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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 činnost RIK (referát internetové
kriminality) v rámci Celní správy, judikatura v oblasti prokazování
původu majetku, principy zdaňování příjmů zahraničních
sportovců a umělců v ČR, teoretické a ekonomické aspekty
pojištění vkladů, současné a navrhované zdanění emisí CO2
v zemích EU v oblasti energetiky, japonská ekonomika v letech
2007-2010, důchodová reforma v ČR a doplňkové důchodové
systémy, nová společná politika EU v oblasti mezinárodních
investic, specifika společností se zahraniční majetkovou účastí a
tvorba a implementace práva EU, v ČR a dále ve vybraných
členských státech EU. V angličtině je článek věnovaný 20 letům
českého bankovního sektoru.
Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články
z německy psaného tisku na téma boj s agresivním daňovým
plánováním a daňovým únikem, zákon o posílení výkonu čestných
funkcí – zlepšení podpory neplacených činností a čestných
funkcí, nové místo plnění u elektronických služeb do roku 2015,
vybrané otázky zdanění větrných elektráren v Německu a trendy
podnikového zdanění v Evropě a v dalších průmyslových zemích.
Z anglicky psaného tisku byly např. zařazeny články
věnované distribučnímu dopadu řecké krize v roce 2010,
programům krátké práce ve Francii a v Německu, kapitálové
struktuře, zdanění právnických osob a stáří podniku, zvláštní
zprávě o mezinárodním bankovnictví, domácím výrobcům
solární elektřiny v rámci režimu DPH v EU a budoucnosti EU.
Rádi bychom Vás upozornili na zajímavý článek ze
slovenského tisku, věnovaný odhadu vlivu fiskální konsolidace
na růst HDP ve Slovenské republice.
Děkujeme Vám za Váš zájem o zaslání plných textů
odborných článků a těšíme se na další požadavky.

Do čísla přispěly:
M. Beránková, I. Janoušková,
Mgr. M. Tichá, Mgr. E. Vaňová

Mgr. A. Sahánková
VO 3003
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AKTUALITY
Z produkce Ministerstva financí
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012
Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 29. 5. 2013
Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012 v českém
a anglickém jazyce. Česká verze je dostupná na adrese
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vyvojfinancniho-trhu/2012/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-rok-201212640

Fiskální výhled – květen 2013
Na internetových stránkách Ministerstva financí je
ke stažení Fiskální výhled – květen 2013, který je
zpracováván s pololetní periodicitou (zpravidla
v květnu a v listopadu). http://www.mfcr.cz/cs/verejnysektor/prognozy/fiskalni-vyhled/2013/fiskalni-vyhled-cr-kveten2013-12698

Monitoring
Další speciální monitoring, tentokrát na téma
Fondový důchodový pilíř 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.

Úplné znění zákonů (ÚZ)
Odborná knihovna MF zařadila v posledním měsíci
do svého knihovního fondu publikace
27022/956
Občanský zákoník a související předpisy: podle
stavu k 8.4.2013
26320/902
Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský
zákoník, zákon o obchodních korporacích a ZMSP
2014 : podle stavu k 1.5.2012
27022/955
Zahraniční obchod : podle stavu k 2.4.2013: vývozní
a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu,
úmluva o mezinárodní koupi zboží, chemické
zbraně, předměty kulturní hodnoty, ohrožené
druhy živočichů a rostlin, mezinárodní kontrolní
režimy,
pyrotechnické
výrobky,
ochrana
tuzemského trhu, mezinárodní sankce
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27022/959
Cenové předpisy : podle stavu k 15.4.2013: zákon
o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží
s regulovanými cenami
Znovu připomínáme letní otevírací dobu
Otevírací doba Odborné knihovny MF
v době od 1.7. - 31.8. 2013
Pondělí, středa
9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Úterý, čtvrtek, pátek 9.00 – 12.00
V případě potřeby nás kontaktujte, prosím,
e-mailem: knihovna@mfcr.cz,
telefonicky: 257 042 588 nebo 257 042 259.
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Daně
By Ralph Atkins and Alex Barker
A long shot
Nepravděpodobná věc
Financial Times, Vol. 2013, No. 38241 (21.5.2013), p. 8
Příspěvek se zabývá evropskými plány na zavedení daně z finančních transakcí. Ty se však setkávají
s tak ostrou opozicí bank, že pokud bude daň vůbec zavedena, pak jen ve značně rozmělněné podobě. Problematikou se zabývá i článek ve FT ze dne 27. 5. 2013 na s. 1, jehož český překlad viz
Hospodářské noviny č. 102 ze dne 28. 5. 2013, s. 19.
Marius-Cristian Frunza
Aftermath of the VAT fraud on carbon emissions markets
Vliv podvodů s DPH na trhy s uhlíkovými emisemi
Journal of financial crime, Vol. 20, (2013) No. 2, p. 222-236
Zjišťování dopadů podvodů s DPH v EU na tržní ceny, vyhodnocení výskytu případů praní špinavých
peněz na trzích s emisemi kysličníku uhličitého. Kolotočové podvody, podvody typu chybějící
obchodník (MTIC). - Pozn.
Danuše Nerudová
Daň z finančních transakcí - možný nový vlastní zdroj rozpočtu Evropské unie
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 5, s. 36-40
K plánům zdanění finančního sektoru za účelem ozdravení veřejných rozpočtů v EU, pohled na
historii prosazování a praxi daně z finančních transakcí (příp. podobné daně) mimo EU a možné formy
její aplikace; FTT (financial transaction tax), STT (securities transaction tax). Typ a sazby daně v evropských
zemích s výběrem FTT/STT/stamp duty, přehled zemí se zrušenou FTT/STT. Definice a princip
zdanění v návrhu směrnice EU o dani z finančních transakcí, předpokládaný dopad daně na HDP
členských zemí EU, integrační kritérium, princip fiskální ekvivalence, kritérium viditelnosti, kritérium
spravedlnosti. - Pozn.
Ondřej Soukup
Daňová amnestie má vrátit peníze do Ruska
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 86 (3.5.2013), s. 7
K úvahám nad možnou daňovou amnestií pro ruské daňové poplatníky s cílem zvrátit narůstající odliv
kapitálu z Ruska.
Jiří Nigrin
Daňové a účetní souvislosti reklamy, sponzorství a darů
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 9, s. 2-7
Reklama, sponzorství a dárcovství z pohledu daní a účetnictví; charakteristika reklamy, sponzorství a
dárcovství. Rozlišování výdajů daňově uznatelných a neuznatelných. Rozlišování příjmů z titulu
dárcovství dle daně z příjmů. Zachycení hodnoty darů poskytnutých jiným subjektům v účetnictví,
účtování výdajů na reprezentaci (náklady daňově účinné a neúčinné), oceňování, účty.
Hana Březinová
Daňové aspekty insolvenčního procesu
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 5, s. 4-8
Insolvenční zákon, zahájení insolvenčního řízení, daňové aspekty insolvenčního procesu (povinnosti
daňového subjektu, postup insolvenčního správce, povinnost řádného daňového tvrzení, daňové
pohledávky, pohledávky za majetkovou podstatou). V grafech a tabulkách přehled insolvenčních
návrhů, insolvenčních řízení, řešení úpadků za období let 2008-2012.
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Bundesministerium der Finanzen
Das Ehrenamtsstärkungsgesetz - Verbesserte Förderung für ehrenamtliches Engagement
Zákon o posílení výkonu čestných funkcí - zlepšení podpory neplacených činností a čestných funkcí
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 4, S. 14-18
Účelem zákona o posílení výkonu čestných funkcí je vytvoření právní jistoty, snížení byrokracie a
zvýšení flexibility finančního plánování obecně prospěšných organizací; komentovány jsou změny u daně
z příjmů (např. daňové úlevy, nezdanitelné částky, daňový režim darů poskytnutých nadaci) a
odvodového řádu (např. úlevy v důkazní povinnosti pro dobročinné organizace činné v sociální
oblasti). Přípustnost transferu "endowment" resp. jeho zákaz. -- Podrobněji se zákonem zabývá
Der Betrieb, 2013, č. 15, s. 774-779 z 12.4.2013.
Matt Steinglass
Dutch focus reform efforts on "letterbox companies"
Nizozemsko zaměřuje reformní úsilí na formálně založené společnosti
Financial Times, Vol. 2013, No. 38222 (29.4.2013), p. 2
Nizozemsko eviduje 23 000 formálně založených firem, tzv. letterbox companies. Ty těží z daňově
přívětivého prostředí v zemi (to přilákalo např. i hudební skupiny jako Rolling Stones a U2). Po vlně
kritiky za daňové úlevy a mezery v zákonech, které zvýhodňují nadnárodní společnosti, se nizozemské
úřady snaží zbavit nálepky daňového ráje, ale současně se obávají odchodu firem a ztráty pracovních
míst. Článek je součástí série zaměřené na legální daňové pobídky států usilujících o přilákání
investorů. -- Viz i článek na s. 1. -- Články k Lucembursku vyšly ve FT dne 30. 4. 2013 na s. 3, výtisk
FT ze dne 1. 5. 2013 není v knihovně MF k dispozici, článek k Irsku vyšel dne 2. 5. 2013 na s. 4.
By Alex Barker and James Fontanella-Khan
EU orders companies to break down taxes
Brusel nařídí firmám rozpis daní
Financial Times, Vol. 2013, No. 38244 (24.5.2013), p. 1
Bruselští úředníci přišli s novým plánem, podle kterého by měly firmy napříště zveřejňovat své zisky
i daně v každé ze zemí, kde působí. Chystaná nová pravidla mají zamezit daňovým únikům a jsou
zaměřena na velké firmy, jako jsou Apple, Starbucks či Google. -- Český překlad článku pod názvem
Brusel hodlá dohlížet, kde firmy platí daně viz Hospodářské noviny č. 101 ze dne 27. května 2013, s. 17.
Konrad Fischer
Freiwillig billig
Dobrovolně laciní
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 15, S. 28
Škodlivá daňová optimalizace dobročinných církevních organizací v Německu je založena na
kombinaci malého úvazku (minijob za maximálně 450 eur měsíčně) a nezdanitelného paušálu 2 400
eur ročně (tzv. Übungsleiterpauschal/zachován je původní název odměny pro cvičitele a trenéry
sportovních spolků). Jednoduchý daňový trik spočívá v tom, že zaměstnanci působící např. v pečovatelské
službě diakonie poskytují část práce za úplatu a část je fiktivně vykazována v rámci čestné, bezplatné
funkce. Uvedené paušály jsou problematické i proto, že je mohou využít pouze dobročinné a státní
organizace a tak představují nemalou konkurenční výhodu. Nezdaněný příjem za fiktivní čestnou
funkci navíc nestimuluje zájemce o práci na oficiálním pracovním trhu a přispívá k degradaci reputace
i hodnoty čestné služby.
Frank Nellen and Marieke Herber
Home producers of solar electricity under EU VAT
Domácí výrobci solární elektřiny v rámci režimu DPH v EU
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 2, p. 89-93
Soudní dvůr EU projednává otázku, zda soukromé osoby, které si na střechu svého obydlí
nainstalovaly fotovoltaické zařízení, podléhají DPH z dodávek nadbytečné elektřiny do sítě. V článku
se rozebírá, jak Soudní dvůr v minulosti řešil případy aktivit, které jsou na pomezí mezi
hospodářskými a soukromými činnostmi. - Pozn.
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Jaroslav Kratochvíl
K otázce lhůt pro vyměření a vybrání daně podle daňového řádu
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 5, s. 23-29
Lhůta pro stanovení daně (základní subjektivní prekluzivní lhůta, prodloužení lhůty o 1 rok, obnovení
běhu lhůty, stavění běhu lhůty, objektivní lhůta, stanovení daně po uplynutí lhůty vč. judikatury).
Lhůta pro placení daně (základní subjektivní prekluzivní lhůta, obnovení běhu lhůty, stavění běhu
lhůty, objektivní lhůta). Přechodná ustanovení ke lhůtám pro stanovení daně a pro placení daně. Lhůta
pro podání řádného daňového tvrzení počítaná na dny, dodatečné daňové tvrzení, konkludentní
stanovení daně.
Heinz Zourek ... [et al.]
Kampf gegen aggressive Steuerplanung und -hinterziehung : Standpunkte
Boj s agresivním daňovým plánováním a daňovým únikem : stanoviska
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 13, Beilage Standpunkte Nr. 3, S. 17-24
Krátké příspěvky monotematické přílohy k problematice potírání agresivního daňového plánování a
daňového úniku se věnují: iniciativám Evropské komise v dané oblasti, možnostem řešení
"instrumentu" BEPS (eroze daňové základny a přesouvání zisků) a výzvám virtualizovaných a
globalizovaných hospodářských struktur pro mezinárodní daňové právo (akční plán OECD, v němž je
jedna z pracovních skupin zaměřena na eliminaci dvojího nezdanění a identifikaci škodlivého
daňového režimu); v příspěvcích je zmíněn příp. zhodnocen stav německého daňového práva v oblasti
prevence škodlivého daňového plánování. (Report on) Hybrid Mismatch Arrangements.
Zdeněk Burda
Nad judikaturou z oblasti prokazování původu majetku
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 5, s. 51-60
Komentované judikáty k problematice povinností (prokazování) daňových subjektů vůči daňové
správě se věnují: prokázání zdanění osobního vkladu do podnikání, povinnosti prokázat zdanění
vložených finančních prostředků, zdanění vkladů do podnikání, povinnosti prokázat původ peněz
u důchodce, vkladům do podnikání a roku jejich dodanění, prokázání zdroje půjčky od jednatele
společnosti, prokázání zdanění zdroje půjčky u podnikatele, prokázání zdanění zdroje půjčky
(nevložené do podnikání) u podnikatele, prokázání peněz u nepodnikatele, dodanění neprokázaných
peněz - pomůckami nebo dokazováním, žalobě na nezákonný zásah k výzvě k prokázání finančních
prostředků.
Václav Boněk
Naše daňové reformy : (daňové reformy v Československu a v České republice)
Daně a finance, Sv. 2013, č. 1, s. 24-28
Historické daňové reformy v Československu a ČR, důvody a účely reforem v roce 1927, 1953 a 1993. - Pozn.
Lukáš Klee, Petr Tušakovský
Některé problémy při uplatňování DPH u výstavbových projektů
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 9, s. 16-20
(Praktické postupy) aplikace DPH u výstavbových projektů v případech, kdy může dojít k: doměření DPH,
zpochybnění nároku na odpočet DPH, uplatnění úroku z prodlení ze strany správce daně. Daňové
aspekty v případě odmítnutí odsouhlasení provedených prací při měsíční fakturaci, claimu či sporech.
Jana Skálová
Nenápadné rušení osvobození od daně : se zavedením nové daně z nabytí nemovitých věcí končí
od příštího roku některé úlevy
Euro, Sv. 2013, č. 20, s. 50
Krátce k některým důsledkům plánovaného zrušení zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu
nemovitostí a jeho nahrazení zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí od ledna 2014. Ke změně
poplatníka daně (daň bude platit kupující), ke zrušení osvobození při vkladu nemovitosti do
společnosti, ke zrušení zvláštního režimu pro zdanění směny nemovitých věcí, ke zpřísnění
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osvobození od daně u prvního úplatného nabytí vlastnického práva k novým nemovitým věcem
určeným k bydlení.
Hans-Martin Grambeck
Neuer Leistungsort bei elektronischen Dienstleistungen ab 2015 : grundsätzliche Herausforderungen
für die Unternehmen und Anmerkungen zur Zukunft der sog. Branchenlösung
Nové místo plnění u elektronických služeb od roku 2015 : zásadní výzvy pro podniky a
poznámky k budoucnosti tzv. odvětvového řešení
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 62, (2013) Nr. 7, S. 241-249
Internet dnes představuje základnu trvale rostoucího trhu elektronických služeb. Mnohé podniky svých
obratů dosahují provozováním virtuálních trhů a úložišť, online her či nabídkou textových, zvukových
či obrazových materiálů. Pro podniky, které sídlí v EU a nabízejí tyto produkty a služby, znamená
1. leden 2015 významný přelom - dojde k přesunu místa plnění (pro účely DPH) ze sídla podniku
nabízejícího služby na místo konečného spotřebitele v EU. To si v případě přeshraničních prodejů
vyžádá změnu v účetnictví, v daních, deklaracích i dokumentaci. Příspěvek komentuje návrhy změn
prováděcího nařízení jak z hlediska daňové systematiky (tedy v rámci harmonizace DPH), tak z pohledu
podniků (mj. problémové okruhy, které návrh neřeší - z pohledu specifik trhu elektronických služeb). - Pozn.
Zdeněk Morávek
Obnova řízení jako mimořádný opravný prostředek v daňovém řádu
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 10, s. 2-7
Právní úprava institutu obnovy řízení v daňovém řádu, případy praktického uplatnění tohoto
opravného prostředku (judikatura). Fáze obnovy řízení (obnovovací, obnovené), podmínky obnovy
řízení. Postup správce daně při obnově řízení, lhůta pro povolení či nařízení obnovy řízení, průběh
obnoveného řízení. Dodatečné daňové přiznání, dodatečné vyúčtování.
OSVČ versus zaměstnanci aneb Vláda prohlubuje daňovou nespravedlnost
Sondy, Sv. 2013, č. 5, s. 20-21
Příspěvek prezentuje závěry analýzy RHSD (Rada hospodářské a sociální dohody) na téma daňové
odvody OSVČ; zjednodušené daňové doklady jako podnět korupčního jednání, prohlubování
daňového chaosu v ČR, porovnání daně z příjmů a pojistného u zaměstnance a OSVČ v letech 20132015, přenos daňového břemene na zaměstnance.
the Editors
Overview of general turnover taxes and tax rates : January 2013
Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb : leden 2013
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 2, green pages (10 p.)
Pravidelný přehled daní z obratu a daňových sazeb platných v různých zemích světa od 1. ledna 2013.
Uvádí se typ daně (DPH, daň z obratu, příp. jiný). - Pozn.
Martina Matějková, Zdeňka Hušáková
Pravidla pro stanovení povinnosti přiznat daň u nemovitostí
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 10, s. 18-22
Uplatňování DPH v oblasti nemovitostí. Základní pravidlo pro stanovení povinnosti přiznat daň,
povinnost přiznat daň v režimu přenesení daňové povinnosti, povinnost přiznat daň při převodu
nemovitosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění u leasingu nemovitostí s povinným odkupem,
práce prováděné na základě smlouvy o dílo, opakovaná plnění, povinnost přiznat uskutečnění
osvobozených plnění, postup při osvobozeném plnění v případě nájmu pozemků, staveb, bytů a
nebytových prostor.
Veronika Sobotková, Pavel Semerád
Principy zdaňování příjmů zahraničních sportovců a umělců v České republice
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 5, s. 30-35
Mezinárodní zdanění sportovců a umělců, praktická aplikace článku 17 Modelové smlouvy OECD.
Speciální daňová pravidla vyplývající z Modelové smlouvy OECD; speciální daňový režim pro
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zdaňování zahraničních umělců a sportovců v ČR, určení rezidentství, určení veřejně/neveřejně
vystupujícího umělce/sportovce, stanovení daňové povinnosti (a změny od 1.1.2013 v rámci boje proti
daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti), prokázání aktuální daňové rezidence. Režim
zdanění v případě absence smlouvy o dvojím zdanění. Možnost podání přiznání k dani z příjmů pro
nerezidenty v ČR. K navrhovanému odstranění čl. 17 z Modelové smlouvy. - Pozn.
Ine Lejeune, Stein de Maeijer and Liesbeth Vermeire
Quick reaction mechanism against EU VAT fraud
Mechanismus rychlé reakce proti podvodům s DPH v EU
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 2, p. 94-98
Mechanismus rychlé reakce (QRM), navržený Evropskou komisí, má za cíl umožnit členským státům
Evropské unie, aby efektivněji bránily a předcházely podvodům s DPH. Autoři popisují fungování
QRM a vysvětlují důvody toho, proč Rada Evropské unie nereagovala urychleným přijetím návrhu
Komise. - Pozn.
Holger Alich, Donata Riedel
Razzien bei Kunden von Credit Suisse
Razie u zákazníků Credit Suisse
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 74 (17.4.2013), S. 12-13
V pořadí šestá databáze se 40 000 konty německých klientů švýcarské banky Credit Suisse a jejích
dcer byla nabídnuta ministerstvu financí německé země Porýní-Falc, odkoupena byla za 4,4 mil. eur.
Očekávaný výnos by mohl dosáhnout cca 500 mil. eur, po vyhodnocení databáze bylo provedeno již
okolo 200 razií u podezřelých daňových hříšníků. Zemský ministr financí C. Kühl k celé záležitosti
řekl, že "daňová spravedlnost je v moderním právním a sociálním státě nepostradatelná a je proto
nutné důsledně daňové podvody potírat". Angažovanost v boji s daňovým únikem je patrná i v dalších
západních německých zemích, kde počítají s navýšením počtu míst daňových pátračů i auditorů vzhledem k předpokládaným dodatečně vybraným daním by se toto personální opatření mělo vyplatit.
Lynn Waffenschmidt
Rücken- oder Gegenwind: Gewerbesteuerliche Fragen bei Windparks
Vítr v zádech nebo protivítr: otázky daně živnostenské u větrných elektráren
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 6, S. 268-276
Vybrané otázky zdanění větrných elektráren (VE) v Německu. Všeobecná daňová povinnost onshore a
offshore VE (podniky se sídlem/obchodním vedením se sídlem v tuzemsku, podniky dosahující příjmy
v Německu se sídlem mimo Německo). Rozmezí sazeb daně živnostenské (stanovují příslušné obce),
vznik povinnosti živnostenské daně, dělení daňové povinnosti v případě provozování většího počtu
VE ve vícero obcích (zohlednění objemu mezd vyplácených v jednotlivých "provozovnách" VE). Vliv
reformy daně z úkonů (Verkehrsteuer) na výhradní hospodářské zóny s vybudovanými offshore VE. - Pozn.
Petr Gola
Sazby daně z příjmu v zemích OECD
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 5, s. 41-42
Daňové zatížení v zemích OECD (po provedených úpravách resp. zvýšení daní ke kompenzaci
ekonomické krize); trend zvyšování DPH a sazby daně z příjmu fyzických osob. Horní sazba daně
z příjmu fyzických osob, země s nejnižší daní z příjmu fyzických osob. Příjmová hranice v ČR s nulovým
daňovým zatížením. Horní sazba daně z příjmů v OECD, rozdíly v nastavení daňových pásem
(v tabulce přehled zemí se skutečnou horní sazbou daně z příjmu fyzických osob).
Niklas Hoyer
Schlag den Staat : Steuer
Zasaď státu ránu : daně
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 15, S. 108-113
Praktické úsporné tipy k daňovému prohlášení zaměstnanců, rodin, investorů, studentů, pronajímatelů
a důchodců v Německu. K některým možnostem daňových úspor: paušál zaměstnanců na zachování
příjmů, druhá domácnost v místě výkonu práce, odpočet nákladů na cestovné, domácí internet i pro
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profesní účely, stěhování, náklady na péči o dítě (školka, hlídání, zájmové kurzy, náklady na
prvostudium), náklady na údržbu a opravy v domácnosti (daňový bonus ve výši 1200 eur), náklady na
léky a lékařské úkony nad stanovený limit. Změny ve zdaňování důchodů a penzí, rozdíly ve zdanění
důchodů (se/bez státní pomoci), nezdanitelná částka.
Jarmila Zimmermannová
Současné a navrhované zdanění emisí CO2 v zemích Evropské unie v oblasti energetiky
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 40-54
Článek přináší rozbor současného stavu zdanění emisí CO2 v rámci daně z paliv a elektrické energie
v zemích EU. V oblasti energetiky porovnává výši aktuálních sazeb daní z CO2 a poplatků z emisí
k 30.6.2012. Dále prezentuje připravované nové zdanění CO2 u komodit hnědé uhlí, černé uhlí, zemní
plyn a lehké a těžké topné oleje navrhované jak MF ČR, tak Evropskou komisí v rámci revize
směrnice 2003/96/ES a jejich komparaci s daněmi z CO2, které jsou v současnosti v oblasti vytápění
využívány jednotlivými členskými zeměmi EU. V ČR lze očekávat účinnost nového zdanění CO2 od
roku 2014. - Pozn.
Eva Šulcová
Specifické zdaňování finančního sektoru
Jurisprudence, Sv. 22, (2013) č. 3, s. 13-18
Cílem textu je podat přehled o stávající situaci v případě specifických daňových povinností plynoucích
z působení daňového subjektu na finančním trhu, v návaznosti na opatření zaváděná následkem
finanční krize. V textu jsou popsány obecně jednotlivé možnosti a typy zdanění, jakož i konkrétní
příklady z některých evropských zemí. Podrobněji je popsán aktuální návrh na zavedení daně
z finančních transakcí. - Pozn.
Veronika Solilová and Marlies Steindl
Tax treaty policy on article 9 of the OECD Model scrutinized
Rozbor daňově smluvní politiky ve vztahu k článku 9 modelu OECD
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 3, p. 128-136
V článku se rozebírá historie, kontext a účel článku 9 vzorové smlouvy OECD a je analyzován postoj
českého a rakouského ministerstva financí k uplatnění článku 9 při uzavírání rakousko-české smlouvy
o dani z příjmu a kapitálu (2006). - Pozn.
Dieter Endres ... [et al.]
Trends der Unternehmensbesteuerung in Europa und weiteren Industriestaaten
Trendy podnikového zdanění v Evropě a v dalších průmyslových zemích
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 17, S. 896-901
Vývoj efektivního zdanění podniků ve 27 státech EU (vč. dalších průmyslových zemí) v letech 19982012. Metodika analýzy daňového zatížení, EATR (effective average tax rate). Zdanění přeshraničních
investic. - Pozn.
Jeff Mukadi
United Kingdom - United States FATCA Agreement could result in substantive changes to UK
tax law
Dohoda ohledně zákona FATCA mezi Velkou Británií a Spojenými státy by mohla vést
k podstatným změnám britského daňového práva
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 3, p. 141-149
Článek přináší analýzu dohody mezi Velkou Británií a Spojenými státy ohledně zákona FATCA
z technického pohledu a označuje aspekty, které mohou být považovány za nesouvislé, protichůdné a
zmateční, a také ustanovení, která jsou chybná nebo umožňují americké straně zasahovat do britského
daňového práva. - Pozn.
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Libor Hrubý, Jiří Štáhl, Lada Temňáková
Velká lihová anabáze
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 4, s. 12-13
Odhalování daňové trestné činnosti, akce SMOG. Zajištění, analýza, přesun historicky největšího
objeveného množství potravinářského lihu z utajeného skladu v obci Stojčín s odhadovaným daňovým
únikem cca 276 mil. Kč na spotřební dani.
Lenka Janíčková, Veronika Baranová
Vliv efektivních daňových sazeb a jejich komponent na přímé zahraniční investice : případ
členských zemí EU
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 2, s. 209-228
Studie naznačují, že mezi významné skutečnosti ovlivňující toky přímých zahraničních investic patří
i velikost zdanění. Autorky vyhodnocují vliv efektivních mezních daňových sazeb (EMTR) a
efektivních průměrných daňových sazeb (EATR) korporační daně včetně jejich dílčích komponent na
PZI v zemích Evropské unie v období 1998-2011 a určují, který ze zkoumaných typů efektivních
daňových sazeb nejlépe vysvětluje investiční rozhodování mezinárodních firem. Používají zejména
kvantitativní analýzu založenou na metodě panelové regrese dat všech členských států EU a dále pro
země EU10 a EU15. Na závěr seznamují s výsledky práce a zjištěními zejména pro nové členské státy
EU. - Pozn.
Zdeněk Kuneš
Změny v registraci k DPH po 1. lednu 2013
Účetnictví, Sv. 2013, č. 5, s. 56-60
S účinností od 1. ledna 2013 došlo k důležitým změnám v zákonu o dani z přidané hodnoty. Změny se
týkají především registrace osoby povinné k dani za plátce a dále je v zákonu o DPH zaveden nový
institut identifikované osoby. Součástí změn je také řada legislativních úprav, které byly provedeny
z důvodu lepší přehlednosti.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 6-7/2013
Zdaňování letních brigád; dotazy z praxe k letním brigádám. Schválení novely ZDP v roce 2013.
Operativní leasing nemovitosti. Zděděný hmotný majetek - daňové řešení. Ukončení podnikání FO a
daň z příjmů. Daň při převodu a nájmu nemovitosti. Ručení příjemce zdanitelného plnění. Neúčtující
plátce a DPH.
Daňový TIP
č. 11/2013
Nová právní úprava daňových dokladů v ZDPH od 1.1.2013. Dotazy (daňové zvýhodnění na děti při práci
v EU, oprava ročního zúčtování daně, DPH a fakturace přepravy pro slovenského plátce, daňové aspekty
prodeje farmy synovi, daňový nerezident a sleva na dani, zdravotní pojištění u neomluvené absence).
č. 12/2013
Dotazy: příjmy z provizí finančního poradce po ukončení činnosti, možnost proplacení dovolené
z důvodu nemoci, DPH a příjmy ze směnárny v DAP. Rozdíl mezi penzijním fondem a institucí
penzijního fondu. Zdanění úroků z hypotečního zástavního listu. Dodatečně vyplácená mzda a mezinárodní
zdanění. Odpočet DPH ve vazbě na věcné břemeno. DPH a okamžik vzniku nespolehlivého plátce.
Oprava účtování o základním kapitálu. Účtování o důchodovém pojištění ve II. pilíři. Silniční daň ve
vazbě na registraci vozidla.
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Ekonomické vědy. Ekonomie
Ilya Bolotov
Analýza dosavadních přístupů k systematizaci příčin a průběhu světové finanční a ekonomické
krize
Scientia et Societas, Sv. 9, (2012) č. 1, s. 3-16
Studie prezentuje a analyzuje dosavadní přístupy ekonomů ke členění příčin a průběhu světové
hospodářské a finanční krize (2007-2008) a hodnotí výhody a nevýhody těchto přístupů. Je založena
na rozsáhlém výzkumu české a světové odborné literatury z let 2008-2012 a představuje syntézu
pohledů a závěrů nejvíce citovaných autorů. Autor nejprve popisuje a hodnotí dva přístupy k systemizaci
příčin světové krize (kategorizační přístup, jednoduchý výčtový přístup), dále rozebírá tři přístupy
k periodizaci/systematizaci průběhu krize (základní/bázový, etapový a individuální) a provádí jejich
následnou syntézu a porovnání. Po vyhodnocení se zdá, že pro popis příčin krize je vhodnější
kategorizační přístup a etapový přístup je lepší pro popis jejího průběhu. - Pozn.
Vratislav Izák
Dluh nefinančních korporací a ekonomický růst
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 2, s. 171-187
Analýza dopadu dluhu v soukromých sektorech, zejména v sektoru domácností a v sektoru
nefinančních korporací, na hospodářský růst. Autoři modelovým způsobem zkoumají data z národních
účtů 17 členských zemí OECD za období 1995-2010 (zahrnují také čtyři postsocialistické země Estonsko, Polsko, Maďarsko a Slovensko) a zjišťují vliv podílu dluhu nefinančních korporací na HDP
na tempo ekonomického růstu. Používají panelovou regresi za předpokladu společné konstanty a při
aplikaci metody fixních a náhodných efektů a následně sumarizují a hodnotí dosažené výsledky.
Potvrzuje se, že pro jednotlivé země souboru 17 zemí OECD platí záporný a statisticky významný vliv
dluhu nefinančních korporací na tempo ekonomického růstu. - Pozn.
Vladan Hrdlička
Fenomén náboženství a jeho role v hospodářství : ordo Waltera Euckena
Scientia et Societas, Sv. 9, (2012) č. 1, s. 112-120
Příspěvek k tematice dějin ekonomického myšlení - ordoliberalismus a Euckenovo pojetí církve a
náboženství v hospodářském řádu. Krátce k životu Waltera Euckena, ideovým východiskům
ordoliberalismu a ke koncepci sociálně tržního hospodářství jako praktické aplikaci ordoliberalismu.
Pojetí církve jako nosné síly řádu (společně se státem a vědou), k architektuře sociální politiky a
k ordoliberálnímu sociálnímu řádu.
Pavel Žamberský, Josef Taušer
Morální hazard a jeho role ve finanční krizi
Scientia et Societas, Sv. 9, (2012) č. 1, s. 17-30
Analýza role morálního hazardu ve finanční krizi podložená širším vymezením tohoto fenoménu
v ekonomické teorii. K podstatě morálního hazardu, morální hazard soukromé a veřejné povahy,
problematika jeho kvantifikace. Teoretický pohled na vztah finanční krize a morálního hazardu,
identifikace příčin vzniku morálního hazardu na finančních trzích a riziko jeho vzniku v budoucnu. - Pozn.
Monika Pécsyová
Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 20-27
Fiskální konsolidace v SR, odhad velikosti fiskálních multiplikátorů s pomocí strukturálního
autoregresního modelu vč. kvantifikace vlivů fiskálních balíčků v letech 2011 a 2013. Okamžitý
fiskální multiplikátor, kumulativní fiskální multiplikátor, ricardiánská ekvivalence, model SVAR.
Úspěšná konsolidační období SR v letech 1993 - 1995 a 2003 - 2005, kritéria hodnocení úspěšnosti
konsolidace. (Ve vložených boxech) prezentace funkce impulse response na pozitivní výdajový šok a
funkce impulse response na pozitivní šok do čistých daní. - Pozn.
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Pavel Sirůček
Ženy v ekonomii : CH. D. Romerová a N. L. Stokeyová
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 88-96
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dvě americké ekonomky zkoumající problematiku
monetární politiky a cyklů, resp. hospodářského růstu a rozvoje - Christinu Duckworth Romer a
Nancy Lauru Stokey. Přehled jejich hlavních knižních publikací, klíčových statí a dalších textů autor
doplňuje životopisnými údaji a shrnutím závěrů jejich odborného výzkumu, studovaných témat a
přínosu k rozvoji ekonomické vědy. - Pozn.

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
Steve Keen ; [rozhovor vedl] Norbert Häring
"Das Problem ist der Euro"
"Problémem je euro"
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 72 (15.4.2013), S. 13
Australský ekonom S. Keen předpověděl těžkou krizi již v roce 2005, i když tehdy ostatní ekonomové
tvrdili, že dluhy hrozbu nepředstavují - protože každý dluh je přece něčím majetkem. V rozhovoru
vysvětluje, proč bankovní úvěry vytvářejí nejen kupní sílu, ale vyvolávají i rizika pro finanční systém
a také, že roztočená spirála zadlužení a plnění dluhové služby z běžných příjmů musí jednou skončit
nejen krizí, ale i bankrotem. Úvěrové excesy jsou způsobeny např. vlivem tržní hodnoty domů a
úmyslným přehlížením skutečných finančních možností. Obrazným přirovnáním popisuje, jak přílišná
fixace Evropanů na státní dluh vede k razantnímu poklesu poptávky a nezaměstnanosti (podstatně
vyšší než např. v USA). Ozdravení Evropy brání euro - nelze vést ekonomiku velikosti evropského
regionu bez politiky směnných kurzů a finanční politiky. Euro navodilo klima vzájemné nedůvěry a
"zničilo možnost přechodu k opravdové politické unii" - řešením je zavedení eurodrachmy a
euromarky, které by umožnily přenos dluhů do nových měn a časem možná i návrat k systému
směnných kurzů, který Evropa měla před ustavením měnové unie. Debunking Economics,
debtdeflation.com.
Graeme Baber
A critical examination of the legislative response in banking and financial regulation to issues
related to misconduct in the context of the crisis of 2007-2009
Kritické zkoumání legislativní reakce v bankovní a finanční regulaci na otázky spojené s chybnými
postupy při krizi v letech 2007-2009
Journal of financial crime, Vol. 20, (2013) No. 2, p. 237-252
V příspěvku se rozebírají determinanty finanční krize v letech 2007-2009 a kriticky se hodnotí
regulatorní reakce na údajné chybné postupy ve finančním sektoru vyspělých zemí. - Pozn.
Jan Němec
Bankovnictví bez rizika? Evropský mýtus
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 17, s. 46-49
Schválení návrhů dvou směrnic o regulaci bank v EU poslanci Evropského parlamentu, hlavní body
nové bankovní regulace (omezení odměn bankéřů, podpora úvěrů pro malé a střední podniky, nové
kapitálové požadavky vycházející z Basel III, vyšší transparentnost bank). Autor také polemizuje s účelností
nové regulace s ohledem na deklarovanou schopnost stabilizace finančního systému, předcházení
finančních krizí a zajištění bezrizikovosti bankovních služeb. Stručně ke kritice bankovnictví ze strany
britské UKIP.
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By Paul J Davies
Beware of bubbles
Pozor na bubliny
Financial Times, Vol. 2013, No. 38243 (23.5.2013), p. 12
Trh s dluhopisy v jihovýchodní Asii prosperuje. Zájem investorů o obligace v místní měně zvýšily
mimořádně nízké úrokové sazby na Západě. Podle kritiků hrozí vznik bubliny, ale region je nyní
v daleko lepším stavu než koncem 90. let a je schopen čelit šokům.
By Jamie Smyth
Bleak houses
Ponuré domy
Financial Times, Vol. 2013, No. 38223 (30.4.2013), p. 7
Irsku hrozí hypoteční krize, způsobená neschopností mnoha držitelů hypoték splácet své úvěry, a
ohrožuje křehké hospodářské zotavení země. Kritici připisují vinu za hypoteční krizi pomýlené
úsporné politice "trojky" (Brusel, ECB a MMF). Od roku 2007 klesly ceny nemovitostí o 50 %, v důsledku
čehož přesahuje u poloviny držitelů hypoték hodnota nesplacené částky hodnotu domu. -- Český
překlad článku pod názvem Irsko čelí hypoteční krizí, která může vyvolat vystěhovávání lidí a ohrozit
stabilitu viz Hospodářské noviny č. 89 ze dne 9. května 2013, s. 14-15.
Blind justice : prosecuting bankers
Slepá spravedlnost : stíhání bankéřů
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8834, p. 63-65
Za svůj podíl na problémech finančního systému západních zemí bylo stíháno jen málo bankéřů.
Například v Británii nebyl za krach své instituce obviněn žádný významný představitel banky. V článku
se stručně zmiňují jednotlivé případy v některých vyspělých zemích.
Broken transmission
Porucha přenosu
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8834, p. 68
Současné úrokové sazby v eurozóně nevyhovují nikomu: pro vkladatele jsou nízké a pro dlužníky
vysoké. Platí to zejména v Itálii a Španělsku, kde sazby, které malé firmy platí při půjčkách, jsou
mnohem vyšší než sazby určené Evropskou centrální bankou a úroky vyplácené vkladatelům. Spojení
mezi základní sazbou ECB a půjčkami v reálné ekonomice se přerušilo. V článku se vysvětluje, jak
došlo k tomu, že ECB ztratila kontrolu nad sazbami ve Španělsku a v Itálii. -- Viz i článek Mend the
money machine: Europe's credit crunch na s. 13-14.
Neil Buckley ... [et al.]
Central & Eastern Europe. Part one: banking and finance
Střední a východní Evropa. Část 1: bankovnictví a finance
Financial Times, Vol. 2013, No. 38231 (9.5.2013), sep. sect. (11 p.)
Rozbor situace ve finančním sektoru zemí střední a východní Evropy, bankovnictví v Rusku a
Maďarsku, regionální burzy, argumenty pro a proti členství v eurozóně, názor guvernéra České
národní banky Miroslava Singera na vytvoření bankovní unie.
Cutting losses : privatising British banks
Snižování ztrát : privatizace britských bank
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8835, p. 33
Britské ministerstvo financí zvažuje, kdy a jak prodat podíly státu v Royal Bank of Scotland a Lloyds
Banking Group. Tlak na uskutečnění privatizace je silný, jednak od konzervativních poslanců, jednak
od bank samotných. Státy jsou ale často mizernými investory, jak dokazuje případ prodeje velké části
britských zlatých rezerv v letech 1999-2002 hluboko pod cenou.

14

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Helmut Steuer
Dänische Hausbesitzer haben Angst
Dánští majitelé domů mají obavy
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 78 (23.4.2013), S. 34-35
Od roku 2003 je v Dánsku obvyklou praxí koupit si dům na tzv. neumořovaný úvěr (banky jej
poskytují do výše 80 procent hodnoty nemovitosti) - u těchto hypoték se prvních deset let hradí pouze
úrok, vlastní dluh se před touto lhůtou nesplácí. Nejen MMF, ale i ratingové agentury se obávají, že
první příjemci neumořované hypotéky začnou mít problémy a hrozí jim soukromý bankrot. Hlavním
důvodem je, že ceny na trhu nemovitostí v Dánsku od finanční krize v roce 2008 poklesly o cca 25 procent.
To nejen že zvyšuje riziko bubliny na trhu nemovitostí, ale navíc způsobuje, že po deseti letech
neamortizované hypotéky mají majitelé domu dluh, který je podstatně vyšší než hodnota jejich
nemovitosti (ohroženo je cca 100 000 dánských domácností). Expert MMF požaduje zrušení této
hypotéky s tím, že v mnoha zemích jsou zakázané - navíc dánská centrální banka už dlouho varuje
před neuváženým zadlužováním v soukromém sektoru a spoléhá na zodpovědný přístup bank, které by
měly být restriktivnější při poskytování úvěrů a patřičně zohledňovat platební možnosti svých klientů.
Dieter Schnaas, Malte Fischer, Silke Wettach
Europa am Abgrund - Deutschland im Abseits?
Evropa nad propastí - Německo v ofsajdu?
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 14, S. 20-25
Ekonomické náklady na záchranu eura jsou obrovské a hrozí, že i ztráty na poli politickém budou
nezměrné. Vztahy mezi dárci a příjemci záchranné pomoci jsou poškozené, vytratila se pospolitost,
Německo je v nebezpečí, že nakonec bude tím nejvíce postiženým a poraženým. Evropské instituce
jsou nevratně poškozeny, ECB v případě Kypru ukázala, že záchrana eura pro ni není zas až tak
posvátná, a stala se spíš politickým spoluhráčem. Pochroumané euro odráží ztrátu důvěry ve stát,
řešení na Kypru ukazuje, že politici mohou své občany nejen plíživě obírat nízkými úroky a inflací, ale
i bleskovou konfiskací majetku v bankách - jakkoli jsou důvody obhajitelné. Navíc se ukazuje, že
německá pomoc není brána jako akt solidarity, ale naopak coby projevy teutonického hegemonismu
vzorové ekonomiky či dokonce vměšování do vnitřních záležitostí druhých států - ze členů eurozóny
se stali protivníci. V ohledu měnové politiky euro vykořenilo Evropu a projevil se potenciál eura zlikvidovat Evropu politicky.
Karel Machala
Evropská volba mezi trvalými transfery a rozpadem eura
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 4, s. 10-13
V souvislosti s kyperskou krizí vyvolanou mj. přenosem řeckého problému se autor zabývá
charakteristikou rizikové banky v Evropě (velikost, stabilita, optimální stupně ručení za stabilitu
banky, vztah bilanční sumy bank a HDP).
Muhammad Islam ... [et al.]
Fannie Mae and Freddie Mac: a case study in the politics of financial reform
Fannie Mae a Freddie Mac: případová studie politiky finanční reformy
Journal of financial crime, Vol. 20, (2013) No. 2, p. 148-162
Potřeba finančních reforem, které by zabránily dalším krizovým situacím, je všeobecně uznávána, ale
pravděpodobnost jejich provedení je malá. Cílem příspěvku je předložit případovou studii vývoje a
reformních pokusů u dvou amerických hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac a poskytnout
názorný model pravděpodobně dlouhodobě úspěšné reformy finančního systému. - Pozn.
Juha Kilponen, Jarmo Kontulainen, Antti Suvanto
Financial crisis and monetary policy targets
Finanční krize a cíle měnové politiky
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 87, (2013) No. 1, p. 35-48
Analýza cílů a opatření měnové politiky a jejich efektivnosti v prostředí prodlužující se finanční a
dluhové krize. Uvolňování měnové politiky, snižování úrokových sazeb na nulu a nestandardní
opatření měnové politiky centrálních bank a jejich dlouhodobý dopad do ekonomiky. Teoretický
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pohled na obecná pravidla měnové politiky; cenová stabilita jako její cíl; flexibilní cílování inflace;
cílování cenové hladiny a jeho porovnání s inflačním cílováním; cílování nominálního důchodu/HDP.
Pohled na uplatnění nestandardních měnových nástrojů a držení úrokových sazeb u nuly v eurozóně,
USA, Japonsku a Velké Británii. Důležitost transparentnosti a komunikace centrální banky ohledně
rozhodnutí měnové politiky a tržních očekávání (forward guidance). - Pozn.
Dorit Heß
Gefährliche Blüten
Nebezpečné padělky
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 78 (23.4.2013), S. 32-33
Hotovostní platební styk v eurozóně, rozsah evidovaných falšovaných eurobankovek podle hodnoty,
opatření centrálních bank proti falšování (ochranné znaky nové pětieurové bankovky).
Anna Lukáčová, Milada Vlnková, Dušan Rojek
Hotovostný peňažný obeh v SR
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 13-15
Charakteristika hotovostního peněžního oběhu v SR (čtyři roky po zavedení eura); vývoj kumulované
čisté emise, struktura emise k 31.12.2012, počty bankovek a mincí v oběhu. Zadržené falzifikáty.
Dynamika stahování slovenských korun. - Pozn.
Martin Hobza
K vybraným aplikačním problémům zákona o omezení plateb v hotovosti
Daně a finance, Sv. 2013, č. 1, s. 20-24
Aplikace zákona o omezení plateb v hotovosti; pojem platby v hotovosti, platby vyňaté z režimu
omezení, platba vysoce hodnotnou komoditou, problematika limitu pro platby v hotovosti,
poskytovatel platby, osobní a místní působnost zákona, výjimky z věcné působnosti zákona. - Pozn.
Adam Černý
Pod tlakem unie a Američanů uvolní Vídeň bankovní tajemství
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 85 (2.5.2013), s. 6
Konec utajování výnosů z bankovních účtů před zdaněním v rámci celé EU přineslo rozhodnutí
Lucemburska a tím ovlivněné následné rozhodnutí Rakouska o přistoupení k dohodě o automatické
výměně informací o výnosech z vkladů. Bankovní tajemství se ale nadále bude vztahovat na účty
Rakušanů. -- Viz také HN č. 93/2013, (15.5.2013), s. 18.
Daniel Schäfer ... [et al.]
Private banking
Privátní bankovnictví
Financial Times, Vol. 2013, No. 38229 (7.5.2013), sep. sect. (4 p.)
Správa peněz bohatých lidí je nadále výnosná, i když i zde jsou zisky nižší, a přitahuje i konkurenty
z dalších částí bankovního sektoru. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na strategie vyvíjené Wall
Street, technologie, nárůst konkurence, konsolidaci trhu, švýcarské privátní bankovnictví, dopad krize,
rozvíjející se trhy aj.
von Alexander Hagelüken und Thomas Öchsner
Schärfere Regeln für Schattenbanken
Přísnější pravidla pro stínové banky
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2013, Nr. 12, S. 16-17
K návrhům na ochranu vnitřního finančního trhu EU. Mezi subjekty činné mimo regulovaný klasický
bankovní sektor patří peněžní fondy, hedžové fondy, finanční investoři, pojišťovny. Skrývají v sobě
rizika vzniku příští finanční krize proto, že banky podléhají stále větší kontrole, a tak se mnohé
obchody přesouvají na neregulované subjekty - stínové bankovní instituce. Podle propočtů dosáhl
celosvětový objem stínového bankovního systému v roce 2012 hodnoty 53 bil. eur a je zjištěno, že
stínové banky jsou s hospodářskými systémy propojeny úžeji než klasické banky. Reálné riziko
stínových bank se projevilo už v minulosti: v roce 1998 otřásl světem bankrot fondu LCTM, příčinou
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finanční krize v letech 2007/2008 byl přesun bankovních obchodů a aktivit do účelových stínových
společností. Dozoru v současné době dělá starost praxe některých peněžních fondů - místo, aby dle
příslibu držely disponibilní kapitál (investorů) pro příp. výplatu, používají jej na dlouhodobé zápůčky.
Dalším důvodem obav kontrolorů je, že stínové banky provozují své obchody s nízkým vlastním
kapitálem a značnými dluhy, což v případě ztrát rychle vede k bankrotu. - Přetištěno ze Süddeutsche
Zeitung, Mnichov, z 12. března 2013.
By Richard Milne
Still reaching for the euro
Lotyšsko stále sahá po euru
Financial Times, Vol. 2013, No. 38218 (24.4.2013), p. 7
Navzdory problémům, kterými procházejí některé členské země EMU jako Řecko a Kypr, Lotyšsko
stále usiluje (i přes nesouhlas veřejnosti) o vstup do měnové unie. Ukazuje se, že euro je pro mnoho
menších zemí stále přitažlivé: mezi příčinami je domnělá ochrana i přání zbavit se statutu chudé země.
Přijetí Lotyšska do unie však zdaleka není jisté, protože jsou vyjadřovány obavy z množství ruských
peněz v jeho bankovním systému.
Swapping bad ideas : derivatives reform in America
Výměna špatných nápadů : reforma derivátů v Americe
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8833, p. 61-62
Trh obchodů s deriváty v USA roste a stejně tak roste snaha o jeho regulaci. Jak se však v článku
zdůrazňuje, nová regulace swapových obchodů bude mít i nezamýšlené důsledky.
Zbyněk Revenda
Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 2, s. 149-170
Teoretická analýza možností ochrany peněžních úspor v segmentu komerčního bankovnictví a
konstrukce plateb pojistného. Autor také analyzuje současný stav povinného pojištění vkladů, míru
pojistné ochrany a limit pojistného plnění a prostřednictvím orientačního srovnání České republiky a
Německa ukazuje, že na první pohled jednotná úprava v zemích EU neznamená relativně stejnou míru
ochrany vkladů v bankách. Krátce k připravovanému Evropskému systému pojištění vkladů v rámci
bankovní unie. - Pozn.
Drahomíra Dubská
The Czech banking sector : two decades with the shuttle changes
Český bankovní sektor : dvě desetiletí změn
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 1, p. 71-82
Analýza vývoje českého bankovnictví v období 1993-2011. Autorka se mimo jiné věnuje jeho
odolnosti vůči důsledkům finanční krize v nedávné době a odolnosti vůči insolvencím v podnikovém
sektoru. Nejprve charakterizuje situaci v bankovnictví v počátcích ekonomické transformace ČR a
věnuje se početným kolapsům malých a středně velkých bank v daném období, dále hodnotí situaci
velkých bank v ČR využívajících model udržitelného růstu a okolnosti privatizace bankovního odvětví
i následný poprivatizační vývoj. Rozebírá hlavní důvody úspěšného ziskového expandování bank
doprovázeného relativně nízkou mírou rizika v dekádě 2001-11. V závěru charakterizuje situaci
českého bankovního sektoru v době globální finanční krize a v tabulce shrnuje jeho ukazatele za léta
2006-2011. - Pozn.
Jonathan Rosenthal
Twilight of the gods : special report on international banking
Soumrak bohů : zvláštní zpráva o mezinárodním bankovnictví
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8835, centr. sect. (20 p.)
Podle autora přehledu čekají investiční bankovnictví chudší a skromnější časy, i když některé vybrané
banky budou po krizi ještě větší a mocnější. Jednotlivé články se zaměřují na nové regulační předpisy,
obchodování s akciemi, FICC, náklady, rozvíjející se trhy aj. -- Viz i článek Wall Street is back na s. 13.
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
By James Crabtree and Victor Mallet
An unfinished project
Nedokončený projekt
Financial Times, Vol. 2013, No. 38230 (8.5.2013), p. 5
Hrubý domácí produkt Indie se loni zvýšil o pět procent, což znamená nejnižší růst od roku 2008.
Zhoršil se i stav veřejných financí. Inflace a úrokové sazby zůstávají vysoké, deficit běžného účtu
vzrostl a průmyslový výkon stagnuje. Vláda v Dillí zavedla reformy, aby oživila podnikání, ale
investory to nepřesvědčilo. Indický růst dusí byrokracie a situaci dále ztěžuje politické manévrování
před blížícími se volbami. -- Český překlad článku pod názvem Indická ekonomika připomíná
nedokončený gigantický projekt viz Hospodářské noviny č. 92 ze dne 14. 5. 2013, s. 14-15.
Tomáš Holub
Česko ohrožuje nejdelší recese v jeho historii : prognóza ČNB
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 19, s. 26-27
Souhrn informací z nejnovější prognózy ČNB k nejbližšímu vývoji české ekonomiky (výhled na rok
2014). Nejprve krátce k vývoji ekonomické aktivity v eurozóně a ke zhodnocení pokračujícího
poklesu české ekonomiky. Tlumená spotřeba domácností, očekávaný nárůst investic ve vládním
sektoru a hospodářský růst 1,8 % v roce 2014. Pokračující mírný nárůst míry nezaměstnanosti, snížení
dynamiky mezd, inflační výhled. Doplněno grafickým znázorněním nové prognózy ČNB (inflace,
úrokové sazby, kurz CZK/EU, HDP). -- K předpovědi ekonomického vývoje ČR ze strany OECD viz
HN č. 104/2013 (30.5.2013), s. 13.
Daring to hope, fearing to fail : the Greek economy
Země se odvažuje doufat a současně se bojí neúspěchu : řecké hospodářství
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8834, p. 67
Řecká ekonomika jeví malé známky zlepšení, ale její další vývoj je nejistý. Navzdory průzkumům
vykazujícím větší důvěru zůstává hodně podniků pesimistických. Evropská komise předpovídá návrat
k mírnému růstu v roce 2014. Hodně bude záviset na bankách a na privatizačním programu.
By Hugh Carnegy
End of the affair
Konec lásky
Financial Times, Vol. 2013, No. 38228 (6.5.2013), p. 5
Podle kritiků promarnil francouzský prezident Hollande svůj první rok ve funkci zatvrzelým lpěním na
zvýšení daní, místo aby provedl odvážné reformy. Jeho popularita silně klesla. Nezaměstnanost
překročila 10 %, vláda odložila plnění cílů ohledně rozpočtového a dluhového schodku a ztráta
mezinárodní konkurenceschopnosti pokračuje. Hollandův přístup k úsporné politice frustruje Berlín a
narušuje vztahy mezi oběma zeměmi.
Eric Maskin ; [rozhovor vedl] Marek Hudema
Evropa příliš tlačí na úspory a to podlamuje její ekonomiku
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 87 (6.5.2013), s. 14-15
V rozhovoru se držitel Nobelovy ceny za ekonomii profesor Eric Maskin zabývá tématy odlišných
reakcí na krizi v měnové a fiskální politice EU a USA, hodnotí důraz na úsporná opatření v Evropě a
vyzvihuje význam fiskální unie, regulace chování bank a státní pomoci bankám pro zabránění dalším
krizím v Evropě. Dále předkládá svůj pohled na státní regulaci v různých oblastech společnosti (např.
ochrana životního prostředí, patentování software atd.) a obhajuje úlohu ekonomů při předjímání
krize. -- Viz také článek o prof. Maskinovi a jeho vědecké práci na s. 14-15.
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Zuzana Stuchlíková
Japonská ekonomika v letech 2007-2010
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 55-68
Autorka popisuje vývoj, hlavní trendy a problémy japonské ekonomiky v letech 2007-2010 se
zvláštním důrazem na krizové období 2008-09, u kterého se zaměřuje na hlavní faktory silného
propadu HDP. Následně charakterizuje hospodářskou politiku a novou růstovou strategii japonské
ekonomiky přijatou v roce 2010. Studie dále rozebírá protikrizová opatření japonských vlád v oblasti
fiskální politiky, monetární a kurzové politiky a hodnotí jejich dosavadní dopady. Hospodářské
důsledky zemětřesení a tsunami z r. 2011 zmiňuje jen okrajově. - Pozn.
Jiří Paul
Je reálné do vodného a stočného zahrnout náklady na obnovu?
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 5, střed. příl. s. 14-15
K problematice vlivů na cenu vodného a stočného (dosažení reálné ceny, politické vlivy, evropské
dotace). Předpokládaná výše ceny vodného/stočného, která by (jako dosud) pokrývala provozní
náklady, ale i náklady spojené s obnovou vodovodů a kanalizací; průměrná potřebná míra obnovy.
Příklady kalkulací zohledňující různou míru obnovy majetku. Sociálně únosná cena.
Libor in a barrel : trading in oil
LIBOR v sudu : obchodování s ropou
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8836, p. 65
Evropská komise vyšetřuje podezření, že tři evropské ropné koncerny, Royal Dutch Shell, BP a
Statoil, uzavřely kartelovou dohodu a manipulovaly s cenami ropy a pohonných hmot. Vyšetřování
zahrnuje i agenturu Platts, která stanovuje referenční ceny těchto komodit.
By Guy Dinmore
Lost in stagnation
Ztraceni ve stagnaci
Financial Times, Vol. 2013, No. 38214 (19.4.2013), p. 7
Italské město L'Aquilla, které se dosud nevzpamatovalo ze zemětřesení v roce 2009, by mohlo být
symbolem hospodářské a politické paralýzy celé země. Italská ekonomika prochází nejdelší recesí od
války a jen za první tři měsíce od začátku roku zkrachovalo přes 4000 podniků. Slavné italské značky
přecházejí do cizích rukou. Země přežívá díky tomu, že kromě oficiálního HDP má i HDP ze stínové
ekonomiky a kriminální činnosti.
Once more with feeling : Japan and Abenomics
Znovu a s citem : Japonsko a Abenomie
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8836, p. 20-22
V článku se podrobně rozebírá hospodářská politika nového japonského premiéra Šinzó Abeho a
připomíná se i jeho krátké dřívější působení v této funkci. Pozornost je věnována i jeho údajnému
nacionalismu. -- Viz i článek Japan's master plan na s. 11.
Jan Cienski ... [et al.]
Poland
Polsko
Financial Times, Vol. 2013, No. 38242 (22.5.2013), sep. sect. (6 p.)
Výjimečné postavení Polska už neplatí - země sice není přímo v recesi, ale matný výkon stále více
dopadá na podnikovou i politickou sféru. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na hospodářskou
situaci, zahraniční politiku, obranu, obnovitelné zdroje, energetiku, zemědělství, finanční služby,
politiku, turistiku aj.
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Axel Schrinner
Riskanter Boom
Rizikový boom
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 76 (19.4.2013), S. 8
Přední výzkumné instituce předpovídají Německu pro rok 2013 výrazný růst už od 2. čtvrtletí následkem růstu zaměstnanosti i mezd se zvýší daňové příjmy a dojde k ozdravení státních financí. Do
jisté míry nemusí tento vývoj představovat jen pozitivum, protože Německu hrozí přehřátí, minimální
úrok však podporuje investice do strojů a zařízení i na trhu nemovitostí a krotí inflaci. (Nízké) úroky
se v eurozóně orientují podle průměru (tedy ekonomicky pokulhávajících zemí), pro úroveň Německa
jsou ale velmi nízké - a pravděpodobně se udrží dost dlouho. Očekává se, že německá ekonomika
poroste do roku 2017 a to doslova "nad své možnosti". V roce 2013 nebudou ještě výrobní kapacity
vytížené, zato v roce 2014 dojde k jejich přetížení. Hrozí nebezpečí, že pak dojde k chybným alokacím
ve značném rozsahu a projeví se to i na významných majetkových trzích - autor upozorňuje na možné
paralely s dnešními krizovými zeměmi (např. trh nemovitostí). Proti příp. tvorbě bublin experti
doporučují co nejrychlejší opatření v oblasti úvěrových a majetkových trhů. Mezi anticyklickými
instrumenty jsou jmenovány maximální hranice úvěrových kvót, limity pro poměr dluhu a majetku,
výše minimálních rezerv či rezervy pro špatné úvěry. Celkový odhad pro země eurozóny předpokládá
z hlediska maastrichtské hranice pro deficit dobrou kondici pro rok 2013-2014 pouze pro Německo a
Estonsko. Současně ale odborníci připomínají, že Německo nemá důvod k přehnané radosti, protože
nejdůležitějšími faktory likvidace rozpočtového deficitu jsou právě nízké úroky a studená progrese.
Jana Sereghyová
Sondy do vývoje konjunkturní situace v Evropě a ve světě
Scientia et Societas, Sv. 9, (2012) č. 1, s. 43-53
Článek přináší výsledky aktualizované analýzy a prognózy vývoje konjunkturní situace v Evropě a ve
světě a seznamuje s faktory, které tento vývoj ovlivnily. Jedním z nejvýznamnějších specifik současné
situace v EU je dvouletá hospodářská recese většiny jejích členských států a výsledky konjunkturních
analýz nenasvědčují tomu, že by zde mohlo vbrzku dojít k obnovení relativně robustního
ekonomického růstu. Podrobněji k prognózám konjunkturní situace EU v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu, k novým tendencím prosazujícím se ve světové ekonomice (vzrůstající rozdíly v růstovém
potenciálu zemí stejného regionu, snížení dynamiky růstu světové ekonomiky v posledních patnácti
letech, přesun ve prospěch působení vnitřních faktorů ekonomického růstu v Číně a v nově
industrializovaných státech, pokles podílu hospodářsky vyspělých států na světové průmyslové
výrobě). - Pozn.
Martin Wolf
The German model is not for export
Německý model není na vývoz
Financial Times, Vol. 2013, No. 38230 (8.5.2013), p. 7
Německo přetváří evropské hospodářství ke svému obrazu. Využívá svého postavení jako největší
ekonomiky a dominantní věřitelské země k tomu, aby udělalo z ostatních členských zemí eurozóny
své vlastní malé repliky. Autor v článku vysvětluje, proč tato strategie podle něj nemůže vyjít a proč
následování Berlína v jeho měnové a fiskální politice může vést k dlouhodobé stagnaci, zvláště
v zemích postižených krizí.
Laura Solanko, Lauri Vilmi
The transformation of global energy markets
Proměna celosvětových energetických trhů
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 87, (2013) No. 1, p. 57-66
Příspěvek stručně charakterizuje hlavní změny globálního trhu s energií v posledním desetiletí, věnuje
se nárůstu podílu celosvětové spotřeby energií a paliv ze strany asijských států (zejména Číny),
vzrůstající globální energetické účinnosti a zvýšenému používání zemního plynu a obnovitelných
zdrojů energie. Dále charakterizuje mezinárodní obchodní toky s energií, analyzuje růst produkce ropy
a zemního plynu v USA a jeho potenciální cenové dopady i problematiku těžby nekonvenční ropy a
plynu.V závěru autoři shrnují důsledky těchto změn pro Evropu a Finsko. - Pozn.
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David Tramba
Vítězové a poražení krize
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 17, s. 37-41
K důvodům i důsledkům odlišného hospodářského vývoje v různých částech světa v posledních pěti
letech. Pohled na očekávaný hospodářský růst vybraných regionů světa (zejména porovnání stagnující
Evropy s Afrikou jako nejdynamičtějším regionem, situace v USA a ve vybraných asijských státech);
příklady rostoucích a perspektivních zemí pro zahraniční investory i pracovníky a zemí, které si
v uplynulých pěti letech výrazně hospodářsky polepšily. Exportní šance pro české podniky; perspektiva
podnikání a investic v dynamicky rostoucích ekonomikách Asie, Latinské Ameriky a Afriky.

Informatika. Počítače
Pavel Bönisch
Internetová kriminalita
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 4, s. 10-11
K činnosti RIK (referátu internetové kriminality) v rámci Celní správy, aspekty vyhledávání a
dokumentování informací o protiprávní činnosti na internetu. CITES.
Norbert Häring
Vorsicht vor den Excel-Freaks!
Pozor na excelové nadšence!
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 82 (29.4.2013), S. 13
Rizika užívání Excelu, který nebyl původně určen k náhradě sofistikovaných počítačových programů jednoduchá obsluha svádí k přehlížení okamžiku, kdy už jsou jeho funkce na komplikovanější (např.
ekonometrické) operace nedostatečné. Případy nesprávné aplikace Excelu provázené vysokými
ztrátami či chybnými statistickými závěry.
Daniel Suchý
Zmeny zaplatí dav : crowdfunding
Trend, Sv. 23, (2013) č. 16, s. 48-49
Crowdfunding, k projektům financovaným prostřednictvím internetových komunit; legalizace
crowdfunding kapitálu v USA, dárcovské sociální sítě v SR a ČR. Rozhodování občana formou
davového financování.

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Jan Němec
Šlus s eurem, volají němečtí profesoři
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 20, s. 36-37
Přístup nové německé politické strany Alternativa pro Německo vedené profesorem ekonomie B. Luckem
k řešení krize eura zrušením eurozóny v její současné podobě a jejím řízeným rozdělením. Dle mínění
stoupenců strany společná měna Evropu rozděluje a přispívá k jejímu rozpadu. Dále zvažování
potenciálního úspěchu strany v nadcházejících parlamentních volbách.
Tony Barber ... [et al.]
The future of the European Union
Budoucnost Evropské unie
Financial Times, Vol. 2013, No. 38231 (9.5.2013), sep. sect. (4 p.)
Hospodářské a politické problémy Evropské unie a hledání východisek, dohoda o volném obchodu
mezi EU a USA, vývoj v jižních členských státech, bankovní unie, fiskální unie, politické reformy,
zahraniční politika, úloha Velké Británie, imigrace aj.
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Petra Pelantová
Až nám vrátí, co nám dluží... : zahraniční pohledávky ČR
Euro, Sv. 2013, č. 19, s. 26-29
Problematika vymáhání zahraničních pohledávek ČR. K nedávnému vývoji kauz týkajících se
jugoslávských, íránských, ruských a kubánských dluhů vůči ČR; právní spory se společnostmi Rondex
Finance a Raffels a výsledky spolupráce s dalšími zprostředkovateli deblokace dluhu; fungování
meziresortní komise k vymáhání zahraničních pohledávek.
Deutsche Bundesbank
Die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2012 = Germany's balance of payments in 2012
Německá platební bilance v roce 2012
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 3, S. 15-29
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 3, p. 15-28
Příspěvek představuje vývoj zahraničněobchodních aktivit Německa v roce 2012 a jejich promítnutí
do platební bilance za tento rok. Nárůst přebytku běžného účtu na 7 % HDP ve zkoumaném roce, silná
exportní výkonnost, dopady dluhové krize eurozóny a pokračující recese některých ekonomik na
německou platební bilanci. Analýza vývozu a dovozu zboží, služeb a kapitálu a charakteristika
obchodní bilance, nepříznivý vývoj v oblasti přeshraničních služeb. Determinanty vývoje finančního
účtu Německa (kapitálové toky ke zmírňování finanční a dluhové krize), portfoliové investice, přímé
investice, ostatní investice. Nákupy nemovitostí německými nerezidenty a rozbor tohoto vývoje. Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu.
Miroslav Kollár
Jak bude investovat Mezinárodní měnový fond?
Euro, Sv. 2013, č. 19, s. 52-53
Seznámení se změnami ve strategické alokaci finančních aktiv MMF získaných prodejem části zlatých
rezerv a jejich zdůvodnění. MMF se jako účastník diskusí o nové regulatorní architektuře finančních
trhů a snah o větší stabilitu finančních trhů může zasadit o lepší nastavení vztahů mezi investoremstřadatelem a správcem aktiv i o zlepšení praktik dlouhodobého investování.
Jan Chmela
Potíže s perlinkou
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 5, s. 16-17
K případu odhalování dovozu podhodnocené perlinky (otevřená síťovina ze skleněných vláken) z ČLR.
Postup celní správy, zpochybnění celní hodnoty, výzva k dozajištění celního dluhu, důkazní řízení
(a dokumenty) k původně deklarované ceně perlinky, cenová "specifika" kupní smlouvy.
By Joshua Chaffin
Solar flares
Sluneční erupce
Financial Times, Vol. 2013, No. 38232 (10.5.2013), p. 7
Brusel se připravuje na rozhodující střet s Čínou kvůli dovozu solárního zařízení. Komisař pro obchod
Karel De Gucht navrhuje zavedení prozatímních cel, protože solární panely jsou v Evropě prodávány
pod cenou. Některé firmy v EU mají však z připravovaných opatření obavy, protože jsou
subdodavateli pro čínskou výrobu a obchodní válka by jim mohla uškodit.
Adam Krčál
Vývoj vnějších ekonomických vztahů České republiky a vliv ekonomické diplomacie
Scientia et Societas, Sv. 9, (2012) č. 1, s. 54-78
Autor seznamuje s tím, jak se po makroekonomické stránce vyvíjely vnější ekonomické vztahy ČR
v době ekonomické krize, zvláště s ohledem na zahraniční obchod, a jakým způsobem mohly být
ovlivněny nastavením ekonomické diplomacie a jejími nástroji (zejména státní podporou exportu).
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Nejprve se zabývá vývojem bilaterálních a multilaterálních vnějších ekonomických vztahů ČR,
analyzuje vývoj mezinárodního obchodu se službami (1993-2011), vývoj pohybu kapitálu, zapojení
naší země do zahraniční rozvojové pomoci a účast v mezinárodních organizacích ekonomického
charakteru. Dále charakterizuje vývoj obchodní bilance ČR. Následně se zabývá ekonomickou
diplomacií a jejím řízením, větší prostor je věnován systému podpory exportu. Zároveň je provedeno
kvantitativní a kvalitativní zhodnocení vlivu ekonomické diplomacie na vývoj vnějších ekonomických
vztahů ČR. - Pozn.
Adolf Šalek
Zapomenutá celničina
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 4, s. 14-15
Historický pohled na činnosti v kompetenci celní správy; akcíz čili potravní daň na čáře (spotřební
městská daň), čára potravní daně, boleta, paušál potravní daně, vyclívací pošty, známky potravní daně.
Činnost celníků dle celního zákona z roku 1927, postavení příslušníků finanční stráže, celní okrsky.

Podnik a podnikání
Michael Pfaffermayr, Matthias Stöckl and Hannes Winner
Capital structure, corporate taxation and firm age
Kapitálová struktura, zdanění právnických osob a stáří podniku
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 1, p. 109-135
Studie přináší analýzu souvislostí mezi zdaněním právnických osob, stářím podniku a jeho
zadlužením. Autoři využívají standardní model volby kapitálové struktury dle zdanění právnické
osoby a zaměřují se na financování a typická investiční rozhodování podniků. Model naznačuje, že
míra zadlužení je kladně propojena se sazbou daně z příjmů právnických osob a negativně se stářím
firmy. Dále predikuje, že daňové zvýhodnění dluhového financování podniku je významnějším
faktorem pro starší než pro mladší podniky. Autoři tyto hypotézy empiricky testují na obsáhlém
vzorku podniků ze 35 evropských zemí a v závěru seznamují se zjištěními a podávají jejich výklad. - Pozn.
David Šimek, Magdaléna Vyškovská
Daně a právo při podnikání českých firem v Rusku
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 10, s. 37-40
Nejčastější možnosti podnikání v Rusku (krátkodobé, dlouhodobé), pracovní povolení pro občany ČR
(režim vysoce kvalifikovaného specialisty, standardní režim pracovního povolení), důchodové a
zdravotní pojištění českých zaměstnanců působících v Rusku. Zdanění příjmu českých podnikatelů
v Rusku, stálá provozovna českého podnikatele v Rusku, sazba daně z příjmů právnických osob,
vybrané aspekty financování dceřiné společnosti, převod finančních prostředků (pasport sdělky).
Lucie Knyblová
Specifika společností se zahraniční majetkovou účastí
Účetnictví, Sv. 2013, č. 5, s. 45-49
Obchodní společnosti se zahraniční majetkovou účastí mají mnoho společných specifik. Téměř
pravidlem je např. používání skupinového účetního softwaru, což s sebou přináší nemálo komplikací.
Běžné je i vyplácení příjmů či cestovních náhrad zahraničním jednatelům, vysílání zaměstnanců,
vyplácení dividend či placení licenčních poplatků do zahraničí atd. V článku se rozebírají nejčastější
charakteristické oblasti.
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Pojišťovnictví. Sociální péče
Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková
Current changes in the role of the insurance sector
Současné změny v postavení odvětví pojišťovnictví
Acta VŠFS, Vol. 7, (2013) No. 1, p. 31-45
Autoři analyzují dopady procesu globalizace a projevů finanční a ekonomické krize na finanční trhy a
zejména na odvětví pojišťovnictví, které je nuceno k rychlejší dynamice strukturálních změn.
Diskutovány jsou adekvátnost aktuálních regulačních opatření pro finanční trhy a pojišťovnictví
zvláště, důsledky zavádění opatření na ochranu spotřebitele a antidiskriminačních opatření včetně
hledání rovnováhy mezi vyšší vnitřní stabilitou a klientskou bezpečností na straně jedné a účinností
pojištění pro klienty a efektivností činnosti pojišťoven na straně druhé. Dále jsou rozebírány také
současné vnitřní problémy odvětví a faktory ovlivňující změny v úloze pojišťovnictví. - Pozn.
Jan Přib
Důchodová reforma v České republice a doplňkové důchodové systémy
Správní právo, Sv. 46, (2013) č. 2, s. 97-118
Příspěvek je zaměřen na nové doplňkové důchodové systémy, které byly v České republice zavedeny
od roku 2013 na základě zákonů schválených již v roce 2011. Autor rozebírá důchodové spoření jako
koncepčně nový systém a doplňkové penzijní spoření jako systém obsahově navazující na dosavadní
penzijní připojištění se státním příspěvkem. Všechny doplňkové důchodové systémy provozují
penzijní společnosti, které mají povolení České národní banky. - Pozn.
Veronika Sequensová
Kdo pobírá příspěvky na bydlení v České republice
Statistika & my, Sv. 3, (2013) č. 2, s. 32-33
Statistický pohled na výdaje nízkopříjmových domácností na bydlení, resp. poskytování státního
příspěvku na bydlení určeného domácnostem, které vynakládají na bydlení vyšší podíl svých příjmů,
než je hranice stanovená zákonem za období 2010-2011. Ke stanovení výše příspěvku, nejčastější
příjemci příspěvku, počet domácností pobírajících příspěvek a jeho průměrná výše.
Barbara Gillmann
Kindergeld kostet doppelt
Přídavky na dítě stojí dvojnásobek
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 83 (30.4.2013), S. 8-9
Podle odborné expertízy nepřispívá současná rodinná politika v Německu ke zvýšení porodnosti - v důsledku
navýšení přídavků na dítě se snižuje pracovní nabídka matek/rodičů a platby na daních a sociálních
odvodech. Zdůrazněno je, že státu se vyplatí výstavba předškolních dětských zařízení, což prospívá
dětem i rodinným a veřejným rozpočtům. Výše přídavků na dítě/děti, informativně o historii přídavků
na dítě v Německu od roku 1955.
Tomáš Plhoň
Konec hamižných našeptavačů : dlouho očekávané omezení nekalé praxe finančních poradců je
konečně tady
Euro, Sv. 2013, č. 21, s. 24-25
Charakteristika připravované novely zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích,
kterou čeká druhé čtení v Poslanecké sněmovně, a stručné seznámení s podmínkami, jež do praxe
finančních poradců zavádí s cílem zvýšit transparentnost a posílit ochranu spotřebitele. K nesouhlasu
s regulací provizí v rámci odměňování zprostředkovatelů; k očekávané nové evropské směrnici
o sjednocení pravidel finančního poradenství v celé EU.
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
Christian Hunziker
Studenten willkommen
Přivítat studenty
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 76 (19.4.2013), S. 33
Nedostatečné ubytovací kapacity univerzitních měst v Německu jsou příslibem potenciálu dlouhodobě
výhodných přímých i nepřímých investic do studentského bydlení.
Miroslav Zámečník
Už zase budeme bydlet v bublinách
Euro, Sv. 2013, č. 19, s. 38-41
Oživení realitního trhu a potenciální realitní bublina v USA živená zejména institucionálními
investory. Situace realitního trhu a vývoj cen nemovitostí v delším časovém úseku v dalších státech
(Ukrajina, Srbsko, Rusko, Skandinávie, Nizozemsko, Estonsko, Německo). Česko a vývoj na
nemovitostním trhu, hypotéky a refinancování za nízké úrokové sazby. -- K refinancování hypoték a
objemu nesplácení hypoték v ČR viz příspěvek na s. 36-37.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Richard Blundell, Antoine Bozio and Guy Laroque
Extensive and intensive margins of labour supply : work and working hours in the US, the UK
and France
Extenzivní a intenzivní změny nabídky práce : práce a pracovní doba v USA, ve Velké Británii a
ve Francii
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 1, p. 1-29
Studie analyzuje vývoj (uplatněné) nabídky práce prostřednictvím údajů o změnách intenzivního a
extenzivního charakteru ve třech zemích - USA, Velké Británii a Francii - v období 1977-2007. Autoři
nejprve přinášejí teoretický pohled na definování a měření extenzivních a intenzivních změn nabídky
práce (tj. změny míry zaměstnanosti a změny odpracované doby u pracujících osob), seznamují
s použitými daty a přehledem trendů v celkovém počtu odpracovaných hodin ve zkoumaných státech
od roku 1968. Dále se zabývají statistickým rozkladem a porovnáním změn nabídky práce dle věku a
pohlaví, zprostředkují detailní pohled na změny nabídky práce ve třech hlavních etapách životního
cyklu a zaměřují se na specifické znaky práce v souvislosti s mladými pracovníky, ženami s malými
dětmi a se staršími pracovníky blížícími se k důchodu v jednotlivých zemích. V závěru systematickým
způsobem vykládají situaci britského, amerického a francouzského trhu práce v roce 2007 a jeho změn
v předchozích třech desetiletích. - Pozn.
Generation jobless : youth unemployment
Generace bez práce : nezaměstnanost mladých
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8833, p. 49-50, 52
Ve světě nepracuje téměř 300 mil. lidí ve věku od 15 do 24 let. Příspěvek se zaměřuje na otázku, co
způsobilo tuto epidemii nezaměstnanosti a co ji může zmírnit. -- Viz i článek na s. 9. -- Český překlad
článku pod názvem Učit se nechtějí a práci jim nikdo nedá viz čas. Ekonom č. 20/2013, s. 46-49.
Perrine Fréhaut
Short-time working schemes in France and Germany : how do they differ?
Programy krátké práce ve Francii a v Německu : čím se liší?
Trésor-economics, Vol. 2012, No. 107, p. 1-8
Studie porovnává program krátké práce (Kurzarbeit), který v Německu výrazně napomohl k omezování
nezaměstnanosti během nedávné krize, s francouzským veřejným programem podpory krátké práce
(APLD). Zabývá se významem těchto programů a jejich užitím v době recese, hledá odlišnosti a
analyzuje cyklické, strukturální a institucionální faktory ovlivňující intenzitu této pomoci. Srovnává

25

Dokumentace českého a zahraničního tisku
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

také průměrnou dobu trvání epizod krátké práce, celkové náklady programu, komplikovanost systému
a nástroje vnitřní flexibility v obou zemích. - Pozn.
By Tobias Buck
Stuck on the sidelines
Na vedlejší koleji
Financial Times, Vol. 2013, No. 38219 (25.4.2013), p. 5
Nezaměstnanost ve Španělsku dosahuje rekordní výše, přičemž velký problém představuje především
nezaměstnanost mladých, která se blíží 55 %. Stále rostoucí řady mladých bez kvalifikace a bez práce
představují hrozbu pro španělskou ekonomiku a také pro strukturu španělské společnosti. Vláda si
konečně začíná uvědomovat krizovou situaci a přichází s řadou opatření.
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 6/2013
Práce studentů o prázdninách - letní brigády. Praktická řešení k práci studentů o prázdninách.
Dovolená; praktická řešení. Pomoc při insolvenci, zákonné právo zaměstnance na uspokojení
splatných mzdových nároků. Předstírání práce - falšování docházky. Dohoda o ukončení pracovního
poměru se zpětnými účinky. Jak hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb (1.). Tři daňová
znevýhodnění starobních důchodců. Odstupné (1.).

Právo
Peter Mišúr
Evropská komise předložila přezkum směrnice o nekalých obchodních praktikách
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 5, s. 148-153
Směrnice 2005/29/ES, která kodifikovala různorodý soubor právních aktů postihujících agresivní
obchodní praktiky napříč Evropskou unií a chrání spotřebitele před nekalými obchodními praktikami,
má za sebou pět let účinnosti. Evropská komise představila v březnu 2013 komplexní analýzu
předmětné směrnice a jejího vymáhání v jednotlivých členských státech EU a také plány své další
činnosti v této oblasti, o nichž článek informuje. - Pozn.
Oldřich Řeháček, Milan Vrba
K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle insolvenčního zákona
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 9, s. 305-312
S neúčinností právních úkonů dle insolvenčního zákona je spojeno několik otázek, které jsou
tuzemskými vrcholnými soudy zodpovídány zcela rozdílně až protichůdně. Autoři upozorňují, že na
této skutečnosti nic nemění ani rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu, kterými by měly být tyto
rozpory vyřešeny a soudní rozhodovací praxe sjednocena. - Pozn.
Viktor Šmejkal
Legislativní zkratka "daň" nebo legální definice daně?
Daně a finance, Sv. 2013, č. 1, s. 3-19
Rozbor zaměřený na vymezení a existenci definice pojmu daň v českém právním řádu; zákonná
definice daně, "sága o legislativní zkratce". Hledání právní definice daně (specifika právní definice,
daň a její možné definice, koexistence ekonomické a právní definice daně). Negativní vymezení daně
(clo, poplatky a příslušenství). - Pozn.
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Martin Svatoš
Mediace hlásá: konec drahým sporům
Euro, Sv. 2013, č. 18, s. 60-61
K zavedení mediace - alternativního způsobu řešení sporů mimosoudní cestou - v Česku. Autor
v příspěveku shrnuje funkci mediátora, výhody mediace oproti soudnímu řízení a vyzdvihuje zejména
úsporu finančních nákladů, rychlost a efektivitu mediace. Krátce k odhadům počtu, úspěšnosti a
ušetřeným nákladům mediace ve Velké Británii, Itálii a Nizozemsku.
Pavel Šturma
Nová společná politika Evropské unie v oblasti mezinárodních investic (uzavírání smluv a rozdělení
odpovědnosti mezi EU a členskými státy)
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 5, s. 129-133
Nová společná politika EU v oblasti mezinárodních investic, odpovědnost EU a/nebo státu vůči
investorovi za porušení pravidel na ochranu investic, návrh nařízení o rozdělení finanční odpovědnosti
z řešení investičních sporů. - Pozn.
Markéta Whelanová
Tvorba a implementace práva EU v České republice a vybraných členských státech EU
Správní právo, Sv. 46, (2013) č. 2, Legislativní příloha č. I/2013, s. 2-22
Problémy s implementací práva EU do vnitrostátního právního řádu řeší nejen Česká republika, ale
i ostatní členské státy EU. Některé členské státy, zejména ty "nové", zavedly pro implementaci práva
EU centralizované systémy, tj. obvykle vytvořily jediný orgán pro koordinaci implementace. Jiné
členské státy, zejména ty "staré", nechávají odpovědnost a provedení na příslušných ministerstvech.
Ukazuje se, že využívání rozdílných systémů nemá vliv na úspěšnost implementace. - Pozn.
Matěj Šandor, Pavel Černý
Vybrané rozsudky Soudního dvora Evropské unie ve věci státních podpor v oblasti energetiky
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 25-39
Příspěvek přibližuje šest vybraných rozsudků Soudního dvora EU týkajících se státních podpor
v oblasti energetiky. Autoři seznamují s jejich skutkovou podstatou a případnými žalobními důvody,
odůvodněním a závěry soudu a poukazují na výkladové problémy jednotlivých ustanovení regulujících
oblast energetiky v EU. V krátkosti také charakterizují obecné rysy evropské energetické politiky a
úpravu státních podpor a jejich podmínky v rámci EU. - Pozn.
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech
Jurisprudence, 2013, roč. 22, č. 4
Osvobození správy fondů kolektivního investování od daně z přidané hodnoty – systémy důchodového
zabezpečení v zaměstnání : předběžné otázky podané First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené
království. Wheel Common Investment Fund Trustees a další v. Commissioners for Her Majesty’s
Revenue and Customs.
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 7. března 2013
C-424/11
Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 10
Správní a trestní stíhání za daňový delikt : předběžné otázky podané rozhodnutím Haparanda tingsrätt
(Švédsko). Trestní řízení proti H. A. Franssonovi.
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 26. února 2013
C-617/10
Zkratky a vysvětlivky
ESD – Evropský soudní dvůr
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství (oficiální název)
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)
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Statistika. Demografie. Sociologie
Hana Adámková
Indexy spotřebitelských cen v roce 2012
Statistika & my, Sv. 3, (2013) č. 2, s. 30-31
Detailní pohled na vývoj spotřebitelských cen v roce 2012, statistika cenového vývoje u hlavních
položek spotřebního koše. Průměrná míra inflace ve zkoumaném roce dosáhla 3,3%, autorka
informuje o tom, co působilo na její zvyšování/snižování.
Jakub Fischer ... [et al.]
Sustainable development indicators at the regional level in the Czech Republic
Ukazatele udržitelného rozvoje na regionální úrovni v ČR
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 1, p. 5-18
Příspěvek se věnuje metodologickým aspektům měření udržitelného rozvoje na národní a regionální
úrovni v ČR. Přináší výsledky počáteční fáze projektu, jehož cílem bylo přizpůsobit soubory
národních indikátorů udržitelného rozvoje pro regiony ČR (na úrovni NUTS 3) a verifikovat jejich
dostupnost a použitelnost pro další statistické zpracování. Vytvořený upravený soubor indikátorů bude
používán v dalších analýzách, např. regionálního porovnání udržitelného rozvoje a vytvoření
regionálního kompozitního indikátoru udržitelného rozvoje.

Účetnictví
Andreas Noodt, Jessica Grede
Der Welt ändert sich - die Rechnungslegung auch : der Weg zur integrierten Berichterstattung
Svět se mění - účetnictví také : cesta k integrovaným účetním výkazům
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 14, S. 714-717
Integrované účetní výkaznictví. Popis současného stavu podnikového výkaznictví v Německu jednak
připomíná zohledňované účetní standardy, dále pak také zákonné či dobrovolné zvláštní či dodatkové
situační zprávy dle požadavků zákazníků, bank, investorů. "Mnohasměrný" nárůst požadavků na
transparentnost vede k požadavkům na integrované výkaznictví, představena je historie a rámcová
koncepce souhrnného výkaznictví IIRC (International Integrated Reporting Council, zal. v roce 2010),
která by měla slučovat finanční a nefinanční informace a poskytovat je v konzistentní podobě současně se příspěvek zabývá nezbytnými předpoklady realizace integrovaného podnikového
výkaznictví. Založení americké SASB (Sustainability Accounting Standards Board) v roce 2012. - Pozn.
Jiří Strouhal
Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS v příkladech. [1.]
Účetnictví, Sv. 2013, č. 5, s. 35-44
Text je zaměřen na vybrané rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS, a to na příkladech
oceňování hmotného majetku (standardy IAS 16, IAS 40), komponentního přístupu k odpisování
versus tvorby rezervy na opravy hmotného majetku (standardy IAS 16, IAS 37), vykazování
finančního leasingu z pozice nájemce (standard IAS 17) a výkaznictví finančního majetku (standardy
IAS 39, IFRS 9). -- Dokončení článku v příštím čísle.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 6-7/2013
Oceňování majetku vlastními náklady. Nedobytné pohledávky, daň z příjmů a účetnictví. Nájem
podniku - smlouva a účtování. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Daňová evidence opravy a udržování majetku.

28

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Veřejná správa
Martin Kopecký
K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů
Správní právo, Sv. 46, (2013) č. 2, s. 88-96
Autor se v článku věnuje rozboru situací, kdy zákon zřizuje nebo umožňuje zřizovat k organizačním
jednotkám státu, které označuje za správní úřady, pracoviště nebo jiné útvary, které mají oproti
územní působnosti takového správního úřadu jen omezenou územní působnost. Počet takových úprav
v platné legislativě velmi narostl, avšak bezdůvodně nejsou respektována alespoň základní společná
pravidla pro vytváření útvarů správních úřadů. - Pozn.
Markéta Šumpíková ... [et al.]
Outsourcing by private and public organisations : how much could public bodies learn?
Outsourcing u soukromých a veřejných organizací : co se mohou veřejné organizace naučit?
Acta VŠFS, Vol. 7, (2013) No. 1, p. 63-79
Analýza zkušeností s outsourcingem interně zajišťovaných služeb v soukromých a veřejných
organizacích v ČR a na Slovensku. Autoři nejprve stručně uvádějí do problematiky a konceptu
outsourcingu ve vztahu k praxi v soukromém a veřejném sektoru, dále prostřednictvím průzkumů
v terénu z období 2011-2012 mapují situaci outsourcingu a jeho řízení ve veřejných organizacích v ČR
a v SR a následně se věnují praxi outsourcingu v soukromém sektoru v ČR. V závěru porovnávají
provádění a efektivitu outsourcingu v soukromém a veřejném sektoru.
Lada Jouzová
Podnikání zaměstnanců územních samosprávných celků
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 5, s. 34-38
Definice a znaky podnikatelské činnosti, posuzování právního postavení zaměstnanců ÚSC pro účely
podnikání (výkon správních činností, rozšířené povinnosti úředníka), možnosti přivýdělku úředníka,
podnikání se souhlasem ÚSC (rozlišování zaměstnanců/úředníků ÚSC).

Veřejné finance. Rozpočet
Chris Giles and Robin Harding
Austerity is hurting. But is it working?
Úsporná opatření bolí. Ale jsou účinná?
Financial Times, Vol. 2013, No. 38221 (27.4.2013), p. 7
Článek přináší shrnutí názorů zastánců a odpůrců úsporných kroků vlád vyspělých zemí. Stručně také
popisuje cestu šesti zemí (Británie, Japonsko, Španělsko, USA, Irsko a Estonsko) z recese a hodnotí,
nakolik úspěšný byl jejich úsporný program.
Don't mention the debt : Japan's public debt
Nemluvte o dluhu : japonský veřejný dluh
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8834, p. 66
Strategii označovanou jako "Abenomie" tvoří dočasný fiskální stimul, monetární uvolnění a
strukturální reforma. Mnozí však mají za to, že japonská ekonomika potřebuje ještě dlouhodobější
fiskální konsolidaci, která by řešila velký veřejný dluh země. Žádné radikální kroky se však v souvislosti
s nadcházejícími volbami nedají od vládního výboru pro fiskální politiku očekávat.
von Jürgen von Hagen
Europa macht sich Illusionen
Evropa si dělá iluze
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2013, Nr. 16, S. 14-15
Kritický pohled na stále nekončící dluhovou krizi v eurozóně popírá jednotlivé instrumenty a praktiky
společné evropské měnové politiky, které ne(po)vedou k řešení a znamenají značné riziko pro
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zadlužené země i jejich věřitele. Porovnána je např. dlouhodobá kapacita zadlužení federativních států
obdobné velikosti (USA, Kanada), jako konstrukčně nevyhovující je označen dluhový fond eurozóny
(je nastaven na pouze dílčí zadlužení v eurozóně, stabilizační mechanismus nepočítá se zadlužením
většího počtu velkých zemí), jistotou pro zadlužené už nemůže být ani Německo či Francie
(zadluženost i těchto "pilířů" překročila únosnou mez, což postupně budou zhoršovat např. nároky
sociálních systémů) - a jako kontraproduktivní je vnímán systém kolektivní "občiny", kdy pomocný
program umožňuje přístup k daňovým prostředkům jiné země, což spíše zadlužené země motivuje
k ještě většímu zadlužení. Vlastně ani není dostatečný zájem na prosazování stanovených pravidel,
důležité je uhlazovat případné konflikty; Evropská komise se zaměřuje pouze na formální dodržení
cílů bez ohledu na strukturální či dlouhodobý fiskální vývoj podporované země. Fiskálním paktem
vynucené odevzdání fiskální zodpovědnosti přiměje vlády vynucovat si finanční pomoc s odůvodněním,
že jejich dluhová krize má původ v plnění fiskálních předloh a zadání ze strany EU - a tlak na
poskytování pomoci ze stabilizačního fondu bude stále narůstat. - Přetištěno z FAZ, Frankfurt n. M.,
z 8. dubna 2013.
Martin Mana
Financování výzkumu a vývoje
Statistika & my, Sv. 3, (2013) č. 3, s. 26-27
Seznámení s dynamikou vývoje financování výzkumu a vývoje v ČR za období 1995-2011. GERD
(Gross domestic expenditure on R&D), jednotlivé zdroje financování a jejich relativní význam, růst
významu zahraničního financování a změna struktury veřejného výzkumu v ČR. Krátce k mezinárodnímu
srovnání intenzity výzkumu a vývoje dle GERD jako % HDP. -- Viz také Výdaje na vědu a výzkum
v EU27 a ČR na s. 24-25 a článek Veřejný výzkum a vývoj na s. 28-29.
Martin Kohout, Petr Kain
Kalouskovy dluhopisy mají vysoký výnos na úkor daňových poplatníků
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 92 (14.5.2013), s. 19
K nové emisi spořicích státních dluhopisů pro domácnosti v ČR z května 2013. Pohled na přednosti,
nevýhody a míru zhodnocení této emise pro investory, informace o výnosech dle jednotlivých typů
spořicích dluhopisů. -- K poptávce po spořicích dluhopisech viz HN č. 93/2013 (15.5.2013), s. 13 a
HN č. 98/2013 (22.5.2013), s. 17. -- Reakce MF na článek viz HN č. 95/2013 (17.5.2013), s. 10.

Zemědělství
Áron Török, Attila Jámbor
Agri-food trade of the new member states since the EU accession
Zemědělsko-potravinářský obchod v nových členských státech po vstupu do EU
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 59, (2013) No. 3, p. 101-112
Analýza dopadů přistoupení k EU v letech 2004 a 2007 na zemědělsko-potravinářský zahraniční
obchod nových členských států. Autoři se zvláště zaměřují na zjevnou komparativní výhodu
jednotlivých zemí a zjišťují vývoj specializace a stability jejich agrárního zahraničního obchodu dle
Balassova indexu. Shrnují strukturální změny agrárního zahraničního obchodu a jejich faktory, trendy
vývoje obchodní bilance nových členských států se státy EU-15 a analyzují vývozní a dovozní
strukturu a její případnou koncentraci. - Pozn.
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Životní úroveň
Šárka Šustová, Martin Zelený
At work..., and poor? : a look at the Czech working poor population in the Living conditions
survey (EU-SILC)
V práci a chudí? : pohled na české pracující chudé prostřednictvím šetření Životní podmínky
(EU-SILC)
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 1, p. 56-70
Problematika pracující chudoby v Česku. Příspěvek analyzuje nízkovýdělkové zaměstnance a sociální
situaci jejich domácností na základě dat národního průzkumu o příjmech a životních podmínkách EUSILC z roku 2011. Autoři nejprve vyhodnocují chudobu dle příjmů ze zaměstnání a dle celkového
osobního příjmu na úrovni jednotlivce a dále na úrovni domácnosti (také dle ekvivalizovaného
disponibilního příjmu domácnosti). Věnují se také materiální deprivaci jako ukazateli sociální situace
jedinců a jejich domácností a její výši v jednotlivých podskupinách. - Pozn. -- K tématu také viz čas.
Statistika & my, č. 3/2013, s. 38-39.
Manos Matsaganis and Chrysa Leventi
The distributional impact of the Greek crisis in 2010
Distribuční dopad řecké krize v roce 2010
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 1, p. 83-108
Předpokládá se, že těžká hospodářská krize postihující Řecko bude mít významný sociální dopad
způsobený zejména vyšší nerovností a nárůstem chudoby. Autoři modelovým způsobem kvantifikují
distribuční dopady úsporných opatření ke snižování rozpočtového schodku a velké hospodářské recese
v roce 2010 v Řecku. V souvislosti s úspornými opatřeními zvažují změny v oblasti daní,
důchodových dávek a platů ve veřejném sektoru, s ohledem na krizi zohledňují důsledky nárůstu
nezaměstnanosti a inflace i nižší příjmy v soukromém a živnostenském sektoru. Následně simulují
dopad těchto změn na distribuci příjmů a porovnávají změny v distribuci příjmů v roce 2010 ve vztahu
k roku 2009. Zjišťují také, zda byly ztráty v příjmech spravedlivě rozděleny mezi jednotlivé příjmové
skupiny a jak bylo břemeno úspor rozděleno mezi příjmové a věkové skupiny obyvatel. - Pozn.

Ostatní
Tomáš Pergler
Kdo otálel, promeškal : hospodaření církví
Euro, Sv. 2013, č. 18, s. 26-27
Ke vzrůstajícímu zájmu o správu finančních prostředků z finanční náhrady, kterou bude
římskokatolická církev dostávat na základě zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, ze
strany bankovních domů v ČR. Dlouhodobá spolupráce katolické církve s Českou spořitelnou.
Karel Štícha ; [rozhovor vedl] Tomáš Pergler
Musíme státu dokazovat, jak nás okradl
Euro, Sv. 2013, č. 21, s. 36-39
Rozhovor s ekonomem pražského arcibiskupství K. Štíchou o aktuálních otázkách spojených
s připravovanými a podávanými výzvami o vydání majetku dle zákona o majetkovém vyrovnání státu
s církvemi, o jejich dokumentační a administrativní náročnosti a personálním zajištění. Dále se zabývá
strategickými finančními plány diecézí, investováním peněžních náhrad a solidárním fondem, lesním
hospodářstvím i dalšími podrobnostmi o správě a hospodaření s majetkem navraceným Arcibiskupství
pražskému. -- K nálezu Ústavního soudu k zákonu o církevních restitucích viz HN č. 107/2013
(4.6.2013), s. 7.
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Daně
27201
Jana Pilátová a kolektiv
Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 2013
Olomouc : ANAG, 2013, 351 s. ;
Charakteristika daňové evidence, její obsah a forma. Složky majetku a závazků, jejich ocenění a
evidence (hmotný a nehmotný majetek, zásoby, pohledávky, finanční majetek, závazky, rezervy,
mzdová evidence). Evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných nákladů. DPH, daň silniční,
daň z nemovitostí. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Přechod z daňové evidence na vedení
účetnictví (také opačný postup). Řešené příklady z praxe a odpovědi na otázky. - 9. aktualiz. vyd. Související předpisy. - ISBN: 978-80-7263-772-0 (brož.)
27167
Jaroslav Sedláček
Daňová evidence podnikatelů 2013
Praha : Grada, 2013, 131 s. : il.
Základní informace o vedení daňové evidence, o jejích výhodách a nevýhodách ve srovnání s účetnictvím
a o jejím uplatnění při sestavování přiznání k dani z příjmů. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují a směřují ke konečnému zjištění základu daně z příjmů podnikatele. Z obsahu: metody
daňové evidence, vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních složek evidence a komplexní příklad
s postupem vedení evidence podnikatele v průběhu zdaňovacího období a s příkladem sestavení
daňového přiznání. - 10. vyd. - ISBN: 978-80-247-4624-1 (brož.)
27186
Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12.2012 s paralelním vyznačením změn od
1.1.2013 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 1209 s.
Znění výše uvedených zákonů, pokynů, informací MF a Generálního finančního ředitelství a vyhlášek
v oddílech daně, účetnictví a cestovní náhrady. - Na titulním listu ještě uvedeno: Zákony o daních z příjmu;
Dani z přidané hodnoty; Spotřebních daních; Dani silniční; Dani dědické, darovací a z převodu
nemovitostí; Dani z nemovitostí; Účetnictví; Daňovém poradenství; Daňový řád; Ekologické daně;
Zákoník práce; České účetní standardy; Vybrané pokyny MF; Vyhlášky. - ISBN: 978-80-7357-198-6 (brož.)
27216
Svatopluk Galočík, Oto Paikert
DPH 2013 : výklad s příklady
Praha : Grada, 2013, 334 s.
Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů, doplněné komentářem a výkladem
změn od 1.1.2013. Názorné příklady z praxe, komentované přílohy (sazby zboží, služeb). - 9. vyd. ISBN: 978-80-247-4626-5 (brož.)
27176
Svatopluk Galočík, František Louša
DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, služby
Praha : Grada, 2013, 163 s.
Právní úprava přepravy. Přeprava zboží v tuzemsku a mezi členskými státy EU. Účtování DPH.
Činnost a uplatnění DPH u spedičních firem. Služby související s přepravou. Daňové doklady. Přehled
variant při přepravě zboží. Přeprava s třetími zeměmi. Vývoz. Dovoz. Opravy dopravních prostředků.
Pronájem dopravních prostředků mezi osobami z členských států a třetími zeměmi. Dodání a pořízení
nových dopravních prostředků uvnitř EU. Zvláštní režim při obchodu s "ojetými" dopravními prostředky
mezi členskými státy. Výklad problematiky je doplněn příklady z praxe a předpisy a postupy, které je
nutné dodržet při zapisování do účetnictví. - 6., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-4630-2 (brož.)
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27199
Igor Kotlán, Zuzana Machová
Konstrukce alternativního ukazatele daňového zatížení na základě Saatyho metody a jeho
využití v růstových modelech
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 89 s. : il.
Cílem práce je provést zhodnocení vlivu zdanění na dlouhodobý ekonomický růst za použití
alternativního ukazatele daňového zatížení, zkonstruovaného autory studie. Jedná se o souhrnný
multikriteriální index, který kombinuje údaje o daňových podmínkách dostupné z mezinárodně
uznávaných zdrojů (databáze OECD, Světové banky) s údaji vyjadřujícími názory daňových expertů
ze všech zemí OECD. Obsahem kapitol jsou dále způsoby měření daňového zatížení, alternativní
index daňového zatížení (World Tax Index), daňové zatížení v modelech růstu a empirická část studie,
ve které je ověřena hypotéza o existenci vlivu zdanění a zejména jednotlivých typů daní na
dlouhodobou ekonomickou úroveň a ekonomický růst. - ISBN: 978-80-86729-83-1 (brož.)
27173
Vladimír Pelc
Místní poplatky : oprávnění obcí : povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů : praktická
příručka pro obce
V Praze : C.H. Beck, 2013, xvii, 220 s.
Jednotlivé místní poplatky, možnosti a způsoby jejich ukládání obcemi a plnění poplatkových
povinností právnickými a fyzickými osobami. U každého místního poplatku jsou popsány poplatkové
prvky, příslušné právní normy, judikatura a oprávnění obcí při správě místních poplatků. Součástí
výkladu jsou také metodická sdělení MF a MV a stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve
vysvětlujícím komentáři jsou uvedeny i příklady chybně vytvořených obecně závazných vyhlášek. - 2. vyd. Obsahuje související právní předpisy. - ISBN: 978-80-7400-454-4 (brož.)

Ekonomické vědy. Ekonomie
27126
Ali Hirsa
Computational methods in finance
Výpočetní metody ve finančnictví
Boca Raton : CRC Press [Taylor & Francis Group], c2013, xxix, 414 s. : tab., grafy, vzorce
Učebnice seznamuje s klíčovými výpočetními metodami používanými pro oblast financí a objasňuje
numerické řešení soustav rovnic. Soustředí se na metody oceňování (oceňování derivátů prostřednictvím
transformačních technik, metodou konečných rozdílů, numerické řešení diferenciálních rovnic - PDE,
PIDE, pomocí simulačních metod - Monte Carlo simulace, aj.), dále na metody kalibrace modelů,
odhadů parametrů a filtrování (Kalmanův filtr aj.). - Pozn. - ISBN: 978-1-4398-2957-8 (váz.)
27205
edited by Louis-Philippe Rochon and Salewa 'Yinka Olawoye
Monetary policy and central banking : new directions in post-keynesian theory
Měnová politika a centrální bankovnictví : nové směry v postkeynesovské teorii
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, xix, 250 s. : tab., grafy, vzorce
Sborník příspěvků z konference organizované kanadskou SSHRC (Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada) v Torontu v květnu 2009. Jednotlivé příspěvky přinášejí nové zajímavé
pohledy akademických pracovníků na provádění měnové politiky v průběhu hospodářské a finanční
krize a podrobují kritice politiku centrálních bank v USA a Evropě. Autoři detailně analyzují bankovní
a měnovou politiku, v první části knihy se zaměřují na úlohu centrální banky v rámci endogenního
peněžního systému, postkeynesovský pohled na politiku úrokových sazeb, monetární merkantilismus a
organizaci finančního trhu v rozvojových ekonomikách. Druhá část knihy se věnuje analýze a
modelovému zkoumání finanční krize započaté v roce 2007 a příspěvky dále diskutují úlohu
centrálních bank v době systémové krize, rozšiřování tradičních měnověpolitických nástrojů, roli ECB
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a eura jako ochránců stability a pokrizové kvantitativní uvolňování v USA. - Pozn. - ISBN: 978-184980-735-7 (váz.)
27175
[editor] Lubomír Mlčoch a kol.
Soudobá ekonomie očima tří generací : dvacet let ekonomie na Univerzitě Karlově : sborník
z konference Dvacet let poté, konané 18. října 2010 v Institutu ekonomických studií FSV UK
V Praze : Karolinum, 2013, 148 s. : il.
Příspěvky předních akademických představitelů působících na Institutu ekonomických studií, které
byly předneseny na konferenci, konané při příležitosti 20. výročí vzniku Institutu. Sborník představuje
tematicky různorodé texty, jak příspěvky historizující, bilancující i příspěvky orientované na vývojové
proudy nové ekonomie, tak i články věnované krizi v ekonomii posledních několika let. Po předmluvě
editora L. Mlčocha a úvodním slovu emeritního ředitele M. Mejstříka následují texty jednotlivých
příspěvků. Pohled zpětným zrcátkem - vznik Institutu ekonomických studií FSV UK (K. Půlpán);
Zdroje identity a české tradice teoretické ekonomie (V. Benáček); Úvaha o paradigmatu ekonomie
jako sociální vědy (L. Mlčoch); Iracionální egoismus, racionální altruismus (J. Hlaváček); Jak
posunout ekonomii blíže člověku (M. Bauer a J. Chytilová); Co očekává veřejnost od ekonomické
teorie? (L. Rychetník); EU očima prvního Jean Monnet profesora: krize je šance? (L. Urban);
Ekonomická politika a politická ekonomie dnes (M. Gregor); Ekonometrie - exaktní či společenská
věda? (J.A. Víšek). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-2148-7 (brož.)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
27172
Vladimír Tomšík ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.)
Bankovní unie : morální hazard evropských rozměrů? : sborník textů
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2013, 125 s. : il.
První část sborníku přináší texty ze semináře z října 2012 věnovaného problematice konceptu bankovní
unie EU. Názvy příspěvků: Bankovní unie - jedna velikost nepadne všem stejně (V. Tomšík);
Komedie omylů - od krize přes bankovní unii ke Svazu (A. Michl); Bankovní unie - nebezpečný
experiment (S. Janáčková). Druhá část sborníku obsahuje překlad příspěvku ředitele Institutu pro
mezinárodní finance Ch. Dallara "Dluhová krize eurozóny je vážná", předneseného v červnu 2012.
Následuje druhá část sborníku, ve které jsou uveřejněny doplňkové texty k problematice. - Vyd. 1. Část. přeloženo z angličtiny. - (brož.) - ISBN: 978-80-87460-12-2
27168
Oldřich Šoba, Martin Širůček, Roman Ptáček
Finanční matematika v praxi
Praha : Grada, 2013, 300 s. : il.
Základními tématy knihy jsou využití jednoduchého a složeného úročení, spoření a pravidelné
investice, důchody a renty, úvěry a půjčky, investiční rozhodování nebo využití finanční matematiky
při operacích se směnkami, obligacemi, akciemi či na měnovém trhu. Výklad je doplněn praktickými
ukázkami jak z podnikové praxe, tak z řízení osobních financí. Na internetu je dostupné i výukové
video. - 1. vyd. - Výukové video dostupné na www.pef.mendelu.cz/financni_matematika. - ISBN:
978-80-247-4636-4 (brož.)
27206
Gary B. Gorton
Misunderstanding financial crises : why we don't see them coming
Nesprávné pochopení finančních krizí : proč si nevšimneme, že přicházejí
New York : Oxford University Press, c2012, xiv, 278 s. : tab., grafy
Autor v knize obhajuje názor, že američtí ekonomové v zásadě nepochopili, co jsou finanční krize a co
je způsobuje, proč k nim dochází a proč se v období 1934-2007 v USA nevyskytovaly. Ukazuje, že
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finanční krize jsou neodmyslitelnou součástí finančního systému, vrací se k počátkům finančních krizí
i bankovnictví v USA (free banking, změny v souvislosti s National Bank Acts, paniky v bankovnictví,
pojištění vkladů a vytvoření podmínek pro "klidné období" 1934-2007). Porovnává "klidné období"
bez přítomnosti systémových krizí s obdobím paniky 2007-2008 a objasňuje pravé příčiny finančního
zhroucení prostřednictvím historického a mezinárodního pohledu a analýz témat bankovních dluhů a
likvidity, úvěrového boomu, načasování krizí v rámci hospodářského cyklu, morálního hazardu a toobig-to-fail. Diskutuje způsob lepšího pochopení krizí a lepší regulační politiky k vypořádání se
s hrozbou finanční krize. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-992290-1 (váz.)
27221
Oldřich Rejnuš
Peněžní ekonomie : (finanční trhy)
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2012, 374 s. : il.
Výklad pojmů: vymezení a funkce v ekonomice, finanční instituce a jejich produkty a služby, úrokové
sazby a jejich význam, klíčové faktory fungování finančního trhu, základní druhy finančních
investičních instrumentů, "klasické" investiční cenné papíry, termínové derivátové instrumenty, cenné
papíry "standardních" fondů kolektivního investování, strukturované produkty a vývojové trendy
světového finančního systému a světové ekonomiky. Součástí výkladu je i řada řešených příkladů. 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-214-4415-7 (Vysoké učení technické : brož.)
27204
edited by David G. Mayes and Geoffrey Wood
Reforming the governance of the financial sector
Změna řízení a dohledu nad finančním sektorem
London : Routledge, 2013, xii, 302 s. : tab., grafy
Jednotlivé příspěvky s ohledem na závažné dopady nedávné finanční krize hledají odpovědi na otázky,
jak může být zlepšen dohled a řízení finančního odvětví ze strany příslušných orgánů, a dále jak by se
mělo řízení a regulace podniků a institucí působících v rámci finančního odvětví vylepšit s cílem
snížení pravděpodobnosti a nákladů budoucích krizí. Autoři vycházejí z faktu, že špatný dohled a
řízení ve finančních sektorech významně přispěly ke globální finanční krizi, a pozitivní kritice
podrobují přijatá opatření v Austrálii, na Novém Zélandu (případ Bridgecorp Finance Ltd), ve Velké
Británii, v USA a dalších zemích OECD v souvislosti s pokrizovou zkušeností a navrhují jejich
přijatelná zlepšení. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-68684-6 (váz.)

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
27179
Eva Cihelková
Aktuální otázky světové ekonomiky : proměny a governance
Praha : Professional Publishing, 2012, 247 s.
Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity národních, nadnárodních i subnárodních
subjektů. Dlouhodobé tendence ovlivnující světovou ekonomiku (internacionalizace, globalizace,
interdependence, fragmentace, homogenizace). Liberalizace soudobé světové ekonomiky (multilateralismus,
regionalismus, unilateralismus). Měnící se role subjektů světové ekonomiky (národní státy,
nadnárodní společnosti, regionální integrační seskupení, mezinárodní organizace a režimy). Změny
v relativní váze ekonomik v globálním ekonomickém systému. Mezinárodní mobilita zboží, služeb a
výrobních faktorů. Úrovně a typy governance usilující o řešení aktuálních problémů ve světové
ekonomice. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7431-104-8 (váz.)
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27079
European Commission. Directorate-General Economic and Financial Affairs ; [Jürgen Kröger]
The economic adjustment programme for Portugal : sixth review - autumn 2012
Program hospodářského přizpůsobování Portugalska : šesté hodnocení - podzim 2012
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, December 2012, 99 s. :
tab., grafy, rámečky
Zpráva informuje o postupu konsolidačního programu portugalské ekonomiky na základě šestého
hodnocení společnou misí Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového
fondu z listopadu 2012 s cílem obnovit dobrý stav veřejných financí, zlepšit konkurenceschopnost,
udržitelný růst a vytváření pracovních míst v ekonomice. Věnuje se oblastem makroekonomického
výhledu, rozpočtového vývoje, finančního rozvoje, zadluženosti firemního sektoru a situaci v bankovnictví.
Dále hodnotí realizaci programu v jednotlivých oblastech a jeho financování. - Pozn., příl. - ISBN:
978-92-79-22929-9 (brož.)
27203
by Khalid Malik
Why has China grown so fast for so long?
Proč Čína rostla tak rychle po tak dlouhou dobu?
New Delhi : Oxford University Press, 2012, xvii, 253 s. : tab., grafy, rámečky
Kniha přináší detailní pohled odborníka na rozvojovou ekonomii na současný úspěšný hospodářský
růst Číny a jeho dopad na ekonomickou teorii rozvoje. Autor analyzuje hospodářskou a společenskou
transformaci Číny v posledních zhruba třiceti letech a identifikuje klíčové společenské a ekonomické
síly, jež mohou pomoci vysvětlit "čínský zázrak". Hledá odpovědi na otázky, jaké jsou budoucí
vyhlídky této ekonomiky, zda bude růst pokračovat, zda v následujících několika desetiletích skutečně
předběhne USA a stane se největší ekonomikou světa a jak se vypořádá s dalšími problémy (usilování
obyvatel o vyšší životní úroveň, přesuny lidí ze zemědělských do městských průmyslových oblastí,
snižování nerovností, ozdravění životního prostředí aj.) - Pozn. - ISBN: 0-19-807883-8 (váz.)

Informatika. Počítače
27194
Petr Doucek, Miloš Maryška, Lea Nedomová a kolektiv
Informační management v informační společnosti
Praha : Professional Publishing, 2013, 264 s. : il.
Analýza současného trhu práce v oblasti ICT odborníků v ČR a požadavky na znalosti ICT manažerů.
Moderní trendy ve strategickém managementu. Organizační struktury - problematika vztahů
podnikové organizační struktury a strategie, kultury, personálního řízení a řízení výkonnosti
organizace. Vybrané normy a standardy. Změny a trendy v managementu ICT projektů. Krizové řízení
a práce s informacemi v nestandardních situacích (havárie, přírodní katastrofy aj.). Nová média
(virtuální komunity s dopady na život organizace). Aktuální trendy v informačním managementu. 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-097-3 (váz.)
27182
Josef Pecinovský
Windows 8 : průvodce začínajícího uživatele
Praha : Grada, 2013, 205 s. : il.
Operační systém Windows 8 a jeho možnosti v novém pracovním prostředí. Výklad v částech: hlavní
panel, jak pracovat s okny, základní nastavení, správa souborů a složek, aplikace Průzkumník,
ovládací panely, aplikace dodávané se systémem Windows 8 a spuštění Internetu Explorer 10. 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-247-4339-4 (brož.)
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27196
Michal Lalík
WWW pro každého
Praha : Grada, 2013, 166 s. : il.
Příručka přináší návod na tvorbu vlastních internetových stránek a na jejich spravování. Obsahuje
témata: tvorba WWW, jednoduché získávání doménové adresy, zprávy a monitoring WWW,
používání programu Microsoft FrontPage a umístění WWW prezentace na internet. - 1. vyd. Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-247-4528-2 (brož.)

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
27218
Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková a kolektiv
Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
Praha : Grada, 2013, 248 s.
Zhodnocení dopadů institucionální reformy EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři se zaměřují na
klíčové unijní instituce: Evropskou radu, Radu EU, Evropskou komisi, Evropský parlament a na
Soudní dvůr EU. Zvláštní kapitola je věnována institucionálnímu zajištění vnějších vztahů EU - úřadu
vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské službě pro vnější
činnost. Závěrečné zhodnocení: "postlisabonská" EU a očekávané perspektivy. - Vyd. 1. - ISBN: 97880-247-3567-2 (brož.)
27125
Harold James ; with a foreword by Mario Draghi and Jaime Caruana
Making the European monetary union : the role of the Committee of Central Bank Governors
and the origins of the European Central Bank
Vytváření Evropské měnové unie : úloha Výboru guvernérů centrálních bank a vznik Evropské
centrální banky
Cambridge : Harvard University Press, 2012, xiv, 567 s. : grafy
Historická studie, která se věnuje unikátnímu procesu měnové kooperace a sjednocení v Evropě
započatému v roce 1957 Římskou smlouvou. Detailně analyzuje a vykládá roli národních centrálních
bank a jejich guvernérů v procesu evropského měnového sjednocení v letech 1964-1993. Fórem, na
kterém guvernéři spolupracovali a připravovali měnovou unii, se stal Výbor guvernérů centrálních
bank členských zemí EHS (založený v roce 1964, ukončil činnost v roce 1993 a byl nahrazen nově
vytvořeným Evropským měnovým institutem - EMI). Kniha se věnuje pozadí jednání tohoto Výboru,
technokratickému vyjednávání ohledně EMU, činnosti Delorsovy komise a vytváření nové filosofie
centrálního bankovnictví, dále otázce praktické realizace nezávislosti centrální banky a přechodnému
období do vytvoření Evropské centrální banky. V závěru rozebírá krizi EMS v letech 1992-1993 a
odkaz Výboru guvernérů v souvislosti s vytvořením společné měny v roce 1999. - Pozn., příl. - ISBN:
978-0-674-06683-0 (váz.)

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
27127
European Commission. Directorate-General Economic and Financial Affairs
Current accounts surpluses in the EU
Přebytky běžných účtů v EU
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, 120 s. : tab.,
grafy, rámečky
Zpráva analyzuje trvale vysoké přebytky běžného účtu v několika státech eurozóny (Rakousko,
Belgie, Německo, Finsko, Nizozemsko a Lucembursko) a ve dvou dalších členských zemích EU
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(Švédsko, Dánsko) od konce devadesátých let 20. století. Věnuje se podstatě a určujícím faktorům
těchto přebytků, dále čistým mezinárodním investičním pozicím (NIIP) přebytkových ekonomik a
efektu zhodnocení a návratnosti zahraničních investic. Zjišťuje, zda je v zájmu zemí s dlouhodobými
přebytky běžného účtu tyto přebytky snižovat a zda existuje příčinná souvislost mezi přebytky a
deficity běžného účtu v eurozóně a zemích EU. Rozebírá bilaterální obchodní a finanční vazby uvnitř
eurozóny a EU a zdůvodňuje, zda by měla mít eurozóna vyrovnaný běžný účet. - Pozn. - ISBN: 97892-79-22857-5 (brož.)
27190
Edgar K. Geffroy ; [přeložil Jiří Pondělíček]
Digitální zákazník - náš protivník, nebo partner? : online clienting, aneb, Zákazníci dnes
nakupují jinak
Praha : Management Press, 2013, 179 s.
Vliv nových digitálních technologií na zákazníky a obchodníky mění podmínky pro obchodování.
Nové prodejní modely (tzv. evernet - mobilní internet). Strategie online clienting, jejíž podstatou je
vazba na zákazníky a budování digitálních prodejních sítí. Příklady úspěšného internetového
obchodování. - Vyd. 1. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7261-255-0 (brož.)

Podnik a podnikání
27174
Jakub Slavík
Finanční průvodce nefinančního manažera : jak se rychle zorientovat v podnikových a
projektových financích
Praha : Grada, 2013, 175 s. : il.
Základní principy finančního řízení: finanční analýza, náklady a jejich členění, řízení nákladů,
rozhodování o investičním projektu, střediska odpovědnosti, outsourcing činností, tržní hodnota
podniku, akvizice podniku, inovační podnikání a jeho finance. Vazby mezi řízením financí a ostatními
oblastmi managementu. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-4593-0 (brož.)
27184
Emil Antušák
Krizová připravenost firmy
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 182 s. : il.
Definice termínu "krizová připravenost", analýza podstaty. Proces tvorby a obsah strategie řízení krizí.
Krizová dokumentace firmy. Jednotlivé kroky komplexního integrovaného systému řízení rizik a
systému řízení krizí. Lidská dimenze krizové připravenosti: krizová gramotnost manažerů a ostatních
zaměstnanců. Metody a způsoby přípravy. Psychická a stresová odolnost zaměstnanců. - Vyd. 1. ISBN: 978-80-7357-983-8 (váz.)
27178
Miroslav Karlíček a kolektiv
Základy marketingu
Praha : Grada, 2013, 255 s. : il.
Marketing a marketingová koncepce. Marketingové mikroprostředí a makroprostředí. Marketingová
strategie (fáze cíleného marketingu segmentace, targeting, positioning). Marketingový mix (produkt,
cena komunikace, dostupnost). Role marketéra ve firmě, pozice marketingového oddělení ve firmě a
marketingové plánování. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4208-3 (brož.)
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
27188
Jiří Stýblo
Leadership : realita nebo vize
[Praha] : Professional Publishing, 2012, 163 s. : il.
Kniha popisuje působení leaderů v kontextu jejich činností, jako vůdčích osobností ve světě znalostí,
inovací, informačních technologií, talentů a lidského kapitálu. Rozebírá potřebné vlastnosti leaderů přesvědčení, ambice, inspirace a připravenost spolupracovat, pozitivně kultivovat a ovlivňovat druhé. 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-105-5 (váz.)
27195
Alena Chládková, Petr Bukovjan
Personalistka : dvanáctero správného vedení personální agendy
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 517 s.
Praktický průvodce vedením personální agendy s řadou příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a
upozorněními na nejčastější chyby podle zákoníku práce. Přehled právních předpisů pro vedení
personální agendy pro rok 2013. Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti.
Zaměstnávání cizinců. Osobní údaje v personální agendě. Základní pracovněprávní vztahy. Pracovní
poměr a povinnosti zaměstnavatele s ním spojené. Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a
dovolená. Kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů. - 4. aktualiz. a rozš. vyd.
- ISBN: 978-80-7357-858-9 (váz.)
27220
Jaroslava Ester Evangelu, Ondřej Juřička
Personální agentury: jejich úloha na trhu práce
Ostrava : KEY Publishing, 2013, 79 s. : il.
Výklad problematiky personálních agentur v částech: rozdělení personálních agentur, jejich služby pro
podnikatelské subjekty i pro jednotlivce, vnitřní procesy personální agentury, asociace a odborné
garance a srovnání personálních služeb v ČR a vybraných zemích EU (především Francie). - Vyd. 1. ISBN: 978-80-7418-164-1 (brož.)
27181
Ralph Frenzel ; [překlad Zuzana Veselá]
Poprvé šéfem : jak uspět na vedoucí pozici
Praha : Grada, 2013, 154 s. : il.
Praktická příručka přináší návody na úspěšné zvládnutí nové pracovní pozice manažera. Obsahem
jednotlivých kapitol je plánování prvních dnů v nové pracovní pozici, navazování pozitivního vztahu
s podřízenými, delegování úkolů, stanovování a plnění cílů, řešení konfliktů a správná motivace
podřízených. - 2. české vyd. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-247-4637-1 (brož.)
27191
Jan Urban
Řízení lidí v organizaci : personální rozměr managementu
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 275 s.
Zásady úspěšného vykonávání všech hlavních manažerských funkcí, které jsou s řízením lidí v organizaci
spojeny: výběr zaměstnanců, zadávání úkolů, delegování pravomocí, motivace a hodnocení osob,
komunikace se zaměstnanci, koučování a vedení pracovníků, řízení týmů, řešení konfliktů. Principy
odměňování a rozvoje lidských zdrojů. Řízení změn. - 2., rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-925-8 (brož.)
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27217
Eva Mohauptová
Týmový koučink
Praha : Portál, 2013, 236 s. : il.
Ucelený pohled na práci s týmy a skupinami metodou koučinku. Z obsahu: formy týmového
koučování, základní principy, kompetence kouče, osobní odpovědnost v týmové práci, typické situace
ve skupinách a techniky používané při týmovém koučování. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-262-0350-6 (brož.)

Právo
27189
Eva Kabelková, Pavla Schödelbauerová
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 1158-1222]
V Praze : C.H. Beck, 2013, xx, 340 s.
Nový občanský zákoník přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví. Dosavadní
samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb. byla začleněna do nového občanského
zákoníku - oddílu 5, §1158-1222 bytové spoluvlastnictví. Pro přehlednost je v závěru knihy uvedena
i tabulka, která srovnává ustanovení zákona o vlastnictví bytů s ustanoveními nového občanského
kodexu, a uvedena je také dosavadní judikatura, použitelná i za nové právní úpravy. - Vyd. 1. - ISBN:
978-80-7400-444-5 (váz.)
27022/959
Sagit
Cenové předpisy : podle stavu k 15.4.2013 : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam
zboží s regulovanými cenami
Ostrava : Sagit, 2013, 64 s.
Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách. Zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. Vyhláška
č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zák. č. 526/1990 Sb. Výměr MF č. 01/2013, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami. - ISBN: 978-80-7208-983-3 (brož.)
27183
Tomáš Lechner
Elektronické dokumenty v právní praxi
Praha : Leges, 2013, 255 s.
Právní pohled na elektronické dokumenty s důrazem na jejich praktické využití. Výklad pojmu
dokument, způsoby jeho ztvárnění a použití v právních předpisech. Struktura dokumentu. Vytváření
elektronických dokumentů: datové formáty, jejich použitelnost, elektronický podpis, trvanlivost
elektronických dokumentů. Elektronický dokument v různých rolích: jako podání, rozhodnutí,
jednotka spravovaná spisovou službou, smlouva, důkazní prostředek anebo jako součást transformace
veřejné správy (e-government). Způsoby konverze dokumentů. - ISBN: 978-80-87576-41-0 (brož.)
27171
Jiřina Hásová, Tomáš Moravec
Insolvenční řízení
V Praze : C.H. Beck, 2013, xviii, 262 s. : il.
Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku. Procesní subjekty. Ustanovení o insolvenčním
řízení. Moratorium. Výklad průběhu insolvenčního řízení. Incidenční spory. Uplatnění pohledávek
v insolvenčním řízení. Majetková podstata. Konkurz. Reorganizace. Oddlužení. Evropské insolvenční
právo. Úpadek finančních institucí. Problémy, které se při aplikaci právní úpravy vyskytují a odkazy
na soudní judikaturu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-459-9 (brož.)
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27219
Jan Hurdík a kolektiv
Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva
Plzeň : Čeněk, 2013, 308 s. : il.
Hlavní témata občanského práva v obecných obrysech, dosavadní stav občanského práva a jeho
uvedení v rekodifikované podobě od 1.1.2014. Jednotlivé části rozebírají základní charakteristiku
soukromého práva a absolutní majetková práva (věcná práva, správa cizího majetku, dědické právo). ISBN: 978-80-7380-377-3 (brož.)
27180
Vladimír Sládeček
Obecné správní právo
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 497 s.
Učebnice zaznamenává vývoj a korektury právní úpravy v oblasti správního práva včetně nové
judikatury. Výklad v kapitolách: Základní pojmy; Prameny správního práva a vnitřní předpisy; Tvorba
práva ve veřejné správě, publikace právních předpisů; Správní akt jako základní forma činnosti
veřejné správy; Postupy při vydávání správních aktů a jejich přezkum, správní uvážení a neurčité
právní pojmy, použití analogie; Opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy a další formy
činnosti správy; Správní právo trestní; Správní dozor a obdobné činnosti veřejné správy; Organizace
veřejné správy; Samospráva; Kompetenční spory a jejich rozhodování; Kontrola veřejné správy:
Ústavní soud, parlamentní kontrola, petice a stížnosti, veřejný ochránce práv, soudní kontrola,
Nejvyšší kontrolní úřad, kontrola orgány státního zastupitelství; Ochrana práv ve veřejné správě;
Evropské aspekty správního práva. - 3., aktualiz. a upr. vyd. - ISBN: 978-80-7478-002-8 (váz.)
27192
Gabriela Halířová, Petra Melotíková
Praktikum z práva sociálního zabezpečení : podle stavu k 1.1.2013
Praha : Leges, 2012, 174 s.
Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení. Kapitoly jsou věnovány
jednotlivým podsystémům sociálního zabezpečení (zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění,
placení pojistného na tato pojištění, rozhodování o sociálních dávkách, státní sociální podpora,
sociální pomoc aj.). Vytyčeny jsou stěžejní problémy s uvedením pramenů práva. Uveden je vzorový
příklad s řešením včetně stručného rozboru použitých právních pojmů. Následují další příklady a
úkoly k samostatnému procvičování a kontrolní otázky. - 3. přeprac. a aktualiz. vyd. - ISBN: 978-8087576-42-7 (brož.)
27193
Helena Prášková
Základy odpovědnosti za správní delikty
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxvi, 420 s.
Podrobná analýza problémů uplatňování odpovědnosti za správní delikty. Základní prameny právní
úpravy. Druhy správních deliktů (členění, charakteristika jednotlivých druhů, vztahy). Základy
odpovědnosti za správní delikty (správní delikty trvající a hromadné, objekt správního deliktu,
objektivní stránka, pachatel - subjekt správního deliktu, subjektivní stránka, účastenství, okolnosti
vylučující protiprávnost, souběh správních deliktů, zánik odpovědnosti za správní delikty). - Vyd. 1. ISBN: 978-80-7400-456-8 (brož.)
27187
Vidrna, Koudelka
Zaměstnanci v objektivu kamer : právní aspekty monitoringu zaměstnanců
V Praze : C.H. Beck, 2013, xi, 235 s.
Problémy v oblasti ochrany osobních práv a osobních údajů ve specifickém vztahu zaměstnavatelzaměstnanec. Výklad problematiky v kapitolách: Ochrana soukromí, technické možnosti monitoringu
a obrana proti němu; Právní východiska; Trestní odpovědnost právnických osob (komentář k zák.
č. 418/2011 Sb.); Zákon o ochraně osobních údajů (evropské předpisy, komentář k zák. č. 101/2000 Sb.);
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Hranice a rizika monitoringu zaměstnanců na pracovišti; Státní instituce k prosazování práva na
soukromí; Nedostatky zjišťované Úřadem pro ochranu osobních údajů; Technické prostředky
kontroly. - Vyd. 1. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-7400-453-7 (brož.)

Statistika. Demografie. Sociologie
27222
Luboš Marek a kol.
Statistika v příkladech
Praha : Professional Publishing, 2013, 403 s. : il.
Kniha obsahuje příklady ze základní oblasti pravděpodobnosti a statistiky: popis statistického souboru,
pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování, analýza rozptylu, kontingenční tabulky,
regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly a pravděpodobnostní rozdělení
v MS Excel. Příklady jsou řešeny bez použití statistického softwaru, případně je uváděno paralelní
řešení v tabulkovém procesoru MS Excel. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-118-5 (váz.)

Účetnictví
27231I
International Accounting Standards Board
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2013 : as issued at 1 January 2013. Part A.
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2013 : vydány k 1. lednu 2013. Díl A.
London : International Accounting Standards Board, 2013, 1352 s. : rámečky
Publikace přináší úplné znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13),
Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) vydaných k 1. lednu 2013.
Doplněno Koncepčním rámcem finančního výkaznictví, předmluvou k IFRS a přehledem změn.
Doprovodné dokumenty jsou sdruženy v části B tohoto dvoudílného vydání. - V rámci předplatného
služby IASB. - ISBN: 978-1-907877-78-0 (brož.)
27231II
International Accounting Standards Board
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2013 :as issued at 1 January 2013. Part B.
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2013 : vydány k 1. lednu 2013. Díl B.
London : International Accounting Standards Board, 2013, 2121 s. : rámečky, tab.
Publikace obsahuje konsolidovaný text doprovodných dokumentů ke Koncepčnímu rámci finančního
výkaznictví a k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13), k Mezinárodním
účetním standardům (IAS) a k jejich výkladům (IFRIC, SIC) vydaným k 1. lednu 2013 (ty jsou
sdruženy v části A tohoto dvoudílného vydání). Dále praktická prohlášení k finančním komentářům
vedení účetní jednotky (Management commentary) a výkladový slovník vybraných termínů účetního
výkaznictví. - V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-907877-79-7 (brož.)
27200
Jana Skálová a kolektiv
Podvojné účetnictví 2013
Praha : Grada, 2013, 218 s.
Právní úprava účetnictví. Výklad principů podvojného účetnictví, základních účetních operací,
jednotlivých účtových tříd a zpracování výkazu cash flow. Řešení praktických příkladů. - 20. vyd. Do r. 2011 uvedena jako autor společnost Notia. - ISBN: 978-80-247-4633-3 (brož.)
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27177
Věra Rubáková
Praktické účetní případy 2013
Praha : Grada, 2013, 165 s.
Příklady účtování, se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi. Jednotlivé účetní případy jsou
seřazeny podle jednotlivých účtových tříd 0-7 a některé jsou znázorněny v praxi obchodních
společností a družstev. Zaúčtování je uváděno v přehledných tabulkách. - Podnázev na deskách:
příklady účtování na všech účtech. - ISBN: 978-80-247-4635-7 (brož.)
27170
Josef Jílek, Jitka Svobodová
Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013
Praha : Grada, 2013, 448 s.
Vývoj IFRS (mezinárodní standardy, právní předpisy EU, účetní zásady USA, globální konvergence
účetních standardů, účetnictví v ČR, úloha auditorů a účetní podvody). Shrnutí jednotlivých
mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS, IFRS) a shrnutí interpretací (SIC interpretace,
IFRIC interpretace). 65 příkladů aplikace standardů včetně výpočtů, např. reálných hodnot a účetních
souvztažností. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-247-4710-1 (brož.)
27202
Jaroslava Svobodová a kolektiv
Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané jednotky : 294 postupů účtování
Olomouc : ANAG, 2013, 559 s.
Informace o všech připravovaných změnách v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od
1.1.2013. Uvedené změny se týkají těchto právních předpisů: vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých
účetních standardů včetně postupů účtování, vyhlášky č. 383/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů. Názorné příklady účtování. - Pokračování podnázvu na
deskách: (pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů
soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel, organizační složky
státu, Pozemkový fond ČR). - ISBN: 978-80-7263-777-5 (brož.)

Ostatní
27185
Šimon Daníček
Angličtina : stručná anatomie jazyka
Praha : Grada, 2013, 96 s.
Stručný a jednoduchý výklad gramatických jevů, výslovnosti i hovorových obratů v 51 přehledech.
Příručka vhodná pro utřídění a opakování znalostí pro stupeň jazykových znalostí A1 až B1. - 1. vyd. ISBN: 978-80-247-4557-2 (brož.)
27198
Pavel Faus
Autoškola : nové testové otázky
Praha : Grada, 2013, 144 s.
Kompletní sada aktuálně platných testových otázek pro všechny skupiny řidičských průkazů (A, B, C,
D, E, T). Pravidla provozu, zásady bezpečné jízdy a ovládání vozidla, dopravní značky, dopravní
situace, podmínky provozu vozidel, související předpisy, zdravotnická příprava a ukázka cvičných
zkušebních testů skupiny B. - ISBN: 978-80-247-4691-3 (brož.)
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27197
Jan Klíma
Dějiny Afriky : vývoj kontinentu, regionů a států
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 687 s. : il., mapy
Souhrnný přehled dějin afrických států a regionů přináší informace o hlavních procesech a
charakteristických rysech vývoje afrického kontinentu. Přehled starší, ale hlavně nové a nejnovější
africké historie umožňuje poznat a pochopit mnoho afrických specifik pramenících ze značně
odlišného přírodního prostředí a odlišných priorit ovlivňujících materiální i duchovní život afrických
národů i jejich společenské nebo politické představy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7422-189-7 (váz.)
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