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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 nové zadávací směrnice v EU, právní 
úprava účtu v novém občanském zákoníku, současná integrace 
dohledu na finančních trzích, švýcarské bankovní tajemství, 
satelitní účet veřejného sektoru, vývoj zdanění kolektivního 
investování, závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za 
rok 2012, rizika obecních financí, limity zdanění fyzických osob 
obsažené v zákoně o daních z příjmů a schvalování účetní 
závěrky obce.   

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   
z německy psaného tisku na téma kybernetické praní peněz, 
prevence plýtvání daňovými veřejnými prostředky, boj s daňovým 
únikem a institut sebeudání, hodnocení Riesterova důchodu po 
dvanáctileté existenci státem podporovaného a daňově 
zvýhodněného důchodového připojištění. Z anglicky psaného 
tisku byly např. zařazeny články věnované analýze aktuálních 
problémů spojených se zdaněním stálých provozoven z pohledu 
práva EU, zvláštní zprávě o hospodářské situaci v Německu, 
novým lídrům světového růstu, zdanění kapitálových zisků, 
udržitelnosti veřejného dluhu v  Německu a dobrovolnému 
penzijnímu spoření a daňovým stimulům.  

Rádi bychom Vás i tentokrát upozornili na zajímavé 
články ze slovenského tisku, věnované analýze vývoje 
energetické bezpečnosti EU se zřetelem na ropu a zemní plyn a 
dluhové krizi v eurozóně.  

Těší nás nejen zájem o plné texty článků a nové knihy, ale 
i o samotný bulletin Finanční a ekonomické informace.  

    
  

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

35. kolokvium - průzkum prognóz 
makroekonomického vývoje ČR (2013-2016) 

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. 
Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor 
relevantních institucí na budoucí vývoj české 
ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,      
s nimiž zúčastněné instituce ve svých 
předpovědích počítají. S výsledky příslušného 
Kolokvia bývají také srovnávány makroekonomický 
rámec státního rozpočtu a rozpočtového 
výhledu, makroekonomický scénář Konvergenčního 
programu a predikce MF ČR. Výsledky šetření a 
přehled ukazatelů jsou uvedeny na adrese 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-vyzkumy/ 
2013/zadej-nazev-nove-stranky-11738 
 
 
Monitoring 

Další speciální monitoring, tentokrát na téma 
Bankovní unie 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 všech předchozích monitoringů.  
 
 
Sektorové analýzy 

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

Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis podnikatelské základny a vlastnické 
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém 
odvětví působí (součástí je popis aktuálního 
legislativního rámce, přehled základních 
podpůrných prostředků ze strany EU a ČR, 
které mohou subjekty v odvětví využívat). 
Nechybí zde také údaje o vývoji produkce 
vybraných výrobků v jednotlivých oborech a 
postavení významných výrobců na tuzemském 
trhu. Dokument rovněž obsahuje vývoj finančních 
poměrových ukazatelů sektoru, potažmo 
jednotlivých firem – ukazatele likvidity, aktivity, 
rentability a zadluženosti, stejně jako rozložení 

podnikatelské základny odvětví dle ČEKIA 
Stability Rating (ratingový model predikující 
riziko úpadku firmy v následujících dvanácti 
měsících). Studie je logicky uzavřena shrnutím 
základních vývojových trendů s identifikací 
perspektiv dalšího vývoje a SWOT analýzou 
odvětví v podmínkách ČR. 
 
Investiční strojírenství - červen 2013 

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

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/960 
Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a 
tlumočníci: podle stavu k 29.4.2013 
 
27022/962 
Celní předpisy: celní zákon, nový zákon o Celní 
správě ČR, nové prováděcí předpisy, zboží 
porušující práva duševního vlastnictví: podle 
stavu k 13.5.2013 
 
27022/963 
Ochrana spotřebitele: zákon o ochraně spotřebitele, 
Česká obchodní inspekce, zákon o potravinách, 
obecná bezpečnost výrobků, odpovědnost za 
škodu způsobenou vadou výrobku, velká novela 
zákona o technických požadavcích na výrobky 
účinná od 1.7.2013: podle stavu k 20.5.2013 
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27022/958 
Poplatky: podle stavu k 22.4.2013: poplatky 
správní, soudní, místní, z prodlení v občanském 
právu, ostatní 
 
 
Pokyny pro zadávání překladů na MF 

Objednat překlad dokumentu je v souladu 
příslušným ustanovením Organizačního řádu 
Ministerstva financí oprávněn pouze odbor 
Personální.  

Požadavky a další korespondence k překladům 
dokumentů se odesílají jen na e-mailovou 
adresu preklady@mfcr.cz, aby bylo zajištěno 
neprodleně vyřízení daného požadavku.  

Administrativu spojenou se zabezpečením překladů 
zajišťují RNDr. Eva Jůzová a Ing. Jana Böhmová 
z oddělení 3003 - Finanční a ekonomické 
informace.  

Okamžité zpracování požadavku na překlad 
dokumentu je zaručeno, pokud je řádný požadavek 
na překlad zaslán v období 9,00 až 15,00.  

Termín překladu se navrhuje včas dle skutečné 
aktuální potřeby, neboť prodleva s požadavkem 
ze strany žadatele způsobí zbytečné a výrazné 
navýšení nákladů o příplatek za expresní 
překlad.  

Žádost o spěšný překlad dokumentu (viz. 
formulář v šablonách) se zasílá včetně textu 
určeného k přeložení v elektronické podobě na 
e-mailovou adresu preklady@mfcr.cz.  

Neprodleně žadatel předkládá odboru 30 – 
Personální písemnou formu žádosti 
s příslušnými schvalujícími podpisy náměstka 
ministra a ředitele odboru.  

Doporučuje se pro sjednocení odborné 
terminologie přiložit případný starší překlad, 
aby mohl překladatel použít shodné překlady 
odborných termínů.  

Na Vaše případné dotazy jsou připraveny 
odpovědět RNDr. Eva Jůzovová l. 2585 a   
Ing. Jana Böhmová, l. 2387.  
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Daně 
 
Giacomo Corneo 
A note on the taxation of couples under income uncertainty 
Glosa ke zdanění párů v případě příjmové nejistoty 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 1, p. 129-134 
Autor se věnuje v literatuře opomíjenému tématu dopadu různých režimů zdanění příjmu domácností 
na spotřební riziko (consumption risk) těchto domácností. Modelovým způsobem porovnává zdanění 
jednotlivců a společné zdanění manželů s příjmovým splittingem v prostředí hrozby rizika ztráty 
příjmu a exogenní nabídky práce. V tomto případě se ukazuje, že přechod od zdanění individuálního 
příjmu ke společnému zdanění s příjmovým splittingem může zvýšit očekávaný blahobyt domácností. - 
Pozn. 
 
Rüdiger Kiani-Kress ... [et al.] 
Angenehme Nebeneffekte : Steueroasen 
Příjemné vedlejší efekty : daňové ráje 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 16, S. 44-47 
Téměř všechny německé koncerny mají adresy v daňových rájích (60-70 procent německých podniků 
v USA je registrováno ve státě Delaware). I když jsou dosahované daňové úspory "příjemným 
vedlejším efektem", představují jen jednu z výhod umístění v atraktivním stanovišti. Mezi ně patří 
daňové osvobození zisků z licencí, patentů, značkových a autorských práv - lokální odvody se hradí 
pouze z nahospodařených přebytků a pokud jdou příjmy dceřiných společností ze zahraničí či jiných 
států USA přes Delaware, musejí se obvykle hlásit a zdanit u německého fiskálu až o rok později. 
Delaware navíc disponuje nebyrokratickou správou a spolehlivým právním systémem, registrace 
podniku je zde otázkou dne, úroveň vedení právních sporů zvyšuje vysoká odborná způsobilost soudců 
(Court of Chancery). Krátce je zhodnocena pozice německé daňové správy, která je údajně dobře 
vybavena na odhalování transferů zdanitelných zisků, na praktiky daňových optimalizací v rámci 
zákona je však krátká. Má sice pro tento účel zbraň v podobě § 42 Odvodového řádu (daňový zákon 
nemůže být obcházen zneužitím optimalizačních možností práva), v soudní praxi je však patrná 
tendence jej neaplikovat - proto se daňové úřady často spokojí s menšími daněmi. -- K tématu viz též 
HB, 23.5.2013, č. 97, s. 6-7. 
 
Adrian Cloer, Nina Vogel 
Ausdehnung der Schumacker-Rechtsprechung auch auf Schweizer Grenzgänger : Anm. zu EuGH 
vom 28.2.2013 - Rs. 425/11, Ettwein 
Rozšíření Schumackerova judikátu i na švýcarské pendlery : pozn. k rozsudku Evropského 
soudního dvora z 28.2.2013 - judikát 425/11, případ manželů Ettweinových 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 21, S. 1141-1144 
Evropský soudní dvůr (ESD) poprvé přenesl v rámci dohody o volném pohybu osob mezi EU a 
Švýcarskem judikát k případu Schumacker i na Švýcarsko, takže členské státy EU jsou nyní povinny 
poskytovat pendlerům usazeným ve Švýcarsku stejné daňové výhody jako pracujícím a žijícím            
v zemích EU; z rozsudku ESD vyplývají dalekosáhlé implikace pro výklad dohody. Příspěvek rozebírá 
případ Ettweinových - německých manželů, kteří se přestěhovali do Švýcarska, ale většinu svých 
příjmů dosahovali v Německu. Zhodnoceno je rozhodnutí ESD z hlediska dopadů na členské státy EU 
a Švýcarsko; zmíněny jsou i další případy ze soudní praxe. - Pozn. 
 
Xénia Makarová 
Bločková lotéria chce oslabiť tieňovú ekonomiku : dane v osudí 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 20, s. 16-17 
Boj s daňovými úniky v SR; základní znaky a předpokládané efekty účtenkové loterie (oslabení 
stínové ekonomiky, možnost kontroly podkladů z registračních pokladen pro daňovou správu). 
Pozitivní vliv tchajwanské účtenkové loterie na výběr DPH. 
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Martin Jacob 
Capital gains taxes and the realization of capital gains and losses : evidence from German 
income tax data 
Zdanění kapitálových zisků a realizace kapitálových zisků a ztrát : na základě dat o dani z příjmů 
v Německu 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 1, p. 30-56 
Příspěvek přináší empirickou analýzu vlivu zdanění kapitálových zisků na rozhodnutí o realizaci 
kapitálových zisků a ztrát v případě, že zisky jsou po uplynutí jisté doby držby osvobozeny od daně. 
Autor ověřuje teoretické hypotézy prostřednictvím dvou náhodných vzorků německých přiznání k dani 
z příjmu z roku 2001 a 2004. Výsledky potvrzují, že individuální mezní daňová sazba má výrazný a 
pozitivní dopad na tendence investorů realizovat kapitálové ztráty (a záporný vliv na realizaci 
kapitálových zisků). Naznačují také, že kapitálové zisky a ztráty nejsou mezi plátci daně rozloženy 
rovnoměrně. - Pozn. 
 
Hana Březinová 
Další aspekty insolvenčního procesu 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 6, s. 21-25 
Insolvenční proces, uplatňování pohledávek (věřitelem). Praktické poznámky k: cizoměnovým 
pohledávkám (přepočet na českou měnu a vypořádání v českých korunách), opravným položkám, 
opravě výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (podmínky provedení opravy), 
daňově účinná opravná položka. V tabulce příklad účtování opravy výše DPH u pohledávek za 
dlužníky na straně věřitele a dlužníka. Informace Ministerstva financí (Oprava výše daně u pohledávek 
za dlužníky v insolvenčním řízení); vratka DPH, pohledávky za majetkovou podstatou, převzetí 
pohledávky státem. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Daňový režim podílů na zisku 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 6, s. 9-16 
Podíl na zisku; ekonomické a právní hledisko (zákonný rezervní fond). Daňové režimy podílů na zisku 
(a.s., s.r.o.), zdanění podílů na zisku v ČR, zdanění podílů na zisku z ČR, zdanění podílů na zisku do 
ČR. Účtování o podílech na zisku. Doplněno příklady. 
 
 
Thomas Jahn 
Der größte Steuertrickser der USA 
Největší daňový optimalizátor USA 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 96 (22.5.2013), S. 16-17 
Obcházení daňové povinnosti americké společnosti Apple prostřednictvím fiktivních firem v Irsku, 
efekt využití daňových únikových skulin (v USA se na zisky dosažené v zahraničí uplatňuje sazba až 
do výše 35 procent). V grafu zahraniční daňová kvóta amerických koncernů v roce 2010. 
 
Christian Graw 
Der Teilbetriebsbegriff im UmwSt-Recht nach dem UmwStE 2011 
Pojem oblast činnosti (podniku) v právní úpravě zdanění podnikové transformace na základě 
prováděcích předpisů k dani z podnikové transformace 2011 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 19, S. 1011-1015 
Příspěvek zaměřený na (pojem) oblast činnosti podniku, která má pro režim zdanění podnikových 
transformací velký praktický význam, současně však je jeho výklad sporný vzhledem k rozdílům        
v chápání pojmu dle národního a evropského práva (evropská směrnice o fúzích). Stanovisko finanční 
správy. Judikatura Evropského soudního dvora; případ Leur-Bloem, případ Andersen og Jensen. - 
Pozn. 
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Giampaolo Genta 
Dividends received by investment funds : an EU law perspective.  Part 1  
Dividendy přijaté investičními fondy : z pohledu práva EU. Část 1 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 2-3, p. 80-93 
Článek se zabývá přeshraničním zdaněním dividend přijatých akciovými fondy. Zejména se zaměřuje 
na otázku diskriminace a na to, zda jsou domácí a zahraniční fondy ve srovnatelné situaci. V této části 
se rozebírají rozsudky Soudního dvora EU a Soudního dvora EFTA týkající se této oblasti. - Pozn.  
 
Giampaolo Genta 
Dividends received by investment funds : an EU law perspective.  Part 2  
Dividendy přijaté investičními fondy : z pohledu práva EU. Část 2 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 4, p. 141-157 
Článek se zabývá přeshraničním zdaněním dividend přijatých akciovými fondy. Zejména se zaměřuje 
na otázku diskriminace a na to, zda jsou domácí a zahraniční fondy ve srovnatelné situaci. V této části 
je analyzována hlavní linie vyplývající z rozsudků ESD a je popisován vlastní přístup autora k analýze 
srovnatelnosti a ke konceptu fiskální koherence pro investiční fondy. - Pozn.  
 
Christian Ramthun ... [et al.] 
Endstation Selbstanzeige : Schwarzgeld 
Konečná stanice sebeudání : černé peníze 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 18, S. 20-24 
Boj s daňovým únikem v Německu. Černé peníze přestěhované do Švýcarska dostaly své německé 
majitele do pasti: žijí ve strachu z finanční správy, která získává další a další nosiče s údaji o kontech 
klientů v alpských bankách, navíc tyto bankovní instituce přecházejí na politiku bílých peněz. 
Příspěvek shrnuje iniciativy ke zdanění velkých majetků, mezi nimiž figuruje i "Agenda 2015". Tento 
program by měl zlepšit personální vybavení finančních úřadů, rozšířit katalog závažných daňových 
podvodů, umožnit zveřejňování veškerých kont (jako v USA) atd. Součastí příspěvku je i pohled na 
institut sebeudání coby součást právní kultury v Německu (obsahoval jej již Říšský odvodový řád       
v roce 1919). Připojená tabulka přináší přehled počtu osazenstva finančních kontrolorů (na 10 000 
podniků) a finanční policie (na 100 000 občanů) v jednotlivých spolkových zemích. Případ Hoeneß. -- 
Daňové oáze v rakouské exklávě Jungholz na jihu Německa se věnuje další příspěvek na s. 26-27. 
 
Rainer Spatscheck 
Fallstricke der Selbstanzeige 
Osidla sebeudání 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 20, S. 1073-1080 
Institut sebeudání je v Německu upraven § 371 Odvodového řádu, který umožňuje zpětně eliminovat 
trestnost daňového úniku. Příspěvek shrnuje trendy resp. úpravy § 371, popisuje praxi a podmínky 
aplikace sebeudání, blíže se věnuje i možnostem blokace sebeudání (ze zákona) a také zvláštnostem 
sebeudání v rámci podniku. V závěru je zmíněn návrh "zákona o boji s daňovými trestnými činy", 
kterým má být stanovena promlčecí lhůta pro veškeré případy daňového úniku na deset let, stručně 
jsou shrnuty návrhy na další zpřísnění při posuzování a prevenci daňových deliktů. - Pozn. 
 
Xénia Makarová 
Firmy budú dýchať ľahšie len naoko : podnikateľská administratíva 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 22, s. 18-20 
Snižování administrativního zatížení firem v SR od roku 2014; zjednodušení účetních povinností pro 
malé podniky (zúžení účetních závěrek), elektronické podání závěrky a daňového přiznání, kritické 
reakce na bezplatně dostupný registr (např. obavy ze zneužití hospodářských výsledků firem, ohrožení 
podnikatelské anonymity), prevence daňového úniku v oblasti DPH (párování dodavatelských a 
odběratelských faktur). Přehled vybraných změn od roku 2014 v závěrečném boxu. 
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Katharina Finke ... [et al.] 
Impact of tax-rate cut cum base-broadening reforms on heterogeneous firms : learning from the 
German tax reform of 2008 
Vliv změn ve snižování daňové sazby spolu s rozšiřováním základny na heterogenní podniky : 
zjištění vyplývající z německé daňové reformy z roku 2008 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 1, p. 72-114 
Německá reforma zdanění právnických osob z roku 2008 sledovala mezinárodně rozšířený model 
snižování daňové sazby spolu s rozšiřováním základny. Použití nového korporačního 
mikrosimulačního modelu (ZEW TaxCoMM) umožňuje autorům kvantifikovat důsledky daňových 
změn pro různé podniky, jež jsou v souvislosti se svojí individuální obchodní a finanční situací 
postiženy stejnými daňovými opatřeními rozdílně. Model také dovoluje zjistit odezvy chování podniků 
na změny v daňovém režimu a zkoumat, do jaké míry se reforma z roku 2008 dá považovat za 
samofinancující. Napomáhá tím k pochopení důsledků reformy také z pohledu nedávné hospodářské 
krize. - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Jsou nerealizované kursové zisky zdanitelným příjmem? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 11, s. 2-5 
Problematika zdanění nerealizovaných kurzových zisků, vykazování a účtování nerealizovaných 
kurzových rozdílů, daňové hledisko. Komentář k oběma judikátům Nejvyššího správního soudu (čj.     
5 Afs 45/2011-94 a 5 Afs 56/2012-37), kterými byly nerealizované kurzové zisky opakovaně prohlášeny 
za nezdanitelný příjem. Připojeny jsou i reakce finanční správy na oba judikáty. (Dodatečné) daňové přiznání. 
 
Libor Winkler, Jakub Kučera 
Kdo zaplatí krocení finančních trhů? : připravovaná unijní daň z finančních transakcí dopadne 
na všechny 
Euro, Sv. 2013, č. 22, s. 48-49 
Polemický pohled na zavedení daně z finančních transakcí, o kterou usiluje jedenáct zemí eurozóny. 
Autoři se zejména zaměřují na důsledky zavedení této daně z pohledu správců investičních fondů 
(náklady daně, očekávaný propad obchodování, placení vyšších úroků u státních obligací, sporné cíle 
jako je zefektivnění trhů, daňové výnosy aj.) 
 
Branislav Ďurajka and Zuzana Blažejová 
Key amendments to Slovak tax legislation 
Klíčové novely slovenských daňových zákonů 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 4, p. 191-192 
Stručná informace o novinkách ve slovenské daňové legislativě, zejména o zvýšení sazby daně z příjmu 
právnických osob, zavedení zvláštního odvodu pro podniky v regulovaných odvětvích a o návratu       
k progresivnímu zdanění příjmu fyzických osob zavedením druhého daňového pásma. 
 
Ivan Macháček 
Limity ve zdanění fyzických osob obsažené v zákoně o daních z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 12, s. 2-6 
Limity stanovené zákonem o daních z příjmů, které ovlivňují platbu a výši daně z příjmů fyzických 
osob; upřesnění a specifikace dle vybraných paragrafů (příjmy zaměstnance do 5 000 Kč, motorové 
vozidlo pro služební i soukromé účely, stanovení daně paušální částkou, minimální daň stanovená 
paušální částkou, daň stanovená paušální částkou a jiné příjmy nad 6 000 Kč, příjmy z příležitostných 
činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, 
příspěvek na penzijní připojištění/penzijní pojištění/doplňkové penzijní spoření, soukromé životní 
pojištění, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání atd.). 
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von Michael Maisch 
Mit Nebenwirkungen 
S vedlejšími účinky 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 91 (14.5.2013), S. 29 
Na daň z finančních transakcí plánovanou EU si nestěžují jen banky, které tvrdí, že poškodí jemné 
oživení světové ekonomiky. Dodatečných nákladů se obávají i podniky, které předpokládají, že banky 
budou tyto poplatky přenášet na své klienty. Uvedeny jsou odhady dodatečné finanční zátěže u velkých 
německých podniků/koncernů (např. vyšší náklady na deriváty, jimiž se zabezpečují proti rizikům 
směnných kurzů na devizových trzích či negativní dopady na podnikové penzijní fondy). Plánovaná 
daň se jeví jako všestranně kontroverzní, např. i šéf Bundesbanky uvedl, že by mohla ztížit 
refinancování bank a zvětšit závislost úvěrových institucí na centrálních bankách. 
 
Paul Smith 
New UK CFC rules 
Nová britská pravidla pro podniky pod zahraniční kontrolou 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 2-3, p. 127-131 
Po šesti letech jednání byla konečně přijata nová britská pravidla pro podniky pod zahraniční 
kontrolou, která byla včleněna do Finančního zákona 2012. Reformy vstoupily v platnost 1. ledna 
2013 a jejich cílem je větší konkurenceschopnost britského daňového systému. Snahou je rovněž 
přilákat mezinárodní podniky, aby si za své sídlo a oblast působení zvolily Velkou Británii. 
 
Zdeněk Morávek 
Posuzování daňových nákladů u příspěvkových organizací 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 12, s. 6-12 
Posuzování daňových nákladů příspěvkových organizací, právní úprava příspěvkových organizací 
zřízených ÚSC a státních příspěvkových organizací, pohled zákona o rozpočtových pravidlech na 
hlavní a jiné činnosti, úprava daňových a nedaňových nákladů příspěvkových organizací v zákoně      
o daních z příjmů, závěry citované judikatury. Příklady. 
 
Václav Benda 
Povinnosti identifikované osoby 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 6, s. 14-17 
Identifikovaná osoba (nahrazuje dřívější pojem osoba identifikovaná k dani); registrace identifikované 
osoby, zrušení registrace. Povinnosti identifikované osoby, povinnosti v oblasti DPH, splatnost daňové 
povinnosti. Doplněno příklady. -- Viz také příspěvek ve Finančním, daňovém a účetním bulletinu       
č. 2/2013. s. 4-7. 
 
Thorsten Vogel and Benjamin Cortez 
Recent developments and resulting implications regarding a financial transaction tax in Europe 
Novinky a související důsledky v otázce daně z finančních transakcí v Evropě 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 4, p. 135-140 
Autoři rozebírají současný vývoj v oblasti zamýšleného zavedení daně z finančních transakcí v Evropské 
unii. Zaměřují se zejména na plán zavést tuto daň pouze v jedenácti z 27 členských zemí formou 
rozšířené spolupráce. - Pozn. 
 
Birkenfeld, Wolfram ... [et al.] 
Rechtsprechungsreport zur Umsatzsteuer: Praxisrelevante Entscheidungen des EuGH im 
Zeitraum 1.1.2002 - 31.12.2012 und zur Zeit anhängige Verfahren 
Zpráva o judikatuře k DPH: rozhodnutí Evropského soudního dvora významná z hlediska 
praxe a vydaná v období od 1.1.2002 - 31.12.2012 vč. současně probíhajících řízení 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 18, Beilage Nr. 4 (69 S.) 
Přehled významných rozhodnutí Evropského soudního dvora k problematice DPH za období roku 
2002-2012 (dle jednotlivých paragrafů, zohledněn je dopad na právní praxi a legislativu v Německu). - 
Pozn. 
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Axel Schrinner 
Teure Steuerpläne von Rot-Grün 
Drahé daňové plány rudozelené koalice 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 97 (23.5.2013), S. 8 
Komentář k plánovaným reformám daně z příjmů v Německu doplňuje graf, který ukazuje daňovou 
zátěž jednotlivých příjmových skupin německých zaměstnanců v roce 2014 dle platného práva a dle 
návrhů politických stran vč. efektu daňových příjmů. 
 
Anne Becker-Christensen and Nikolaj Bjornholm 
The Danish regime for the taxation of passive income for groups of companies 
Dánský režim zdanění pasivního příjmu u skupin 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 4-5, p. 169-171 
Stručný přehled zdanění pasivního příjmu skupin v Dánsku; hlavní charakteristiky dánského režimu 
pro podniky pod zahraniční kontrolou. - Příspěvky ze 67. kongresu IFA, který se koná ve dnech 25.-
30. srpna 2013 v Kodani. -- Dánským systémem daní se zabývají i další články na s. 165-210 tohoto 
čísla čas. 
 
Eric Robert 
The new French 3% withholding tax on profit distributions: a minefield for the French government 
Nová francouzská tříprocentní srážková daň z rozdělení zisku: minové pole pro francouzskou 
vládu 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 2-3, p. 115-120 
V příspěvku se rozebírá nová přirážka k dani z příjmu právnických osob ve Francii, která byla 
zavedena v reakci na zrušení francouzské srážkové daně na odchozí dividendy vyplácené fondům 
UCITS, které nemají sídlo ve Francii. Diskutována jsou zejména pravidla přirážky, různé mezery a 
nesrovnalosti a slučitelnost tohoto ustanovení s právem EU. - Pozn. 
 
Christiana HJI Panayi 
The taxation of permanent establishments : selected issues 
Zdanění stálých provozoven : vybrané otázky 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 4-5, p. 226-237 
Analýza aktuálních problémů spojených se zdaněním stálých provozoven z pohledu práva EU. - Pozn. 
 
Pavlína Jirmannová 
Vývoj zdanění kolektivního investování 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 5, s. 28-29 
K vývoji regulace a zdanění finančního sektoru v ČR a ve světě. Přehled změn navrhovaného zákona   
o investičních společnostech a investičních fondech (od 1.7.2013 by měl nahradit dosavadní zákon     
o kolektivním investování). Změny daňových zákonů související s rekodifikací soukromého práva 
hmotného; zavedení daňového režimu pro svěřenský fond, nově zavedený termín základní investiční 
fond a jeho daňový režim. Trendy evropské a světové regulace, AIFMD (Alternative Investment Fund 
Managers Directive); daňové změny ve Francii a Německu po implementaci AIFMD. AIFMs, SICAV, 
SICAR, vliv FATCA, evropská FTT. 
 
Who will tame the taxman? : the IRS scandal 
Kdo zkrotí daňaře? : skandál kolem IRS 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8837, p. 41-42 
Americký prezident Barack Obama přiměl k odstoupení šéfa Federálního daňového úřadu (IRS)          
v souvislosti s tím, že vyšlo najevo, že daňoví úředníci se před volbami přehnaně zaměřili na kontrolu 
organizací spojených s republikány. Šlo o konzervativní "Tea Party" nebo o takové, které mají ve 
svém názvu slovo patriot. Ukazuje se, že o postupech IRS vědělo víc lidí v Bílém domě, než vláda 
dříve připouštěla. Na vině je ale i Kongres, kvůli kterému je daňový zákoník stále složitější. 
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Charles E. McLure, Jr and Peter Merrill 
Why doesn't the United States use a VAT for deficit reduction? Political impediments and fiscal 
coordination issues 
Proč USA nevyužijí DPH ke snížení deficitu? Politické překážky a otázky fiskální koordinace 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 4-5, p. 248-256 
Autoři vysvětlují, proč by Spojené státy měly zvážit zavedení DPH ke snížení svého deficitu, popisují 
politické překážky zavedení této daně a rozebírají otázky fiskální koordinace, přičemž zkoumají různé 
varianty DPH, které by bylo možné v USA využít. - Pozn. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 8/2013  
Změna zřizovatele české organizační složky v důsledku přeměny probíhající v zahraničí. Věda a 
výzkum ve vztahu k daním z příjmů (vč. dotazů z praxe). Darovaný hmotný majetek - daňové řešení. 
Zdaňovací období a splatnost DPH. Převod staveb, bytů, nebytových prostor a pozemků. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 13-14/2013  
Plnění osvobozená od daně z přidané hodnoty v roce 2013 (vč. příkladů). Manažerské vozidlo a jeho 
daňové řešení (vč. příkladů). Dodatek smlouvy na sesazení zaměstnance z funkce vedoucího. Zrušení 
dohody o odpovědnosti za sklad pro zaměstnance. Zdravotní pojištění u jednatele - občana Ruska. 
Hospitalizace v nemocnici po dobu zahraniční pracovní cesty. Zdanění výplaty kapitálových fondů. 
Příspěvek na péči o nemocnou matku. Zúčtování krádeže peněz z pokladny. DPH a online rezervace 
ubytování.  
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Martin Slanicay 
Business cycle synchronization through the lens of a DSGE model 
Pohled na synchronizaci hospodářského cyklu prostřednictvím modelu DSGE 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 2, p. 180-196 
Autor zkoumá synchronizaci hospodářského cyklu mezi Českou republikou a eurozónou prostřednictvím 
plně specifikovaného modelu dynamické stochastické všeobecné rovnováhy (DSGE). Využívá 
novokeynesovský model DSGE dvou ekonomik a rozkládá pozorované proměnné na příspěvky 
strukturálních šoků a následně dopočítává podmíněné korelace. Dále zkoumá vývoj těchto korelací     
v čase. Výsledky ukazují, že dopad šoků je výrazně asymetrický v případě spotřeby, mírně symetrický 
v případě inflace a vysoce symetrický u investic, výroby a úrokových sazeb. Synchronizace 
hospodářských cyklů je analyzována s ohledem na provádění měnových politik, tj. zejména 
nastavování úrokových sazeb ČNB a ECB. Ukazuje se, že dopad šoků na tuto proměnnou je mezi 
českou ekonomikou a eurozónou vysoce korelační. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Dorit Heß ... [et al.] 
Abschied vom Kleingeld? 
Loučení s drobnými? 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 93 (16.5.2013), S. 31 
EU se zabývá otázkou další podoby příp. zrušení drobných mincí (jedno- a dvoucentových). Jedním     
z důvodů je celosvětově velká spotřeba a cena mědi, která zvyšuje výrobní a emisní náklady mincí nad 
jejich nominální hodnotu. V jednotlivých zemích však kolísají výrobní náklady a např. v Německu 
zaznamenali u mincí za rok 2011 zisk ve výši 364 mil. eur, hlavní podíl připadá především na jedno- a 
dvoueurové mince. Nejmenší mince však mají v Německu značnou podporu u obyvatelstva a ani 
obchodní sféra je nepovažuje za zbytečné, protože představují potřebný instrument cenové diferenciace. 
Greshamův zákon. 
 
Martin Wolf 
America owes a lot to Bernanke 
Amerika dluží hodně Bernankemu 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38254 (5.6.2013), p. 9 
Autor polemizuje s názory některých lidí na Wall Street, že agresivní měnová politika centrálních 
bank, zejména kvantitativní uvolňování americké Fed, destabilizuje ekonomiku. Kdyby centrální 
banky nejednaly v uplynulých šesti letech tak jak jednaly, určitě bychom dospěli k druhé Velké krizi. 
 
Petra Pelantová 
Američan? Raději ne 
Euro, Sv. 2013, č. 24, s. 24-25 
Příspěvek na praktickém příkladě banky Equa bank dokumentuje rušení tzv. amerických účtů a 
rozebírá nejasnou právní situaci, ve které se finanční instituce v ČR v současné době nacházejí,           
v souvislosti s požadavky amerického zákona FATCA. K vyjednávání MF o mezinárodní dohodě         
s USA a o přípravě prováděcího zákona, který by povinnosti stanovené zákonem FATCA promítl do 
právního řádu ČR. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Čtvrtá směrnice AML přináší rozsáhlé změny 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 2, s. 14-15 
Seznámení s novým návrhem čtvrté směrnice AML (o předcházení zneužití finančního systému k praní 
peněz a financování terorismu) a upozornění na změny oproti stávající třetí směrnici, které se výslovně 
nebo významně týkají pojišťoven. K rozšíření působnosti směrnice a některých definic, k posouzení 
rizik ze strany povinných osob, k ověření totožnosti příjemců v termínu výplaty plnění, zjednodušené 
identifikaci klienta i zesílené kontrole klienta, prověřování politicky exponovaných osob, informacím 
o skutečném vlastnictví. K očekávanému termínu aplikace nové směrnice AML členskými státy. - Pozn. 
 
Grischa Brower-Rabinowitsch 
Das Internet und die Geldwäscherei 
Internet a praní peněz 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 102 (31.5.2013), S. 34-35 
Kybernetické praní peněz. K odhalování platebního online systému Liberty Reserve (v USA), který 
umožňoval anonymní praní peněz z ilegálních transakcí nejen z USA (zisky z podvodů s úvěrovými 
kartami, krádeže identity, investiční podvody, hacking, dětská pornografie, obchodování s omamnými 
látkami). Transfery probíhaly prostřednictvím umělé měny (LRs - podobně funguje Bitcoin, který však 
nedisponuje anonymitou potřebnou pro praní peněz). Uvedeny jsou i další adresy vhodné pro založení 
anonymního konta (WebMoney, Perfect Money, CashU). -- Problematice se v souvislosti s digitální 
měnou Bitcoin věnuje i příspěvek viz HB ze 4.6.2013, č. 104, s. 15, který zohledňuje i pohled práva na 
existenci těchto měn; alternativním internetovým měnám se věnuje i WW z 13.5.2013, č. 20, s. 6-7. 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

14 

Dana Pančurová, Štefan Lyócsa 
Determinants of commercial banks' efficiency : evidence from 11 CEE countries 
Určující faktory výkonnosti komerčních bank : údaje z 11 zemí střední a východní Evropy 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 2, p. 152-179 
Modelové zkoumání nákladové a příjmové efektivity komerčních bank v jedenácti zemích středo- a 
východoevropského regionu v období 2005-2008. Autoři zjišťují určující faktory efektivity 
komerčních bank na vstupu i výstupu a na základě zjištění porovnávají výsledky a chování domácích a 
zahraničních bank v daném regionu. Podrobně také popisují vybrané modely a postupy v první a druhé 
fázi analýzy (DEA aj.). - Pozn. 
 
By Dan McCrum and Robin Harding 
Fighting the Fed : hedge funds 
Boj s Fed : zajištěné fondy 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38252 (3.6.2013), p. 7 
Někteří významní světoví investoři zahájili hlasitou a často nepřátelskou slovní přestřelku proti 
nekonvenční měnové politice americké centrální banky. Patří mezi ně např. Paul Singer, který řídí 
hedžový fond Elliot Management v hodnotě 22 mld. USD a kritizuje spolu s dalšími pokrizovou 
politiku Fed. Některé jejich názory se setkávají s porozuměním a ve Fed se rozbíhá diskuse o nákladech 
třetí etapy kvantitativního uvolňování (QE3) a o termínu jejího ukončení. 
 
By Anne-Sylvaine Chassany and Henny Sender 
Forced into the shadows 
Vehnáni do stínu 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38256 (7.6.2013), p. 7 
Evropské banky stále váhají s půjčováním, a tak firmám potřebujícím finance stále více poskytují 
půjčky skupiny privátního kapitálu. Nástup nového způsobu financování v americkém stylu od 
"stínových bank" však vyvolává otázku, zda budou dlužníci v budoucnu schopni nést náklady. 
 
Jan Němec, Josef Pravec 
Konec "zlatých" časů 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 22, s. 46-49 
Autoři seznamují s momentálním trendem zvyšování zlatých rezerv některými centrálními bankami a 
voláním po obnovení měnového zlatého standardu v USA a dalších vyspělých ekonomikách. Uvádějí 
argumenty zastánců zlatého standardu i pohled českých odborníků, kteří vesměs zlatý standard 
nepodporují a nepovažují jej za ideální nástroj proti uvolněné měnové politice a zadlužování vlád.       
K jednotlivým formám zlatého standardu, shrnutí důvodů pro zrušení zlatého standardu u amerického 
dolaru. Grafy přinášejí přehled o výši zlatých rezerv vybraných států, o množství vytěženého zlata      
v roce 2012 a o geografickém rozložení nevytěžených zásob zlata ve světě. 
 
Macro control, micro problems 
Makrodohled, mikroproblémy 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8838, p. 72 
Výraz "makroprudenční politika" obohatil ekonomický žargon teprve nedávno, ale Amerika zkoušela 
varianty této politiky již několik desítek let. Teoreticky by centrální banky měly využívat regulační a 
dozorčí pravomoci k potlačení excesů na určitých trzích a prostřednictvím měnové politiky se starat    
o vývoj inflace a zaměstnanosti. Jak však dokazují příklady z historie i nová studie zpracovaná k této 
problematice, i makroobezřetná politika má své limity v omezování nebezpečných rizik. 
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Deutsche Bundesbank 
Makroprudenzielle Überwachung in Deutschland : Grundlagen, Institutionen, Instrumente = 
Macroprudential oversight in Germany: framework, institutions and tools 
Makroobezřetnostní dohled v Německu : rámec, instituce a nástroje 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 4, S. 41-57 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 4, p. 39-54 
Zákon o finanční stabilitě (Finanzstabilitätsgesetz), který vstoupil v platnost na počátku roku 2013, 
nastolil právní rámec makroobezřetnostního dohledu v Německu a pověřil významnými úkoly v oblasti 
finanční stability Deutsche Bundesbank. Národním orgánem makroobezřetnostního dohledu se stal 
Výbor pro finanční stabilitu (Ausschuss für Finanzstabilität). Příspěvek seznamuje s požadavky na 
makroobezřetnostní politiku s ohledem na zkušenosti z finanční krize, s jejím účelem a cíli (zaměřuje 
se na omezení systémového rizika a tím udržení finanční stability) a souvislostmi makroobezřetnostní 
politiky s dalšími oblastmi politik. Dále se zabývá makroobezřetnostními institucemi jak na mezinárodní, 
tak na evropské úrovni (FSB, MMF, ESRB) a možnou spoluprací a harmonizací národní a evropské 
úrovně. Podrobněji se věnuje formě německého institucionálního rámce. V poslední části charakterizuje 
a analyzuje nástroje makroprudenční politiky (komunikace, varování a doporučení, intervence), jejich 
vhodný výběr a případné spuštění dohledovým orgánem. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a 
anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Dáša Hyklová 
Odemykání třinácté komnaty : švýcarské bankovní tajemství léta přitahovalo bohaté cizince. 
USA i země EU ale prosazují výměnu informací o klientech bank 
Euro, Sv. 2013, č. 23, s. 66-69 
Švýcarské bankovní tajemství a snahy o jeho prolomení ze strany EU a USA s cílem předcházet 
daňovým únikům. Kauza Cahuzac; Akční plán Evropské komise pro posílení boje proti daňovým 
podvodům a únikům z prosince 2012; rakouský závazek o odtajnění informací o účtech cizích státních 
příslušníků v rakouských bankách; postoj Lucemburska; vyjednávání USA se švýcarskými bankami a 
dopad zákona FATCA formou odmítání klientů - občanů USA švýcarskými bankami. -- Viz také 
příspěvek v HN č. 116/2013 (17.6.2013), s. 20 a v HN č. 120/2013 (21.6.2013), s. 22. 
 
Jan Šovar 
Podílový fond - nově a dále 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 6, s. 175-178 
K novému zákonu upravujícímu investiční společnosti a investiční fondy, o jehož návrhu jedná 
parlament a který nahradí platný zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Podílový fond, 
jeho druhy a označení podílového fondu; ochrana podílníků; vytvoření, vznik a zánik podílového fondu; 
promotér podílového fondu; pojem a druhy podílových listů; odkupování podílových listů. - Pozn. 
 
Martina Kláseková 
Poplatky ... to be continued : bankové poplatky 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 20, s. 44-47 
Bankovní poplatky v SR; k novele zákona o bankách, podle níž by banky měly být povinny 
informovat o struktuře poplatkových příjmů. Význam poplatkového indexu (připravuje slovenské 
ministerstvo financí), poplatkový rating. V grafu podíl poplatků na provozních výnosech bank v zemích 
EU v letech 2008/2011. 
 
Ruth Berschens 
Schutz für größere Guthaben 
Ochranu pro větší aktiva 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 91 (14.5.2013), S. 6-7 
Podle názoru Evropské komise by neměly být před následky bankrotu/likvidace banky chráněny pouze 
vklady do 100 000 eur, protože tato hranice není dostatečně vysoká. Změnou příslušné směrnice by 
měl být zakotven preferenční status vkladatele, což např. odmítá Velká Británie či Francie. Příspěvek 
uvádí důvody příznivců i odpůrců plánovaného opatření, které by sjednotilo pravidla pro likvidaci 
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banky ve všech členských zemích (např. Francie chce zachovat právo samostatného rozhodování        
o subjektech, které se mají podílet na nákladech likvidace banky). 
 
Michal Janovec 
Současná integrace dohledu na finančních trzích 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 6, s. 161-164 
Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR do jediné instituce - ČNB; reforma dohledu nad 
finančními trhy v Evropské unii; orgány tvořící ESFS - Evropský systém orgánů finančního dohledu; 
důvody integrace dohledu na finančních trzích; argumenty proti integraci regulace finančních trhů. - Pozn. 
 
The negative option : European monetary policy 
Negativní alternativa : evropská měnová politika 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8838, p. 68 
V souvislosti s nekončící recesí v eurozóně se v článku zvažuje možnost zavedení záporných 
úrokových sazeb Evropskou centrální bankou. ECB by byla první velká banka, která by k takovému 
kroku přistoupila, ale ne jediná. Podobné opatření provedlo v červenci 2012 Dánsko, které není 
součástí EMU, ale měnový kurz má fixovaný na euro. 
 
Till default do us part : Europe's banking union 
Dokud nás bankrot nerozdělí : evropská bankovní unie 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8839, p. 65-66 
Polovičatý pokus o vytvoření bankovní unie v Evropě přináší víc rizik, než řeší problémů. Před rokem 
evropští lídři statečně slíbili, že vytvoří unii, která přeruší nebezpečné spojení mezi zadluženými 
vládami a problémovými bankovními systémy, kde potíže jednoho hrozí stáhnout dolů i druhého. 
Dohoda, která vzejde z blížícího se summitu, však sotva oslabí toto začarované spojení, spíš zvýší 
rizika pro stabilitu. -- Viz i článek A la carte and half-baked: Europe's banking union na s. 11-12. 
 
Radek Bednařík 
Tuzemské banky jsou v dobré kondici, záložny vysoce rizikové : zpráva ČNB o zdraví 
finančního sektoru 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 118 (19.6.2013), s. 14-15 
Příspěvek vychází z nejnovější Zprávy o finanční stabilitě zveřejněné Českou národní bankou. Shrnuje 
dopady alternativních scénářů vývoje české ekonomiky (základní scénář, scénář vleklé deprese) na 
bankovní sektor a jeho odolnost. Potvrzuje, že české banky mají dostatek kapitálu pro zvládnutí 
možných ztrát. Z pohledu ČNB zůstává znepokojivá situace u družstevních záložen. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Saleh Mothana Obadi, Matej Korček 
Analýza vývoja energetickej bezpečnosti EÚ so zreteľom na ropu a zemný plyn 
Ekonomické rozhľady, Sv. 42, (2013) č. 1, s. 7-26 
Autoři pomocí vybraných ukazatelů analyzují vývoj na trhu s ropou a zemním plynem v EU a ve světě 
v období 2000-2009 a s ohledem na tyto energetické suroviny hodnotí úroveň energetické bezpečnosti 
v zemích EU-27. Prostřednictvím kvantitativní analýzy vývoje indexu HHI ve dvou různých 
modifikacích měří tržní koncentraci na trhu s ropou a zemním plynem EU a analyzují vystavení EU 
vnějším vlivům v dané oblasti (šoky v oblasti cen a fyzické dostupnosti komodit). Charakterizují také 
význam ropy a zemního plynu v energetickém mixu zemí EU, přístup EU k energetické bezpečnosti a 
zabývají se vybranými metodami jejího měření. - Pozn. 
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Stéphane Colliac 
Asia in 2020 : growth models and imbalances 
Asie v roce 2020 : růstové modely a nerovnováhy 
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 109, p. 1-8 
Autoři charakterizují dynamiku růstu asijského regionu v posledním desetiletí, věnují se zejména 
konvergenci ekonomik, finanční globalizaci a liberalizaci pohybu kapitálu i zvyšující se regionální 
integraci v oblasti obchodu a finančních trhů. Dále charakterizují růstové modely jednotlivých zemí    
v regionu, důsledky nerovnováh těchto růstových modelů (se zaměřením na Čínu) a rozebírají dílčí 
rizika růstu. - Pozn. 
 
Karol Trnovský 
Aspekty oživenia rastu ekonomiky Slovenskej republiky 
Ekonomické rozhľady, Sv. 42, (2013) č. 1, s. 89-100 
Autor charakterizuje dopad globální finanční krize na hospodářství SR, seznamuje se třemi scénáři 
možného vývoje hospodářského růstu SR ve střednědobém horizontu a teoretickým pohledem na 
scénáře recese a pokrizového oživení ve tvaru V, U, W a L. Dále vytváří ekonometrický model 
předkrizového hospodářského růstu slovenské ekonomiky v letech 1997-2008 a porovnává prognózy 
růstu HDP s předkrizovým trendem. Ukazuje se, že výsledný scénář má nejblíže ke konzervativnímu 
scénáři, který prezentuje přibližování se k předkrizovému hospodářskému růstu. Ten by se měl po 
prvotním poklesu stabilizovat, i když potenciál výkonnosti z let 2006-2008 se neočekává. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die US-Wirtschaft im aktuellen Konjunkturaufschwung = The US economy in the current 
economic upturn 
Hospodářství USA v současném hospodářském vzestupu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 4, S. 15-39 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 4, p. 15-37 
Makroekonomický pohled na současný stav ekonomiky USA, je zdůrazněn mírný pokrok v oživení a 
nevelký cyklický vzestup hospodářství od konce recese. Příspěvek analyzuje faktory ovlivňující 
současné cyklické oživení na straně poptávky (trh nemovitostí a rezidenční výstavba, fiskální politika, 
soukromá spotřeba) a na straně nabídky (demografický vývoj, zaměstnanost, produktivita). 
Charakterizuje určující úhrnné trendy výroby v USA, porovnává produktivitu a výkonnost ekonomiky 
USA s Velkou Británií a faktory zatěžující tempo celkového hospodářského růstu a potenciální 
výroby. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Jan Němec 
Dovedl Turky k ekonomickému zázraku, teď zemi potápí 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 24, s. 41-43 
Charakteristika desetiletí tureckého ekonomického zázraku a shrnutí možných hospodářských rizik 
současných občanských nepokojů v Turecku ve střednědobém horizontu; kritický pohled na neústupný 
postoj premiéra Erdogana. Zmíněn je i dopad na přístupové rozhovory Turecka s EU a na další 
politické ambice premiéra Erdogana. -- Viz také příspěvky v čas. Euro č. 25/2013 (17.6.2013), s. 14 a 
54-59. 
 
Zanny Minton Beddoes 
Europe's reluctant hegemon : special report on Germany 
Váhavý evropský hegemon : zvláštní zpráva o Německu 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8840, centr. sect. (20 p.) 
Německo, které je nyní dominantní zemí Evropy, musí podle autorky přehodnotit způsob, jakým vidí 
sebe a svět. V jednotlivých článcích přehledu se rozebírá politická předvolební situace, představa 
kancléřky Merkelové o větší konkurenceschopnosti Evropy, hospodářská situace země, energetika, trh 
práce aj. -- Viz i článek na s. 11. -- Český překlad jednoho z článků přehledu pod názvem Tajemství 
německého zázraku viz čas. Ekonom č. 26-27/2013, s. 57-61. 
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Bert Losse 
Härterer Kurs 
Tvrdší kurs 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 22, S. 28 
Odklon od atomové energie v Německu stále více vyvolává sociální problémy: podporované 
alternativní energie způsobují prudký nárůst cen elektřiny, což negativně ovlivňuje finanční 
hospodářství v podnicích, ale i možnosti uchování pracovních míst či zvyšování mezd. 
 
Henning Krumrey, Cordula Tutt, Silke Wettach 
Sankt Günther : Energiepolitik 
Svatý Günther : energetická politika 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 22, S. 24, 26 
K záměrům evropského komisaře Oettingera, který koriguje (nejen) německou energetickou politiku a 
stal se ochráncem německých spotřebitelů energie. Význam cen energií pro konkurenceschopnost 
Evropy (viz např. nízké ceny plynu v USA), obhajoba nových technologií (fracking), úvahy o odstranění 
absurdní podpory větrné a sluneční energie. V grafu podíl daní a poplatků na ceně elektřiny 
domácností ve vybraných zemích EU v roce 2012. 
 
Michael Andreasch ... [et al.] 
Sektorale VGR in Österreich 2012 : integrierte Darstellung der Wirtschafts- und Finanzkonten 
für Haushalte, Unternehmen, Staat und Finanzsektor in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
Odvětvové národohospodářské účty Rakouska v roce 2012 : integrované znázornění hospodářských 
a finančních účtů pro domácnosti, podniky, stát a finanční sektor v národohospodářských 
účtech 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2013, Nr. Sonderheft Juni 2013, S. 5-68 
Investiční a finanční aktivity jednotlivých sektorů v rakouském hospodářství v roce 2011 a 2012 (vč. 
porovnání s rokem 2010), přehled obsahuje dvě analýzy: 1) výše a struktura majetku a závazků 
tuzemských státem kontrolovaných nefinančních  podniků a 2) propojení infomací o finančním 
majetku domácností z mikrodat a makrodat Rakouska na základě HFCS (Household Finance and 
Consumption Survey) a GFR (Národohospodářské účty). Definovány a popsány jsou definice, metody 
a zdroje. ESVG 95, Evropský systém národohospodářských účtů 1995. - Pozn. 
 
Shocks and ores 
Šoky a rudy 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8839, p. 70 
Článek vychází z nové studie Davida Jackse, ekonoma z univerzity Simona Frasera, který shromáždil 
údaje o cenách očištěných o inflaci u třiceti druhů komodit za 160 let. Z dlouhodobého hlediska ceny 
komodit vykazují výrazný trend k růstu, např. od r. 1950 se zvýšily o 192 %. Nezpůsobily však 
hladomor, jak tvrdili předchozí myslitelé, a vývoj ani není u všech komodit stejný. Příspěvek se 
rovněž zabývá střednědobými výkyvy cen, známými jako "supercykly", ve kterých se mohou ceny 
dostat mimo trend až po období 40 let. 
 
By Chris Giles and Kate Allen 
Southeastern shift: the new leaders of global growth 
Posun na jihovýchod: noví lídři světového růstu 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38254 (5.6.2013), p. 7 
Tento rok má pro světové hospodářství rozhodující význam, protože poprvé rozvíjející se ekonomiky 
vyprodukují většinu zboží a služeb ve světě. Podle ekonomů bude tento trend pokračovat a termín 
"rozvíjející se ekonomiky" bude ztrácet na významu. Připojené schéma znázorňuje podíl významných 
zemí na světovém růstu v různých etapách hospodářského vývoje počínaje rokem 1982. 
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Miroslav Zámečník 
Španělská lekce 
Euro, Sv. 2013, č. 22, s. 40-43 
Zhodnocení makroekonomické situace Španělska a pohled na příčiny hluboké hospodářské recese 
původně vyvolané splasknutím realitní bubliny. Španěly trápí pokles reálných příjmů, růst cen, vysoká 
nezaměstnanost zejména mladých lidí; ekonomiku pak pokles míry úspor, snižující se konkurenceschopnost, 
odliv kapitálu a vysoké deficity běžného účtu platební bilance. 
 
The sleepwalkers 
Náměsíčníci 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8837, p. 11 
Evropští představitelé jsou náměsíčníci kráčející hospodářskou pustinou. Ekonomika eurozóny šest 
čtvrtletí po sobě zažívá propad HDP. Nákaza se šíří i do "jádrových" zemí. Maloobchodní prodeje 
klesají, nezaměstnanost dosahuje rekordních 12 %. I přes drsné škrty ve výdajích zůstávají schodky 
státního dluhu úporné a vysoké. Eurozóna ještě nemusí být na pokraji kolapsu, ale klid v Bruselu není 
ani tak příznakem rekonvalescence jako rozkladu. 
 
By Peter Wise 
Waiting it out 
Vydržet to 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38246 (27.5.2013), p. 5 
Málokterá země přistoupila k úsporným opatřením ochotněji než Portugalsko, ale trpělivost se zdá být 
vyčerpána. Země prochází těžkou recesí a rodinné podniky, které jsou páteří portugalské ekonomiky, 
krachují znepokojivou rychlostí. Tento vývoj zatěžuje sociální systém země a ohrožuje společenskou 
stabilitu. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Eva Poledníková 
Evaluation of Visegrad Four convergence in the context of EU cohesion 
Hodnocení konvergence zemí Visegrádské čtyřky v kontextu soudržnosti Evropské unie 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 16, (2013) No. 1, p. 19-28 
Příspěvek přináší teoretický i empirický pohled na úroveň ekonomické konvergence a koheze              
v zemích V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) v období 2004-2010. Teoretická část vymezuje koncept 
soudržnosti a disparit v EU a zaměřuje se na možné metody měření konvergence a hodnocení 
soudržnosti. Empirická část se zabývá měřením a komparací konvergence zemí Visegrádské čtyřky 
prostřednictvím agregovaného syntetického indexu disparit, který je vypočten vybranými 
matematicko-statistickými metodami. Na základě vývoje disparit (konvergence či divergence) je 
hodnocena úroveň dosažené soudržnosti těchto zemí. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Robert Břešťan 
Česko dostalo punc bohaté země : rozvojová pomoc 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 22, s. 28-29 
Informace o přijetí ČR za člena Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) OECD. K české rozvojové 
pomoci formou finanční pomoci i přímé spolupráce s jednotlivými zeměmi (např. Afghánistán, Bosna 
a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko). Pohled na přínos OECD, "better life index", 
připravovaná doporučení "Nové přístupy k ekonomickým výzvám". 
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Petr Zapletal 
Zahraniční obchod dosáhl loni rekordního přebytku. A dál roste 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 122 (25.6.2013), Příl. magazín Český exportér, s. 42-43 
Výtah z analýzy MPO shrnuje vývoj a dynamiku zahraničního obchodu ČR v roce 2012, přebytek 
obchodní bilance z hlediska teritoriální i komoditní struktury a očekávaný vývoj zahraničního obchodu 
ČR v roce 2013. 
 

Podnik a podnikání 
 
Tomáš Procházka, Michal Vrajík 
Společnost s ručením omezeným podle nové právní úpravy 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 12, s. 21-27 
Hlavní změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným; zrušená omezení, podíl (nové pojetí) 
a kmenový list, náležitosti společenské smlouvy, základní kapitál a vkladová povinnost, hlasování na 
valné hromadě, převod podílu, vystoupení společníka ze společnosti, zvýšení základního kapitálu, 
uveřejňování informací na internetových stránkách. -- K tématu viz též Poradce veřejné správy, 2013, 
č. 7-8, s. 3-9. 
 
Michal Vrajík 
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost podle nové právní úpravy 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 11, s. 23-27 
Dopad změny civilního práva (platná od 1.1.2014) na osobní společnosti. Veřejné obchodní 
společnosti (osoby společníků, podíl na korporaci, vklady do korporací, podíl na zisku a ztrátě). 
Komanditní společnost (podíl na korporaci a vklady, postavení komanditisty, komanditní suma). 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Jan Němec 
Důchodová reforma: fondy lákají opozdilce 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 25, s. 51-54 
Zhodnocení aktuálního stavu první fáze penzijní reformy v ČR, během níž se o vstupu do soukromého 
spoření na důchod ve II. pilíři musí rozhodnout lidé ve věku 35 let a vyšším. Zatím se projevuje 
minimální zájem o toto soukromé spoření, MF tedy připravuje jeho částečné změny. Dále k očekáváním 
penzijních společností ohledně účasti občanů a důvodům dosavadního neúspěchu. -- Viz také 
příspěvek k situaci doplňkového penzijního spoření na s. 55-56. 
 
Heike Schwerdtfeger, Martin Gerth, Niklas Hoyer 
Gut gefüttert, zu wenig Fett angesetzt : Riester-Rente 
Dobře živené, ale málo vypasené : Riestrův důchod 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 18, S. 158-164, 166-167 
Riester-Rente, hodnocení Riesterova důchodu po dvanáctileté existenci státem podporovaného a 
daňově zvýhodněného důchodového připojištění. Spoření na Riesterův důchod, podmínky státního 
příspěvku, vznik nároku na výplatu úspor (část jednorázově, část v měsíčních příplatcích k důchodu). 
Varianty Riesterova důchodu. 
 
Radek Urban ; [rozhovor vedla] Olga Skalková 
Navrhujeme změny, které budou motivovat víc lidí ke spoření ve 2. pilíři 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 117 (18.6.2013), s. 22 
V rozhovoru náměstek ministra financí R. Urban seznamuje s návrhy změn některých parametrů 
důchodového spoření ve 2. pilíři, které MF připravuje. Jedná se o problematiku dědění z 2. pilíře, 
možnost vystoupit z důchodového spoření po pěti letech, změnu podmínky vzniku nároku na výplatu 
důchodu z 2. pilíře, možného zkrácení doby vyplácení penze na dobu určitou. Jsou také zmiňovány 
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další zvažované i poptávané úpravy systému (povinné členství, státní fond, možnost jednorázového 
výběru úspor v hotovosti). -- Zhodnocení současné situace na trhu penzijního spoření a zájmu občanů 
o spoření ve 2. pilíři viz čas. Euro č. 25/2013 (17.6.2013), s. 20-23. 
 
Jarkko Harju 
Voluntary pension savings and tax incentives : evidence from Finland 
Dobrovolné penzijní spoření a daňové stimuly : údaje z Finska 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 1, p. 3-29 
Empirická analýza dopadů finské daňové reformy z roku 2005 v oblasti reakcí střadatelů na změnu     
v daňových stimulech týkajících se dobrovolného penzijního spoření. Autor zjišťuje, zda se velikost 
úspor a/nebo zaměření dobrovolného penzijního spoření změnily. Nejprve seznamuje s dobrovolnými 
penzijními programy ve Finsku a se změnami, které přinesla daňová reforma v této oblasti, dále měří 
daňové stimuly ovlivňující využití různých nástrojů spoření prostřednictvím mezní efektivní daňové 
sazby (METR). Následně je metodou difference-in-differences analyzována změna chování střadatelů 
v jednotlivých příjmových podskupinách. Výsledky naznačují, že daňové stimuly měly vliv na 
dobrovolné penzijní spoření, a ukazují, jak se spoření vysoko- a nízkopříjmových osob změnilo. - Pozn. 
 
Max Haerder, Cordula Tutt 
Vom Tuten und Blasen 
Nemají o tom ponětí 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 20, S. 18-23 
K návrhům politických stran v Německu na úpravu zákonných (minimálních) důchodů v rámci 
předvolebního boje. Kritický komentář poukazuje na rizika předvolebních slibů, které rozhodně 
neprokazují dostatek prozíravosti ani znalostí, neřeší otázku spravedlnosti a ohrožují nedávno 
stabilizovanou finanční situaci důchodové pokladny. Solidární důchod, "výkonový" důchod, zaručený 
důchod, úřednické penze. 
 
Tomáš Plhoň 
Zbytečná fondová kopřivka : nejúspěšnější důchodové systémy mají v Dánsku, Švédsku či 
Austrálii. Tamní fondy se o úspory na penzi umějí postarat 
Euro, Sv. 2013, č. 25, s. 24-25 
Jak vyplývá ze studie poradenské společnosti Mercer, která každoročně vydává zprávu Melbourne 
Mercer Global Pension Index hodnotící penzijní systémy jednotlivých států podle toho, nakolik 
zajišťují penzistům adekvátní životní podmínky a jsou dlouhodobě udržitelné, nejúspěšnější 
důchodové systémy jsou v Dánsku, Nizozemsku, Austrálii a Švédsku. Autor v příspěvku charakterizuje 
fungování penzijních systémů těchto zemí a shrnuje důvody jejich úspěšnosti. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Christian Hunziker 
Der Staat als Preistreiber 
Za zvyšováním cen stojí stát 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 94 (17.5.2013), S. 34 
Faktory zvyšování nákladů na bydlení/nájemné v Německu. Negativní dopad nařízení o úsporách 
energie na novostavby. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Roman Šitner 
Bankéři si vyplatili bonusy dřív a průměrné mzdy šly dolů 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 109 (6.6.2013), s. 14-15 
Současný mzdový vývoj v ČR. K poklesu nominální mzdy v 1. čtvrtletí 2013 a k postupnému nárůstu 
příjmové nerovnosti. Analýza důvodů i predikce dalšího vývoje v roce 2013. Připojené grafy a tabulky 
ukazují vývoj hrubých mezd a průměrnou mzdu podle krajů a podle sektorů ve zkoumaném období. -- 
K tématu viz také příspěvek v čas. Statistika & my č. 6/2013, s. 35-37. 
 
Anne Grüttner 
Damals - als Spanien noch reich war 
Tehdy - když ještě bývalo Španělsko bohaté 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 81 (26.4.2013), S. 14 
Španělskou krizi provází masový nárůst nezaměstnanosti a také výrazný pokles úspor obyvatelstva. 
Kdo vyčerpal svůj nárok na dvouletou podporu v nezaměstnanosti i své finanční rezervy, musí 
spoléhat na rodinu - o sociální podporu ve výši 450 eur měsíčně může totiž požádat pouze člen rodiny, 
kde není jiný příjem, a tak jsou často rodiče povinni živit své dávno dospělé děti. Nedostatek 
pracovních příležitostí zvyšuje tlak na uchazeče o práci, aby pracovali více hodin za nižší mzdu. 
Celková kvóta nezaměstnanosti se pohybuje okolo 27 procent, mladí do 25 let tvoří polovinu všech 
nezaměstnaných. 
 
Kamil Dybczak, Kamil Galuščák 
Changes in the Czech wage structure : does immigration matter? 
Změny mzdové struktury v ČR : ovlivnila ji imigrace? 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 2, p. 108-128 
Analýza vlivu imigrantů na výkonnost českého trhu práce, na mzdovou struktura a zejména na její 
změny v období 2002-2006. Od roku 2002 narůstá počet zahraničních pracovníků v ČR, v roce 2006 s 
počtem 186 tisíc osob již tvoří 4,6% všech pracovníků. Autoři zjišťují charakteristiky zahraničních 
pracovníků a porovnávají jejich mzdy s domácími pracovníky s obdobnými dovednostmi a praxí. 
Pomocí metody dekompozice mzdových rozdílů mezi roky 2002 a 2006 rozkládají mzdovou distribuci 
na deterministické a diskriminační složky pro obě skupiny pracovníků. Na základě toho posuzují, do 
jaké míry jsou mzdové rozdíly závislé na pozorovaných charakteristikách a případně naznačují 
možnou diskriminaci. Výsledky ukazují, že zahraniční zaměstnanci neměli vliv na změny ve struktuře 
mezd navzdory výraznému nárůstu jejich počtu a že změny v mzdové distribuci jsou vysvětleny pouze 
rostoucími výnosy z charakteristik domácích pracovníků. - Pozn. 
 
Jiří Balcar, Marek Gavenda 
Postavení zaměstnanců 50+ na trhu práce České republiky a Moravskoslezského kraje = 50+ 
employees on Czech and Moravian-Silesian labour market 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 16, (2013) č. 1, s. 5-17 
Autoři se zaměřují na postavení a vnímání starších osob na českém trhu práce a následně na 
zhodnocení míry jeho odlišnosti v případě omezení pozornosti pouze na situaci ve vybraném kraji ČR. 
Nejprve shrnují závěry empirických studií popisujících postavení osob 50+ na českém trhu práce, 
přičemž se snaží o minimalizaci zkreslení závěrů zprostředkováním pohledu různých subjektů trhu 
práce (zaměstnavatelé, zaměstnanci různých věkových kategorií a zprostředkovatelé zaměstnání). 
Dále seznamují s provedením dotazníkového šetření mezi malými a středními podniky a zaměstnanci 
50+ v Moravskoslezském kraji, které je využito pro zhodnocení míry rozdílnosti postavení dané 
věkové skupiny zaměstnanců na regionálním a národním trhu práce. V navazující kapitole autoři 
popisují výsledky šetření a srovnávají je s relevantními údaji na národní úrovni. V závěru zvažují 
praktické konsekvence vybraných předchozích zjištění. - Pozn. -- Viz také příspěvek Kdy začnou 
zaměstnavatelé investovat do osob 50+? v čas. Rovné příležitosti do firem č. 2/2013. 
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Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 7-8/2013  
Zaměstnanecké benefity - daňové řešení. Praktická řešení k zaměstnaneckým benefitům. Spolupráce 
úřadu práce s podnikateli. Zástupce zaměstnavatele a jeho právní jednání. Zkušební doba (2.). Přechod 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Lhůty a počítání času v ZP podle nového občanského 
zákoníku. Agentury práce a zaměstnávání. Jak hospodařit s FKSP (2.). Skončení pracovního poměru 
podle soudních rozhodnutí. Pracovní podmínky těhotných žen a matek. Pojistné hrazené za 
zaměstnance - daňový či nedaňový výdaj zaměstnavatele? Odstupné (2.). Změny dodatečně 
oznamované zaměstnavatelem pojišťovně. 
 

Právo 
 
Richard Pomahač 
K povaze smluv o vypořádání s církvemi 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 11, s. 387-392 
Vývoj, který předcházel dojednání smluv s církvemi; události, které předurčily cestu smluvního 
vypořádání; smlouvy a zákon č. 428/2012 Sb.. - Pozn. 
 
Eva Dobrovolná 
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve srovnání s rakouským právem 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 10, s. 348-354 
Tradiční součástí právních řádů většiny států EU je institut nabytí vlastnického práva od 
neoprávněného. Stávající právní úprava v českém občanském zákoníku je z tohoto pohledu v Evropě 
raritou, neboť - až na výjimky - nabytí vlastnického práva od neoprávněného neuznává. Nový 
občanský zákoník upravuje institut nabytí od neoprávněného k věcem nezapsaným ve veřejných 
seznamech a věcem movitým. Článek se zaměřuje výhradně na věci movité a porovnává českou a 
rakouskou právní úpravu. - Pozn. 
 
Jiří Sládek 
Němečtí soudci drží v rukách osud eura 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 114 (13.6.2013), s. 7 
Informace o projednávání stížnosti na plán OMT (Outright Monetary Transaction) k německému 
Spolkovému ústavnímu soudu. V rámci něj Evropská centrální banka nakupovala neomezeně 
dluhopisy předlužených členských zemí eurozóny, uklidnila tím finanční trhy a odvrátila hrozící 
propad eurozóny. Jeho odpůrci ale namítají nezákonnost tohoto schématu, jelikož ECB nesmí přímo či 
nepřímo financovat členské země eurozóny. Článek shrnuje možné důsledky rozhodnutí soudu, 
argumenty odpůrců i postoj zastánců záchranného plánu reprezentovaný J. Asmussenem z vedení 
ECB. 
 
Petr Liška 
Právní úprava účtu v novém občanském zákoníku 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 11, s. 401-406 
Nový občanský zákoník opouští tradiční úpravu smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu. 
V jednotlivých částech článku se rozebírají: závazek ze smlouvy o účtu, nakládání s účtem a nakládání 
s peněžními prostředky na účtu, vedení a úročení účtu, důsledky smrti majitele účtu, zánik závazků ze 
smlouvy o účtu, platební účet, jiný než platební účet, vkladní knížka, přechodná úprava. - Pozn. 
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Hans-Ulrich Theobald, Petra Budíková 
Svoboda smluvních stran - přehlížená revoluce občanského práva? 
Euro, Sv. 2013, č. 25, s. 71 
Autoři seznamují s aspektem nového občanského zákoníku, který se týká svobody smluvních stran. 
Občanu je zákonem přiznána svéprávnost řídit své záležitosti, rozhodovat o nich a nést za ně 
odpovědnost a důraz je kladen na autonomii vůle smluvních stran. Dále k institutu ochrany slabší strany. 
 
Martin Lyčka 
Zneužití dominantního postavení na trhu státním monopolem v judikatuře SDEU 
Jurisprudence, Sv. 22, (2013) č. 4, s. 24-29 
Článek 106 SFEU zakazuje členským státům EU zavádět či zachovat v platnosti právní předpisy 
přijaté v souvislosti se svěřením výlučných či zvláštních práv veřejným podnikům, které jsou rozporné 
s ustanoveními na ochranu hospodářské soutěže, zejména s článkem 102 SFEU. Předcházející 
judikatura Soudního dvora EU stanovuje, že právní předpisy, jejichž důsledkem je konflikt zájmů či 
neschopnost držitele výlučných práv uspokojit tržní poptávku, vedou ke zneužití. Ovšem z nedávného 
rozhodnutí Soudního dvora ve věci DEI vyplývá, že skutečnost, že přítomnost bývalého monopolisty 
na trhu vede ke ztížení přístupu na tento trh, není sama o sobě rozporná s články 106 a 102 SFEU. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 6 

Možnost zahrnout osoby nepovinné k dani do skupiny osob, jež lze považovat za jedinou osobu 
povinnou k DPH : Evropská komise v. Česká republika. 
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 25. dubna 2013       C-109/11 
 
Jurisprudence, 2013, roč. 22, č. 5 

Nárok na vrácení daní vybraných v členském státě v rozporu s pravidly unijního práva : žádost o 
rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Sibiu (Rumunsko). Mariana Irimie v. Statul Roman 
prin Ministerul Finantelor şi Economiei, Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu.  
Rozsudek ESD (třetí senát) ze dne 18. dubna 2013      C-565/11 
 
Jurisprudence, 2013, roč. 22, č. 6 

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v případě neúplné faktury : žádost o rozhodnutí o předběžné 
otázce podaná Cour d’appel de Mons (Belgie). Petroma Transports a další v. Belgický stát. 
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 8. května 2013      C-271/12 
 
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 
 
Johanna von Borstel 
Die neuen Erzeugerpreisindizes für IT-Dientsleistungen 
Nové indikátory výrobních cen pro služby IT 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2013, Nr. 4, S. 296-304 
Metodické aspekty indikátorů výrobních cen pro služby v oblasti IT v Německu, ekonomické 
ukazatele a váhová schémata, mechanismus tvorby a měření cen. Vývoj cen produktů v sektoru IT      
v letech 2006-2012. - Pozn. 
 
Vladimír Kermiet, Kateřina Imrišková 
Satelitní účet veřejného sektoru 
Statistika & my, Sv. 3, (2013) č. 5, s. 30-31 
K projektu ČSÚ na vytvoření satelitního účtu veřejného sektoru ČR, který představuje komplexní 
pohled na ekonomiku veřejného sektoru a jehož hlavním cílem je výpočet deficitu a dluhu za tento 
sektor. Více k sestavování účtu a k metodice výpočtu dluhu (ten je součtem dluhu vládních institucí a 
dluhu veřejných korporací). 
 
Roderich Egeler, Natalie Dinsenbacher, and Birgit Kleber 
The relevance of census results for a modern society 
Důležitost výsledků sčítání lidu v moderní společnosti 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 233, (2013) 
No. 3, p. 389-405 
Článek se zabývá obecným významem sčítání lidu ve společnosti a následně se zaměřuje se na cenzus 
v Německu uskutečněný v roce 2011. První část se věnuje historickému pohledu na problematiku 
sčítání lidu, druhá část popisuje různé definice pojmu obyvatelstvo a některé další vybrané 
metodologické aspekty. Ve třetí části autoři pomocí příkladů ilustrují rozmanité oblasti, pro které byly 
získány informace prostřednictvím cenzu z roku 2011 v Německu a které jsou důležité z hlediska 
statistik a sociální politiky, případně dokládají dopad nových dat na jednotlivé oblasti politik (fiskální 
politika a vyrovnávání příjmů, politika zaměstnanosti, bytová politika, zastoupení v zákonodárných 
sborech aj.). Poslední část shrnuje výzvy pro budoucí sčítání lidu a jeho možný další metodologický     
i obsahový vývoj. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Jan Hájek, David Trytko 
Povinnost stálé provozovny zahraniční osoby vést účetnictví podle českých právních předpisů 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 6, s. 42-43 
Právní ustanovení a normy, které určují povinnost stálé provozovny zahraniční osoby vést účetnictví. 
K pojmu stálá provozovna dle modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění; blíže k povinnosti 
vést účetnictví a jeho rozsahu vč. doporučení, jak mohou zahraniční osoby splnit požadavky českých 
účetních předpisů. - Pozn. 
 
Jaroslava Kypetová 
Schvalování účetní závěrky obce : jak se s novou povinností vypořádat se ctí 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 26-27 
Problematika účetní závěrky obce; aplikace prováděcí vyhlášky, schvalování účetní závěrky, zpráva 
auditora, zpráva o přezkoumání hospodaření, zpráva o zjištění interního auditu. Doporučený postup při 
jednoduché analýze účetní závěrky. -- Mechanismu schvalovacího postupu se věnuje příspěvek na s. 28-29. 
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Ivana Pilařová 
Škody a jejich náhrady v účetnictví podnikatelů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 12, s. 31-36 
Definice škody na majetku v souvislosti s podnikáním dle zákona o daních z příjmů, daňové posouzení 
škody, daňová zůstatková cena. Živelní pohromy a krádeže neznámým pachatelem (výčet resp. 
rozdělení škod), příklady účtování. 
 

Veřejná správa 
 
Matěj Štětka 
Dost bylo klientelismu 
Euro, Sv. 2013, č. 22, s. 34-35 
Shrnutí změn a kritický pohled na připravovanou vládní novelu zákona o nakládání s majetkem měst, 
obcí a krajů. Měla by přispět ke kontrole hospodárnosti nakládání s veřejným majetkem, využívání 
veřejných dražeb nebo veřejných soutěží o nejvýhodnější nabídku a zavádět povinnost zveřejňování 
uzavřených smluv včetně dodatků. 
 
Radek Jurčík 
Nové zadávací směrnice v Evropské unii - vývoj, očekávané přijetí a hlavní změny 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 6, s. 164-168 
Účel a důvod přijetí nové generace zadávacích směrnic v EU; zlepšení nástrojů pro veřejné zadavatele 
- snížení administrativy; sociální aspekty veřejných zakázek; dodržení zákonnosti při zadávání 
veřejných zakázek; přístup dodavatelů ze třetích zemí na trh EU; výjimky z režimu aplikace nových 
zadávacích směrnic EU. - Pozn. 
 
Lada Jouzová 
Pracovní náplň úředníků ÚSC : právní úprava 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 6, s. 44-46 
Náležitosti pracovní smlouvy úředníků ÚSC, pracovní náplň, sjednaný druh práce. Jednostranná 
změna pracovní náplně. Porušování pracovních povinností. Zařazování zaměstnanců ÚSC do 
platových tříd, platový tarif. Pracovní náplň a zákon o nemocenském pojištění. Příklady. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Christian Ramthun ... [et al.] 
Besser regieren, weniger zahlen 
Lépe spravovat, méně platit 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 23, S. 20-24, 26-27 
Komentář k příkladům nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky v Německu konstatuje, že     
i když veřejnost projevuje rozhořčení nad daňovými úniky jedinců i firem, plýtvání a nedostatek 
efektivnosti při veřejných výdajích se pohybuje v dimenzi až o řád vyšší. Ačkoli se to tak na první 
pohled nejeví, mezi plýtváním daňovými prostředky a daňovým únikem existuje spojitost. Bylo 
prokázáno, že za mrhání státními prostředky nemusí vždy stát mafie a vydává-li stát peníze rozvážně, 
přispívá to k daňové morálce lidí. Zmíněna je myšlenka zavedení trestného činu plýtvání daňovými 
prostředky, aby už nadále jako dosud nemohli ministři či starostové bez pokut a trestů liknavě a 
nezodpovědně hospodařit. V sedmi bodech jsou shrnuty předpoklady dobrého hospodaření s veřejnými 
prostředky (např. zrušení různých zbytečných subvencí, nepotřebných a megalomanských projektů, 
pozitiva PPP sféry atd.). 
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Boon or burden? : immigration and the public finances 
Dobrodiní nebo břemeno? : imigrace a veřejné finance 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8840, p. 64-65 
Studie OECD, zveřejněná v posledním International Migration Outlook, se zabývá fiskálním dopadem 
imigrace ve 27 bohatých zemích. Obecný závěr zní, že migrace není "ani významným přínosem, ani 
zátěží pro veřejnou peněženku". 
 
Eva Muchová, Marek Kálovec 
Dlhová kríza v eurozóne : teoretické pohľady a empirické poznatky 
Ekonomické rozhľady, Sv. 42, (2013) č. 1, s. 50-64 
Příspěvek přináší teoretický a empirický pohled na dluhovou krizi v eurozóně s důrazem na vývoj       
v periferních ekonomikách. Fiskální pozice periferních ekonomik eurozóny je chápána jako klíčový 
faktor determinující současnou dluhovou krizi. Autoři nejprve seznamují s teoretickými přístupy         
k dluhové krizi a věnují se zvláštnostem fiskální politiky a kontroly v měnové unii. Dále shrnují 
metodologický přístup použitý v následné empirické analýze podmínek dlouhodobé udržitelnosti 
dluhového zatížení vybraných zemí (Řecko, Irsko, Portugalsko, Itálie a Španělsko). V závěru jsou 
shrnuty výsledky empirické analýzy a jejich interpretace. Výsledky podporují předpoklad o EMU jako 
o projektu, který byl od počátku profilovaný politicky a za relativně krátké časové období zvýraznil 
podstatné fiskální nerovnováhy mezi jednotlivými členskými zeměmi. Autoři dospěli k názoru, že 
současný model fungování eurozóny je za daných podmínek nadále dlouhodobě neudržitelný. - Pozn. 
 
Luděk Tesař 
Hrozbou pro obce není pokles příjmů, ale inflace - a nejen ta 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 6, s. 12 
Ochrana obecních financí, k hlavní oblasti rizik pro komunální finance - inflace, hrozba bankrotu, 
měnová rizika, fixace úvěrů (hedging, úrokový swap), věcné prostředky ochrany obecních financí. 
 
Heiko T. Burret, Lars P. Feld and Ekkehard A. Köhler 
Sustainability of public debt in Germany : historical considerations and time series evidence 
Udržitelnost veřejného dluhu v Německu : historická úvaha a svědectví časových řad 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 233, (2013) 
No. 3, p. 291-335 
Obsáhlá analýza udržitelnosti německých veřejných financí, která vychází z unikátní databáze 
pokrývající období 1872-2010. Autoři nejprve provádějí historickou analýzu německé fiskální historie 
a vývoje státního dluhu ve čtyřech samostatných časových etapách (1850-1870, 1871-1913, 1914-
1949 a 1950-2010) na základě neoficiálních údajů získaných z příspěvků publikovaných v časopise 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik za dobu jeho stopadesátileté historie. Ukazuje se, že 
výsledky popírají historické vnímání Německa jako zářného příkladu evropských veřejných financí. 
Následně je provedena empirická analýza pro dvě období se souvislými časovými řadami: 1872-1913 
a 1950-2010, v níž je testována fiskální udržitelnost z oficiálních zdrojů dat (testy stacionarity, 
kointegrace, odhady modelů VAR a VECM). Hypotéza fiskální udržitelnosti Německa pro období 
1950-2010 je na základě zjištění empirické analýzy odmítnuta. Po druhé světové válce se německý 
veřejný dluh stal neudržitelným a veřejné finance potřebují konsolidaci. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky tohoto čas. věnované stopadesátiletému výročí titulu. 
 
J. Hildebrand, T. Sigmund 
Weichmacher aus Brüssel 
Změkčovatelé z Bruselu 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 99 (27.5.2013), S. 8-9 
Vzhledem k hospodářské krizi v mnoha evropských zemích uvažuje Evropská komise o změkčení 
dluhových pravidel: ve státním deficitu by se měly zohledňovat veřejné investice, což by zemím 
ulehčovalo dosáhnout střednědobého rozpočtového cíle (podle návrhu by se mělo jednat o sumy, které 
státy hradí v případě projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU). Příspěvek se zamýšlí 
nad úskalími návrhu a krátce shrnuje již provedené a nově plánované změny Paktu růstu a stability. 
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[Ministerstvo financí] 
Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 3, s. 6-10 
Komentované výsledky hospodaření územních rozpočtů za rok 2012. Celkový objem příjmů (daňové 
příjmy, přijaté transfery, struktura zdrojů financování, celkové výdaje). Příjmy a výdaje krajů. Příjmy 
a výdaje obcí (celkové příjmy, vlastní příjmy, daňové příjmy, výnos DPH, místní poplatky, nedaňové 
příjmy, kapitálové příjmy, přijaté dotace, celkové výdaje, běžné výdaje, neinvestiční transfery, 
kapitálové výdaje atd.). Příspěvkové organizace obcí. Dobrovolné svazky obcí. Hospodaření 
regionálních rad. -- Hospodaření územních samospráv v roce 2012 se věnuje i příspěvek na s. 20-22. 
 

Zemědělství 
 
Luboš Smutka, Jaroslava Burianová 
The competitiveness of Czech agrarian trade within the context of the global crisis 
Konkurenceschopnost českého zemědělského obchodu v souvislosti s globální krizí 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 59, (2013) No. 4, p. 183-193 
Problematika vývoje českého agrárního zahraničního obchodu v období 2008-2011 a zjišťování 
dopadů poklesu světové ekonomiky na teritoriální a komoditní strukturu českého obchodu se 
zemědělskými a potravinářskými výrobky. Autoři identifikují jeho komparativní výhody v porovnání   
s globálními trhy a se zeměmi EU27 i potenciální změny zahraničněobchodní konkurenceschopnosti 
ve vztahu ke zmiňovaným trhům. Zjištění naznačují, že krize žádným významným způsobem 
nezhoršila konkurenceschopnost zemědělského obchodu ČR. 
 

Životní úroveň 
 
Not always with us : poverty 
Ne vždy s námi : chudoba 
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8838, p. 21-22,24 
V září 2000 se hlavy 147 zemí zavázaly, že do roku 2015 sníží počet lidí na světě žijících v extrémní 
chudobě na polovinu, přičemž východiskem jim byla míra chudoby v r. 1990. Tento cíl se podařilo 
splnit o pět let dříve. Otázkou nyní je, zda by bylo možné v příštích dvou desetiletích úplně likvidovat 
tu nejtěžší formu chudoby. Příspěvek čerpá ze studie Brookings Institution ve Washingtonu. -- Viz       
i článek Towards the end of poverty na s. 11. 
 

Ostatní 
 
Dieter Schnaas ... [et al.] 
Aufruhr, Widerstand - der Staat gehört in Bürgerhand! 
Protest a revolta - stát patří do rukou občanů! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 22, S. 18-23 
AfD, Alternative für Deutschland, která je charakterizována jako antieurostrana. Aktuální pozice 
politické strany AfD na německé politické scéně, předvolební výhled budoucí existence. 
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Daně 
 
27246I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. Volume 1., Introduction to European VAT 2013 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 1., Úvod do evropské daně z přidané hodnoty 2013 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2013, xx, 1454 s. 
Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a 
pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Kniha 
nejprve přináší výklad obecných témat - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a 
nástroje, soudní opatření, účinnost evropského práva a metody výkladu práva Společenství. Dále se 
věnuje problematice daně z přidané hodnoty - DPH jako rozpočtový fenomén, evropská DPH: 
důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osoby povinné k dani a jejich 
povinnosti, zdanitelná plnění a místo zdanitelného plnění, osvobození od daně, odpočet daně, 
povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani, srážky, nemovitý majetek, 
zvláštní režimy, odchylky atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice         
o DPH (2006/112/ES), která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH. Problematiku DPH objasňují 
výňatky z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-176-8 (brož.) 
 
27246II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. Volume 2., Integrated texts of the VAT directive and 
the former Sixth VAT Directive 2013 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 2., Plné znění směrnice o DPH pro rok 2013 a 
dřívější Šesté směrnice o DPH 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2013, lxvii, 276 s., lxiv, 160 s. : tab. 
První část publikace přináší text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
ve znění prováděcího nařízení Rady EU č. 282/2011 a č. 967/2012 (prováděcí pravidla týkající se osob 
povinných k dani, dodávání zboží a poskytování služeb, místa zdanitelného plnění a místa poskytnutí 
služeb) s přílohami. Ve druhé části je obsažen ucelený text Šesté směrnice o DPH 77/388/EHS platné 
před 1. lednem 2007. - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-177-5 (brož.) 
 
27025V 
Olga Hochmannová a kolektiv autorů 
Evropská judikatura k DPH [2013] 
Praha : Svaz účetních, 2013, 64 s. 
Judikatura Soudního dvora EU k DPH - přehled vybraných rozsudků, které mohou být užitečné pro 
výklad a praktickou aplikaci zákona o DPH. Účtování ručení v DPH - § 171 a § 172 daňového řádu. 
Informace Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 
2 písm. c) zákona o DPH. Stanoviska Svazu účetních k dotazům z účetní a daňové praxe (účtování 
tržeb v restauraci, zdanění jednorázového příjmu studenta, náležitosti daňového dokladu aj.). - ISBN: 
978-80-87367-37-7 (brož.) 
 
27243 
Zdeňka Tesařová 
Zákon o dani silniční : komentář s příklady 
Praha : Wolters Kluwer 2013, xiii, 125 s. 
Komentované znění zák. č. 16/1993 Sb., ve znění pozdějších zákonů, a ve vazbě na příslušné související 
právní předpisy (Pokyny řady D aj.). Komentář je doplněn praktickými příklady simulujícími situace, 
které mohou nastat v souvislosti s aplikací právní úpravy. Příklad vzorového vyplnění daňového 
přiznání k této dani. - Vyd. 1. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7357-277-8 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
27210 
edited by Suzanne J. Konzelmann and Marc Fovargue-Davies 
Banking systems in the crisis : the faces of liberal capitalism 
Krize bankovních systémů : stránky liberálního kapitalismu 
London : Routledge, 2013, xvii, 292 s. : tab., grafy 
Nedávná finanční krize výrazně otřásla důvěrou v ekonomický liberalismus a liberální hospodářskou 
politiku. Autoři prostřednictvím srovnávacích případových studií zprostředkují odlišné zkušenosti šesti 
anglosaských ekonomik volného trhu (USA, Velká Británie, Irsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland)   
z finanční krize roku 2008 a poukazují na různorodost jimi uplatňovaných přístupů liberálního 
kapitalismu. Ukazuje se, že finanční systémy USA, Velké Británie a Irska byly těžce postiženy, 
zatímco kanadské, australské a novozélandské finanční systémy se projevily jako odolnější. Publikace 
zkoumá, do jaké míry byly tyto odlišné zkušenosti výsledkem lepšího a intenzivnějšího řízení a 
dohledu, rozdílů v obchodní a politické kultuře, všeobecnější závaznosti společenských norem a 
rychlosti liberalizace. Srovnání ukazují zásadní odlišnosti hospodářského a politického prostředí, ve 
kterém probíhala ekonomická liberalizace, v přístupu k finančnictví a v pojetí finančního systému jako 
motoru růstu ve zmiňovaných dvou skupinách zemí. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-51789-8 (váz.) 
 
27254 
Robert Holman 
Makroekonomie – středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů 
V Praze : C.H. Beck, 2013, x, 57 s. : il. 
Sbírka k procvičení látky středně pokročilého kurzu makroekonomie. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-
485-8 (brož.) 
 
27207 
Masanori Amano 
Money, capital formation and economic growth : international comparison with time series analysis 
Peníze, tvorba kapitálu a hospodářský růst : mezinárodní srovnání a analýzy časových řad 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013, xvi, 177 s. : tab., grafy, vzorce 
Autor se věnuje několika metodám řešícím empirickou makro-dynamiku. Seznamuje s detailním 
popisem metod a ukazuje praktické příklady nových způsobů vektorových autoregresí. První část se 
zabývá formulací a odhadem Friedmanova konceptu "missing equation", řeší makro modely, které 
jsou částečně monetaristické a částečně keynesiánské, s empirickými daty různých skupin zemí. Ve 
druhé části je rozebráno téma NAIRU (míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci), Kalmanova filtru a 
Okunova zákona. Třetí část je zaměřena na odhady kauzálního vztahu mezi financemi a růstem na 
základě dat za USA, Japonsko a Velkou Británii. Ve čtvrté části autor analyzuje příčinnou souvislost 
mezi domácími investicemi na jedné straně a exportem na straně druhé ve vztahu k růstu výroby (na 
základě dat z USA, Velké Británie a Japonska a údajů ze 13 rozvíjejících se ekonomik). - Pozn. - 
ISBN: 978-1-137-28182-1 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
27253 
Diana B. Henriquesová ; [překlad Nikoleta Zdražilová] 
Čaroděj ze země lží : Bernie Madoff a konec důvěry 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, xxv, 425 s. 
Příběh Bernieho Madoffa, a jeho pyramidové hry zvané Ponziho schéma. Tento respektovaný 
newyorský finančník připravil své přátele, příbuzné a další investory o 65 miliard dolarů v podvodu, 
který trval po desetiletí. Autorka se zabývala Madoffovým skandálem od samého začátku vypuknutí    
v roce 2008, přináší detaily případu a vyvrací některé mýty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-952-4 (brož.) 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

33 

27226 
Jitka Ptatscheková, Jaroslava Dittrichová 
Dvacet let české koruny : na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice 
Praha : Grada, 2013, 144 s. : il. 
Zhodnocení a zachycení nejdůležitějších událostí novodobého vývoje domácí měny a bankovnictví     
v ČR v letech 1990 až 2012. Základní teoretická východiska práce - oblast měnového kurzu, centrální 
bankovnictví a obchodní bankovnictví. Analýza vývoje české koruny a bankovního trhu ČR - 
nejvýznamnější události z vybraných oblastí. Bankovní systém v současnosti. Milníky vývoje české 
koruny a obchodního bankovnictví. Chronologický přehled jednotlivých zásadních událostí. Publikace 
vznikla při příležitosti 20. výročí vzniku ČNB. - 1. vyd. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-247-
4681-4 (váz.) 
 
27211 
edited by Robert R. Bliss and George G. Kaufman 
Financial institutions and markets : the financial crisis - an early retrospective 
Finanční instituce a trhy : raná retrospektiva finanční krize 
New York : Palgrave Macmillan, 2010, xv, 268 s. : tab., grafy, vzorce 
Publikace sdružuje výzkumné studie zabývající se pokračujícím vývojem finančních institucí a 
soudobými událostmi na globálních finančních trzích i na trhu v USA. Jednotliví autoři zkoumají 
různé kořeny finanční krize a vysvětlují, proč finanční regulátoři v USA a v EU neuspěli při zastavení 
jejího šíření. Zpracovaná témata zahrnují problematiku finanční krize v USA, roli a situaci Fannie Mae 
a Freddie Mac v hypoteční krizi; bankovní a hypoteční krizi a zablokované úvěrování ve Velké 
Británii; finanční krizi a regulaci ve Španělsku; krachy bank a regulační odvracení finanční krize 
prostřednictvím Basel II a některé další problémy finanční regulace. - Pozn. - ISBN: 978-0-230-
10835-6 (váz.) 
 
E-9486 
Finanční analytický útvar Ministerstva financí 
Finanční analytický útvar : výroční zpráva 2012 
V Praze : Ministerstvo financí ČR, 2013, 19 s. : il. 
Popis činností útvaru a výsledky práce v částech: organizační schéma útvaru, analytická činnost, 
mezinárodní sankce, legislativní činnost, mezinárodní spolupráce, kontrolní činnost, sběr a zpracování 
dat a zajímavé případy roku 2012. Kontaktní údaje. - (brož.) 
 
27236 
George Soros ; [překlad Tereza Dvořáková] 
Finanční turbulence v Evropě a Spojených státech 
Brno : BizBooks, 2013, 141 s. 
Hospodářská situace není pouze výsledkem působení hospodářských sil, nýbrž také důsledkem 
politiky, kterou zastávají světoví lídři. V této sbírce esejů na téma globální finanční situace představuje 
George Soros svůj pohled a přináší analýzu klíčových politických rozhodnutí vedoucích k finanční 
krizi a podporujících ji. Eseje vycházely v deníku Financial Times a Soros v nich přibližuje své názory 
např. na ceny ropy, americký trh s nemovitostmi, rekapitalizaci bank, regulaci finančních trhů, potřebu 
finančních reforem, krizi eurozóny, názory na společné evropské ministerstvo financí nebo 
budoucnost společné evropské měny. - 1. vyd. - Na obálce nad názvem: eseje světového finančníka. - 
ISBN: 978-80-265-0049-0 (brož.) 
 
27208 
Carlos J. Rodríguez-Fuentes 
Regional monetary policy 
Regionální měnová politika 
London : Routledge, 2012, xviii, 195 s. : tab., grafy, vzorce 
Teoretický pohled na regionální dopady měnové politiky, zejména s ohledem na vzrůstající význam 
tohoto tématu ve vztahu k proměnlivým regionálním důsledkům měnové politiky Evropské centrální 
banky. Autor předkládá teoretický rámec vycházející ze základních principů postkeynesovské měnové 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

34 

teorie, ve kterém zkoumá způsoby, jimiž mohou endogenní peníze a měnová politika ovlivnit regiony. 
Zdůrazňuje úlohu bankovního systému a hotovostních preferencí ekonomických subjektů (včetně 
bank) v rámci transmise rozhodnutí měnové politiky od centrální banky do regionů v rámci státu nebo 
do zemí v rámci měnové unie. Tento nový pohled spolu se zaměřením na základní faktory ovlivňující 
regionální dostupnost úvěrů a stupeň rozvoje bankovnictví na regionální úrovni identifikuje 
behaviorální efekt měnové politiky na regiony. Na závěr je připojena ekonometrická analýza 
regionálního dopadu měnové politiky v eurozóně, ve Španělsku a v USA. - [1st paperback ed.] - Pozn. -- 
Brožované vydání knihy z roku 2006. - ISBN: 978-0-415-65141-7 (brož.) 
 
27209 
Peter Pelzer 
Risk, risk management and regulation in the banking industry : the risk to come 
Riziko, řízení rizik a regulace v bankovnictví : nadcházející rizika 
London : Routledge, 2013, x, 219 s. 
Autor diskutuje problematiku rizika jako ústředního tématu finančního průmyslu, řízení rizik a 
finanční regulace. Přináší filozofické pojetí tématu a poskytuje nové teoretické nástroje z oblasti 
dekonstrukce pro obohacení znalostí o tom, co je riziko, jaká nebezpečí vyplývají ze snahy řídit rizika 
a o aspektu nepředvídatelnosti. Propojuje pole působnosti filozofie a její teoretické nástroje se 
specifiky činností současného řízení rizik v bankovnictví a mezinárodních financích. Autor uplatňuje 
teoretická pojetí filozofa J. Derridy a jeho koncept "to come" k pochopení povahy budoucích rizik a ke 
zkoumání součástí rizika, jež nejsou uchopitelné výpočty. Diskuse je obohacena o pohled na riziko a 
regulaci jako na "farmakon" - léčivý přípravek i jed současně. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-50850-6 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
27259 
Jiří Weigl ... et al. ; [editor Ladislav Jakl] 
Dnešní polemika o včerejší privatizaci 
Praha : Institut Václava Klause, 2013, 91 s. 
Polemika s názory J. Stráského a T. Ježka k české transformaci a privatizaci v první polovině 90. let 
20. století. První část obsahuje názory J. Stráského a T. Ježka v poskytnutých rozhovorech. 
Následující část přináší reakce k těmto rozhovorům, a to spolupracovníků Institutu V. Klause              
J. Weigla, V. Klause, K. Dyby, L. Jakla a D. Třísky. Třetí část obsahuje starší texty z roku 2006 k tématu 
privatizace. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-00-5 (brož.) 
 
27242 
Edward Jay Epstein ; [přeložil Petr Kotouš] 
Ekonomika Hollywoodu : skrytá finanční realita v pozadí filmů 
Praha : Mladá fronta, 2013, 209 s. 
Novinář E.J. Epstein odkrývá původ velkých příjmů hollywoodských studií. Už to nejsou jen tržby     
z pokladen kin, ale především prodej  autorských práv. Příjmy tak plynou z prodeje licencí na DVD, 
práva na televizní vysílání až po výrobu figurek filmových hrdinů. Lesk, úspěch a bohatství 
současného Hollywoodu nevzniká ve filmových ateliérech, ale na schůzkách filmových producentů     
s agenty herců, zástupci multiplexů a výrobci občerstvení. Autor odpovídá např. na otázky: jak vypadá 
smlouva pro hereckou hvězdu nebo proč má většina kinosálů méně než 300 křesel aj.? Speciální 
kapitola je věnována produkci nezávislých filmů, která mj. přináší i několik rad, jak nezávislý film 
financovat. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-204-2753-3 (brož.) 
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27238 
Zuzana Tučková 
Ekonomika služeb 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 175 s. : il. 
Problematika, charakteristika a vymezení znalostních služeb. Ekonomické zhodnocení jejich úrovně 
ve vybraných státech OECD a vytipování oblastí pro rozvoj znalostních služeb v ČR. Z obsahu: 
historický vývoj služeb, znalostní služby (Knowledge Intensive Services - KIS), klasifikace služeb, 
poptávka po službách (určující činitele, druhy poptávek), nabídka služeb, ceny služeb (stanovení ceny, 
cenová strategie, elasticita, tvorba cen v sektoru veřejných služeb). Řízení nabídky a poptávky. 
Podnikání ve službách. Úroveň využití znalostních služeb v ekonomikách OECD. Praktické poznání 
znalostních služeb v ČR (kvantitativní výzkum) a oblasti rozvoje v ČR. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7478-006-6 (brož.) 
 
27212 
OECD 
Going for growth 2012 : economic policy reforms 
Cesta růstu 2012 : reformy hospodářské politiky 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012, 218 s. : tab., grafy, rámečky, 
vzorce 
Analýza a hodnocení pokroku, který jednotlivé země OECD a skupiny BRIICS dosáhly ve 
strukturálních reformách od počátku krize, pokrývá celé období 2007-2011. První kapitola přináší 
celkové shrnutí prioritních reformních opatření a hlavních podnětů pro strukturální změny ve 
zkoumaných státech, další kapitola se podrobně věnuje analýze priorit změn a stádiu jejich realizace    
i porovnání v jednotlivých státech. Tematické kapitoly přinášejí empirickou analýzu krátkodobých 
dopadů strukturálních reforem na hospodářské oživení na základě dat zemí OECD za třicetileté 
období; třídí jednotlivé zkoumané země do skupin dle obdobných schémat příjmové nerovnosti a 
identifikují některé změny politik, jež mohou podpořit růst a zvyšování HDP na obyvatele a zároveň 
snižovat příjmovou nerovnost. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-16825-1 (brož.) 
 
27215 
OECD 
Korea : OECD economic surveys 2012 
Korejská republika : hospodářské přehledy OECD 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2012, 145 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Jižní Koreje - hodnocení a doporučení. Korejský makroekonomický vývoj a 
politiky k udržení hospodářské expanze, prorůstová daňová reforma, podpora vzdělávání a rozvoj 
sektoru služeb. Pokrok ve strukturálních reformách, hospodářská spolupráce s KLDR. Dlouhodobý 
růstový potenciál podpořený reformami trhu práce a zaměstnanosti, oblasti vzdělávání a produktivity 
práce. Strategie zeleného růstu a plán na období 2009-2013, zmírňování klimatických změn a trendy   
v oblasti emisí skleníkových plynů. K nárůstu příjmové nerovnosti, podpoře sociální koheze a 
zvyšování veřejných sociálních výdajů. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-12783-8 (brož.) 
 
27214 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Portugal : OECD economic surveys 2012 
Portugalsko : hospodářské přehledy OECD 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, July 2012, 115 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Portugalska - hodnocení a doporučení. K nerovnováhám ohrožujícím 
hospodářství; vývoj v oblasti stability finančního sektoru, fiskální politiky, vzdělávání, zaměstnanosti 
a sociální politiky. Pokroky hlavních strukturálních reforem; plán fiskální konsolidace, zlepšování 
fiskálního rámce a fiskálních pravidel, důraz na efektivitu veřejného sektoru; zadlužení místní správy, 
uplatňování prostředků ze strukturálního a kohezních fondů EU v Portugalsku. Zhoršování podmínek 
na trhu práce a nutné reformy; k alokaci kapitálových investic, bankovnímu deleveragingu a realokaci 
úvěrů. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-12798-2 (brož.) 
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Informatika. Počítače 
 
27252 
Ondřej Bitto 
1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 8 
Brno : Computer Press, 2013, 376 s. : il. 
Profesionální rady, efektivní postupy, skryté volby a řešení problémů při každodenní práci s Windows 
8, např.: rychlé spuštění aplikace, práce s dlaždicemi, nastavení nového vzhledu, propojení počítače    
s mobilním telefonem a fotoaparátem, sledování televize, domácí síť, bezdrátové připojení, RSS, práce 
s aplikací Live, ukládání souborů na web, optimalizace systému, řešení problémů s nastavením 
hardwaru aj. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 978-80-251-3806-9 (brož.) 
 
27245 
Radka MacGregor Pelikánová 
Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě 
Ostrava : Key Publishing, 2012, 245 s. : il. 
Ucelený soubor interdisciplinárních informací o doménových jménech a jejich ekonomických, 
právnických a technických aspektech. Jednotlivé části se zaměřují na zasazení doménových jmen do 
problematiky Internetu jako takového (definice Internetu, vývoj, funkce a služby), na jednotlivé typy 
domén a doménových jmen v mezinárodní, zahraniční i české právní úpravě, klíčové instituce a 
orgány (IANA, ICANN, EURid, CZ.NIC), dále se zaměřují na zásadní dokumenty (podmínky, 
pravidla atd.). i milníky jejich vývoje. Následují rozbory a prezentace domén a rejstříků s největším 
ekonomickým dopadem a významem pro podnikatelské subjekty z ČR. Pozornost je též věnována 
sporům o doménová jména a způsobům jejich řešení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7418-165-8 (brož.) 
 
27251 
Tomáš Komzák 
Řízení IT projektů pro úplné začátečníky 
Brno : Computer Press, 2013, 213 s. : il. 
Výklad základních pojmů. IT projekt od první projektové myšlenky přes přípravu projektu a složení 
týmu až po finální předání dosažených výsledků. Upozornění na možná úskalí a překážky. Praktické 
ukázky. Výklad je postaven na příkladu projektu implementace podnikového informačního systému 
ERP (Enterprise Resource Planning) ve středně velkém podniku. - 1. vyd. - Obsahuje rejstřík. - ISBN: 
978-80-251-3791-8 (brož.) 
 
27233 
Misha Glenny ; [přeložil Oldřich Klimánek] 
Temný trh : kyberzloději, kyberpolicisté a vy 
Praha : Argo : Dokořán, 2013, 270 s. 
Rozvoj internetu vedl i ke vzniku zcela nových forem takzvané kybernetické kriminality. Kniha 
popisuje vývoj obrovského byznysu, jehož nejběžnější formou je obchodování s kradenými údaji        
o platebních kartách a jejich využívání, zahrnuje však i podvody s elektronickým bankovnictvím a 
všechny kriminální aktivity umožněné průniky do datových i mobilních sítí včetně průlomů do 
mezibankovní komunikace. Na příběhu několika podvodníků i jejich skupin autor ukazuje, jak se obor 
"podnikání" vyhrazený původně technologickým nadšencům postupně integroval do světa organizovaného 
zločinu. Z druhé strany pak odvíjí příběh boje policejních složek s internetovou kriminalitou, která 
překračuje hranice jedné země. - 1. vyd. v českém jazyce - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-
7363-522-0 (Dokořán ; váz.) 
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27240 
Earle Castledine, Myles Eftos a Max Wheeler ; [překlad Jakub Mužík] 
Vytváříme mobilní web a aplikace pro chytré telefony a tablety 
Brno : Computer Press, 2013, 288 s. : il. 
Tvorba webů, které využívají funkcí moderních mobilních zařízení. Názvy kapitol: Úvod do 
webového vývoje pro mobilní zařízení; Návrh aplikace; Zdrojový kód aplikace; Webové aplikace pro 
mobily; Využití funkcí zařízení ve webových aplikacích; Pilování aplikace; Úvod do prostředí 
PhoneGap; Zrození nativní aplikace. V příloze přehled jednoduchých webových serverů k testování. - 
1. vyd. - Na deskách: návrh univerzálního layoutu, využití HTML5 a CSS3, převod webu do nativní 
aplikace. - ISBN: 978-80-251-3763-5 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
27261 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 2012. Part 1 - 2 
Statistická ročenka platební bilance : 2012. Část 1 - 2 
Washington : International Monetary Fund, 2012, xxxi, f-xxix, s-xxviii, 1075 s. : tab. 
Podrobné, tabulkově uspořádané údaje o platební bilanci a mezinárodní investiční pozici (IIP) 
jednotlivých zemí z celého světa v letech 2005-2011. Nově jsou ve statistice zahrnuty údaje za 
Demokratickou republiku Kongo, Curaçao, Fidži, Ghanu, Kosovo, Malawi, Katar, Saudskou Arábii, 
Svatý Martin, Gazu/Západní břeh a Zambii. První část (Country tables) přináší statistická data 
jednotlivých zemí a jurisdikcí o roční platební bilanci a IIP. Součástí druhé části (World and regional 
tables) jsou tabulky shrnující mezinárodní transakce a údaje o komponentech platební bilance podle 
geografických i hospodářských regionů ve zmiňovaných letech. - 3. část publikace (Methodologies, 
compilation practices, and data sources) je publikována pouze elektronicky na http://elibrary-
data.imf.org. - ISBN: 978-1-61635-403-9 (brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27235 
Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý 
Finanční modely : koncepty, metody, aplikace 
Praha : Ekopress, 2013, viii, 267 s. : il. 
Komplexně zpracovaná problematika finančního modelování aplikovatelná jak v nefinančních, tak 
finančních institucích. Uvedená problematika se týká té části financí, která je spojena s finančním 
rozhodováním. V prvních pěti kapitolách je uvedena problematika matematické formulace, řešení a 
interpretace (podnikové finance, obligace, akcie, simulace náhodného vývoje, opce). Další kapitola je 
zaměřena na statistický odhad a propočet vstupních parametrů modelů. Poslední kapitola nabízí 
finanční modely za rizika a nejistoty. Jednotlivé příklady jsou prezentovány a řešeny pomocí funkcí a 
modulů MS Excelu. - 3., přeprac. a rozš. vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-86929-91-0 (brož.) 
 
27244 
Ivana Kraftová, Pavlína Prášilová 
Prosperující podnik v regionálním kontextu 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 156 s. : il. 
Regionální a odvětvové souvislosti podnikání, zdůrazňující otázky podnikatelské prosperity jak            
v teoretické rovině, tak popisem české reality. Volba mezi technologickým a ekonomickým optimem 
podniku. Analýza struktury kapitálu a její důsledky pro řízení rentability a prosperity podniku. 
Finanční inženýrství zejména z hlediska hospodářské politiky EU. Otázky dynamické rovnováhy a 
nerovnováhy evokující další růst a rozvoj. Ilustrativní příklady a schémata. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7357-989-0 (brož.) 
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Právo 
 
27213 
Alexander J. Bělohlávek 
Arbitration law of Czech Republic : practice and procedure 
Arbitrážní právo České republiky : praxe a proces 
New York : Juris Publishing, c2013, cxxxiii, 2137 s. : tab. 
Obsáhlá publikace přináší anglický překlad zákona č. 216/1994 Sb. (ve znění č. 12/2012 Sb.)              
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů doplněný rozsáhlým autorským komentářem, 
zahraničními i domácími precedenty a judikáty Evropského soudu pro lidská práva a bibliografií. 
Někdy autor provádí i krátké porovnání se slovenským arbitrážním právem. - Pozn. - ISBN: 978-1-
937518-18-9 (váz.) 
 
27234 
Martin Ježek 
Jak vyzrát na exekuce 
Brno : BizBooks, 2013, 104 s. 
Vysvětlení základních pojmů. Příčiny exekucí. Postupy při exekuci. Kdy se lze exekuci vyhnout. 
Odborné rady pracovníků poraden při finanční tísni, vyjádření prezidenta Exekutorské komory i názory 
exekutorů. Nejčastěji kladené otázky, které se týkají této problematiky, a odpovědi na ně (oprávněnost 
exekuce, zabavování, konkrétní situace při průběhu exekuce, neoprávněné zabavování věcí 
nedlužníkovi aj.). Výkladový slovníček. Užitečné odkazy. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 
978-80-265-0070-4 (brož.) 
 
27255 
Pavel Šturma, Vladimír Balaš 
Mezinárodní ekonomické právo 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxiv, 513 s. 
Komplexní zpracování mezinárodního ekonomického práva. Z obsahu: pojem a specifické rysy 
mezinárodního ekonomického práva, normy, subjekty a aktéři mezinárodních ekonomických vztahů, 
právo Světové obchodní oganizace (ITO, GATT a WTO), mezinárodní právo rozvoje, mezinárodní 
investice, odpovědnost v mezinárodním ekonomickém právu. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7179-069-3 (váz.) 
 
27224 
Jiří Večera 
Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii : (včetně úpravy podle nového 
občanského zákoníku 2014) : právní stav k 1.1.2013 
Praha : Leges, 2013, 268 s. 
Prolínání českého občanského práva s právem evropským v oblasti práva ochrany spotřebitele. 
Analýza jednotlivých druhů tzv. spotřebitelských smluv, upravených v občanském zákoníku, a to 
nepřípustná ujednání spotřebitelských smluv, spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku, smlouvy        
o finančních službách uzavřené na dálku, smlouvy uzavřené mimo provozovnu dodavatele a 
timesharové smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené 
služby. Vliv evropského práva na některé obecné smluvní typy občanského zákoníku (kupní a cestovní 
smlouvy, spotřebitelský úvěr). Odpovědnost výrobce za škodu z vady výrobku. Úpravy spotřebitelských 
smluv v novém občanském zákoníku 2014 - změny oproti stávající úpravě. Další vývoj práva EU na 
ochranu spotřebitelů (revize spotřebitelského acquis a obsah nové směrnice o právech spotřebitelů). - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-34-2 (brož.) 
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27229 
Michaela Sigmundová ... [et al.] 
Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva 
Plzeň : Čeněk, 2012, 149 s. 
Právní aspekty dobrého řízení a správy akciové společnosti (historický exkurs, zahraniční soudobé 
přístupy). Corporate Governance. Péče řádného hospodáře v kontextu insolvenčního zákona, zejména 
v rámci řešení úpadku oddlužením. Péče řádného hospodáře v oblasti doménových jmen (právní 
aspekty, doména .cz). - Na obálce nad názvem: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. - 
ISBN: 978-80-7380-411-4 (brož.) 
 
27228 
Robert Cholenský 
Praktický průvodce mediací : podle nové právní úpravy 
Praha : Linde Praha, 2013, 300 s. 
Kniha je věnována alternativním metodám řešení sporů (též je známo jako ADR - alternative dispute 
resolution) a jejich využití při řešení netrestních věcí (sporů). V první části se uvádí definice těchto 
metod, jejich stručný přehled a příklady. Jsou zdůrazněny výhody tohoto řešení a popsány zákonné 
předpoklady jejich fungování, postavení jejich účastníků, základní principy a vztahy mezi vybranými 
alternativními metodami řešení sporů. Druhá část je zaměřena na jednu z metod ADR - mediaci včetně 
vysvětlení jednotlivých ustanovení nového zákona o mediaci (zák. č. 202/2012 Sb.). Podrobně jsou 
rozebrány jednotlivé fáze procesu mediace, postavení jejích účastníků a mediátora atd. - ISBN: 978-
80-7201-901-4 (brož.) 
 
27239 
sestavil František Korbel 
Přehled judikatury ve věcech práva na informace 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 422 s. 
Přehled judikatury je rozčleněn do částí: základy práva na informace, povinné subjekty a jejich 
působnost, vztah zákona o svobodném přístupu k informacím k jiným předpisům, hmotněprávní 
ochrana informací a informační proces (včetně zpoplatnění, soudní ochrany a výkonu rozhodnutí) a 
další aktuální judikáty. Každá část se dělí na kapitoly a v nich jsou jednotlivá rozhodnutí uvozena 
názvem, právní větou, specifikací a zdrojem a některá doplněna poznámkou s komentářem. Právní 
stav citované judikatury byl uzavřen k 31.12.2012. - Obsahuje rejstříky. - ISBN: 978-80-7478-022-6 
(brož.) 
 
27249 
Tomáš Dvořák 
Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, lii, 486 s. 
Rozbor platné právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních společností a družstev 
podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů. Výklad kopíruje znění jednotlivých paragrafů zákona. Jednotlivé hlavy zákona se zabývají 
obecnými otázkami přeměn, fúzí, rozdělením, převodem jmění na společníka, změnami právní formy 
jak v ČR, tak při přeshraniční přeměně. Pozornost je věnována jednak nové obecné právní úpravě 
přeshraničních přeměn, jednak zvláštním právním úpravám přeshraničního rozdělení, přeshraničního 
převodu jmění a přemístění sídla. Právní stav publikace je k 1.1.2013. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-
970-8 (váz.) 
 
27230 
Petr Dobiáš a kolektiv 
Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže 
Plzeň : Čeněk, 2012, 167 s. 
Nejnovější tendy v oblasti vnitrostátního a mezinárodního rozhodčího řízení prostřednictvím 
komparativní analýzy vybraných problematických okruhů. Specializované rozhodčí soudnictví            
v příkladech (řešení podle smluvních podmínek FIDIC, řešení sporů Olympijských her v Londýně, 
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rozhodčí řízení v pojistných věcech). Rozhodčí řízení ve spotřebitelských věcech (ochrana spotřebitele 
na Slovensku, seznam rozhodců a situace v ČR). Nové trendy ve slovenské právní úpravě rozhodčího 
řízení. Ústavněprávní aspekty rozhodčího řízení v ČR. Vybrané procesní otázky rozhodčího řízení 
(rozhodčí nález, doručení do datové schránky, jmenování rozhodce stranou sporu). - Na obálce nad 
názvem: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. - ISBN: 978-80-7380-415-2 (brož.) 
 
15392/63 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 63, ročník 2011 - IV. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2013, xxi, 592 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 170 až 220 a usnesení č. 6. Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 33/11. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-467-4 (váz.) 
 
27250 
[Jakub Dohnal, Tomáš Šperka] 
Spotřebitel : jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 56 s. 
Praktické informace a příklady týkající se spotřebitele a jeho práv. Výklad základních pojmů, přehled 
právních předpisů k problematice ochrany spotřebitele, nakupování v obchodech a mimo obvyklé 
obchodní prostory, koupě na splátky, soudní řízení, chování před soudem, spotřebitel v exekuci. - Vyd. 
1. - Název z obálky. - ISBN: 978-80-7357-399-7 (brož.) 
 
27256 
Eva Kabelková 
Věcná břemena v novém občanském zákoníku : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xx, 344 s. 
Nová právní úprava věcných břemen (§ 1257 až § 1308 zák. č.  89/2012 Sb.) přináší rozdělení 
věcných břemen na služebnosti a reálná břemena a zavádí je do českého právního řádu znovu jako 
samostatné pojmy. Charakterizuje některé pozemkové a osobní služebnosti a upravuje klasické 
služebnosti – služebnosti stezky, cesty, práva požívání nebo práva užívacího. Nově je upravena 
služebnost inženýrské sítě a služebnost rozlivu. Nový občanský zákoník zakotvuje rovněž reálné 
břemeno včetně transformace práva z reálného břemene na oprávnění na peněžitou náhradu. Komentář 
se snaží stručně poukázat na nové prvky v právní úpravě, analyzovat jednotlivé výkladové a jiné 
pojmy a upozornit na význam a účel jednotlivých ustanovení týkajících se problematiky služebnosti a 
reálných břemen. - Vyd. 1. - Obálkový podnázev: komentář § 1257-1308. - ISBN: 978-80-7400-461-2 
(váz.) 
 
27241 
Zdeněk Horáček ... [et al.] 
Vodní zákon : s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1.1.2013 
Praha : Sondy, 2013, 319 s. 
Komentované znění zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Zákon je sestaven z 
následujících částí (hlav): úvodní ustanovení, nakládání s vodami, stav povrchových a podzemních 
vod, plánování v oblasti vod, ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, vodní toky, správa povodí, 
vodní díla, ochrana před povodněmi, poplatky, výkon státní správy, správní delikty, společná, 
přechodná ustanovení. Následují vybraná ustanovení novel s komentářem a seznam obecně závazných 
právních předpisů k vodnímu zákonu platných k 1.1.2013. - 2. vyd. - Přehled souvisejících právních 
předpisů. - ISBN: 978-80-86846-48-4 (váz.) - ISBN: 978-80-86846-48-8 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

41 

Účetnictví 
 
27223 
Ivana Schneiderová, Zdeněk Nejezchleb 
Účetní reforma 2012 pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace 
[Praha] : Acha obec účtuje, c2012, 710 s. +1 CD-ROM 
Problematika účetnictví územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací - 
komplexní výklad principů jednotlivých účetních metod s přihlédnutím k Mezinárodním účetním 
standardům a interpretacím názorů Národní účetní rady. Výklad v kapitolách: Základy účetnictví; 
Účetní metody; Řešení komplexních oblastí; Obsahové vymezení položek závěrky (účtů); Účetní 
závěrka a výkaznictví. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: účetní metody, postupy účtování, výkaznictví, 
vazby na organizace. - ISBN: 978-80-260-2780-5 (váz.) 
 

Veřejná správa 
 
27257 
Robert Krč 
Zákon o veřejných zakázkách : s komentářem a judikaturou 
Praha : Linde Praha, 2013, 1253 s. 
Komentované znění zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších zákonů, doplněné 
judikaturou. Přehled souvisejících právních předpisů. - Přehled prováděcích právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-7201-888-8 (váz.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
27227 
Ministerstvo financí ; předkládá Petr Nečas, zpracoval Miroslav Kalousek 
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 
Praha : Ministerstvo financí ČR, [2013], 8 sv. 
Materiál obsahuje osm částí. Část A: Vládní návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu státního 
závěrečného účtu ČR za rok 2012. Část B: Ekonomický vývoj a veřejné rozpočty. Část C: Zpráva        
o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Část D: Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv 
a státních záruk. Část E: Zpráva o řízení státního dluhu. Část F: Zpráva o hospodaření dalších složek 
veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu. Část G: Tabulková část k návrhu státního 
závěrečného účtu ČR. Část H: Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol. Část I: Příloha k návrhu 
státního závěrečného účtu ČR - informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků 
vedených na zvláštních účtech (dle zák. č. 178/2005 Sb.). - Materiál je předkládán podle § 30 odst. 5 a 
6 zák. č. 218/2000 Sb. - (brož.) 
 

Ostatní 
 
27232 
Pavel Faus 
Autoškola : moderní učebnice [2013] 
Praha : Grada, 2013, 200 s. : il. 
Tematické okruhy ke zkoušce: kontrola a údržba vozidla, teorie a zásady bezpečné jízdy, pravidla 
provozu (zák. č. 361/2000 Sb.), další předpisy související s řízením motorových vozidel, první pomoc 
při nehodě, ukázka cvičných zkušebních testů skupiny B (včetně správných odpovědí). - ISBN: 978-
80-247-4703-3 (brož.) 
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27225 
Jörg Knoblauch ; [z německého originálu přeložila Pavla Vieweghová] 
Cíle v pracovním i osobním životě 
Praha : Portál, 2013, 190 s. : il. 
Komplexní praktické informace v oblasti stanovování si cílů a jejich plnění v pracovním i soukromém 
životě. Přehled různých dotazníků, obrázků, tabulek, tipů a příkladů v textu. Využití osvědčených 
metod (SMART, flow, rozlišování důležitého a naléhavého, Paretovo pravidlo). - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-262-0346-9 (brož.) 
 
27237 
Radkin Honzák 
Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření 
Praha : Vyšehrad, 2013, 229 s. : il. 
Populárně napsaná knížka popisuje, co to syndrom vyhoření je a jak vzniká. Přináší i tabulky s možností 
„obodovat se“ v konkrétní situaci, ale hlavně pomáhá hledat východisko ze stavu naprostého 
fyzického a duševního vyčerpání s možnými vážnými zdravotními důsledky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7429-331-3 (brož.) 
 
27248 
[přeložila Zuzana Pavlová] 
Maďarsko-český ilustrovaný slovník 
V Praze : Slovart, 2013, 360 s. : barev. il., mapy ; 
Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a 
intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, 
zahrada, profese, jídlo, architektura). - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7391-683-1 (váz.) 
 
27247 
[přeložila Zuzana Pavlová] 
Rusko-český ilustrovaný slovník 
V Praze : Slovart, 2013, 360 s. : barev. il., mapy 
Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a 
intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, 
zahrada, profese, jídlo, architektura aj.). - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7391-684-8 (váz.) 
 
19480XIIb 
Borovička, Michael ... [et al.] 
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XII. b, 1890-1918 
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013, 828 s. : il., fot. 
Druhý svazek XII. dílu je sestaven z částí: Mezi radikalismem a oportunismem; Čas dospívání; 
Kultura před první světovou válkou; Velká válka. Období let 1890 - 1918 patří v mnoha ohledech       
k nejzajímavějším a zároveň nejméně prozkoumaným i obecně známým v dějinách českých zemí. 
Jejich společnost, ekonomika, věda a kultura prožívaly jeden ze svých nepopiratelných vrcholů, ale 
zároveň se rychle blížila léta nebývale hluboké krize, jejímž markantním projevem se stala takzvaná 
Velká válka v letech 1914-1918. - Vyd. 1. - Obsahuje poznámky. - ISBN: 978-80-7432-293-8 (váz.) 
 
27258 
Jaroslava Musilová 
Z historie budov Ministerstva financí 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2013, 43 s. : il. 
Historie a architektura budov ve kterých sídlí Ministerstvo financí. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-85045-
44-4 (brož.) 
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