasti daní a transparentnosti. Google Tax. 
 
Siegbert F. Seeger 
Splitting auch für Eingetragene Lebenspartnerschaften von Verfassungs wegen geboten? 
Nutnost splittingu i pro registrovaná partnerství na základě ústavy? 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 5, S. M1 
Problematika registrovaných partnerů a manželů a rovnosti u obou partnerství při uplatňování 
společného zdanění či daně dědické atp.; komentář k soudním rozhodnutím, ne/zohledňování sexuální 
orientace, zvýhodňování manželů (hledisko reprodukční schopnosti). 
 
Dietmar Laich 
Umsatzsteuerfreiheit von Unterricht in der chinesischen Sportart Taijiquan 
Osvobození od DPH v případě výuky čínského bojového umění taijiquan 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 62, (2013) Nr. 2, S. 50-52 
Podmínky a možnosti daňového osvobození výuky nepříliš rozšířené sportovní disciplíny v Německu, 
komentář k nároku daňové správy na odvod DPH v konkrétním případě fyzické osoby. Aplikace DPH 
u kurzů/výuky s vědeckou/naučnou náplní poskytovaných neziskovou veřejnoprávní 
korporací/fyzickou osobou. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Vystavování daňových dokladů po novele zákona o DPH 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 3-7 
Ke změně pravidel při vystavování a uchovávání daňových dokladů dle technické novely zákona        
o DPH č. 502/2012 Sb., § 26 až § 35a. Podrobněji k vymezení daňového dokladu, pravidlům a lhůtám 
pro jeho vystavení, k náležitostem daňového dokladu, náležitostem a podmínkám vystavení 
specifických daňových dokladů a daňovým dokladům při dovozu a vývozu zboží, zajištění 
věrohodnosti, neporušenosti obsahu, čitelnosti a uchovávání daňových dokladů. -- K elektronickým 
daňovým dokladům, jejich vlastnostem, archivaci a pod. viz také čas. Euro č. 15/2013, (8.4.2013),      
s. 52-53. 
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Eva Sedláková 
Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v cizí měně z hlediska daně z příjmů 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 3, s. 46-51 
Obdrží-li poplatník daně z příjmů příjmy nebo vynaloží-li výdaje v cizí měně, musí je pro účely daně   
z příjmů přepočítat na koruny. Postup pro přepočet cizí měny na českou stanoví § 38 zákona o daních 
z příjmů. Rozhodující je, zda poplatník vede účetnictví nebo daňovou evidenci, anebo evidenci příjmů 
a výdajů, má-li příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, případně pouze evidenci 
příjmů, pokud výdaje uplatňuje paušální částkou. 
 
Václav Benda 
Změny v registraci plátců DPH v roce 2013 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 5, s. 13-19 
Registrace osob povinných k DPH, vymezení plátců daně. Registrace osoby povinné k dani jako plátce 
při překročení limitu obratu. Registrace osoby povinné k dani jako plátce ve sdružení bez právní 
subjektivity. Registrace osoby povinné k dani jako plátce ze zákona v ostatních případech. Dobrovolná 
registrace osoby povinné k dani jako plátce daně. Registrace osoby povinné k dani jako identifikované 
osoby. Příklady. 
 
Daňový TIP  

č. 7/2013  
Registrace k DPH od 1.1.2013 (vč. příkladů). Převod obchodního podílu. Zdanění daňového 
nerezidenta. Roční zúčtování OSVČ bez příjmů. Daňový bonus u OSVČ. Nároky zaměstnanců na 
DPP a DPČ. Výpověď v době čerpání rodičovské dovolené. 
 
č. 8/2013  
Vyšší zdanění aktivně činných seniorů v r. 2013 oproti r. 2012. Zdaňování nemovitostí v roce 2013. 
Dotazy (DPH a registrace slovenské firmy, režim nespolehlivého plátce, neplacené volno místo 
mateřské, DPH a pořízení zboží na přelomu roku). 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Michael Pflüger ... [et al.] 
Labor market effects of trade and FDI : recent advances and research gaps 
Působení mezinárodního obchodu a PZI na trh práce : nejnovější pokrok a mezery ve výzkumu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 233, (2013) 
No. 1, p. 86-116 
Autoři shrnují vývoj a novinky v oblasti teorií mezinárodního obchodu a nadnárodních společností, 
teoreticky zkoumají vzájemnou závislost prvků systému jako jsou zahraniční investice, výběr 
působiště společnosti, roztříštěnost výroby, strategie zajišťování zdrojů aj. a jejich působení na trhy 
práce. Zaměřují se zejména na otázky spojené s vývojem reálných mezd, nezaměstnaností, rozdělením 
příjmů (mzdovou strukturou) a s volatilitou zaměstnanosti. Dále přinášejí stručný přehled empirických 
studií problematiky působení mezinárodního obchodu a přímých zahraničních investic na trh práce     
v různých regionech světa. V závěru upozorňují na mezery ve výzkumech dané problematiky a další 
naléhavé otázky a návazně vymezují a charakterizují šest okruhů možných programů výzkumu se 
zaměřením na specifická německá témata. - Pozn. 
 
Luis Felipe Céspedes and Andrés Velasco 
Macroeconomic performance during commodity price booms and busts 
Makroekonomická výkonnost v období vzestupu a propadu cen komodit 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 4, p. 570-599 
Studie v teoretické i empirické rovině zkoumá a popisuje reakce různých makroekonomických 
proměnných na velké cenové šoky komodit v zemích, které produkují tyto komodity. Zkoumané šoky 
představují výrazný problém pro makroekonomickou politiku a autoři analyzují, jak řídit měnovou a 
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fiskální politiku, aby se vyrovnala s makroekonomickou volatilitou způsobenou pohyby cen komodit. - 
Pozn. -- Viz i další příspěvky monotematického čísla "Policy responses to commodity price 
movements", např. s. 600-633 aj. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Deutsche Bundesbank 
Aktuelle Entwicklungen am Markt für Investmentfonds : Nachfrage, Strukturveränderungen 
und Anlageverhalten = Current developments in the mutual funds market : demand, structural 
changes and investor behaviour 
Současný vývoj na trhu investičních fondů : poptávka, strukturální změny a chování investorů 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 1, S. 13-28 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 1, p. 13-28 
Příspěvek charakterizuje nedávný vývoj na trzích německých investičních fondů s ohledem na 
finanční a stupňující se dluhovou krizi některých států eurozóny a rozebírá dlouhodobé trendy 
projevující se v dané oblasti. Detailněji se zabývá investičními preferencemi a investičními strategiemi 
institucionálních i soukromých investorů, strukturálními změnami a nárůstem segmentace na trhu 
investičních fondů, skladbou portfolií a úpravami portfolií obsahujících eurové obligace a růstem 
segmentu penzijních fondů. - Pozn. -- Příspěvek je k dispozici v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
By Brooke Masters 
Banks close in on capital targets 
Banky se blíží splnění kapitálových cílů 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38189 (20.3.2013), p. 14 
Největší světové banky v minulém roce výrazně zvýšily podíl drženého kapitálu a přiblížily se tak 
splnění přísnějších požadavků mezinárodní dohody Basel III. Vyplývá to z průzkumu provedeného 
Basilejským výborem pro bankovní dozor, který prověřoval 101 velkých bank. -- Český překlad viz 
Hospodářské noviny č. 57 ze dne 21. 3. 2013, s. 20. 
 
Better than the alternatives : America's stockmarket 
Lepší než alternativy : americký akciový trh 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8826, p. 64-65 
Americký index Dow Jones zaznamenal nová historická maxima a překonal tak hodnoty z r. 2007.      
I další akciové trhy vyspělých zemí vykazují růst. V článku jsou uváděny dvě příčiny tohoto vývoje: 
jednak důvěra, že se podařilo alespoň prozatím vyhnout některým rizikům, a jednak skutečnost, že 
akcie vypadají lépe než alternativy. -- Viz i článek Rally drivers: the Dow's new high na s. 13. 
 
Martin Wolf 
Big trouble from a small country 
Velké problémy z malé země 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38189 (20.3.2013), p. 7 
V příspěvku se rozebírají příčiny kyperské krize a (ne)účinnost navrhované pomoci ze strany 
eurozóny. Vláda Kypru je silně zadlužená a také odpovědná za bankovní sektor, který je na záchranu 
příliš velký. Banky mají tak nízkou schopnost absorbovat ztráty, že stojí pořád na pokraji katastrofy. 
Eurozóna musí buď výrazně posílit celé bankovní odvětví zvýšením vlastního kapitálu, nebo 
konsolidovat fiskální kapacitu a zpřísnit regulaci. -- Viz i článek A poor diagnosis, a bitter pill ve FT 
ze dne 23.-24. 3. 2013, s. 5. 
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Petr Schummer 
Cash controls 
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 2, s. 6-7 
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v EU. Ohlašovací povinnost 
o převážené hotovosti vyšší než 10 000 eur při vstupu/opuštění EU, jednotný formulář pro splnění 
oznamovací povinnosti od roku 2013 (a jeho implementace), zrušení povinnosti ohlašovat vysoce 
hodnotné komodity, zavedení nového systému přenosu informací mezi Celní správou ČR a Finančním 
analytickým útvarem MF. Výsledné hodnoty ohlášených převážených hotovostí, počty/hodnoty 
případů nesplněné ohlašovací povinnosti. K důvodům neohlašování nadlimitních transferů peněz. 
 
Adam Černý, Martin Ehl 
Eurozóna je jiná. A Rusové myslí na odplatu 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 60 (26.3.2013), s. 2-3 
Podrobnosti k dohodě o finanční pomoci Kypru ze strany eurozóny a k restrukturalizaci dvou velkých 
kyperských bank. Dopad zvoleného řešení na evropskou politiku, banky a kapitálové trhy i případně 
na další členské státy eurozóny v krizi. -- Viz také příspěvek na s. 1. -- K tématu viz HN č. 63/2013 
(29.3.2013), s. 2-3. 
 
Tomáš Adam, Soňa Benecká 
Financial stress spillover and financial linkages between the euro area and the Czech Republic 
Přelévání finančního napětí a finanční vazby mezi eurozónou a Českem 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 1, p. 46-64 
Problematika působení mezinárodních finančních vazeb na finanční sektor ČR. Autoři za použití 
kompozitního indikátoru systémového rizika (CISS) pro ČR a eurozónu (za období 1999-2011) 
zkoumají mechanismus přenosu systémového finančního napětí a finanční nákazy z eurozóny na 
domácí trh. Prostřednictvím regresního modelu s časově proměnnými parametry a stochastickou 
volatilitou autoři odhadují míru závislosti současného finančního napětí v ČR na úrovni finančního 
napětí panujícího v eurozóně. Ukazuje se, že míra přenosu je významnou měrou dána intenzitou šoků 
a podstatou finančního napětí, což potvrzuje omezené působení dluhové krize eurozóny na finanční 
trhy ČR. - Pozn. 
 
[Bundesministerium der Finanzen] 
Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG) : vom 18. Februar 2013 
Zákon o dodatku zákona o praní špinavých peněz : z 18. února 2013 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2013, Nr. 9, S. 268-272 
(Nové paragrafy a paragrafové) změny německého zákona o praní peněz se týkají provozování a 
provozovatelů internetových loterií a podobných her (interní bezpečnostní opatření, identifikace hráčů, 
konta a transparentnost platebních toků atd.), což má dohledovým institucím umožnit sledovat platební 
toky mezi hráčem a provozovatelem a bránit tak zneužití těchto her k praní peněz a financování 
terorismu. 
 
By Alice Ross and Claire Jones 
High vaultage : central banks 
High vaultage : centrální banky 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38182 (12.3.2013), p. 7 
Vliv centrálních bank dosáhl kritické úrovně. Od roku 2006 zdvojnásobily své rezervy a jsou 
klíčovými účastníky na měnových trzích. Podle některých obchodníků jsou však jejich aktivity 
neprůhledné a nezodpovědné a deformují trhy. 
 
High, wide or handsome? 
Jaká vlastně? 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8827, p. 70 
Zaměřeno na otázku inflačních očekávání a skutečnost, že i nižší inflace může mít v případě nejistého 
vývoje škodlivé dopady. V současnosti zůstávají inflační očekávání v průměru nízká, ale průzkumy 
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poukazují na větší nejistotu. V příspěvku jsou rozebírány způsoby měření inflačních očekávání a je 
zmíněno několik studií, které se problematikou zabývají. 
 
Heike Anger, Thomas Sigmund 
Inflationsschutz der FDP trifft den Nerv 
Protiinflační ochrana navrhovaná Svobodnými demokraty míří do živého 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 26 (6.2.2013), S. 9 
K myšlence a důvodům zakotvit v německé ústavě protiinflační ochranu (doplněním čl. 109 Ústavy). 
 
Michael Andreasch, Bianca Ully 
Investmentzertifikate - volatiles Standbein im Finanzvermögen privater Haushalte 
Investiční certifikáty - proměnlivá pojistka finančního majetku soukromých domácností 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2013, Nr. 1, S. 33-41 
V deseti procentech rakouských domácností jsou investiční certifikáty významnou součástí finančního 
majetku (jedná se o domácnosti s nadprůměrným příjmem). Příspěvek analyzuje typy domácností a 
preferované formy těchto soukromých investic za období let 1982 resp. 2008-2012. 
 
Josef Prokeš 
K otázkám implementace FATCA s přihlédnutím k evropským pravidlům ochrany osobních údajů 
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 30, s. 120-123 
Autor shrnuje nejpodstatnější předpoklady a podmínky, za nichž může docházet k účelnému a 
přiměřenému předávání údajů o klientech a rozumnému plnění FATCA v rámci Evropské unie.          
K právnímu základu zpracování osobních údajů klientů finančních institucí a k předávání údajů do 
USA z pohledu evropského práva ochrany osobních údajů. Otázka plošného využití souhlasu klientů  
v případě FATCA. -- K dopadu FATCA na české banky viz čas. Euro č. 14/2013, s.55. 
 
Marek Hudema 
Kypr potopil evropský plán na svou záchranu a hledá pomoc v Rusku 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 56 (20.3.2013), s. 6 
K odmítnutí podmínky pro získání finanční pomoci ze záchranného fondu eurozóny - zavedení daně   
z vkladů na účtech vedených u kyperských bank - kyperským parlamentem. Dále o zvažovaném 
předání dvou zadlužených velkých bank (Laiki Bank a Bank of Cyprus) Rusku a o nebezpečí výběru 
vkladů z kyperských bank. -- Postoj Kypru k podmínkám evropského záchranného plánu a zavedení 
daně z bankovních vkladů na Kypru viz HN č. 55/2013, (19.3.2013), s. 6-7. 
 
Martin Bodenstein, Luca Guerrieri, and Lutz Kilian 
Monetary policy responses to oil price fluctuations 
Reakce měnové politiky na změny cen ropy 
IMF Economic Review, Vol. 60, (2012) No. 4, p. 470-504 
K reakcím tvůrců měnové politiky na změny ceny ropy. Autoři prostřednictvím modelu DGSE 
provádějí kvantitativní analýzu odezev měnové politiky USA na zaznamenané změny cen ropy a 
zjišťují, jak se odezvy a nástroje liší v závislosti na zdrojích těchto výkyvů. Detailně zkoumají, jak se 
strukturální šoky, jež jsou základem výkyvů reálných cen ropy, přenášejí do inflace a ekonomické 
aktivity USA. Dále zkoumají možnou optimalizaci provádění měnových reakcí na různé šoky. - Pozn. 
-- Viz i další příspěvky monotematického čísla "Policy responses to commodity price movements". 
 
Malte Fischer ... [et al.] 
Perfekter Sturm : Währungspolitik 
Dokonalá bouře : měnová politika 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 8, S. 20-25 
Centrální banky USA, Japonska a Velké Británie odstartovaly devalvační dostihy a je otázkou, jak 
dlouho bude euro odolávat. Příspěvek se zamýšlí nad důsledky této fatální soutěže pro světovou 
ekonomiku i globální měnový systém a v krátkém shrnutí připomíná, jak devalvace vystupňovala 
Velkou depresi dvacátých a třicátých let. Reflace v Japonsku, působení obchodů carry-trade, zatížení 
francouzské ekonomiky měnovým kurzem dolar/euro (a výše jeho přiměřené hodnoty pro Německo a 
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Francii), prognóza dopadů obrovských přebytků peněz atd. Nezbytnost nového peněžního řádu 
spočívajícího na reálných hodnotách. 
 
Alistair Gray ... [et al.] 
Risk management : financial institutions 
Řízení rizik : finanční instituce 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38188 (19.3.2013), sep. sect. (4 p.) 
V souvislosti s řadou skandálů, které postihly největší světové finanční instituce, se objevilo mnoho 
otázek o jejich obchodních praktikách. V přehledu se rozebírá dopad machinací a podvodů na 
pojišťovny, které poskytují finančním institucím krytí, dále otázka důvěry v různé indexy a měřítka 
finančních trhů, likvidita, etické produkty, záchranné sítě a další. 
 
Adam Juřica 
Shadow Banking neboli stínové bankovnictví 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 2, s. 47-49 
Vymezení subjektů a aktivit stínového bankovnictví; riziko pro bankovní systém; další vývoj regulace 
stínového bankovnictví. - Pozn. 
 
Still crunching : credit in the euro area 
Pořád zablokované : úvěrování v eurozóně 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8826, p. 66 
Stav úvěrování v eurozóně stále není dobrý, přičemž horší je v zemích jižní Evropy. Rozdíly mezi 
úvěry pro podniky v Německu a periferních ekonomikách zůstávají velké, zejména pokud jde o malé 
firmy, které nemají přístup na kapitálové trhy. Banky však stále mají dost důvodů, proč půjčovat 
méně, a jedním je dopad tvrdé regulace. 
 
Rajmund Mirdala 
Systémy menových kurzov v krajinách strednej Európy : (teoretické aspekty verzus praktické 
skúsenosti). 2. časť 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 2-8 
Formování jednotlivých etap ve vývoji systémů měnových kurzů v zemích střední Evropy v kontextu 
celkového makroekonomického vývoje a systémových změn; stabilizační fáze (1990-1994), 
přechodná fáze (1995-1999), přípravná fáze (2000-ERM 2). Vývoj reálného efektivního měnového 
kurzu (REER). Vývoj reálného outputu a inflace. - Pozn. 
 
Tilting the playing field : bankers' bonuses 
Nerovné podmínky : bonusy bankéřů 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8826, p. 66-67 
Londýn se stal méně atraktivním místem pro bankéře, zvyklé pobírat bonusy ve výši několikanásobku 
základního platu, i když se tomu britský ministr financí snažil zabránit. Vyplývá to z rozhodnutí 
ministrů financí EU o omezení výše bonusů, které má vstoupit v platnost v r. 2014. Podle kritiků 
nového opatření teď evropské banky budou muset hledat nové cesty, jak konkurovat svým rivalům, 
nebo přijdou o své nejlepší zaměstnance. -- Viz i článek Cut down to size ve Financial Times ze dne 
25. 3. 2013, s. 6. 
 
Soňa Kelnerová 
Tombola i v roce 2013 jen za desetinu poplatku 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 56-57 
K povolovacímu režimu pro tomboly a zejména k sjednocení sazebníku správních poplatků pro 
všechny druhy loterií dle zákona č. 458/2011 Sb., který novelizuje loterijní zákon a zákon o správních 
poplatcích. Dále k rozhodnutí ministra financí o částečném prominutí správního poplatku pro tomboly 
na období od 1.1.2012 do 31.12.2012 i o jeho prodloužení do konce roku 2013 v důsledku odsunutí 
účinnosti připravovaného nového zákona o loteriích. Krátká charakteristika fáze, do které momentálně 
dospělo přijetí uvedeného zákona. 
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Rolf Benders, Peter Köhler 
USA planen Sonderregeln für heimische Banken 
USA plánují zvláštní pravidla pro domácí banky 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 33 (15.2.2013), S. 30 
Avizo přípravy modifikovaných pravidel vlastního kapitálu Basel III v USA; důvody navrhovaného 
zjednodušení implementace Basel III v USA; obavy z dopadů rozdílné úrovně regulace. 
 
By Tracy Alloway 
Wall Street's latest idea 
Poslední nápad Wall Street 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38176 (5.3.2013), p. 7 
Na Wall Street, kde nové regulační předpisy a konkurenční tlaky vedou ke snížení zisku, panuje 
naděje, že výraznému zvýšení výdělků bank pomůže nový nástroj označovaný jako transformace 
zajištění (collateral transformation). V podstatě jde o to, že banky našly podnikatelskou příležitost       
i v houštině nových pravidel, která mají snížit rizikovost trhu s deriváty. Transformace zajištění 
spočívá v proměně relativně rizikových aktiv v aktiva zdánlivě bezpečnější, ale už dnes poutá 
pozornost regulátorů, kterým připomíná manipulace s podřadnými hypotékami. -- Český překlad 
článku pod názvem Alchymisté z Wall Street mají nový spásný nápad viz Hospodářské noviny ze dne 
12. 3. 2013, s. 14. 
 
Weaker still and weaker : sterling 
Čím dál slabší : libra 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8825, p. 28 
Agentura Moody's snížila úvěrový rating Velké Británie, ale trhy to příliš nezneklidnilo. V článku se 
dále rozebírá vývoj kurzu britské libry, která je v roce 2013 zatím nejslabší světovou měnou. Pokles 
kurzu zlevňuje vyvážené britské zboží a naopak zdražuje dovozy. Vyšší dovozní ceny pravděpodobně 
povedou k tomu, že Bank of England nesplní svůj inflační cíl rovnající se 2 %. -- Viz i článek Moody 
blues: the British economy na s. 11-12. 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedli] Adam Junek a Tomáš Plhoň 
Zemanova změna rady mě nerozhází 
Euro, Sv. 2013, č. 10, s. 36-40 
Obsáhlý rozhovor s guvernérem ČNB. Věnuje se v něm problematice očekávaných zásahů do 
měnového kurzu koruny, měnovým válkám, objasňuje měnové intervence a dopady nulových 
úrokových sazeb na českou ekonomiku. Dále vyjadřuje svá očekávání ohledně domácího 
ekonomického vývoje, přínosů bankovní unie pro české bankovnictví a pravomocí národního 
bankovního dohledu v případě krize. Na závěr hodnotí aktuální stabilitu bankovního sektoru a otázku 
přijetí eura v ČR, vyjadřuje se také k budoucnosti společné měny v eurozóně a metodám její záchrany, 
příp. rozdělení. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Oliver August 
A hopeful continent : special report on emerging Africa 
Nadějný kontinent : zvláštní zpráva o rozvíjející se Africe 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8825, centr. sect. (16 p.) 
Afrika je v současnosti nejrychleji rostoucím kontinentem světa. Hospodářská prosperita je provázena 
růstem životní úrovně. Přehled se zaměřuje především na vývoj v subsaharské části kontinentu. -- Viz 
i články na s. 59-60. 
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Miroslav Zámečník 
Británie hrdá, ale malátná : země má hlubší strukturální problémy, než by se zdálo 
Euro, Sv. 2013, č. 11, s. 8 
Krátce k podmínkám, za nichž je předkládán rozpočet na fiskální rok 2013 ve Velké Británii - 
hospodářské výsledky ekonomiky s možným opětovným pádem do recese, konsolidační strategie a 
tlak na její rozvolnění a prorůstová opatření, špatná konkurenceschopnost, exportní výkon a další 
strukturální problémy. Grafy znázorňují hospodářství Velké Británie v základních ukazatelích. --       
K představeným rozpočtovým plánům britské vlády viz HN č. 57/2013, (21.3.2013), s. 6. 
 
By Jonathan Soble 
Hey, big spender 
Hej, marnotratníku 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38175 (4.3.2013), p. 7 
V rozboru hospodářské politiky nového japonského premiéra Šinzó Abeho se zdůrazňuje, že již svými 
výroky v předvolební kampani o podpoře vývozu pomohl oslabit příliš silný kurz jenu vůči dolaru. 
"Abenomie" představuje jeden z největších fiskálních stimulů v historii země a také méně restriktivní 
politiku centrální banky, umožňující snadnější přístup firem k penězům. -- Problematikou se zabývá    
i článek The risky task of relaunching Japan ve Financial Times ze dne 6. 3. 2013, s. 9. 
 
By Joe Leahy 
Humbled heavyweight 
Pokořená těžká váha 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38194 (26.3.2013), p. 7 
Brazilská vláda zoufale usiluje o návrat předchozího hospodářského zázraku. Hrubý domácí produkt 
země vzrostl v r. 2012 o necelé jedno procento, což bylo nejméně ze zemí BRICS. Investoři začínají 
dávat přednost Mexiku. Stát reaguje formou řady zásahů do různých odvětví od energetiky po 
telekomunikace jak daňovými úlevami, tak tlakem na výrobce, aby snížili ceny. 
 
Edward McBride 
Cheer up : special report on America's competitiveness 
Hlavu vzhůru : zvláštní zpráva o americké konkurenceschopnosti 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8827, centr. sect. (16 p.) 
Politické spory neprospívají americkému hospodářství, ale i tak jsou perspektivy růstu mnohem 
jasnější, než by se zdálo. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na inovace, energetiku, školství, 
imigraci, infrastrukturu a úlohu státu. -- Český překlad jednoho z článků pod názvem Americká 
renesance díky břidlicím viz čas. Ekonom č. 12/2013, s. 70-73. -- K problematice viz i článek The 
America that works na s. 11. 
 
Dáša Hyklová 
Polsko není Portugalsko, pane Bidene 
Euro, Sv. 2013, č. 10, s. 42-44 
Výčet úspěchů hospodářských reforem a dobrých výsledků polské ekonomiky a veřejných financí, 
zlepšení podmínek pro podnikání. Dále k problematice odstoupení od dřívějších plánů na vstup do 
eurozóny v důsledku potíží společné měny a k postoji Polska k evropské fiskální smlouvě. Problém 
nezaměstnanosti. -- Viz také hospodářské porovnání Polska s Německem a Ruskem na s. 8. 
 
Klaus Stratmann 
Rösler legt im Stromstreit nach 
Ministr hospodářství se v hádce o elektřinu připojuje k omezení podpory její ekologické 
produkce 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 29 (11.2.2013), S. 6-7 
K návrhům na snížení ceny proudu v Německu (např. přenesení tržního rizika na velké producenty 
ekologické elektřiny, návrh zrušit odškodnění za odstavená zařízení, přehodnocení úhrad za napájení 
dle zákona o obnovitelných energiích). V grafu vývoj příspěvku dle zákona o obnovitelných energiích 
(EEG) v letech 2003-2013 resp. 2020 a cena proudu pro domácnosti v letech 2007-2012. 
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Where did everyone go? 
Kam všichni odešli? 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8828, p. 74 
V příspěvku se rozebírají souvislosti mezi slabým oživením, nižším potenciálním růstem a 
demografickým vývojem v USA. Úvahy vycházejí z několika studií, které byly k této problematice 
zpracovány. Konstatuje se, že politici mohou přispět k oživení růstu podporou nabídky pracovních sil. 
Prezident Obama chce zvýšit úroveň přistěhovalectví a pomoci by mohla i reforma invalidních dávek 
a zvýšení věku odchodu do důchodu. 
 
Josef Pravec 
Za Husáka bylo lépe než za Masaryka : vyplynulo z unikátní analýzy ekonomického růstu 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 11, s. 37-41 
Stručná analýza ekonomické historie Československa a později ČR v posledních sto letech, k vývoji 
HDP a hospodářským charakteristikám za první republiky, za socialismu a po roce 1989.                    
K cyklickému vývoji ekonomiky. Porovnání některých hospodářských ukazatelů s vyspělými státy. -- 
Graf s údaji o ekonomice Československa/ČR v letech 1970-2012 viz Ekonom č. 13/2013, s. 14. 
 

Informatika. Počítače 
 
Folding shelves : electronic lending and public libraries 
Konec regálů : elektronické půjčování a veřejné knihovny 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8828, p. 56-57 
Obavy vydavatelů a knihkupců z půjčování elektronických knih ve veřejných knihovnách, omezování 
užívání e-knih nebo jejich prodej knihovnám za nadsazené ceny, problémy s autorskými právy, 
nejednotnost postupů při půjčování e-knih v jednotlivých zemích (Kanada plánuje vytvoření národní 
platformy), otázka budoucnosti knihoven. 
 
Net benefits 
Čisté přínosy 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8826, p. 69 
Příspěvek se zaměřuje na otázku, jak kvantifikovat přínos užívání internetu pro spotřebitele. Měření 
ekonomického dopadu internetu je velmi obtížné, protože většina způsobů, jimiž ovlivňuje lidské 
životy, nemá žádnou cenu. Několik autorů, jejichž postupy jsou v článku zmíněny, se nicméně již       
o takovou kvantifikaci pokusilo. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Jan Babecký, Luboš Komárek, Zlatuše Komárková 
Financial integration at times of financial instability 
Finanční integrace v době finanční nestability 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 1, p. 25-45 
Problematika vzájemných vztahů mezi finanční integrací a finanční stabilitou ekonomiky. Empirická 
analýza fenoménu finanční integrace v tomto příspěvku je zaměřena především na vyhodnocení 
dopadů nedávné finanční krize na tento proces. Ukazuje se, že zvyšující se finanční integrace nemusí 
nutně vést k finanční nestabilitě a že finanční nestabilita nevede nutně v dlouhodobém horizontu         
k segmentaci finančního trhu. Empirická část příspěvku přináší analýzu rychlosti a stupně integrace 
českého finančního trhu a finančních trhů vybraných ekonomik (Maďarsko, Polsko, Švédsko a Velká 
Británie) a jejich porovnání s eurozónou. Výsledky pro ČR potvrdily, že od konce 90. let minulého 
století pozvolna pokračuje proces zvyšování finanční integrace a rovněž že finanční krize způsobila 
pouze dočasnou cenovou divergenci českého finančního trhu v porovnání s trhem eurozóny. - Pozn. 
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Hans-Werner Sinn, Miroslav Zámečník ; [rozhovor zpracovali] Tomáš Plhoň a Jakub Křešnička 
Nerozmělňujme euro mezi Sever a Jih : známý euroskeptik se vyslovuje pro zachování 
eurozóny. Zvolenou cestu k její záchraně ale ostře kritizuje 
Euro, Sv. 2013, č. 9, s. 47-49 
V rozhovoru se renomovaný německý ekonom H.-W. Sinn vyjadřuje k několika tématům: k situaci 
východoněmeckých spolkových zemí po znovusjednocení, české a německé privatizaci, nápravě 
problémů eurozóny a budoucnosti eura a energetické politice EU a Německa v intencích svého 
Zeleného paradoxu. V závěru rekapituluje jednotlivé navazující kroky eurokrize a jejích dílčích řešení 
a přibližuje německý postoj k evropským záchranným operacím v současnosti i po očekávaných 
vnitropolitických změnách v Německu. 
 
Wolfgang Münchau 
The break-up of the eurozone edges even closer 
Rozpad eurozóny je ještě blíž 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38193 (25.3.2013), p. 9 
Eurozóna, představující kompromis mezi zeměmi tak odlišnými, jako Německo a Kypr, není podle 
autora udržitelná. To, k čemu došlo na Kypru, dokonale ilustruje problém eurozóny s kolektivní akcí a 
je příkladem toho, jak se evropským vůdcům nedaří hájit společné dobro. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Ondřej Babuněk 
Foreign direct investment in Visegrad four and the main trading partners 
Přímé zahraniční investice v zemích Visegrádské čtyřky a u jejich hlavních obchodních partnerů 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 4, p. 14-26 
Příspěvek se věnuje statistickému porovnání toků přímých zahraničních investic do států V4 a do 
zemí, které jsou jejich hlavními obchodními partnery (Německo, Rakousko, Velká Británie, Itálie a 
Francie), dle dat ze statistik OECD za období 1993-2010. Autor nejprve seznamuje s teoretickými 
souvislostmi, s metodologií a použitou statistickou metodou ANOVA (analýza rozptylu). Následně 
prezentuje výsledky analýzy, nejprve pouze pro státy V4, dále zahrnuje Německo a Rakousko jako 
geograficky nejbližší a nejvýznamnější obchodní partnery a na závěr provádí analýzu rozptylu pro PZI 
současně pro všechny zkoumané země. Ukazuje se, že státy V4 a jejich nejbližší obchodní partneři se 
z pohledu výše přílivu přímých zahraničních investic na osobu jeví jako kompaktní celek. 
 
Karel Janda 
Obchodní korporace v podmínkách NOZ 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 14, (2013) č. 4, s. 60-63 
Ke změnám v právní úpravě podnikání z titulu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 
korporacích (od 1.1.2014); zakládání, vznik a fungování obchodních společností a družstev. Definice 
korporace, obchodní korporace, obecní pojetí obchodních společností, definice družstva. Zakladatelé 
společností, vklady a jejich formy, správa vkladů, podoby akcií, kusové akcie, zaměstnanecké akcie.  
K pojmům soukromoprávní korporace, fiktivní podnikatel, nesplacená akcie, kmenový list (na podíl 
společníka). 
 

Podnik a podnikání 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise přijala akční plán modernizace práva společností 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 3, s. 79-84 
Evropská komise přijala v prosinci 2012 déle avizovaný a očekávaný akční plán, který stanoví její 
budoucí cíle a legislativní iniciativy v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení 
společností. Z programového dokumentu vyplývá, že Komise hodlá systematicky upravovat zejména 
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právní předpisy týkající se práv akcionářů, transparentnosti společností a přeshraničních vztahů 
evropských podniků. V příspěvku se rozebírají východiska, cíle a zaměření akčního plánu. - Pozn. 
 
By Richard Milne 
Model management 
Modelové řízení 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38190 (21.3.2013), p. 5 
S cílem zabránit dalším finančním krachům se pozornost regulátorů a vlád celého světa zaměřuje na 
švédský model řízení podniků. Způsob aktivního vlastnictví firem, kdy podniky nejsou ovládány 
managementem ale akcionáři (ti volí správní radu a zapojují se do velkých strategických rozhodnutí), 
zajišťuje dlouhodobou stabilitu a růst. Podle kritiků by však zavedení stejného modelu v jiných zemích 
bylo obtížné. -- Český překlad článku pod názvem Řízení firem akcionáři se Švédům vyplácí viz 
Hospodářské noviny ze dne 25. 3. 2013, s. 14. 
 
Přemysl Marek 
Podnikání ve Slovenské republice: seznamte se s pravidly 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 5, s. 36-38 
Slovenský právní řád a podnikání; možnosti podnikání (zřízení organizační složky, založení obchodní 
společnosti, postup při založení společnosti s ručením omezeným). -- Smlouvě o zamezení dvojího 
zdanění se Slovenskem se věnuje následující příspěvek na s. 38-40 a jeho pokračování v DHK            
č. 6/2013, s. 38-39. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Eva Kafková, Ľuboslava Dobócziová 
Dôchodkový systém v Rakúsku 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 20-26 
Třípilířový systém důchodového zabezpečení v Rakousku; 1. pilíř - průběžně financovaný (počet 
vyplácených důchodů a průměr jednotlivých vyplácených důchodů v letech 2006 resp. 2008-2010, 
vyměřovací základy pro důchodové pojištění platné v roce 2011), 2. pilíř - systém zaměstnaneckých 
fondů (pod správou soukromých penzijních společností), typy správcovských společností, typy 
zaměstnaneckých fondů, zaměstnanecký důchod, 3. pilíř - individuální spoření na důchod formou 
doplňkového penzijního pojištění (životní pojištění, soukromé investiční pojištění se státní podporou), 
podmínky nároku na výplatu důchodových dávek, charakteristické znaky individuálního důchodového 
pojištění, úprava investic do akcií v novelizovaném zákoně o penzijních fondech (Bundesgesetz über 
die Einrichtung, Verwaltung und Beaufsichtigung von Pensionkassen), k důvodům preference třetího 
pilíře u občanů. Porovnání výše průměrného starobního důchodu v Rakousku a v SR, minimální výše 
starobního důchodu potřebná dle názoru Evropské komise pro důstojný život občanů EU v důchodovém 
věku. - Pozn. 
 
Irena Kubátová 
Důchodová reforma - zavedení fondového důchodového pilíře a reforma penzijního připojištění 
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 30, s. 94-100 
Shrnutí dosavadního legislativního vývoje, který se týkal zavedení druhého důchodového pilíře v rámci 
penzijní reformy a změn třetího důchodového pilíře v letech 2011-2012. Podrobněji k důchodovému 
spoření a úpravě nároku na důchod z fondového pilíře; změně v nastavení penzijního připojištění (od 
ledna 2013 doplňkové penzijní spoření); k pojistnému na důchodové spoření a zákonu č. 397/2012 
Sb.; upravení tzv. předdůchodu a zákon č. 427/2011 Sb. a k dalším souvisejícím legislativním 
návrhům. - Pozn. 
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Ladislav Průša 
Financování služeb sociální péče v ČR : teoretická východiska a skutečnost 
Ekonomické rozhľady, Sv. 41, (2012) č. 4, s. 418-438 
Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách došlo k významným změnám v systému 
financování služeb sociální péče. Autor na základě hlavních teoretických východisek analyzuje 
dostupná statistická data o vývoji rozhodujících prvků systému financování těchto služeb, hodnotí 
jejich efektivnost a změny ve struktuře příjemců příspěvku na péči v letech 2007-2010. Dále se věnuje 
teoretickým východiskům dotační politiky a výsledkům dotačního řízení v oblasti služeb sociální péče 
pro seniory v letech 2007-2010 a výdajům na ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociálních 
služeb. Závěrečná část příspěvku přináší návrh změn tohoto systému vedoucí ke zvýšení efektivnosti 
financování sociálních služeb. - Pozn. 
 
Jana Špirková, Mária Spišiaková 
Gender and extended actuarial functions in pension insurance 
Genderové hledisko a rozšířené pojistně-matematické funkce v penzijním pojištění 
Statistika, Vol. 49, (2012) No. 4, p. 59-66 
Autorka analyzuje dopad zákazu použití pojistně-matematických výpočtů u různých pohlaví jako 
rizikového faktoru pro určení výše pojistného a pojistného plnění v EU, se zvláštním důrazem na 
velikost penzijní anuity. Na základě dat za SR a za použití prodloužených pojistně-matematických 
funkcí dále autorka vyčísluje měsíční penzijní anuity ve zjednodušeném modelu třetího důchodového 
pilíře. Zároveň porovnává velikost penzijní anuity s různými úrokovými sazbami s ohledem na odlišná 
pohlaví. 
 
Vladimíř Přikryl, Jana Čechová 
Některé zásadní změny navrhované v novele zákona o pojišťovnictví v souvislosti s implementací 
směrnice Solventnost II 
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 30, s. 45-63 
Příspěvek seznamuje se základními změnami, které přináší připravovaná novela zákona o pojišťovnictví 
(text byl v připomínkovém řízení rozeslán v září 2012) v souvislosti s implementací směrnice 
2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu - Solventnost II a             
s dalším vývojem legislativy EU. Solventnost II vede k maximální harmonizaci oblasti pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a dohledu nad nimi na celém vnitřním trhu EU. 
 
Jana Herboczková 
Poslední vývoj Solvency II na evropské úrovni 
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 30, s. 33-38 
Příspěvek shrnuje nejnovější legislativní vývoj na úrovni EU v oblasti nového regulatorního a 
dohledového režimu pro oblast pojišťovnictví, konkrétně směrnice Solvency II. K problematice 
odkládání termínu transpozice a účinnosti Solvency II, k prodlužujícím se jednáním o směrnici 
Omnibus II a k dopadové studii k long-term guarrantees. Plán na postupné zavádění Solvency II 
prostřednictvím obecných pokynů a doporučení. - Pozn. -- Tematicky navazuje na článek z Pojistných 
rozprav č. 29. 
 
Martin Vlnas 
Reformují všichni : výši důchodů v celém regionu ovlivňuje negativní demografický vývoj a 
nedostatek financí 
Euro, Sv. 2013, č. 11, s. 38-39 
Autor informuje o výsledcích reforem penzijních systémů některých evropských (zejména 
postkomunistických) zemí zavedených v období 1998-2012. Blíže se věnuje dvěma základním 
podobám reforem (zpřísnění podmínek průběžného systému a vytvoření druhého pilíře převedením 
části finančních prostředků na fondový způsob financování penzí), charakterizuje a hodnotí penzijní 
systémy Nizozemska a Švédska a porovnává nastavení druhého pilíře penzijního systému na 
Slovensku s ČR. K úpravám podmínek a snižování odvodů do druhého pilíře vzhledem k zadluženosti 
veřejných rozpočtů SR. -- K tématu penzijní reformy viz i další články této tematické přílohy na s. 40-45. 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

23 

Tomáš Plhoň 
Rozviklaný pilíř : zájem klientů o penzijní reformu je zatím minimální. Fondy jsou ale 
optimistické 
Euro, Sv. 2013, č. 9, s. 40-42 
K průběhu první etapy penzijní reformy a dosavadní malé participaci občanů na 2. pilíři důchodového 
systému. Hledání a rozbor důvodů tohoto stavu a rizik, která potenciální účastníci vnímají ve vztahu   
k 2. pilíři. K případnému zrušení tohoto pilíře po změně vnitropolitické situace. -- Viz také příspěvek   
v čas. Ekonom č. 7/2013, s. 41-43, který shrnuje zájem klientů o produkty penzijních společností a 
jejich současnou poplatkovou politiku. -- K tématu viz také čas. Ekonom č. 15/2013, s. 45-49. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Niklas Hoyer 
Heiß begehrtes Pflaster 
Velmi ceněná lokalita 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 6, S. 80-86, 88, 90-91 
Komentář k porovnání kupních cen (a nájemného) nemovitostí v padesáti největších německých 
městech (za m2, dle kvality lokality), trend zvyšování cen. 
 
Christian Beer, Karin Wagner 
Wohnkostenbelastung der österreichischen Haushalte : Ergebnisse einer aktuellen Erhebung 
Zatížení rakouských domácností náklady na bydlení : výsledky aktuálního šetření 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2012, Nr. 4, S. 82-94 
K nákladům rakouských domácností na bydlení (dle výsledků studie z roku 2012), podíl těchto výdajů 
na příjmu v případě nájemního bydlení a vlastního bydlení, změny a trendy ve výši nákladů na 
bydlení. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
S. Afhüppe, H.-J. Jakobs, M. Maisch 
Die Deutsche Bank schlägt zurück 
Deutsche Bank vrací úder 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 34 (18.2.2013), S. 36-37 
Zaměstnanci Deutsche Bank, kteří se "zasloužili" o její účast ve skandálu Libor, byli propuštěni - 
banka nyní zvažuje, jak tyto dříve královsky placené černé ovce zažalovat o vyplacené milionové 
bonusy. 
 
Ladislav Jouza 
Dovolená v roce 2013 - převedení z roku 2012 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 3, s. 34-36 
Dovolená po nástupu do zaměstnání, poměrná dovolená, dovolená po částech, převedení dovolené      
k jinému zaměstnavateli, převedení dovolené z roku 2012 a jiné otázky. 
 
Matthias Köhler 
Einführung von Kurzarbeit 
Zavedení krátké práce 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 5, S. 232-235 
Krátká práce v Německu, právní stránka zavedení krátké práce (pracovní smlouva atd.), předpoklady 
schválení a poskytnutí mzdy za krátkou práci (např. výklad pojmu výpadek práce ve značném rozsahu 
a výpadek mzdy, minimální rozsah výpadku práce), komunikace zaměstnavatele s Agenturou práce, 
doba pobírání mzdy za krátkou práci. - Pozn. 
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Zuzana Brinčíková 
Možnosti využitia systému flexiistoty v Slovenskej republike : porovnanie s Dánskom 
Ekonomické rozhľady, Sv. 41, (2012) č. 4, s. 403-417 
Příspěvek se věnuje perspektivnímu způsobu dosažení a udržení dlouhodobě nízké míry 
nezaměstnanosti a vytvoření předpokladů pro zdravý a udržitelný hospodářský růst - zavedení systému 
flexikurity trhu práce. Nejprve je předestřen teoretický pohled na požadavky flexibility a jistoty na 
trzích práce a následně je detailněji analyzován dánský model flexikurity. Dále je shrnuta 
implementace flexikurity v rámci EU a charakterizována současná situace flexibility a aktivních 
opatření na trhu práce na Slovensku. Následně autorka porovnává vybrané ukazatele a charakteristiky 
zaměstnanosti v Dánsku a v SR, seznamuje s výraznými rozdíly a hodnotí podporu a realizaci systému 
flexikurity na Slovensku. - Pozn. -- K WS-PS modelům a teoretickým základům systému flexikurity 
viz příspěvek na s. 388-402. 
 
Vladimír Hruška 
Smlouva o dohodě o provedení práce 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 3, s. 26-28 
Základní vymezení dohody o provedení práce nacházíme v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, konkrétně se jedná o ustanovení § 75. Tento příspěvek přináší základní 
informace k dohodě o provedení práce a také dva nezávazné vzory smluv o dohodě o provedení práce. 
 

Právo 
 
Petr Čech 
Akciová společnost po rekodifikaci 
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 30, s. 22-32 
Rekodifikace českého občanského i obchodního práva významně reformuje tuzemskou akciovou 
úpravu. Autor v příspěvku mapuje a vykládá vybrané hlavní novinky, které přinášejí zákon o obchodních 
korporacích a nový občanský zákoník z roku 2012 do oblasti akciového práva. Upozorňuje na 
složitější systém právní úpravy akciového práva, na možnost, že se právnická osoba stane členem 
orgánu akciové společnosti, na změny v zakládání společnosti a stanovách i novinky v majetkové a 
finanční struktuře společnosti. Dále shrnuje změny v: úpravě převodu akcií, akcionářských práv, valné 
hromady a zbylých orgánů. - Pozn. -- K tématu změn, které přináší nový zákon o obchodních 
korporacích, viz také čas. Euro č. 13/2013, s. 61. 
 
Jan Čapek 
Daňové úniky ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 39-49 
Evropská úmluva o lidských právech; komentář k vybraným rozsudkům a rozhodnutím Evropského 
soudu pro lidská práva, které se týkají ochrany práv daňových delikventů (Veeber v. Estonsko, J.B.    
v. Švýcarsko, André a ost. v. Francie, Ruotsalainen v. Finsko, Mooren v. Německo, OAO Něfťannaja 
Kompanija YUKOS v. Rusko atd). Právo na spravedlivý proces, nullum crimen sine lege, Engelova 
kritéria. 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise přistoupila k rozsáhlé změně úpadkového řízení 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 2, s. 49-55 
V prosinci 2012 předložila Evropská komise do legislativního procesu dlouho očekávaný návrh 
modernizace pravidel úpadkového řízení v EU, který má být klíčovým opatřením ke zlepšení 
fungování vnitřního trhu EU. Předložený návrh tvoří soubor legislativních materiálů, jehož jádro 
představuje změna nařízení o úpadkovém řízení z roku 2000, které nabylo účinnosti 31. května 2002. - 
Pozn. 
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Evelyna Lojdová, Jan Vaníček, Jindřich Kalíšek 
Neberme akcionářům soukromí 
Euro, Sv. 2013, č. 11, s. 55 
Úvaha nad dopadem návrhu zákona o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností na 
budoucí existenci a podobu akcií na doručitele (majitele) v českém právním řádu. Shrnutí nových 
povinností akciových společností a akcionářů i administrativní náročnosti a nákladů, které tato právní 
úprava přináší. 
 
Lukáš Vacek 
Novela zákona o spotřebitelském úvěru 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 3, s. 77-79 
Dne 25. února 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 43/2013 Sb., kterým se mění zákon         
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Tímto dnem také z převážné 
části nabyl účinnosti. Článek podává přehlednou a ucelenou informaci o novinkách, jež tento zákon 
přináší. - Pozn. -- Viz také příspěvek v DHK č. 6/2013, s. 29-32. 
 
Karel Eliáš 
Pacht 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 2, s. 33-40 
Jednou z dílčích úprav v novém občanském zákoníku, která vyvolala zvláštní mediální i odbornou 
pozornost, je obnova údajného archaismu, která spočívá v oddělení pachtu od nájmu a vyčlenění 
samostatného místa pro pacht v systematice zákoníku. Předložená stať dokládá, že je to naopak 
rozplynutí pachtu v úpravě nájmu, co je z hlediska vývoje právních institutů archaickým řešením dané 
problematiky. Na příkladech ze zahraničních úprav je dobře vidět, že pacht je standardní součástí 
výbavy občanského práva většiny evropských zemí a že se k jeho úpravě hlásí i kodifikace přijímané  
v evropských jurisdikcích po 2. světové válce, dokonce i na přelomu tisíciletí. Hlavním obsahem 
článku je rozbor ustanovení nového občanského zákoníku týkajících se pachtu a poukaz na podstatné 
rysy nové právní úpravy. - Pozn. 
 
Michaela Fedrová 
Povaha institutu paušální náhrady nákladů řízení : návod pro postup správních orgánů 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 5, s. 18-19 
Správní řád, paušální úhrada nákladů řízení (ve správním řízení). Preventivní a represivní funkce 
institutu nákladů řízení. Předpoklady náhrady nákladů řízení paušální částkou, výhrady k paušálním 
úhradám. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Miroslav Petr 
Účty firem má hlídat Velký bratr v podobě centrálního úložiště dat : daňové úniky 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 45 (5.3.2013), s. 16 
Krátce k plánům MF na zavedení centrálního úložiště vybraných účetních dat, které by mělo podpořit 
transparentnost účetnictví firem v ČR. Mělo by vést k omezení daňových úniků, cílenosti daňových 
kontrol a k možnosti dohledat původ zboží u vymezených oborů podnikání. 
 
Jaroslava Svobodová 
Vedení účetnictví vybranými účetními jednotkami v účetním období 2013 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 1, s. 64-68 
Autorka shrnuje změny a vykládá novelizovaná ustanovení dvou prováděcích předpisů zákona o účetnictví 
pro některé vybrané účetní jednotky (účinnost od 1.1.2013). Jedná se o vyhlášku č. 460/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. a o vyhlášku č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška          
č. 383/2009 Sb. Novelizovaná ustanovení souvisejí např. se zavedením Pomocného analytického 
přehledu a prvním sběrem dat do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), se zajištěním 
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souladu a naplňováním cílů účetní reformy veřejných financí a s naplněním základních principů 
vzniku účetnictví státu i zvýšením právní jistoty vybraných účetních jednotek. V závěru krátce ke 
změnám Českých účetních standardů pro r. 2013. 
 
Hana Vomáčková 
Změny účetního řešení přeměn obchodních společností a družstev od začátku roku 2012. [Část 1.] 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 3, s. 11-16 
Novely obchodního a účetního práva v r. 2012, hlavní změny účetního řešení přeměn. - Pozn. -- 
Dokončení v příštím čísle. 
 
Účetní TIP  

č. 6/2013  
Na co si dát pozor a co využít při vyplňování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 
období započaté v roce 2012. Dotazy (kniha docházky pro zaměstnance v roce 2013, leasing při 
nulové podnikatelské činnosti, rozdělení příjmu mezi manžele, ukončení pracovního poměru 
s důchodcem, úroky z běžného účtu, časová rozlišení nákladů na zajištění podkladů pro stavbu, 
odepisování služebních vozidel, potvrzení o odstupném pro úřad práce, silniční daň v daňových 
nákladech). 
 
č. 7/2013  
Změny v daňovém řádu od roku 2013. Dotazy (odměna za práci přesčas, daňové a účetní aspekty 
poskytnutých slev, zdanění příjmu dle mandátní smlouvy, paušál na stravné, místo výkonu práce, 
daňové aspekty reklamních soutěží atd.). 
 
č. 8/2013  
Občanský zákoník (krátce k nově upraveným institutům). Přestavba vozidla a daň silniční (vč.  
příkladů). Povinné vyhotovení znaleckého posudku v účetní praxi - osoba znalce, znalecký posudek a 
účetnictví (vč. příkladů). Dotazy (pronájem osobního automobilu ve společném jmění manželů, 
posouzení vedlejší činnosti u občanského sdružení. DPH a přeúčtování energií, DPH a výstavba 
expozice na veletrhu). 
 

Veřejná správa 
 
Tobias Böhm and Nadine Riedel 
On selection into public civil service 
K výběru uplatnění ve veřejných službách 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 1, p. 34-71 
Studie modelovým způsobem zkoumá, zda postavení státního úředníka a institut definitivy pro 
pracovníky ve veřejném sektoru ovlivňuje výběr zaměstnání v soukromém nebo veřejném sektoru. 
Autoři pracují s hypotézou, že v souvislosti s velkorysejší pracovněprávní ochranou zaměstnanců 
veřejného sektoru si mohou uplatnění v tomto sektoru zvolit i jednotlivci s averzí vůči riziku, i v případě 
nižší skutečné motivace a nadání pro tuto práci. Empirické testování hypotézy provádějí na 
mikrodatech z německého socioekonomického panelu (GSOEP) a vybírají si ukazatel pracovních 
absencí státních úředníků jako zástupce pro hodnocení produktivity práce a vnitřní motivace. Testují a 
porovnávají také rozdíly v míře pracovních absencí u úředníků ze západoněmeckých a původně 
východoněmeckých spolkových zemí a vyvozují závěry - Pozn. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Zlatuše Komárková, Jitka Lešanovská, Luboš Komárek 
Analysis of sovereign risk market indicators : the case of the Czech Republic 
Analýza tržních indikátorů rizika státního zadlužení : na příkladu České republiky 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 1, p. 5-24 
Příspěvek k tématu rizikové prémie státních dluhopisů a její náchylnosti ke změně v případě současné 
dluhové krize se zaměřením na Českou republiku. Autoři zkoumají swap úvěrového selhání (CDS) 
jako možný ukazatel pro měření úvěrového rizika státu a analyzují vztah mezi trhem státních CDS a 
trhem státních dluhopisů. Diskutují vliv tržních korelací ve formě efektů přelévání mezi těmito dvěma 
trhy a také mezinárodního přelévání mezi českým trhem státních CDS a trhy ve vybraných zemích EU 
s různou mírou nebezpečí státního bankrotu (pro Řecko, Itálii, Španělsko, Německo, Rakousko a 
Belgii). Výsledky naznačují, že změny výnosových rozpětí u českých státních CDS v období 
celosvětové krize předcházely změnám výnosových rozpětí státních dluhopisů. - Pozn. 
 
By Richard McGregor and James Politi 
Another crisis looms 
Hrozí další krize 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38171 (27.2.2013), p. 7 
Po fiskálním útesu řeší Bílý dům a republikáni další krizi fiskální politiky, a to automatické výdajové 
škrty, jejichž účinnost byla odložena na 1. března. Článek mapuje vývoj americké fiskální politiky od 
roku 2010 a konstatuje se, že obě strany nepokročily k dohodě ani o píď: prezident Obama si přeje 
dosáhnout úspor nižšími výdaji a zvýšením daní, kdežto republikáni prosazují pouze snížení výdajů. -- 
Problematikou se zabývá i článek Waiting for the chop: the economy v čas. The Economist č. 8825 ze 
dne 2. března 2013, s. 34-35. 
 
Austerity stakes : France's economy 
Jde o úspory : francouzské hospodářství 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8825, p. 24-25 
Podle Evropské komise nedokáže Francie splnit svůj cíl dosáhnout v roce 2013 rozpočtového schodku 
ve výši 3 %, přičemž HDP se zvýší jen o 0,1 %. Daně má Francie již nejvyšší v celé eurozóně, tak 
nezbývá než přehodnotit štědrý sociální systém země a zaměstnanost ve veřejném sektoru. 
 
Martin Wolf 
Britain's austerity is indefensible 
Britská šetrnost je neudržitelná 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38183 (13.3.2013), p. 9 
Na základě hospodářského vývoje Velké Británie autor kritizuje úsporný program premiéra Camerona. 
Rozebírá jednotlivá premiérova tvrzení a dokazuje, že jsou chybná. Růst výdajů nebyl způsoben 
rozmařilostí státu, ale celkovým hospodářským poklesem. 
 
Helvi Kinnunen, Petri Mäki-Fränti, Hannu Viertola 
Fiscal sustainability projections for Finland 
Odhady fiskální udržitelnosti Finska 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 86, (2012) No. 5, p. 75-86 
Opětovné zhoršení stavu veřejných financí ve Finsku je spojeno s prohlubováním hospodářské krize   
v létě 2012 a oslabením střednědobého výhledu hospodářského růstu a vyžaduje posílení finančních 
bilancí ústřední vlády i místní správy. Příspěvek seznamuje s odhadem finské fiskální udržitelnosti na 
základě makroekonomických předpovědí Bank of Finland do roku 2014 a nástinu scénáře 
hospodářského růstu do r. 2019. Zabývá se zejména zátěží na výdajové stránce veřejných financí          
v souvislosti s demografickým vývojem a stárnutím populace, vývojem zaměstnanosti a hospodářským 
vývojem i potřebou fiskálního vyrovnávání a zdroji nejistot v oblasti veřejných financí. Zvažuje různé 
alternativní scénáře vývoje s ohledem na možný nárůst imigrace, zvyšování cen veřejných služeb a na 
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otázku produktivity a výše úročení dluhů ústřední vlády. - Pozn. -- Podrobněji k výhledu veřejných 
financí do r. 2014 na s. 33-41. 
 
By Chris Giles and George Parker 
No Plan B 
Žádný Plán B 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38185 (15.3.2013), p. 7 
I přes špatné hospodářské výsledky země a zhoršený rating jsou britský premiér a ministr financí 
přesvědčeni, že úsporná opatření zůstávají jedinou rozumnou alternativou. Premiér Cameron podpořil 
ministra Osborna před předložením nového státního rozpočtu, k oživení ekonomiky podle nich dojde  
v průběhu roku. 
 
Miloš Bikár 
Otázky riešenia dlhovej krízy v eurozóne 
Ekonomické rozhľady, Sv. 41, (2012) č. 4, s. 489-499 
Analýza základních otázek řešení finanční a dluhové krize v eurozóně ve vazbě na aktuální změny a 
vlivy makroekonomických faktorů, měnových politik a nástrojů centrálních bank. Autor shrnuje 
alternativní diskutované politiky řešení krize s jejich výhodami i nevýhodami (fiskální konsolidace, 
úkoly ECB a EFSF/ESM a frakce v EMU). Dále popisuje riziko derivátových obchodů a jejich vliv na 
vznik bankovní krize, odpis dluhu Řecka v podobě výměny starých řeckých dluhopisů za nové a 
aktivace CDS jako praktický příklad propojení dluhové krize státu a finančních trhů. Závěrečná část 
přináší vyústění analýzy měnových politik, vývoje veřejných financí a chování bank do pohledu na 
globální vývoj na finančních trzích a predikci hospodářského růstu hlavních světových regionů. - 
Pozn. 
 
Ploughing ahead : the budget 
Orání pokračuje : rozpočet 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8828, p. 32-33 
Britský ministr financí George Osborne předložil nový rozpočet na pozadí ponurých dat: 
nezaměstnanost mladých v Británii se blíží jednomu milionu, Bank of England odhaduje, že na 
padesát procent dojde ke třetí recesi v krátké době, a Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) snížil 
svůj odhad hospodářského růstu na pouhých 0,6 % v tomto roce. Ministrův plán zahrnuje nové škrty, 
volnější měnovou politiku a další bublinu bytového trhu. 
 
Věra Kameníčková 
Rating obcí dává signál nejen věřiteli 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 3, střed. příl. (s. 8) 
Význam obecního ratingu, výsledky (automatizovaného) obecního ratingu za rok 2011; faktory 
omezující schopnost obce dostát svým závazkům, v grafu rating obcí podle jednotlivých krajů. 
 
Slow, slow, quick : bailing out Cyprus 
Pomalu, pomalu, rychle : záchrana Kypru 
The Economist, Vol. 406, (2013) No. 8827, p. 65-66 
Pomoc Kypru se rodí jen pracně. Přitom částka, o kterou jde, vypadá ve srovnání s předchozími 
záchranami Řecka, Irska, Portugalska a španělských bank jako kapesné. Podle vyjednavačů se však 
jedná o dosud nejsložitější pomoc, protože ve hře jsou i geopolitické otázky týkající se vlivu Ruska na 
ostrov a podezření, že Kypr je útočištěm pro nezákonné ruské peníze. -- Viz i článek Make a model of 
it, not a mess na s. 12. 
 
Daniel Anýž 
Snižování výdajů ve Spojených státech může postihnout statisíce lidí : pád z fiskálního útesu 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 52 (14.3.2013), s. 14-15 
Ilustrace dopadu automatických škrtů (sekvestrace) v oblasti výdajů federální vlády USA, které se 
spustily 1. března 2013 a jsou cíleny na nemandatorní výdaje, na výkonnost regionální ekonomiky 
metropolitní oblasti Washingtonu a Marylandu. Mapka znázorňuje, jak se podílejí federální výdaje ve 
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formě veřejných zakázek pro místní firmy a platů pro státní zaměstnance na HDP jednotlivých států 
Unie dle rozpočtu z roku 2010. 
 
von Michael Martens 
Strischka 
Haircut po rusku 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2013, Nr. 10, S. 13-14 
HDP Kypru nedosahuje ani půl procenta ročního hospodářského výkonu eurozóny a přesto je záchrana 
této země vnímána jako jediná možná cesta - vzhledem k jejímu "systémově relevantnímu postavení". 
Tak to vidí politici s odkazem na nervózní trhy a příznivci bank či investorů, kterým jde o zisky. Proti 
nim stojí skeptici (a nejsou to jen daňoví poplatníci ze zemí "nettodárců"), kteří odkazují na stanovy 
Maastrichtu ve věci ručení členů eurozóny za nehospodárnost jednotlivých států. Klauzule o zákazu 
záchrany však údajně nemá stejně smysl, pokud by architekturu eurozóny rozvrátila hospodářsky tak 
nepatrná země. Postup v případě záchrany Kypru dle názoru jednoho řeckého bankéře ukáže, jak bude 
eurozóna řešit příp. platební neschopnost dalšího státu: pomůže-li Kypru, stane se z praxe hradit dluhy 
zemí v platební neschopnosti z daňových příjmů ostatních členů zvykové právo. V debatách                
o záchranu eura evokuje zavedení nového výrazu pro haircut vysoký podíl ruského kapitálu na 
kyperských bankovních kontech (atraktivní sazby, legální daňové únikové skuliny). - Přetištěno          
z FAZ, Frankfurt n. M., z 26. února 2013. -- K tématu viz též HB z 13. února 2013, č. 31, s. 12-13. 
 
Martin Wolf 
The sad record of fiscal austerity 
Smutné výsledky fiskálního šetření 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38171 (27.2.2013), p. 9 
Kurz vyspělých zemí na úsporná opatření, prosazovaný od r. 2010, nepovažuje autor za šťastný. 
Vychází přitom z názoru některých odborníků a komentátorů, především belgického ekonoma Paula 
de Grauweho, který nyní působí v London School of Economics. Cituje také zjištění MMF, podle 
kterého čím tvrdší byla v letech 2009-2012 fiskální politika, tím více se zmenšil hospodářský výkon. 
Na závěr rozebírá, v čem by měla spočívat změna politiky. 
 

Životní úroveň 
 
Philipp Mattheis 
Neues Proletariat 
Nový proletariát 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 7, S. 28, 30-31 
Životní a platové poměry čínských sezónních pracovníků a důvody, proč tito občané druhé kategorie 
neprofitují z hospodářského boomu Číny. Sociální zabezpečení, systém Hukou, Giniho koeficient. 
 

Ostatní 
 
Daniel Suchý 
11. prikázanie: Nevydevelopuješ 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 7, s. 44-46 
Nakládání slovenské katolické církve s nemovitým majetkem (většina církevního majetku je bez 
ekonomického využití), financování chodu církve a obnovy památek (státní dotace), daňové úlevy. 
Praxe financování a hospodaření církve v Rakousku (80 procent příjmu tvoří povinný církevní 
poplatek věřících). 
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Jiří Hezký 
Čtvrtstoletí vývoje českého stavebnictví 
Stavitel, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 43-47 
Vývoj stavební produkce za období let 1990-2015 v ČR a porovnání s dalšími evropskými zeměmi, 
vliv krize v roce 2008. Intenzita stavění v paritě na obyvatele, důvěra ve vývoj stavebnictví, vývoj 
podílu dokončených bytů v ČR a v zemích západní Evropy. 
 
Gerd Braune 
Das teure Studium finanzieren 
Financování drahého studia 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 26 (6.2.2013), S. 13 
Studijní poplatky v Kanadě, průměrné celkové náklady. RESP (Registered Educations Savings Plans) 
se státní podporou, daňový režim RESP. 
 
Barbara Gillmann, Stefani Hergert 
In den Kopf investieren 
Investovat do hlavy 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 26 (6.2.2013), S. 12-13 
Cena a financování vzdělání v Německu (soukromé/státní, od školky po vyučení/střední 
vzdělání/vysokoškolské vzdělání). Spoření na vzdělání. 
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Daně 
 
27099 
Daně 2013 a předpisy související s přehledy změn 
Olomouc : ANAG, 2013, 959 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů, s komentovanými přehledy změn. Znění prováděcích vyhlášek, 
metodických pokynů či sdělení GFŘ. Kromě daňových zákonů jsou v knize uvedeny zákony               
o mezinárodní pomoci při správě daní, zákon o finanční správě ČR, zákon o účetnictví, zákon             
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon o pojistném 
na všeobecné zdravotní pojištění. - ISBN: 978-80-7263-794-2 (brož.) 
 
27081 
edited by Richard F. Dye and Richard W. England 
Land value taxation : theory, evidence, and practice 
Zdanění pozemků : teorie, důkazy a praxe 
Cambridge : Lincoln Institute of Land Policy, 2009, x, 231 s. : tab., grafy 
Analýza problematiky zdanění pozemků a nemovitostí. Věnuje se jak historickým a teoretickým 
aspektům pozemkové daně, tak empirickému pohledu na tuto formu zdanění (zkušenosti a praxe USA 
a některých dalších států - Austrálie, Nový Zéland, Jamajka, Jihoafrická republika a Estonsko). 
Seznamuje s pohledem ekonomické teorie na základní principy, typické znaky a důsledky pozemkové 
daně, rozebírá otázku spravedlnosti a distribučních efektů této daně a poskytuje přehled o studiích, 
výzkumech a modelování dokazujících účinky realizace tohoto typu zdanění majetku na úrovni místní 
správy. Informuje o právních otázkách provádění zdanění pozemků v USA na federální, státní i místní 
úrovni, o problematice stanovení hodnoty pozemků pro daňové účely i o různých pojetích vyměřování 
daně (dokumentováno případovými studiemi). Na základě mezinárodních i domácích zkušeností 
shrnuje přístup politické ekonomie k některým tématům pozemkové daně. - Pozn. -- Ve fondu viz také 
publikace Assessing the theory and practice of land value taxation (sign. 26987). - ISBN: 978-1-
55844-185-9 (brož.) 
 
27096 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 115 s. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na dítě, vybraná 
ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet měsíčních záloh, srážkové 
daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce a tabulka pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. - ISBN: 978-80-7263-792-8 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
27075 
L. Randall Wray 
Modern money theory : a primer on macroeconomics for sovereign monetary systems 
Moderní teorie peněz : úvod do makroekonomie státních měnových systémů 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012, xv, 294 s. : tab., grafy, rámečky, schémata, vzorce 
Teoretický pohled na problematiku fungování peněz v moderní ekonomice. Autor přináší syntézu 
základních myšlenek moderní peněžní teorie (MMT - modern money theory), rozebírá základy 
makroekonomického účetnictví, různé měnové režimy a směnné kurzy. Soustředí se i na problematiku 
alternativních režimů směnných kurzů a situaci v rozvojových zemích. Věnuje se výdajům emitenta 
domácí měny, vnitrostátnímu monetárnímu systému a IOU, fiskálním operacím státu při vydávání 
peněz, monetární a fiskální politice vlád s národní měnou, konceptu funkčních financí (functional 
finance), politikám prosazujícím plnou zaměstnanost a cenovou stabilitu - v souladu s MMT, "job 
guarantee" programu (JG/ELR) a závěrům ohledně povahy peněz. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-36889-7 
(brož.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
27068 
Lenka Jurošková 
Bankovní regulace a dohled 
Praha : Auditorium, 2012, 174 s. 
Analýza stávajícího systému bankovní regulace a dohledu. Systém je zkoumán jak v globálním, tak      
i v evropském kontextu, se zaměřením na Českou republiku. Autorka se zabývá nedostatky v současném 
systému s cílem zhodnotit vznášené či dokonce již přijaté návrhy, které mají stávající systém 
zdokonalit. Názvy částí: Pojetí a vymezení bank; Regulace a dohled bankovní sféry; Kapitálová 
přiměřenost; Regulace a dohled mezinárodních bank; Regulace a dohled ve Velké Británii a USA; 
Dovětek o finanční krizi. - ISBN: 978-80-87284-26-1 (brož.) 
 
27112 
Václav Klaus ; s předmluvou Jiřího Weigla 
Dvacet let české měny 
Praha : Institut Václava Klause : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2013, 47 s. 
Příspěvky V. Klause věnované výročí rozdělení původní československé měny a vzniku samostatných 
národních měn v roce 1993. První příspěvek "Rozdělení měny bylo úspěchem" byl přednesen na 
konferenci ČNB. Následující dvě stati "Rozdělení Československa (a jeho měny)" a "Tržní ekonomika 
automaticky neznamená ekonomický růst", jsou součástí autorovy připravované publikace "My, 
Evropa a svět". - Vyd. 1. - V pub. chybně uvedeno ISSN 1213-3299, které patří edici Ekonomika, 
právo, politika (vyd. CEP). - ISBN: 978-80-87460-14-6 (CEP : brož.) 
 
27093 
Roman Vondra 
Peníze v moderních českých dějinách 
Praha : Academia, 2012, 273 s. : barev. il., faksim. 
Vývoj měny v českých zemích v období od tereziánské měnové reformy v polovině 18. století po 
současnost. Na základě přehledu jednotlivých měn, které se na našem území vystřídaly, je popsán 
hospodářský a sociální vývoj v českých zemích. Jsou zkoumána jednotlivá platidla, jejich umělecká a 
sběratelská hodnota a reálná kupní síla v převodu na dnešní relace. Kniha obsahuje i informace           
o cenách a mzdách v dané době. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti numismatiky a 
notafilie. - Vyd. 1. - Obrazová část obsahuje bankovky, mince. - ISBN: 978-80-200-2130-4 (váz.) 
 
27074 
Lena Rethel and Timothy J. Sinclair 
The problem with banks 
Problémové banky 
London : Zed, 2012, x, 147 s. : schéma 
Pojednání o bankách jako nestabilních institucích působících hospodářské a finanční problémy a 
hledání odpovědí na související otázky. Institucionální vývoj bank a směrodatná role státu ve 
vytváření a formování chování bank. Jak vedly bankovní krize k větší regulaci a dohledu nad bankami 
a jak tato situace systematicky ovlivňuje vývoj bankovnictví. Podstata bank, náchylnost ke ztrátě 
důvěry a banka jako tržní hráč. Vývoj a transformace bank v současnosti, změny činnosti bank             
v kontextu konkurence kapitálových trhů, důsledky poklesu finančního zprostředkování a stát jako 
významný pomocník tohoto poklesu. Širší kontext fungování bank a jeho důsledky pro finanční 
inovace a postoje k riziku v bankovnictví. Souvislosti mezi trendy samoregulace bank a jejich 
chováním. Zhodnocení řady návrhů na reformu bankovní regulace a nesouhlas s reformami s ohledem 
na údajné nepochopení problémů s bankami (makroprudenční politika a Basel III, Volckerovo 
pravidlo a rozbíjení bank). Úvaha nad možnými vhodnými změnami fungování bank. Problematika je 
ilustrována na případech bank v USA a v Evropě v konkrétních historických událostech, zejména        
v souvislosti s hypoteční krizí v USA a následnou globální finanční krizí 2007-2009. - Slovníček 
pojmů. - ISBN: 978-1-84813-938-1 (brož.) 
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27106 
Josef Kotásek 
Zákon směnečný a šekový : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xv, 404 s. 
Komentované znění zák. č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, ve znění pozdějších zákonů. 
Seznam příkladů a vzorů. Právní stav publikace je ke dni 1.9.2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-
965-4 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
26983 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
EU balance-of-payments assistance for Latvia : foundation of success 
Podpora platební bilance Lotyšska ze strany EU : základ úspěchu 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, November 2012, 234 s. : 
tab., grafy, schémat 
Publikace se věnuje okolnostem a zhodnocení výsledků střednědobého programu finanční pomoci ze 
strany EU a MMF na podporu platební bilance Lotyšska. Kritický hospodářský vývoj v letech 2008-09 
s poklesem HDP o 18% měl významný dopad na lotyšské veřejné finance a zvětšující se rozpočtový 
schodek, proto byla Lotyšsku na období leden 2009 - leden 2012 poskytnuta finanční pomoc s cílem 
umožnit fiskální konsolidaci. Publikace shrnuje příspěvky ze semináře o úspěšných zkušenostech 
nabytých během tohoto tříletého období. Jednotliví účastníci se zaměřují na tendence vývoje 
konkurenceschopnosti Lotyšska a na hromadění vnějších a vnitřních nerovnováh, které nakonec 
způsobily finanční a hospodářskou krizi této ekonomiky, analyzují klíčové aspekty fiskální 
konsolidace Lotyšska v letech 2008-2011 a ekonomický a sociální dopad dohodnutých opatření.         
V závěru zkoumají vnitřní i vnější politickou dynamiku při sjednávání a realizaci programu a v období 
rozpočtových úspor. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-22921-3 (brož.) 
 
27080 
edited by Thierry Bracke and Reiner Martin 
From crisis to recovery : old and new challenges in emerging Europe 
Z krize k oživení : staré a nové problémy rozvíjející se Evropy 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012, xviii, 216 s. : grafy, tab., rámečky 
Publikace obsahuje sebrané přednášky a prezentace z ekonomické konference ECB o rozvíjejících se 
evropských ekonomikách, která se konala v červenci 2011 ve Frankfurtu nad Mohanem. Účastníci      
v nich identifikují důvody kritického dopadu finanční a hospodářského krize z roku 2008 na region 
střední, východní a jihovýchodní Evropy a hlavní problémy procesu oživení. To postupně v regionu 
probíhá, ale jeho rychlost a udržitelnost, stejně jako opětovné hospodářské sbližování se zbytkem EU, 
je stále nejisté. Poukazují na významné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi zkoumaného regionu 
(včetně zemí západního Balkánu a SNS), zaměřují se na růstové modely regionu, klady a zápory 
procesu finanční integrace a na problematiku finanční stability a dlouhodobých trendů úvěrového 
vývoje. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-35528-6 (váz.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
27078 
edited by Geoffrey R.D. Underhill, Jasper Blom, Daniel Mügge 
Global financial integration thirty years on : from reform to crisis 
Globální finanční integrace v období posledních třiceti let : od reformy ke krizi 
New York : Cambridge University Press, 2012, xx, 354 s. : grafy, schémata, tab. 
Analýza globální finanční integrace a řízení a dohledu nad mezinárodním finančním systémem. 
Pokrývá třicetileté období ústící do nedávné finanční krize. Kniha je rozdělena do tří částí, první se 
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věnuje historickému kontextu, cílům finanční reformy a vytvoření nové mezinárodní finanční 
architektury jako reakce na prodělané krize v devadesátých letech minulého století, činnosti a významu 
"apex policy forum" a propojuje finanční otevřenost a globální finanční integraci s hospodářským 
rozvojem v rozvojových zemích. Druhá část hodnotí fungování současné finanční architektury, 
analyzuje institucionální a regulatorní vývoj globálního systému potírání praní špinavých peněz, 
odlišné přístupy ke snižování zahraničního zadlužení a rozvoje v Argentině a Brazílii a finanční 
transformaci regionu východní Asie. Třetí část se zabývá vývojem transatlantické finanční regulace    
v novém tisíciletí, měnovou a finanční spoluprací v Asii, hledá odpověď na otázku, co bylo špatně      
v nové finanční architektuře, a rozvíjí plány, kam by měla refoma řízení a dohledu nad mezinárodním 
finančním systémem po krizi směřovat. - 1st paperback edition - Pozn. -- Paperbackové vydání 
publikace z roku 2010. - ISBN: 978-1-107-40690-2 (brož.) 
 
26991 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Progress towards meeting the economic criteria for EU accession : the EU Commission's 2012 
assessments 
Pokrok v plnění hospodářských kritérií pro vstup do EU : zhodnocení Evropskou komisí za 
rok 2012 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2012, 70 s. : 
tab. 
Publikace sdružuje hospodářské kapitoly Zpráv o pokroku kandidátských a potenciálních 
kandidátských zemí na členství v EU z října 2012. Hodnotí hospodářskou stránku jednotlivých zemí 
jihovýchodní Evropy (Chorvatska, Makedonie, Černé Hory, Turecka, Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Srbska a Kosova) a Islandu jako jedno z kritérií v rámci požadavků na členství v Evropské unii. 
Zpráva posuzuje zejména existenci funkční tržní ekonomiky a schopnost národní ekonomiky vyrovnat 
se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci EU. - Předplatné edice European Economy. - 
ISBN: 978-92-79-22925-1 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
26994 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : restoring confidence and progressing on reforms. October 2012 
Zpráva o globální finanční stabilitě : obnovování důvěry a pokrok v reformách. Říjen 2012 
Washington : International Monetary Fund, 2012, xii, 186 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika a jejich změny 
za poslední půlrok, kterým čelí globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti a 
případných ohrožujících faktorů finanční stability. Tento přehled zdůrazňuje nárůst ohrožení 
globálního finančního systému a pokles důvěry investorů, zejména v souvislosti s krizí eurozóny. 
Regiony USA a Japonska potřebují pro obnovení důvěry podniknout kroky k dosažení střednědobého 
fiskálního vyrovnání. Zpráva dále zkoumá, zda jsou změny v regulaci finančního systému namířeny 
správným směrem, analyzuje dopad reforem na různé stránky finanční struktury v jednotlivých 
ekonomikách a zjišťuje, že postup reforem je zatím omezený. Závěrečná část zkoumá potenciální 
vztah mezi strukturou finančního zprostředkování na jedné straně a zvyšováním hospodářských 
výsledků, jejich volatilitou a finanční stabilitou na straně druhé (v období 1998-2010). - Pozn. -- Příl. -- 
Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-61635-390-2 (brož.) 
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27084 
United Nations Conference on Trade and Development 
World investment report 2012 : towards a new generation of investment policies 
Zpráva o světových investicích z roku 2012 : směrem k nové generaci investičních politik 
New York, Geneva : United Nations, 2012, xxxii, 204 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva detailně analyzuje současné trendy a krátkodobý výhled v tocích přímých zahraničních investic 
(PZI) a v mezinárodní investiční politice. Rozebírá globální PZI dle různých charakteristik, regionální 
tendence vývoje PZI a zaměřuje se na problematiku investiční politiky "nové generace" a Investment 
Policy Framework for Sustainable Development vytvořený UNCTADem. - Pozn., tab., příl. - ISBN: 
978-92-1-112843-7 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27069 
Luboš Smrčka 
Ovládnutí a převzetí firem 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xii, 151 s. 
Problematika fúzí a převzetí podniků. Autor vysvětluje, jak najít správnou cenu aktiv, a především jak 
řešit problém ekonomických rozhodovacích procesů, které jsou neustále ovlivňovány mnoha faktory. 
Ukazuje, že fúze a akvizice jsou v podstatě velmi rizikovým rozhodnutím a rizikovou transakcí. To 
však neznamená, že nejsou vhodným nástrojem pro restrukturalizaci nebo rozvoj vlastního podniku. 
Názvy kapitol: Ekonomie versus ekonomika; Cena, hodnota a užitek; Fúze a akvizice z pohledu teorie 
(typy); Právní rámec fúzí a akvizicí v českém prostředí; Problematika nepřátelských převzetí (několik 
případů ze zahraničí a z českého prostředí). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-442-1 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
27095 
Marta Ženíšková, Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2013 s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2013, 279 s. 
Komentované znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, včetně příkladů. Nemocenské 
pojištění OSVČ. Informace o poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem. Změny v nemocenském 
pojištění, které nastaly v průběhu roku 2012 a od roku 2013. - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
799-7 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
27090 
Jan Kuklík a kol. 
Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století 
Praha : Auditorium, 2011, 114 s. 
Monografie věnovaná historii státních zásahů do vlastnického práva na území Československa. Kniha 
je členěná podle jednotlivých období československých dějin:  Pobělohorská perzekuce a změny 
majetkových poměrů v Českém království, konfiskační a vyvlastňovací prvek pozemkové reformy       
v období první republiky, konfiskace nepřátelského majetku podle dekretu prezidenta republiky           
č. 108/1945 Sb. (na příkladu obce Rokytnice nad Jizerou), znárodnění v Československu v letech 
1945-1948, vliv změn právního řádu po roce 1948 (příklad změny vlastnických poměrů s.r.o.), 
trestněprávní aspekt problematiky změn vlastnických poměrů v Československu v letech 1945-1989. - 
ISBN: 978-80-87284-25-4 (brož.) 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
27111 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 573 s. : tab. 
Podrobné a praktické informace v částech: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové 
minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné 
vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění, 
pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada škody 
a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Publikace obsahuje 
přehled důležitých údajů platných k 1.1.2013 a je doplněna příklady. - 23. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-800-0 (kroužková vazba) 
 
27104 
Eva Hofmannová 
Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady : od 1.1.2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 239 s. 
Výklad sedmé části zákoníku práce č. 262/2006 Sb., náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci        
v souvislosti s výkonem práce, ve znění pozdějších zákonů. Příklady. Prováděcí předpisy. Vybraná 
související ustanovení. - 7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-795-9 (brož.) 
 
27097 
Jaroslava Kodrová, Zdeněk Schmied 
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 
2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 151 s. 
Nemocenské pojištění, okruh nemocensky pojištěných zaměstnanců, podmínky stanovené pro účast na 
nemocenském pojištění. Vznik, trvání a zánik pojištění. Systém dávek. Náhrady mzdy, platu nebo 
odměny z dohody o pracovní činnosti nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 21 dnů 
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Povinnosti zaměstnavatelů. Příklady s praktickou 
aplikací právních norem v praxi. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-797-3 (brož.) 
 
27100 
Petr Bukovjan ... [et al.] 
Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2010-2013 
Praha : Dashöfer, 2013, 184 s. 
Legislativní změny v oblasti pracovního práva v aktuálním znění k 1.1.2013, ale i změny tři roky 
nazpět, tedy od roku 2010. Novela zákoníku práce, změny v nemocenském pojištění, důchodové 
pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, organizace a 
provádění sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění a daně z příjmů. Přehledné tabulky pro rychlou 
orientaci - každá změna je doplněna komentářem, příkladem a odkazem na jednotlivá hesla zabývající 
se stejnou či obdobnou problematikou. - 2. aktualiz. - On-line aktualizace dostupné pro předplatitele 
na Zákaznickém portálu 24 nakl. Dashöfer. - ISBN: 978-80-86897-80-6 (brož.) 
 
27105     Pouze prezenčně 
Mária Andraščíková ... [et al.] 
Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem k 1.1.2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 1239 s. 
Aktualizované znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., s komentářem k jednotlivým ustanovením, 
včetně dalších pracovněprávních předpisů, též s komentářem. Úvodní poznámka k novému vydání. 
Převodní můstek k "velké" novele zákoníku práce. Směrnice EU zapracované do zákoníku práce. 
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících 
předpisů. - 7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-796-6 (váz.) 
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Právo 
 
27092 
Jan Kysela, Jana Ondřejková a kol. 
Jak se píše o soudech a soudcích : soudní moc v mezioborové perspektivě 
Praha, Leges 2012, 264 s. 
Pohledy na soudce jako rozhodovatele právních sporů i politické aktéry (na národní, mezinárodní či 
evropské úrovni). Metody a limity soudcovského rozhodování v různých typech politických systémů 
(demokratické, autoritativní aj.). Reflexe soudců v masmédiích. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-40-3 
(brož.) 
 
27101 
Radka Druláková, Štěpánka Zemanová (eds) 
Mezinárodní kontext české sankční politiky 
Plzeň : Čeněk, 2012, 344 s. : il. 
Výklad pojmu mezinárodní sankce, jejich historie a účel v současných mezinárodních vztazích. 
Názory na efektivitu jejich využívání. Přijímání sankčních rozhodnutí. Srovnání sankční politiky OSN 
a EU. Analýza implementace multilaterálních sankčních režimů v ČR. Současná česká sankční 
politika. Texty klíčových mezinárodních i českých právních úprav. - ISBN: 978-80-7380-399-5 (váz.) 
 
27110 
Kateřina Ronovská 
Nové české nadační právo v evropském srovnání 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, xviii, 327 s. 
Srovnávací analýza soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, obsaženého v novém 
občanském zákoníku. Německé, švýcarské, rakouské, nizozemské a platné české právní úpravy o nadacích 
a nadačních fondech (charakteristika nadace, založení, účel, činnost, vnitřní poměry, dohled nad 
nadacemi, zrušení a zánik). Ucelený přehled historického vývoje (společné rysy nadací v Evropě)         
i současného stavu nadačního práva v těchto zemích, včetně shrnutí možných budoucích vývojových 
tendencí. Právní stav publikace je ke dni 1.7.2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-971-5 (váz.) 
 
27070 
Alexander J. Bělohlávek ... [et al.] 
Nový občanský zákoník : srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů 
souvisejících 
Plzeň : Čeněk, 2012, 829 s. 
Základní srovnání dosavadních hlavních předpisů v oblasti občanského práva (občanský zákoník, 
obchodní zákoník, zákon o rodině) s novým občanských zákoníkem, který má všechny předchozí 
citované předpisy (a jiné normy) nahradit s účinností od 1.1.2014. Tabulkové zpracování obsahuje 
znění dosavadní úpravy (zák. č. 40/1964 Sb., a jiné zákony) a analogickou novou úpravu (zák.            
č. 89/2012 Sb.). Dále poskytuje bodové hodnocení (specifikaci) změny, k níž dochází, a odkazy na 
navazující jiné předpisy. Jedná se o praktickou pomůcku pro nejširší právní praxi. - ISBN: 978-80-
7380-413-8 (váz.) 
 
27091 
Emil Souleimanov a kol. 
Organizovaný zločin 
Praha : Auditorium : Metropolitní univerzita Praha, 2012, 142 s. 
Podoby organizovaného zločinu na evropském kontinentu, hlavní mezníky v jeho historii a 
předpokládaný směr vývoje organizovaného zločinu v novém století. Současnou podobu 
organizovaného zločinu přibližují případové studie (prostředí kalábrijské a albánské mafie, ruský 
organizovaný zločin v zahraničí, japonská jakuza, pirátství jako specifický příklad organizovaného 
zločinu). - ISBN: 978-80-87284-27-8 (Auditorium : brož.) 
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15392/62 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 62, ročník 2011 - III. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2013, xxi, 533 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 127 až 169 a usnesení č. 5. - Vyd. 1. - Na CD ROM obsah Sbírky nálezů a usnesení 
Ústavního soudu ČR, sv. 1-62. - ISBN: 978-80-7400-451-3 (váz.) 
 
27072 
Jan Ondřej a kolektiv 
Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele : ekonomické, právní a sociální aspekty 
Praha : C.H. Beck, c2013, xvi, 365 s. 
Vymezení spotřebitelských smluv. Sociální postavení spotřebitelů. Marketingové aspekty 
spotřebitelských smluv. Právní úprava rizik spojených s uzavíráním spotřebitelských smluv na straně 
spotřebitelů a dodavatelů (podnikatelů). Řešení sporů ze spotřebitelských smluv. Soudní nebo 
rozhodčí řízeni. Výkon rozhodnutí a exekuce. Dlužník a jeho oddlužení. Ekonomické aspekty 
zadlužování. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-446-9 (brož.) 
 
27067 
Správní řád s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.1.2013 
Praha : Leges, 2012, 464 s. 
Znění zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších zákonů. Názvy částí: úvodní ustanovení, 
obecná ustanovení o správním řízení (správní řízení, účastníci řízení, lhůty, postup a průběh řízení, 
ochrana před nečinností, odvolací a přezkumné řízení, exekuce), zvláštní ustanovení o správním řízení, 
vyjádření, osvědčení a sdělení, veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, společná, přechodná a 
závěrečná ustanovení, účinnost. Text je doplněn poznámkami, odkazy na související ustanovení a 
judikaturu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-35-9 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
27109 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2012 = Statistical yearbook of the Slovak Republic 2012 
Bratislava : Veda, 2012, 675 s. , [16] s. tab. příl. : tab., mapky +1 CD ROM 
Souhrnný přehled  demografických, sociálních a ekonomických statistických informací za rok 2011 
včetně mezinárodního srovnání klíčových ukazatelů. Ročenka je rozdělena do oddílů: základní 
národohospodářské ukazatele, území a podnebí, demografie a sociální statistiky, makroekonomické 
statistiky, podnikatelské statistiky. Následují statistiky z oblasti životního prostředí, vědy a techniky, 
kriminality a soudnictví, statistiky nehod i živelních katastrof a mezinárodní statistické přehledy. 
Statistické řady jsou uvedeny od roku 2007 (v některých případech i 2006 a 2005). - CD-ROM 
obsahuje elektronickou verzi ročenky. - ISBN: 978-80-224-1266-7 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
27107 
Interpretace : Národní účetní rada 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 303 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 
Činnost Národní účetní rady (NÚR), vznik, cíle, řízení atd. Přehled zakladatelských organizací. 
Systémy zpracování Interpretací českých účetních předpisů, zpracovatelé, autoři komentářů a 
autorských příkladů. Předmluvy k Interpretacím. Texty vlastních 23 Interpretací. Pracovní návrhy 
Interpretací. NÚR ve fotografiích, Informace z pořádaných seminářů z let 2008, 2011 a 2012. 
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Rozhovory s uživateli účetních informací. Profily autorů. Text publikace je zpracován ke dni 
1.12.2012. - Vyd. 1. - Přehled právních předpisů. - ISBN: 978-80-7357-968-5 (váz.) 
 
27108 
Renáta Hornická, Libor Vašek a kol. 
Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS 
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 348 s. : il. 
Výklad konsolidačních pravidel (IFRS) aplikovaných při konsolidování dceřiných podniků s doplněním 
pravidel používaných při zachycení majetkových rozdílů v přidružených a společných podnicích. 
Publikace přináší teoretický výklad účetních pravidel, metodický návod a řešené a neřešené příklady. 
Z obsahu kapitol: určení povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku a vymezení konsolidované 
skupiny, typy významnějších majetkových vztahů mezi podniky: mateřský podnik versus dceřiný 
podnik (metoda plné konsolidace), investor versus přidružený podnik (ekvivalenční metoda) a 
spoluvlastník versus společný podnik (metoda poměrné konsolidace). Souhrnný komplexní příklad. 
Publikace vychází ze stavu IFRS platných k 1.1.2012. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-969-2 (brož.) 
 
27098 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2013 
Olomouc : ANAG, 2013, 1111 s. 
Ucelený přehled podvojného účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy 
a obchodní právo. Informace o aktuálním vývoji v oblasti účetnictví, výklad některých problematických 
oblastí a návod k sestavení a prezentaci účetní závěrky za účetní období roku 2012. Znění předpisů 
včetně Pokynů GFŘ. - 13. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-793-5 (brož.) 
 
27025II 
Marta Ženíšková a kolektiv autorů 
Sociální pojištění a placení daní 2013 
Praha : Svaz účetních, 2013, 64 s. 
Informace ke změnám v oblasti sociálního pojištění u zaměstnanců a OSVČ. Účtování mezd a 
pojistného v roce 2013. Úprava sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v IFRS. Nová struktura 
české daňové správy. Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům. 
Stanoviska k dotazům z účetní a daňové praxe (např. výpočet stravného, souběh pracovních poměrů, 
investice do zlata, přefakturace pohonných hmot nakoupených v zahraničí aj.). - ISBN: 978-80-87367-
34-6 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
27066 
Richard Pomahač a kolektiv 
Veřejná správa 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xx, 315 s. : il. 
Problematika veřejné správy z hlediska historického, právního a správněprávního je popsána               
v následujících kapitolách: Správa věcí veřejných a správní věda; Organizace veřejné správy (hierarchie, 
nezávislé správní orgány, integrita); Informační struktury a modelování informačních procesů ve 
veřejné správě (význam informací, zdroje dat a informací, komunikace); Veřejná správa a právo; 
Státní (veřejná) služba; Elektronická veřejná správa a její trendy (e-Government, portálová řešení, 
veřejné zakázky, projekty elektronické identifikace, vývoj elektronizace aj.); Hodnocení a kvalita ve 
veřejné správě (odpovědnost, nástroje řízení kvality). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-447-6 (brož.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
27077 
edite by Paolo Mauro 
Chipping away at public debt : sources of failure and keys to success in fiscal adjustment 
Postupné odstraňování veřejného dluhu : příčiny neúspěchu a klíč k úspěšnému fiskálnímu 
vyrovnávání 
Hoboken : Wiley & Sons, c2011, xxv, 278 s. : tab., grafy 
Kniha sdružuje příspěvky expertů z Mezinárodního měnového fondu, které analyzují historické 
zkušenosti s plány fiskálního vyrovnávání a snižování veřejného zadlužení v rozvinutých zemích. 
Poskytuje analytický přehled o plánech fiskální konsolidace v Kanadě, USA, Francii, Německu, Velké 
Británii, Itálii, Japonsku a mezinárodní statistickou analýzu velkých plánů fiskálního vyrovnávání       
v Evropské unii od doby jejího vzniku. Zaznamenává podněty, cíle a konečné úspěchy či selhání plánů 
a jejich provádění a v závěru shrnuje poučení, všeobecná zjištění a návrhy k dosažení úspěšného 
fiskálního vyrovnání. - Pozn. - ISBN: 978-1-118-04338-7 (váz.) 
 
27073 
European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
The quality of public expenditures in the EU 
Kvalita veřejných výdajů v EU 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2012, 267 s. : 
tab., grafy 
Problematika zvyšování kvality veřejných výdajů v rámci EU a na úrovni národních fiskálních rámců. 
Zpráva zkoumá tendence v oblasti veřejných výdajů v zemích EU, jejich skladby a zvláštní pozornost 
věnuje vlivu hospodářské a finanční krize a následnému fiskálnímu vyrovnávání. Dále diskutuje různé 
pohledy na zlepšování kvality a měření efektivity veřejných výdajů se zaměřením na nákladovou 
efektivnost a výkonnost výdajů na zdravotnictví a uvádí nejnovější doporučení EU pro oblast politiky 
zdravotnictví. Na základě případových studií Francie, Nizozemska, Švédska a Rakouska také 
seznamuje se zkušenostmi se zaváděním rozpočtování na základě výkonů (performance-based 
budgeting) a reformami veřejné správy na základě výkonnosti výdajů. V závěru zpráva přezkoumává 
rozsah možných kroků v rámci evropského rozpočtového rámce k preferování reforem směřujících     
k prorůstovým a efektivním výdajům (např. zlaté pravidlo) a objasňuje způsoby, jak podpořit snahu 
členských států ke zlepšení kvality veřejných výdajů, v rámci evropského semestru. - Pozn., 3 příl. - 
ISBN: 978-92-79-22931-2 (brož.) 
 

Zemědělství 
 
E-9484 
[vedoucí autorského kolektivu Václav Voltr] 
Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, c2011, 480 s. : barev. il., mapy 
Popis systému hodnocení bonitace zemědělského půdního fondu v ČR vytvořený na základě výzkumu. 
Výsledkem je nejen doporučení nastavení ceny, ale i vyhodnocení podmínek tvorby ceny (znázorněno 
na modelových příkladech). Kapitoly: Ekonomické hodnocení půdy (historie, další souvislosti); 
Přístup ke stanovení produkčních funkcí plodin na orné půdě (klimatické podmínky, podnebí v ČR, 
vlhkost půdy); Sledování produkčních faktorů a faktorů životního prostředí; Návrh kvantifikace 
produkčních funkcí; Vyhodnocení produkčních parametrů; Technologické postupy pěstování 
oceňovacích plodin; Výnosové hodnocení půdy; Vztah výroby plodin, kvality a ochrany životního 
prostředí. Politika ochrany zemědělské půdy v ČR. - Na obálce: V. Voltr a kolektiv. - ISBN: 978-80-
86671-86-4 (brož.) 
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Ostatní 
 
27071 
[editor Marek Loužek] 
Spor o amnestii 
Praha : Institut Václava Klause : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2013, 127 s. 
Znění rozhodnutí o Amnestii prezidenta republiky ze dne 1.1.2013. Rozhovory a prohlášení V. Klause 
k jejímu vyhlášení (z tisku a z rozhlasu). Doplňkové texty obsahují názory na amnestii a její přijetí 
veřejností. Autory textů jsou např. M. Knížák, P. Hájek, T. Sokol, Z. Koudelka, J. Payne aj. Ukázky 
dopisů občanů podporující vyhlášení amnestie. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87460-13-9 (brož.) 
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