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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.
V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů
podchycena např. témata hlavní legislativní změny v oblasti
daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
v roce 2012, důchody a jiné podobné dávky z produktů spoření
na stáří z hlediska daně z příjmů fyzických osob, vývoj životní
úrovně osob v důchodovém věku, nekalá soutěž podle nového
občanského zákoníku, zaměstnanci účastní nemocenského a
zdravotního pojištění v roce 2013, přidružení k EU po Lisabonské
smlouvě, obecná a specifická pravidla proti zneužívání
v jednotlivých zemích EU, dopad rekodifikace soukromého
práva do daňové oblasti, dosažení daňového zvýhodnění
zneužitím práva, daňová hlediska nelegálního zaměstnávání,
úprava kompetencí celních orgánů při vymáhání duševního
vlastnictví a spojené osoby v daních. V angličtině je napsán
článek týkající se rozsudku českého Ústavního soudu ve věci
tzv. slovenských penzí a možných důsledků rozsudku.
Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články
z německy psaného tisku na téma zkušenosti se společným
auditem ve Francii, zákon o modernizaci předpisů upravujících
obchodní vztahy se zahraničím, výhledové posilování trendu
zvyšování účasti státu na velkých a významných evropských
firmách, povinnost internetových obchodních platforem sdělit
finanční správě údaje o svých uživatelích a daňová konstrukce
Double Irish with a Dutch Sandwich. Z anglicky psaných statí
bychom Vás rádi upozornili na články, věnující se např.
tématům regulátoři srovnávají krok s bankami a řešení příjmové
nerovnosti, monetární závazky a fiskální diskrece, ceny
rezidenčních nemovitostí v zemích střední, východní a
jihovýchodní Evropy, redistribuční účinky v systému duálního
zdanění příjmu a význam a přínos Hartzových reforem v rámci
strukturálních změn trhu práce v Německu. Dva příspěvky
předních amerických ekonomů ke stému výročí založení
americké centrální banky pokrývají jak historii této celosvětově
významné instituce, tak aktuální problémy týkající se stability
amerického finančního sektoru. Rusky psané články jsou
věnovány světovým tendencím reformování penzijních systémů
a národním šampionům ve struktuře ruského trhu bankovních
služeb. Slovenský článek se vztahuje k nereálnosti krytí
světových měn zlatem.
Vaše požadavky na plné texty článků i nové knihy nás těší.

Do čísla přispěli:
M. Beránková, I. Janoušková,
Ing. M. Komrska, Mgr. M. Tichá,
Mgr. E. Vaňová

Mgr. A. Sahánková
VO 3003
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AKTUALITY
Z produkce Ministerstva financí
Makroekonomická predikce červenec 2013
Zpracovávána je se čtvrtletní periodicitou v odboru
Finanční politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný
a následující rok (tj. do roku 2014) a u některých
ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2016).
Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního
měsíce každého čtvrtletí. Na internetových stránkách
MF je dostupná na adrese: http://www.mfcr.cz/cs/
verejnysektor/prognozy/ makroekonomicka-predikce

Z historie budov MF
V roce 2013 vydalo MF – odbor Personální, odd.
Finanční a ekonomické informace publikaci Ing.
Jaroslavy Musilové Z historie budov MF. Publikace
je přeložena do anglického, německého, ruského a
francouzského jazyka a je dostupná v tištěné
i elektronické formě. http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/
sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/z-historie-mf

Monitoring
Další speciální monitoring, tentokrát na téma
Obnovitelné zdroje 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.

využívat). Nechybí zde také údaje o vývoji
produkce a spotřeby v rámci živočišné i rostlinné
výroby 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
27022/966
Trestní předpisy: nový zákon o obětech trestných
činů s účinností od 1.8.2013: redakční uzávěrka
17.6.2013

Nové tituly v Aktivních novinách
Do Aktivních novin na intranetu MF byly
zařazeny nové zdroje: Britské listy a Česká
pozice. Ukončena byla Mezinárodní politika,
která je přístupná zdarma na stránkách Ústavu
mezinárodních vztahů.
http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni
-politika

Sektorové analýzy
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy Bisnode
(dříve ČEKIA)
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php

Zemědělství - srpen 2013

Studie Zemědělství je dle Klasifikace ekonomických
činností (NACE) věnována NACE 01 (Rostlinná a
živočišná výroba, myslivost a související činnosti).
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 a
přehled základních podpůrných prostředků ze
strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví
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Upozornění na zajímavé časopisy v Odborné
knihovně MF
Journal of Economic Literature,
American Economic Journal: Applied Economics,
American Economic Journal: Economic Policy,
American Economic Journal: Macroeconomics,
American Economic Journal: Microeconomics,
The American Economic Review,
The Journal of Economic Perspectives
Uvedené časopisy jsou presenčně k dispozici
v čítárně Odborné knihovny MF.
Dokumentační záznamy vybraných článků jsou
zařazeny do databáze FinLit a pravidelně do
bulletinu Finanční a ekonomické informace.
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Daně
Dennis Weber
Abuse of law in European tax law: an overview and some recent trends in the direct and indirect
tax case law of the ECJ. Part 1
Zneužívání práva v evropském daňovém právu: přehled a některé nové trendy v precedenčním
právu ESD týkajícím se přímého a nepřímého zdanění. Část 1.
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 6, p. 251-264
Článek se zabývá právem členských zemí bojovat se zneužíváním, tak jak je definováno v precedenčním
právu ESD, a to zejména z pohledu rovnováhy mezi prosazováním principu právní jistoty, právem
zvolit si nejvýhodnější fiskální cestu a právem států na boj s daňovými úniky. Tato první část článku
zkoumá subjektivní a objektivní testy pro zjišťování zneužití, koncept ekonomické reality versus
umělá uspořádání, myšlenku obecného principu komunitního práva a různé úrovně zneužívání. - Pozn. -Pokračování v následujícím čísle čas.
Barbora Strnadová
Česko chce více údajů o účtech Čechů v zahraničí
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 143 (25.7.2013), s. 5
K návrhu směrnice EK, která by měla zavést nový standard pro automatickou výměnu informací
o zdaňovaných příjmech v rámci EU a přispět tak k posunu boje s daňovými úniky. K původní
iniciativě některých evropských států inspirované americkým zákonem FATCA se Česko připojilo.
Milena Otavová
Daňová hlediska nelegálního zaměstnávání
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 7, s. 36-39
Ne/legálnost práce na živnostenský list, základní znaky závislé práce a práce na živnostenský list.
Vyčíslení daňové výhody ze záměny zaměstnání za samostatně výdělečnou činnost; příklady.
Zdeněk Kuneš
Dobrovolná registrace plátce
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 13, s. 10-12
Dobrovolná registrace plátce (osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která
uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně), povinný registrační údaj,
nárok na odpočet daně při registraci, zdaňovací období (rozhodnutí o změně je v kompetenci
finančního úřadu). Příklady.
Lutz Richter, Stefanie Hontheim
Double Irish with a Dutch Sandwich: pikante Steuergestaltung der US-Konzerne : zugleich
Anm. zu den Gegensteuerungsmaßnahmen supranationaler Organisationen
Dvě společnosti irské s jednou nizozemskou: pikantní daňový konglomerát amerických
koncernů : vč. pozn. k protiopatřením nadnárodních organizací
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 23, S. 1260-1264
Daňová kreativita mnohonárodních koncernů vzbuzuje otázky nejen ohledně konkrétního
organizačního uspořádání, ale i na to, jak je možné, že tato nadnárodní seskupení vykazují efektivní
daňovou sazbu 1,2% (např. Google); daňová konstrukce Double Irish with a Dutch Sandwich však je
přípustná a využívají ji firmy činné v oblasti nemateriální produkce. Tomuto daňovému modelu se
věnuje podrobná analýza, grafy znázorňují jeho organizaci. Kritika podpory modelu míří nejen na
Irsko, Nizozemsko či Belgii, ale i na USA, kde zatím tento model zvýhodňují (plánována však je
minimum tax on overseas profits); CFC rules. Krátce jsou shrnuty trendy a návrhy možných řešení
(G20, G8, EK). APA, EMEA, IRL, BEPS. - Pozn.
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Marcel Pitterling
Důchody a jiné podobné dávky z produktů spoření na stáří z hlediska daně z příjmů fyzických
osob
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 10-15
Autor přináší základní informace o daňovém režimu plnění, která jsou účastníkům vyplácena
z produktů spoření na stáří, z perspektivy zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Upozorňuje na specifika daňového režimu napříč trojpilířovou strukturou důchodového
systému v ČR (důchodové pojištění, důchodové spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem,
doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění a soukromé pojištění osob). Dále k sazbám daně a
daňové povinnosti.
Peter Mišúr
Evropský parlament vyzval ke společnému postoji vůči daňovým rájům
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 7-8, s. 221-228
Obchodní společnosti, které v rámci své daňové optimalizace využívají služeb tzv. daňových rájů,
získaly nového vlivného odpůrce. V květnu 2013 přijalo plénum Evropského parlamentu déle
diskutované usnesení o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům
[2013/2060(INI)]. Poslanci EP tak jednoznačně podpořili sílící úsilí Evropské komise k omezení
daňových úniků, jehož rekapitulaci článek přináší. - Pozn.
Fixing the tax sieve : tax reform
Jak opravit daňový cedník : daňová reforma
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8844, p. 34-35
Dva američtí zákonodárci chtějí změnit daňový zákoník své země. Max Baucus, demokratický
senátor, a Dave Camp, republikánský kongresman, se snaží získat podporu pro reformu, která by řešila
dva velké problémy, neefektivnost a složitost daňového systému. Jejich úspěch je však nejistý, protože
odstranění jakékoliv mezery v zákoně narazí na odpor nějaké skupiny voličů nebo firem, obvykle
dobře organizovaných. -- Viz i článek Simpler, fairer, possible: tax reform in America na s. 11.
Ludmila Nigutová
Hlavní legislativní změny v oblasti daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
v roce 2012
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 27-35
Příspěvek upozorňuje na některé legislativní problémy v oblasti daně dědické, daně darovací a daně
z převodu nemovitostí, které byly řešeny v roce 2011 a 2012, a dále stručně seznamuje se změnami
v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zapracovanými
formou novel do tohoto zákona.
Martin Děrgel
Identifikované osoby v DPH
Účetnictví, Sv. 2013, č. 6, s. 7-12
Princip DPH u mezinárodních obchodů v EU, změna od roku 2013, tři důvody vzniku identifikované
osoby (pořízení zboží z jiného státu EU, přijetí služby z jiného státu EU, poskytnutí služby do jiného
státu EU). Doplněno řadou příkladů.
Petr Gola
Jak dlouho pracují Evropané na stát?
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 7, s. 40-41
Den daňové svobody v zemích EU. Den daňové svobody v ČR, postup při výpočtu. Rozdílný den
daňové svobody v USA.
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Levying the land
Zpoplatnění půdy
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8842, p. 70
Majetkové daně představují relativně malý podíl na příjmech státu, přitom představují jednu
z nejúčinnějších možností, jak si na sebe může stát vydělat. V globalizovaném světě, kde se mohou
firmy a kvalifikovaná pracovní síla snadno pohybovat, jsou majetkové daně stabilním zdrojem příjmů.
Jsou také méně náchylné k cyklickým výkyvům. Příspěvek čerpá z několika studií k této problematice. -Český překlad článku pod názvem Majetkové daně, šance pro zalátání děr viz čas. Ekonom
č. 28/2013, s. 32.
Donata Riedel ... [et al.]
Neue Initiative gegen Steueroasen
Nové iniciativy proti daňovým oázám
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 113 (17.6.2013), S. 1, 4-7
Příspěvek seznamuje se závěry států G-8 ve věci potírání daňového úniku prostřednictvím daňových
oáz, následně jsou přiblíženy snahy Německa, které bylo až do reformy podnikových daní v roce 2008
zemí s vysokou daňovou zátěží a v ohledu daňové soutěže nepředstavovalo konkurenci. Prezentován
je názor jednoho z německých daňových odborníků, že dnešní excesy v daňových optimalizacích
v rámci Evropy by bez Irska a Nizozemska nebyly možné; Německo se brání transferům zisků pomocí
licenčních poplatků a zúčtovacích cen (do předpisů k vnějším obchodním vztahům zakotvilo klauzuli
proti zneužití) a neakceptuje např. ani firemní konstrukce za účelem daňových optimalizací (na rozdíl
od USA). Popsány jsou možnosti daňových úprav resp. optimalizací v rámci daňových systémů
Nizozemska, Švýcarska a Irska.
Veronika Dvořáková
Obecná a specifická pravidla proti zneužívání v jednotlivých zemích Evropské unie. 2. díl
Daňový expert, Sv. 2013, č. 3, s. 11-17
Rozsah aplikace obecných a specifických pravidel proti zneužívání daňových systémů ve Finsku,
Itálii, Portugalsku a Španělsku. Pravidla CFC (Control Foreign Corporation), základní princip, vliv
specifických pravidel zahraniční entity na aplikaci pravidel CFC, výjimky, pravidla proti daňovým
rájům, pravidla nízké kapitalizace. -- Pokračování z č. 1/2013.
Eva Sedláková
Osvobození některých příjmů od daně z příjmů fyzických osob
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 16-23
Informace o osvobození některých příjmů od daně z příjmů fyzických osob ilustrované praktickými
příklady. Přijaté náhrady (upozornění na zdaňované náhrady za ztrátu příjmu a škody na majetku, při
úmrtí zaměstnance, náhrady ušlého výdělku); příjmy z převodu práv a účasti (členské právo ve
společném jmění manželů, zvýšení základního kapitálu ze zisku); náhrada z titulu darování a odběru
krve a orgánů; dotace.
Václav Benda
Přenesení daňové povinnosti v roce 2013
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 13, s. 2-6
Pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění platná pro rok 2013 - se
zaměřením na změny provedené novelou zákona o DPH s účinností od 1.1.2013. Obecná pravidla
přenesení daňové povinnosti, daňové doklady, odpočet daně, vedení zvláštní evidence, zanedbání
registrační povinnosti, zdanitelná plnění ve zvláštním režimu.
Helena Machová
Příjmy zaměstnanců, které nejsou předmětem daně
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 13, s. 7-10
Příjmy zaměstnanců, které nejsou předmětem daně (a týkají se výhradně příjmů ze závislé činnosti);
cestovní náhrady, pracovní oděvy a pracovní pomůcky, zálohy na nákupy a úhrady poskytnuté
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zaměstnanci (vydání paměťové karty řidiči, odborné vyšetření zaměstnance-řidiče z povolání atd.),
používání vlastních předmětů (např. náhrada za opotřebení vlastního nářadí). Příklady.
Arnaldur Sölvi Kristjánsson
Redistributive effects in a dual income tax system
Redistribuční účinky v systému duálního zdanění příjmu
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 2, p. 148-166
V 80. a 90. letech 20. století zavedly severské státy systém duálního zdanění příjmu, který kombinuje
progresivní zdanění příjmu ze závislé činnosti s proporcionálním zdaněním kapitálových příjmů.
Autor zkoumá otázku spravedlnosti a nerovnosti v tomto duálním daňovém systému, jeho studie
přináší kvantitativní rámec pro měření přispění různých parametrů systému k celkovému
redistribučnímu účinku systému. Analyzuje podmínky, za kterých duální systém zdanění příjmu
snižuje nerovnost. Tento přístup je pak aplikován na daňová data z Islandu za období, v němž
významně poklesla redistribuce (1997-2007) a autor pokračuje analýzou vlivu dílčích změn v duálním
daňovém systému na celkovou redistribuci. - Pozn.
Luca Cerioni
Removing cross-border tax obstacles for EU citizens : feasibility of a far-reaching one-stop-shop
regime for mobile workers and investors
Odstranění přeshraničních daňových překážek pro občany EU : proveditelnost dalekosáhlého
režimu jednotného inkasního místa pro mobilní pracovníky a investory
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 5, p. 194-206
Článek upozorňuje na možné sporné body, které by se mohly objevit v případě zřizování jednotného
inkasního místa pro přímé daně v Evropské unii, a hodnotí proveditelnost takového postupu. - Pozn.
Václav Dvořák
Ručení v DPH
Účetnictví, Sv. 2013, č. 6, s. 2-6
Vývoj institutu ručení, problematika oznámení (a zveřejnění) bankovních účtů, zákonná obrana proti
možnosti ručení, úprava ručení v obecném právu, stanovisko GFŘ k ručení, stanovisko GFŘ k ručení
při platbě na nezveřejněný účet, praktická aplikace institutu ručení.
Julie Hrstková
Sbohem optimalizace aneb Daně se mají platit
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 139 (19.7.2013), s. 9
Komentář k daňovým únikům, nemorální daňové optimalizaci ze strany globálních firem, chování
německých daňových hříšníků a k institutu sebeudání i výsledkům daňových amnestií v některých
evropských zemích. -- Viz také příspěvek Neplatiči daní si vzali příklad z šéfa Bayernu na s. 7.
Holger Alich
Schwarzgeld-Alarm in Singapur
Ohrožení černých peněz v Singapuru
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 114 (18.6.2013), S. 30-31
Němečtí klienti švýcarské banky UBS sídlící v Singapuru byli vyzváni k písemnému prohlášení
o "realizovaném korektním zdanění peněz" uložených v této pobočce s tím, že v případě opakovaného
nesplnění této nové povinnosti by došlo ke zrušení konta. Opatření dokazuje, že městský stát Singapur
už nechce být útočištěm pro černé peníze z Evropy a nestojí o negativní reklamu s ním spojenou (jako
tomu bylo v případě černého konta francouzského ministra financí v bance Reyl&Co.). V Singapuru
od 1. července platí, že banky jsou trestně zodpovědné za napomáhání daňovému úniku a v případě
podezření pro ně platí ohlašovací povinnost - což se vztahuje nejen na daňové podvody, ale i na prostý
daňový únik.
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Martin Děrgel
Spojené osoby v daních
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 7, s. 15-21
Definice pojmu spojené osoby; přímo kapitálově spojené osoby, nepřímo kapitálově spojené osoby,
jinak spojené osoby. Výhody (např. vytvoření skupiny pro účely DPH či osvobození kapitálových
příjmů mezi mateřskou a dceřinou společností)) a nevýhody osob spojených v daních (cena obvyklá,
necenová daňová omezení). Příklady.
Heike Anger
Steuerfahndung im Netz
Daňové pátrání v síti
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 134 (16.7.2013), S. 11
Podle rozhodnutí Spolkového finančního dvora jsou internetové obchodní platformy (např. Amazon
Market Place nebo Ebay) povinny sdělit finanční správě údaje o svých uživatelích. Německým
daňovým úřadům to umožní prověřovat případy nezdaněných zisků z prodeje prostřednictvím
internetu tak, aby stát prosazoval ústavní princip spravedlivého zdanění vůči každému občanovi.
Povinnost odvodu DPH se týká částek nad 17 500 eur ročně.
Vesa Kanniainen and Paolo M. Panteghini
Tax neutrality: illusion or reality? : the case of entrepreneurship
Daňová neutralita: zdání nebo realita? : na případu podnikání
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 2, p. 167-193
Teoretický pohled na zdanění kapitálových příjmů se zaměřením na podmínky, za kterých daňový
systém zabezpečuje investiční neutralitu. Studie dokazuje, že daně pokládané za neutrální ve vztahu
k marginálnímu investičnímu rozhodování mohou mít distorzní účinky pokud jde o rozhodování začít
s podnikáním. Ekonomie začínajících firem je totiž zásadně odlišná od ekonomie již zavedených
podniků a autoři prostřednictvím modelu dílčí rovnováhy dokládají, že požadavek neutrality
u začínajícího podniku (start-up neutrality) nesplňují žádné známé investičně-neutrální daňové
systémy (comprehensive income tax, daň z dividend, zdanění cash flow a daň ACE). Tyto systémy
mají distorzní účinky na ekonomická rozhodnutí v počáteční a i likvidační fázi podnikání. - Pozn.
Tomasz Rzepa and Maciej Wyganowski
The Polish VAT exemption for insurance is ahead of EU law
Osvobození od DPH u pojišťovnictví v Polsku předstihlo právo EU
International VAT monitor, Vol. 24, (2013) No. 3, p. 154-157
Ačkoliv Rada Evropské unie nepřijala návrhy Evropské komise na změnu režimu DPH pro finanční
služby a pojistné transakce, polský zákonodárný sbor již transponoval poslední verze návrhů do
národního zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011. V článku se rozebírají dvouleté
zkušenosti Polska s navrhovaným režimem pro pojišťovnictví v rámci EU, které ukazují na některé
slabiny systému. - Pozn.
Hana Skalická
Zneužití práva : podle rozsudku NSS ze dne 12.12. 2012 čj. 5 Afs 75/2011-57, www.nsssoud.cz
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 13, s. 30-33
Dosažení daňového zvýhodnění zneužitím práva; komentář věnovaný případu a judikátu NSS ve věci
škodlivé daňové optimalizace. Účelové založení společností s cílem neplatit DPH v plném rozsahu
podnikání, naplnění podstaty zneužití práva dle judikátu Soudního dvora Evropské unie (C-255/02
z 21.2.2006). - Pozn.
Daňový TIP
č. 15-16/2013
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Prohlubování a zvyšování
kvalifikace zaměstnanců - řešení dle zákoníku práce a dle zákona o daních z příjmů. Daňový pohled
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na přijaté dary. Odpočet DPH z PHM v rámci EU. DPH obrat pro registraci k DPH. DUZP
u daňových dokladů. Nesplacené pohledávky v DE při ukončení podnikání. Řešení nevhodného chování
vedoucího pracovníka. DPH a převod pozemků. Opravný daňový doklad a osvobozená plnění.
Náklady na jednání s obchodními partnery v DE. DPH a chyba při vyúčtování zakázky.

Ekonomické vědy. Ekonomie
Zuzana Křístková
Analysis of private R&D effects in a CGE model with capital varieties : the case of the Czech Republic
Analýza dopadů soukromého výzkumu a vývoje prostřednictvím CGE modelu s různorodými
zdroji kapitálu : na případu ČR
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 3, p. 262-287
S ohledem na vzrůstající význam soukromého výzkumu pro českou ekonomiku se autorka snaží
o kvantifikaci dopadů soukromého výzkumu a vývoje na hospodářský růst. Používá k tomu model pro
výpočet všeobecné rovnováhy (CGE model), který zahrnuje efekty různorodých zdrojů kapitálu dle
Romerovy teorie endogenního růstu. Autorka zjišťuje, jak se zlepší výsledky standardního CGE
modelu po jeho modifikaci na rekurzivní dynamický CGE model s endogenním vědeckovýzkumným
pokrokem, vytvořený pro malou otevřenou ekonomiku ČR. Výsledky ukazují, že dynamika růstu HDP
pozitivně souvisí s tvorbou různorodých zdrojů kapitálu a s pružností substituce mezi homogenním a
různorodým kapitálem. Modelovým způsobem také zkoumá a následně vyhodnocuje hospodářskou
efektivitu státní podpory pro odvětví soukromého výzkumu a vývoje a potenciální přerozdělení
státních subvencí pro zemědělství do tohoto odvětví. - Pozn.
Raul Sampognaro
How should one assess short-term economic uncertainty?
Jak může být zjištěna krátkodobá hospodářská nejistota?
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 111, p. 1-8
Autoři vycházejí ze skutečnosti, že standardní statistické modely mají problémy předpovídat
hospodářskou aktivitu v obdobích jako je vypuknutí krize a odraz ekonomiky ode dna. Tyto modely
dostatečně neberou v úvahu faktor nejistoty hospodářského cyklu. Příspěvek seznamuje s alternativním
modelem pro předpovídání krátkodobého hospodářského růstu založeným na kvantilové regresi, který
zachycuje nejistotu v reálném čase. Umožňuje tak zjistit sloučené efekty změn podnikatelského
prostředí a nálady i stresů na finančním trhu nejen ve vazbě na hospodářskou aktivitu, ale i na nejistoty
hospodářského cyklu. Autoři identifikují hospodářské šoky prostřednictvím INSEE business climate
indexu pro Francii za období 1990-2011 a sestavují modely pro předpovídání růstu v probíhajícím
čtvrtletí na základě tří vysvětlujících proměnných. Následně prostřednictvím metody kvantilové
regrese a ukazatele rizika odhadu (forecast risk indicator) identifikují nejistoty v reálné francouzské
ekonomice v reálném čase. - Pozn.
by Vincenzo Spiezia
ICT investments and productivity: Measuring the contribution of ICTs to growth
Investice do informačních a komunikačních technologií a produktivita: měření příspěvku ICT k růstu
OECD journal: economic studies, Vol. 2012, No. 1, p. 199-211
Studie využívá ekonometrickou metodu k odhadu příspěvku tří typů investic do ICT (výpočetní
technika, software a komunikační technika) ve 26 odvětvích (celý podnikatelský sektor) v 18 zemích
OECD v letech 1995-2007, a to na základě databáze EU KLEMS. Odhadovaný příspěvek ICT investic
k růstu s přidanou hodnotou v podnikatelském sektoru se pohybuje od 1,0 % za rok v Austrálii po 0,4 %
ročně v Japonsku. - Pozn.
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Stefano Gnocchi
Monetary commitment and fiscal discretion: the optimal policy mix
Monetární závazky a fiskální diskrece: optimální hospodářsko-politický mix
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 5, (2013) No. 2, p. 187-216
Autor příspěvku nahlíží na interakci mezi měnovou a fiskální politikou pohledem teorie her. Modeluje
vzájemné působení měnové a fiskální politiky jako nekooperativní hru, kde klíčový význam pro
výslednou kompatibilitu obou hospodářských politik hraje schopnost daných institucí demonstrovat
důvěryhodný závazek k dodržení deklarovaných cílů. Analýza vychází z předpokladu, že zatímco
nezávislé postavení centrální banky jí dovoluje formulovat důvěryhodný závazek, fiskální autority tuto
schopnost postrádají. Z provedené analýzy vyplývá, že v situaci, kdy se ke splnění explicitního cíle
zaváže pouze centrální banka, fiskální politika má tendenci vykazovat relativně vysokou volatilitu, což
následně komplikuje také naplnění cílů měnové politiky. - Pozn.
by Isabelle Joumard, Mauro Pisu and Debbie Bloch
Tackling income inequality : the role of taxes and transfers
Řešení příjmové nerovnosti : úloha daní a transferů
OECD journal: economic studies, Vol. 2012, No. 1, p. 37-70
Daně a transfery snižují nerovnost v disponibilním příjmu ve vztahu k tržnímu příjmu. Efekt se však
v jednotlivých zemích OECD liší. Přerozdělovací dopad daní a transferů závisí na velikosti, složení a
progresivitě každé složky. Některé země s relativně malým daňovým a sociálním systémem (např.
Austrálie) dosahují stejného přerozdělovacího dopadu jako země vyznačující se daleko vyššími
daněmi a transfery (např. Německo). V článku se hodnotí přerozdělovací efekt hlavních daní a
peněžních transferů, a to na základě různých zdrojů dat OECD, řady ukazatelů a literatury. Za použití
klastrové analýzy jsou také empiricky zjištěny čtyři skupiny zemí s daňovými a transferovými
systémy, které mají podobné charakteristiky. - Pozn.
Pavel Sirůček
Ženy v ekonomii : V. Chicková a S. Ch. Dowová
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 93-100
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dvě profesorky ekonomie, které jsou stoupenkyněmi
alternativní postkeynesovské ekonomie - Victorii Chick a Sheilu Christine Dow. Autor charakterizuje
jejich vědeckovýzkumnou kariéru, studovaná témata, přínos ekonomické teorii, dále shrnuje jejich
profesní životopis a přináší přehled jimi publikovaných hlavních knižních publikací, klíčových statí a
časopiseckých příspěvků. - Pozn.

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
A. Vernikov
"Nacional'nyje čempiony" v strukture rossijskogo rynka bankovskich uslug
"Národní šampioni" ve struktuře ruského trhu bankovních služeb
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 3, s. 94-108
Článek je pokusem vyhodnotit vliv průmyslové politiky zaměřené na rozvoj státních bank v Rusku "národních šampionů" na stupeň koncentrace a konkurence v bankovním systému v letech 2000-2012.
Z alternativního způsobu výpočtu ukazatelů koncentrace vyplývá, že hlavní segmenty trhu překročily
práh vysoké koncentrace a trh vkladů fyzických osob se přiblížil stádiu monopolu. Dominantní
postavení státních bank jim dává dodatečnou tržní sílu a umožňuje dosahovat renty, díky které roste
jejich ziskovost. Průmyslová politika ve vztahu k bankám v Rusku je v článku přirovnávána k politice
v Číně. - Pozn.
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By Ralph Atkins and Michael Stothard
A change of gear
Změna rychlosti
Financial Times, Vol. 2013, No. 38276 (1.7.2013), p. 7
V r. 1963 byl vydán první eurobond na světě. Sloužil k financování výstavby italské Autostrada del Sole,
navzdory svému názvu byl nominován v dolarech a mířil na americké investory. Přesně po 50 letech
by evropský trh firemních dluhopisů mohl být na pokraji dalšího významného posunu. Slabiny
kontinentálního bankovního systému a historicky nízké úrokové sazby způsobují, že podniky budou
stále více hledat zdroje financování spíše na kapitálových trzích než formou bankovních půjček.
Petr Zahradník
Ano, či ne bankovní unii EU?
Euro, Sv. 2013, č. 29, s. 53
Stručné seznámení s konceptem bankovní unie EU a jejími pilíři, shrnutí jejích úskalí (také s ohledem
na bankovní sektor ČR) a argumentů pro její přijetí, případně odmítnutí. Autor argumentuje tím, že
bankovní unie nemá léčit nynější neduhy evropského bankovního trhu, ale zamezit jejich opakování
v budoucnu a posílit jeho celistvost ve smyslu pozic v rámci mezikontinentální soutěže.
von Holger Steltzner
Der Sparer wird enteignet
Vyvlastňování střadatele
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2013, Nr. 22, S. 15-16
Ohrožení efektu a smyslu spoření rodin střední třídy a pojištěnců životního pojištění v Německu
v době nízkého úroku, neodbytné inflace, "víceúrovňového" zdanění i dopadů peněžní politiky ECB. Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M. ze 17. května 2013. -- K tématu též
příspěvek viz Auszüge aus Presseartikeln č. 25 z 12. června 2013, s. 18-19.
Zdeněk Husták
EMIR - nový režim pro obchodování s deriváty
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 22
K nařízení EMIR (European Market Infrastructure Regulation), které nově reguluje veškeré obchody
s deriváty uzavřené mimo evropský regulovaný trh (či srovnatelný regulovaný trh ve třetí zemi).
Přehled základních povinností stanovených aplikací EMIR pro vypořádání standardizovaných a
nestandardizovaných derivátů, povinné oznamování všech derivátů uzavřených mimo regulovaný trh.
ESMA, OTC. - Pozn.
Bundesministerium der Finanzen
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds
(AIFM-Umsetzungsgesetz - AIFM-UmsG) : vom 4. Juli 2013
Zákon o realizaci Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (zákon
o realizaci Alternative Investment Fund Managers - AIFM-UmsG) : ze 4. července 2013
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2013, Nr. 35, S. 1981-2164
AIFM, implementace směrnice AIFM do německého práva. Německý zákon o realizaci AIFM ruší
investiční zákon a nahrazuje jej zákoníkem kapitálových investic (KAGB) a současně mění paragrafy
mnoha zákonů (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o obchodování s cennými papíry,
burzovní zákon, trestní zákoník, zákon o Bundesbance atd.).
Robert E. Lucas, Jr.
Glass-Steagall: a requiem
Rekviem za Glassův-Steagallův zákon
The American Economic Review, Vol. 103, (2013) No. 3, p. 43-47
Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Robert E. Lucas v příspěvku ke stému výročí založení americké
centrální banky vyjadřuje respekt bankovnímu zákonu z roku 1933 (Glass-Steagall Act), který v jeho
očích po 66 let přispíval ke stabilitě amerického finančního systému. Zároveň popisuje, jak kombinace
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chybné regulatorní a měnové politiky vyústila v dlouhodobý přesun finančních prostředků z tradičních
depozit k alternativním produktům, což otevřelo prostor pro krizi likvidity z roku 2008. - Pozn.
Green and back : the rising dollar
Návrat dolaru : americká měna posiluje
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8844, p. 55-56
Americký dolar posílil v tomto roce proti řadě měn. Jedná se o vzácný jev, protože od osvobození
z brettonwoodského systému před čtyřmi desítkami let dolar většinou proti měnám ostatních bohatých
zemí ztrácel. V pozadí tohoto vývoje je především relativní zdraví americké ekonomiky, recese
v eurozóně, závislost řady zemí na zahraničním kapitálu k financování schodku své obchodní bilance aj.
By Guy Dinmore
Italy risks losing billions on debt restructured amid eurozone crisis
Uprostřed krize eurozóny hrozí Itálii ztráta miliard eur kvůli restrukturalizaci dluhu
Financial Times, Vol. 2013, No. 38272 (26.6.2013), p. 1
Podle tajné zprávy italského ministerstva financí čelí Itálie riziku miliardových ztrát z derivátových
kontraktů, které restrukturalizovala během vrcholící krize v eurozóně. Zpráva tak poodkryla praktiky,
které umožnily dluhem zatížené Itálii přijmout euro v roce 1999, ale zveřejněné informace mohou být
pouze špičkou ledovce. -- Viz i článek na s. 4. -- Překlad článku viz Hospodářské noviny č. 124 ze dne
27. 6. 2013, s. 19.
Blahoslav Hruška
Jako jed : investoři mají chuť riskovat, a tak se na trh vracejí cenné papíry, které se podepsaly
na finanční krizi
Euro, Sv. 2013, č. 26, s. 46-49
Finanční deriváty CDO (zajištěné dluhové obligace) se pomalu vracejí na výsluní zájmu jak bank, tak
investorů. Kvůli svojí netransparentnosti a rizikovosti je ale tento druh cenného papíru obecně
přijímán s nedůvěrou. Článek shrnuje důvody, proč CDO během poslední finanční krize zklamaly, i ty,
které vedou k jejich současnému návratu do nabídek bank, investičních společností a hedgeových
fondů. Dále k ABS, CMBS a kauze Abacus.
Daniela Doležalová
K návrhu nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Některé aspekty
nové právní úpravy depozitáře a hlavního podpůrce investičních fondů
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 7-8, s. 217-221
V souvislosti s projednáváním návrhu zákona o investičních fondech a investičních společnostech se
autorka zaměřuje na otázku právní úpravy depozitáře, a to zejména z pohledu finančních nástrojů,
které by měl depozitář mít v opatrování, úschově či o kterých by měl vést evidenci. Druhá část článku
je věnována úpravě hlavního podpůrce (prime broker). - Pozn.
By Henny Sender
Money for nothing
Peníze za nic
Financial Times, Vol. 2013, No. 38286 (12.7.2013), p. 7
Velikost čínského sektoru stínového bankovnictví je odhadována na 1 bilion USD a je zdrojem obav
pro ratingové agentury i čínské regulační úřady. Pro některé hedgeové fondy však tento sektor
představuje příležitost k dosažení zisku, kterou nelze pominout.
John Gapper
Regulators are finally catching up with banks
Regulátoři konečně srovnávají krok s bankami
Financial Times, Vol. 2013, No. 38279 (4.7.2013), p. 7
Trvalo dlouho, než odpovědní činitelé na obou stranách Atlantiku začali řešit některé zásadní
problémy, které přispěly k finanční krizi. Dva nově oznámené kroky usilují o nápravu deformací, které
bankovnímu sektoru v posledních desetiletích způsobilo levné úvěrování a podcenění rizika. Jedním je
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rozhodnutí americké Fed implementovat kapitálová pravidla Basel III a přidat další opatření a druhým
je útok Evropské komise na způsob, jakým banky obchodují s úvěrovými deriváty. Obě opatření
budou mít zásadní dopad na to, jak banky fungují a jaká je pravděpodobnost, že se opět dostanou do
krize.
By Brooke Masters and Philip Stafford
Scandal-plagued Libor moves to NYSE as part of reforms
Sazba LIBOR pronásledovaná skandály přechází v rámci reforem k NYSE
Financial Times, Vol. 2013, No. 38284 (10.7.2013), p. 1
Mezibankovní sazba LIBOR formálně skoncovala se svou minulostí, protože na základě rozhodnutí
nezávislého výboru přechází do rukou burzovní společnosti NYSE Euronext. Noví správci mají za
úkol obnovit důvěru v sazbu mezibankovních půjček, která byla po zjištěných manipulacích
poškozena. -- Viz i článek na s. 13.
Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff
Shifting mandates: the Federal Reserve’s first centennial
Proměna mandátu: první století Federálního rezervního systému
The American Economic Review, Vol. 103, (2013) No. 3, p. 48-54
Autoři ve svém příspěvku ke stému výročí založení americké centrální banky (Fed) popisují změny
v mandátu této instituce od počátečního důrazu na finanční stabilitu, přes potřebu financovat vládní
výdaje během druhé světové války, krocení inflace v 70. letech až k aktuální nutnosti sledovat více
cílů najednou. Autoři zároveň upozorňují, že při hodnocení skutečné měnově-politické situace
v jednotlivých etapách vývoje nelze brát v potaz pouze nastavení úrokových sazeb, ale také vývoj
úvěrových agregátů, který nemusí záměry měnové politiky vždy zcela reflektovat. - Pozn.
Petr Kain
Šanci Česka být finančním srdcem Evropy mohou zhatit politici : kolektivní investování
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 133 (11.7.2013), s. 19
K novému zákonu o investičních společnostech a investičních fondech přijatému v červenci 2013,
který se snaží vytvořit atraktivní podmínky pro přesídlení mimoevropských alternativních fondů
(fondů kvalifikovaných investorů) do ČR. Příspěvek seznamuje s některými novinkami tohoto zákona
a zkoumá potenciální přínosy pro tuzemskou ekonomiku i problémové otázky, které mohou přesun
fondů k nám z pohledu investorů komplikovat (politická nestabilita, dosavadní nepřijetí prováděcích
předpisů nového občanského zákoníku, daňový režim fondů a jeho možné změny).
Barbora Šútorová, Petr Teplý
The impact of Basel III on lending rates of EU banks
Vliv pravidel Basel III na úroky na půjčku v bankách v EU
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 3, p. 226-243
Autoři se zaměřují na praktické stránky nového systému bankovní regulace v EU vymezeného
pravidly Basel III a směrnicí o kapitálových požadavcích IV (Capital Requirements Directive IV).
Vytvářejí ekonometrický model s cílem zhodnotit, jak nová bankovní regulace ovlivní rozhodování
bank o objemu jimi poskytovaných půjček a o výši úroků na tyto půjčky. Následně provádějí
empirickou analýzu dopadu vyšších kapitálových požadavků na poskytování půjček dle dat z 594
evropských bank v období 2006-2011. Na základě výsledků pak kvantifikují celkový vliv nových
kapitálových požadavků na úvěrový trh a kritiku nové regulace kapitálu dle Basel III podporují jen
částečně. Ukazuje se, že pokles v poskytování půjček se po realizačním období Basel III nedá
očekávat příliš velký. - Pozn.
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By John Authers
The investor's dilemma
Investorské dilema
Financial Times, Vol. 2013, No. 38285 (11.7.2013), p. 7
Akcie i obligace jsou v současnosti drahé a tak někteří odborníci předpovídají, že výnosy příštího
desetiletí budou ubohé. Jedinou možností investorů se zdá být investování do nových a neznámých
aktiv, což povede k novým a neznámým rizikům.
Training day : reforming Britain's banks
Výcvikový den : reforma britských bank
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8841, p. 30
V souvislosti s tím, že britská parlamentní komise v reakci na stávající vývoj předložila sadu návrhů
představujících změnu britské bankovní kultury, se připomíná rok 1856, kdy krach Royal British Bank
vyvolal rovněž vlnu zákonů a bankovních regulací. Jak se v článku konstatuje, efektivnost nových
opatření co do prevence budoucích krizí a špatného chování bankéřů nebude pravděpodobně o moc
větší, než u jejich historického předchůdce.
Michaela Vítů
Věcný záměr zákona o distribuci finančních služeb : co náš čeká? = A statement of purpose for
the act on the distribution of financial services: what is in store for us?
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 2, s. 8-9, 41-42
K věcnému záměru zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování
finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci finančních služeb). Záměr stanoví
základní principy a instituty nové právní úpravy oblasti distribuce finančních služeb aplikované napříč
všemi sektory finančního trhu a na všechny způsoby distribuce finančních produktů zákazníkovi.
Autorka v příspěvku blíže seznamuje se základními pilíři této právní úpravy (jednotný systém
podnikatelských oprávnění, proces registrace, stanovení požadavků na prokázání odborné způsobilosti,
pravidla jednání se zákazníky a úprava informačních povinností distributorů vůči nim). - Pozn. -Příspěvek je v čas. dostupný v české i anglické jazykové verzi.
Božena Chovancová, Peter Árendáš
Zabudnite na krytie svetových mien zlatom
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 6, s. 10-13
Nereálnost (alespoň částečného) krytí světových měn zlatem je odůvodněna současnou velikostí
agregátů M2 a M3, nedostatečnými zlatými rezervami, omezenou možností produkce a dostupnosti
zlata, i negativními dopady výhledového znásobení ceny zlata v případě navyšování zlatých rezerv.
Grafy mj. prezentují oficiální zlaté rezervy vybraných zemí a regionů či objem zlata potřebný na
příslušné procento krytí agregátu M2 v USA. - Pozn.
Julia Leendertse ... [et al.]
Zahlen Chaos
Číselný chaos
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 26, S. 50-54
SEPA. Bezhotovostní platební styk v Evropě přejde od 1.2.2014 z původního čísla bankovního konta
na celoevropský Iban (a Bic). Příspěvek poukazuje na pomalý postup přechodu v Německu převážně
u malých podniků, dobročinných organizací či obcí na požadovaný software, což může zpomalit
platební styk či dokonce způsobit platební neschopnost (nedostatkem likvidity mohou být ohroženy
i domácnosti). Přechod na Iban ohrozí v Německu dosud nejoblíbenější způsob převádění kapitálu přímé inkaso (podnik/organizace má povolení od spotřebitele nechat si uhradit sjednanou částku ze
soukromého konta), protože podniky se tak samy mohou starat o tok kapitálu. Kromě výhod resp.
práv, která nový systém přinese spotřebitelům, upozorňuje příspěvek na časovou a finanční stránku
přechodu na SEPA.
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
Jan Němec
Do unie vstupuje nováček s problémy : Chorvatsko
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 26-27, s. 34-35
Charakteristika makroekonomické situace chorvatského hospodářství v době vstupu země do EU.
Shrnutí jednotlivých problémů ekonomiky i nejednoznačného přijetí integrace země do EU.
David Tramba
Energetická koncepce se zbarví dozelena
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 28, s. 35-37
K aktualizaci návrhu státní energetické koncepce ČR a k posouzení jejího dopadu na životní prostředí
a sladěnosti s dalšími státními koncepcemi. Rozbor slabin koncepce a očekávaný další vývoj návrhu
s ohledem na požadovaná doplnění (různé varianty budoucího vývoje energetiky, porovnání dopadů
s koncepcí postavenou na růstu obnovitelných zdrojů aj.) i na rizika budoucího vývoje hospodářství.
Ulf Sommer
Im Griff des Staates
Pod kontrolou státu
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 110 (12.6.2013), S. 1, 4-7
Výhledové posilování trendu zvyšování účasti státu na velkých a významných evropských firmách.
Grafický přehled největších účastí státu ve velkých koncernech a 500 největších evropských podnicích
s vyznačením obratu a významné účasti státu.
Miloš Balabán
Jaký bude svět v roce 2030
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 26-27, s. 52-55
Autor předpovídá dlouhodobý vývoj globální ekonomiky a politiky, změny v globální ekonomické
pozici mocností a významných regionů a nejvýznamnější rizika budoucího vývoje. Blíže k americkočínskému soupeření o vliv; významu pacifického regionu jako hlavního centra globální ekonomiky;
vysokému zadlužení USA; k budoucnosti Evropy a třem scénářům jejího možného vývoje do roku
2030. Text vychází částečně ze studie Národní zpravodajské rady USA "Global trends 2030:
Alternative worlds". -- Viz také rozhovor se spoluautorem studie "Globální trendy 2030: alternativní
světy" W. Burke-Whitem na s. 54-56 a příspěvek na s. 51-52.
Jan Němec
Lotyšsko se proškrtalo k euru. Řecko dál tápe
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 29, s. 34-35
Příspěvek analyzuje řešení hospodářské krize i dosažené výsledky dvou zemí EU, které k ní zvolily
rozdílné přístupy - Lotyšska a Řecka. Autor zjišťuje, jak je možné, že rozpočtové úspory a strukturální
reformy v případě pobaltské země fungují, zatímco v Řecku mají za následek mnohaletý ekonomický
propad. Charakterizuje úsporný program lotyšské vlády, jeho výsledky i kritiku ze strany ekonoma
P. Krugmana. Dále k pozitivnímu hodnocení dalšího hospodářského vývoje Lotyšska z pohledu MMF
a k doporučovaným reformám. Krátce k očekávanému přijetí eura v Lotyšsku. -- Důvody pro vstup
Lotyšska do eurozóny shrnuje článek v čas. Euro č. 30/2013, s. 8.
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
By Neil Buckley
Cool reception on arrival
Chladné přijetí při vstupu
Financial Times, Vol. 2013, No. 38272 (26.6.2013), p. 5
Chorvatsko se stává 28. členem Evropské unie. Pochybnosti vyvolává stav jeho hospodářství a způsob
řešení korupce. Země je čtyři roky po sobě v recesi a nezaměstnanost dosahuje 20 %.
Blahoslav Hruška
Jaderské bezvětří : Chorvaté vstupem do EU mnoho nezískají. Ztratí výhody na balkánských
trzích a práce v zahraničí bude jen na povolení
Euro, Sv. 2013, č. 27-28, s. 54-57
Rozšíření EU o 28. zemi v pořadí k 1. červenci 2013. Pohled na vstup Chorvatska do EU a zhodnocení
kladů a záporů, jež tato skutečnost ekonomice a obyvatelstvu přináší. Blíže k očekávaným
eurodotacím, nevýhody v podobě odchodu z CEFTA a zavedení cel a kvót zeměmi regionu
významnými z hlediska chorvatského exportu. Otázka zahraničních investic v Chorvatsku a
přechodných sedmiletých restrikcí na volný pohyb pracovníků v některých členských státech.
Lukáš Wagenknecht ; [rozhovor vedl] Ivan Ryšavý
Lukáš Wagenknecht: Při čerpání peněz EU u nás zatím selhávaly všechny implementační subjekty
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 7, s. 13-14
Využívání strukturálních fondů v ČR; hodnocení nakládání s evropskými penězi. Význam zohlednění
strategických potřeb státu. Absence systému čerpání dotací, chybovost formálního rázu, dotace a
územní rozpočty, nároky auditu v případě veřejných zakázek, chyby implementačních subjektů (MF a
MMR), audit ROP Severozápad, předpoklady minimalizace zneužívání evropských peněz a korupce.
IROP, MAS.
Pavel Svoboda
Přidružení k Evropské unii po Lisabonské smlouvě
Právník, Sv. 152, (2013) č. 7, s. 641-663
Mezinárodněprávní základy přidružení EU, pojem a druhy přidružení k Evropské unii, přidružení
podle čl. 217 SFEU, srovnání přidružení podle čl. 217 SFEU s příbuznými instituty a politikami
vnějších vztahů EU. - Pozn.
Elisabeth Beckmann, Sandra Dvorsky and Thomas Scheiber
Trust in the EU in CESEE: did the crisis and EU integration have an impact? : evidence from
the OeNB euro survey
Důvěra v Evropskou unii v zemích SVJV Evropy: ovlivnila ji krize a evropská integrace? :
údaje z europrůzkumů Rakouské národní banky
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 2, p. 77-90
Hospodářská a finanční krize z let 2008-2009 a dluhová krize pokračující od roku 2010 podkopaly
důvěru občanů mnoha členských států EU v národní a evropské řídící orgány. Autoři této studie
zkoumají důvěru v Evropskou unii a ve společnou měnu na základě výsledků průzkumů Rakouské
národní banky (OeNB Euro Survey) v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy v období jaro
2009 až podzim 2012. Následně výsledky také porovnávají se zjištěními ze zemí eurozóny ve
zkoumaném období a analyzují dynamiku změn důvěry v předkrizovém a pokrizovém období v obou
skupinách zemí. Dále zjišťují důvěru v EU u jednotlivých sociodemografických skupin obyvatel a
v kandidátských a potenciálně kandidátských zemích v období 2009-2012. - Pozn.
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Gesetz zur Modernisierung des Außenwirtschaftsrechts : vom 6. Juni 2013
Zákon o modernizaci předpisů upravujících obchodní vztahy se zahraničím : z 6. června 2013
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2013, Nr. 28, S. 1482-1496
Cílem německého zákona AWG (zákon o vnějších hospodářských vztazích) je zjednodušení a
přehlednost předpisů v dané oblasti s tím, že byly ve prospěch německých exportérů zrušeny
znevýhodňující předpisy a novou strukturu získala část věnovaná trestům, pokutám a dohledu (§ 17-20) v souvislosti s tím jsou stanoveny např. i úkoly a kompetence celní správy (§ 21) či informační
povinnost vůči Deutsche Bundesbank, Celní správě (§ 23) atd. Úvodní část zákona se věnuje definicím
pojmů, podmínkám, přidělování povolení či kompetencím v oblasti vydávání správních aktů.
Martin Wolf
Globalisation in a time of transition
Globalizace v přechodné fázi
Financial Times, Vol. 2013, No. 38290 (17.7.2013), p. 7
Trend k integraci globálního hospodářství stále pokračuje a nezabránila mu v tom ani velká finanční
krize, která s sebou přinesla protekcionismus. Ten však měl jen omezený dopad, o čemž svědčí
výrazné oživení světového obchodu v r. 2010. Neznamená to však, že globalizace je nezvratná, mezi
vnější hrozby patří globální nerovnováhy a globální ekologické externality. Příspěvek vychází ze
studie Arvinda Subramaniana a Martina Kesslera.
Karel Sedláček
Historické stezky. I.
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 6, s. 12-13
Historie celnictví. Po stopách starých zemských cest a stezek - komunikačních předchůdců
obchodních cest na území ČR. Stibologie; Zlatá stezka, solní stezky. Zmínky o publikacích
věnovaných zkoumání starých komunikací.
Karel Sedláček
Historické stezky. II.
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 7-8, s. 22
Historie celnictví. Hedvábná stezka; francký kupec a vojevůdce Samo a jeho obchodní aktivity
v Čechách, které se staly srdcem středoevropského trhu.
Martin Tlapa, s přispěním Marka Svobody
Šance českých firem na veřejné zakázky v USA : zahraniční obchod
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 29, s. 28-29
Autor hodnotí užitek, který přinese transatlantické obchodní a investiční partnerství prostřednictvím
připravované společné zóny volného obchodu mezi EU a USA zúčastněným zemím. Na základě
dopadové studie mnichovského institutu Bertelsmann Stiftung analyzuje dopady připravované
obchodní dohody na tradiční obchodní vztahy mezi státy EU, na hospodářský růst, obchodní
příležitosti a zaměstnanost v evropských zemích i na globální ekonomiku. Krátce se věnuje také
potenciálním přínosům pro Českou republiku.
Artur Sode
The shortage of international trade finance during the 2008 crisis : findings and perspectives
Nedostatek finanční podpory mezinárodního obchodu v době krize v roce 2008 : zjištění a
vyhlídky
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 108, p. 1-8
V roce 2009 poklesl poprvé od roku 1982 v důsledku hospodářské a finanční krize objem obchodů ve
světě. Jedním z vysvětlení tohoto stavu (kromě slabé hospodářské činnosti) je snížená dostupnost
nástrojů financování mezinárodního obchodu zapříčiněná zmenšením globální likvidity na finančních
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trzích a náhlým nárůstem odporu vůči riziku na trzích ve 2. polovině roku 2008 a na počátku roku
2009. Příspěvek přináší empirické zhodnocení dostupnosti finančních nástrojů k podpoře obchodu a
jejich nákladů i změn v exportu zboží v uvedeném období. Dále shrnuje, jaká proticyklická opatření
mohou být přijata k usnadnění financování mezinárodního obchodu v době krize a které strukturální
změny pomáhají snižovat nedostatek zmiňovaných nástrojů financování. - Pozn.

Podnik a podnikání
The goliaths
Goliášové
The Economist, Vol. 407, (2013) No. 8841, p. 71
K pochopení toho, jak se vyvíjejí věci jako obchod a HDP, je třeba sledovat i velké firmy. Příspěvek
čerpá z několika studií, které se zabývaly problematikou obchodních fluktuací a vlivem výkonu
velkých firem na hospodářskou volatilitu. Ukazuje se, že problémy spojené s tím, že nějaká organizace
je "příliš velká na to, aby padla", se zdaleka netýkají jen bankovnictví.

Pojišťovnictví. Sociální péče
Thomas Frank
40 Jahre Betriebsrentengesetz - Versorgungsordnungen im Unternehmen auf aktuellem Stand :
Anpassungs- und Änderungsbedarf in älteren Versorgungsordnungen
40 let zákona o podnikových důchodech - k aktuální situaci v předpisech k důchodovému
zabezpečení : potřebné změny a aktualizace u starších předpisů k důchodovému zabezpečení
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) č. 22, S. 1234-1238
Německý zákon o podnikových důchodech platí již od 22.12.1974, během let se však změnily zákonné
rámcové podmínky podnikového důchodu i pracovní právo (což ne vždy podniky patřičně zohlednily).
Příspěvek přináší rekapitulaci starších podmínek resp. předpisů z oblasti důchodového zabezpečení,
které by v případě právní revize neobstály; podmínky účasti na podnikovém zabezpečení (věk při
vstupu do podnikového důchodového zabezpečení, vyloučení zaměstnanci), předpoklady nároku na
čerpání podnikového důchodu (délka pracovního poměru v podniku, důchodová hranice), postup
v případě invalidity, výše podnikového důchodu, odpracované roky, zabezpečení pozůstalých. Změny
podnikových důchodů z titulu zákona o rovném zacházení, zákona o profesním vzdělávání, zákona
o zkráceném pracovním úvazku a dočasné práci, sociálního zákoníku. - Pozn.
Jaroslav Vostatek
Jaká je role pojišťoven v důchodových systémech sousedních států?
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 2, s. 28-30
Příspěvek charakterizuje a částečně porovnává důchodové systémy v zemích sousedících s ČR v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Nejdříve se věnuje německému a rakouskému
modelu sociálního důchodového pojištění, dále shrnuje stav a nedávné změny veřejného pilíře
maďarského, polského a slovenského důchodového systému. Následně informuje o tradičních
i moderních systémech podnikových penzí a systému osobních penzí ve zkoumaných státech (RiesterRente, IKE, IKZE atd.). V závěru shrnuje možnou roli životních pojišťoven v různých pilířích
důchodového systému.
Josef Brož
Jánošík z Paříže : Francie zahájila sociální reformy. Po rodinných přídavcích se na podzim
změní i penze a podpora v nezaměstnanosti
Euro, Sv. 2013, č. 27-28, s. 60-61
K aktuálním opatřením sociální reformy ve Francii v oblasti rodinných přídavků. Fragonardova zpráva
a přijetí metody tzv. kvocientu, snaha o zachování rovnosti prostřednictvím plošnosti rodičovských
přídavků.
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Ju.D. Šmelev, A.R. Ižajeva
Mirovyje tendencii reformirovanija pensionnych sistem
Světové tendence reformování penzijních systémů
Finansy, Sv. 2013, No. 3, s. 73-77
Článek přináší analýzu zkušeností různých zemí světa s fungováním a reformami důchodových
systémů v době krize a v pokrizovém období. Jsou rozebírány přímé a nepřímé dopady krize, k jejichž
odstranění se měnila výše pojistného i výše minimálních a základních penzí. Dále byla přehodnocena
pravidla indexace důchodů a byl zaveden tvrdší režim pro předčasné důchody. Mezi další kroky patří
např. posílení kontroly nad činností penzijních fondů či záměna důchodových systémů s předem
definovanými dávkami systémy s předem určenými příspěvky.
František Mašek
Otevřeme fondy lidem do 40 let, říká Kalousek : penzijní reforma
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 129 (4.7.2013), s. 5
Informace o poslaneckém návrhu M. Kalouska, který by měl přinést změny v systému důchodového
spoření a zatraktivnit druhý pilíř důchodového systému v ČR.
Hana Havlíčková, Aleš Krejdl
Přípravná fáze Solventnost II : další komplikace na obzoru
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 2, s. 20-22
Článek seznamuje čtenáře s obsahem konzultačních materiálů k přípravné fázi Solventnost II
(phasing-in), který vydala EIOPA v březnu 2013, a s jejich potenciálním dopadem na pojistný trh,
pokud by došlo k jejich schválení v současné podobě. Konzultační materiály mají zajistit postupnou
implementaci režimu Solventnost II po 1. lednu 2014. Opatření se týkají vykazování požadovaných
informací národním orgánům dohledu, řídícího a kontrolního systému, prospektivního hodnocení
vlastních rizik založeného na ORSA a procesu předschvalování interních modelů.
Ján Záborský
Rovnaký príjem, vyššie odvody : sociálne a zdravotné poistenie
Trend, Sv. 23, (2013) č. 25, s. 22-23
Zvyšování odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro živnostníky a OSVČ v SR od 1.7.2013;
omezení možnosti uplatňovat paušální daň (od 1.1.2013)
Lucie Rytířová
Sociální zabezpečení v Evropské unii
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 55-57
Přehledné shrnutí základních principů sociálního zabezpečení v EU a problematiky mezinárodní
koordinace sociálního zabezpečení. K úpravě koordinace v EU - Nařízení Rady č. 883/2004 a
prováděcí Nařízení č. 987/2009, dále k územnímu rozsahu, osobnímu a věcnému rozsahu a
k základním principům koordinačních nařízení. -- Navazující články v dalších číslech časopisu.
Antonín Daněk
Zaměstnanci účastní nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2013
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2013, č. 2, s. 40-43
Osoby účastné nemocenského pojištění jako zaměstnanci, změna účinná od 1. 1. 2013; zaměstnanci
z pohledu zdravotního pojištění.

20

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
Duy T. Huynh-Olesen ... [et al.]
Residential property prices in Central, Eastern and Southeastern European countries : the role
of fundamentals and transition-specific factors
Ceny rezidenčních nemovitostí v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy : úloha
fundamentů a faktorů specifických pro přechodové období
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 2, p. 52-76
K vývoji trhu s bydlením a dynamice cen rezidenčních nemovitostí v deseti zemích střední, východní a
jihovýchodní Evropy v období 1999-2011. Studie modelovým způsobem posuzuje souvislost mezi
vývojem cen domů a bytů, ekonomickými fundamentálními faktory (např. čistý příjem, úrokové míry,
počet obyvatel) a specifickými faktory tranzitivních ekonomik. Autoři analyzují fundamentální faktory
cen nemovitostí prostřednictvím panelové kointegrace a zjišťují, zda náhlý vzestup cen po roce 2000
zastavený až propuknutím finanční krize v roce 2007 se dá vysvětlit faktory specifickými pro
přechodové období a do jaké míry se dá pozorovaný cenový vývoj oddělit od ekonomických
fundamentů. - Pozn.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Alena Tartaľová, Tatiana Sovičová
Analýza príjmovej diferenciácie mužov a žien na Slovensku
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 16, (2013) č. 2, s. 54-65
Autorky analyzují příjmovou nerovnost dle genderového hlediska a rozdíly v odměňování mužů a žen
na Slovensku. Nejprve shrnují situaci rodové nerovnosti v EU a na Slovensku, dále se věnují
metodickým postupům k výpočtu a porovnání příjmových rozdílů. Následně provádějí statistickou
analýzu příjmů mužů a žen v SR během pětiletého období (2005-2009) na základě dat z EU SILC,
největší pozornost věnují vývoji příjmových proměnných na úrovni jednotlivce (peněžní příjem ze
zaměstnání nebo obdobný příjem). V závěru komentují svá zjištění. Ukazuje se, že na slovenském trhu
práce dochází stále k rodovým nerovnostem, přičemž se tato nerovnost nejvíce odráží v procesu
odměňování, obsazování funkcí a svěřování kompetencí, a že v posledních letech dochází
k výraznějšímu nárůstu mzdových rozdílů mezi muži a ženami.
Flore Bouvard ... [et al.]
How have the Hartz reforms shaped the German labour market?
Jak utvářely Hartzovy reformy německý trh práce?
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 110, p. 1-8
Zhodnocení významu a přínosu Hartzových reforem v rámci strukturálních změn trhu práce
v Německu po roce 2000 a jejich dopadu na oblast nezaměstnanosti, účasti na trhu práce, příjmové
nerovnosti a míry chudoby. Autoři nejprve seznamují s hlavními cíli reforem a činností Komise pro
moderní služby na trhu práce (Hartzovy komise). Dále charakterizují čtyři zákony Hartz I - Hartz IV
cílené k posílení aktivního vyhledávání práce, k transformaci stávajících úřadů práce na federální
agentury práce, na nové typy zaměstnání s daňovým zvýhodněním ("Mini-jobs", "Midi-jobs" a "oneeuro-jobs"), na zaměstnání se sníženou pracovní dobou tzv. Kurzarbeit a na systém dávek
v nezaměstnanosti a sociální podpory dlouhodobě nezaměstnaných. Následně autoři shrnují zjištění
různých studií o makroekonomickém i mikroekonomickém dopadu reforem na trh práce a pokoušejí
se také o hodnocení důsledků s ohledem na nerovnost a chudobu. Závěrem zdůrazňují, že současný
dobrý stav německého trhu práce je odvislý nejen od provedených reforem, ale také od kvality
sociálního dialogu, který umožnil rozvoj vnitřních flexibilních opatření. - Pozn.
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Rakousko: kolektivní smlouvy pokrývají 98 % zaměstnanců
Sondy, Sv. 2013, č. 7, s. 22
Sociální dialog v Rakousku, systém kolektivního vyjednávání, velikost členské základny odborových
organizací. ÖGB.
Martin Matějka, Kateřina Duspivová
The Czech wage distribution and the minimum wage impacts : an empirical analysis
Rozdělení českých mezd a vliv minimální mzdy : empirická analýza
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 2, p. 61-75
Příspěvek k tematice ekonomického modelování dění na trhu práce. Autoři předkládají empirická
zjištění o rozdělení mezd v ČR a jejich další použití v ekonomických modelech týkajících se důsledků
minimální mzdy pro trh práce. Nejprve zjišťují, že nejvhodnější metodou rozdělení příjmů a mezd je
v případě mzdové sféry ČR Dagumovo rozdělení. Následně za použití modelu Meyer & Wise
odhadují dopady minimální mzdy na zaměstnanost a mzdy prostřednictvím porovnání tržní mzdy,
kterou by jednotlivec mohl dostávat při neexistenci institutu minimální mzdy v rámci aktuálního
rozdělení mezd, s pozorovaným rozdělením. Výsledky ukazují, že minimální mzda má distorzní
účinky na rozdělení mezd. - Pozn.
Zdeněk Schmied
Určování čerpání dovolené zaměstnavatelem po novele zákoníku práce s účinností od 1.1.2012
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 52-54
Právní úprava dovolené v ČR, zejména úprava určování jejího čerpání, byla novelou provedenou
s účinností od 1.1.2012 zásadním způsobem změněna a došlo k jejímu zjednodušení. Autor přehledně
shrnuje základní pravidla pro čerpání dovolené nedotčená novelou zákoníku práce č. 365/2011 Sb.,
dále se věnuje změnám v režimu čerpání dovolené (§ 218 zákoníku práce), změnám v poskytování
náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou a pravidlům pro převádění nevyčerpané
dovolené do následujícího kalendářního roku.

Právo
Zuzana Důjková
Dopad rekodifikace soukromého práva do daňové oblasti
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 6-7, s. 14-15
Rekapitulace změn vyplývajících z rekodifikace - s možným dopadem do daňové oblasti od 1.1.2014,
pilíře rekodifikace (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním
právu soukromém). Zavedení zásady "povrch ustupuje půdě" (superficies solo cedit), nová
terminologie a nové instituty soukromého práva (obchodní korporace, obchodní závod, svěřenský
fond). Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
hmotného a dalších souvisejících změnách (např. zrušení zákona o dani dědické, darovací a z převodu
nemovitostí a nový režim zdanění těchto příjmů), návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (např.
změna osoby poplatníka).
Vladimír Sládeček
K důvodům obnovy správního řízení
Správní právo, Sv. 46, (2013) č. 3, s. 129-139
Autor se zabývá charakterem institutu obnovy správního řízení, a to formou zamyšlení nad pojetím a
úpravou důvodů obnovy řízení v oblasti správního řízení, ve spojení s dílčím srovnáním s předchozí
úpravou podle správního řádu z r. 1967. Pohled na stávající úpravu autor ještě doplnil o zmínku
o důvodu obnovy správního řízení, zahrnutém v rámci úpravy soudního přezkoumání opatření obecné
povahy v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. - Pozn.

22

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Markéta Krčmářová
K vymáhání práv duševního vlastnictví
Clo-douane, Sv. 47, (2013) č. 7-8, s. 10-11
Úprava kompetencí celních orgánů při vymáhání práv duševního vlastnictví, změny v nové právní
úpravě EU tj. nařízení Rady ES č. 608/2013. COPIS (antiCOunterfeiting and antiPiracy Information
System/protipadělatelský a protipirátský informační systém), realizace připojení k systému COPIS ze
strany České celní správy.
Jaroslava Ignáciková
Krok na východ, nebo na západ?
Euro, Sv. 2013, č. 26, s. 54-55
Diskusní příspěvek k novému zákonu na zvýšení transparentnosti akciových společností. Stručně
k důvodům regulace anonymního vlastnictví akcií, záměrům zákona v oblasti transparentnosti
subjektů, které jsou příjemci prostředků z veřejných zdrojů, a k rušení listinných akcií na majitele.
Dále ke třem variantám transformace akciových společností a ke kritice nedostatků zákona.
Martin Kusák ... [et al.]
Legal aspects of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and
Monetary Union
Právní aspekty Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v Hospodářské a měnové unii
Právník, Sv. 152, (2013) č. 6, příloha The Lawyer Quarterly, č. 2, s. 102-127
Smlouvu o stabilitě, koordinaci a řízení v Hospodářské a měnové unii ("fiskální kompakt") uzavřelo
25 představitelů členských států EU v březnu 2012 jako další nástroj, jehož cílem je posílení fiskální
disciplíny a stabilizace eurozóny jako celku. Je to však právně závazná dohoda, jíž se neúčastní
všechny členské státy a jež byla uzavřena mimo rámec práva EU. Článek pojednává o právních ale
i ekonomických aspektech fiskálního kompaktu a zaměřuje se zejména na čtyři problematické otázky,
např. vztah k české ústavě. - Pozn.
Dana Ondrejová
Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 7-8, s. 207-217
Obecná ustanovení a základní koncepce nekalé soutěže v novém občanském zákoníku, generální
klauzule nekalé soutěže, zvláštní (pojmenované, zákonné) skutkové podstaty nekalé soutěže, právní
prostředky ochrany proti nekalé soutěži. - Pozn.
Pavel Mlíkovský
Platy soudců
Právník, Sv. 152, (2013) č. 6, s. 611-631
Článek se věnuje odměňování soudců v České republice coby jedné ze záruk soudcovské nezávislosti.
První část popisuje vývoj zákonné úpravy odměňování soudců v České republice od roku 1995 a řadu
rozhodnutí Ústavního soudu reagujících na pokusy o restriktivní zásahy do odměňování soudců ze
strany moci zákonodárné. Druhá část popisuje rozhodnutí ústavních či nejvyšších soudů vybraných
cizích států, která se zabývají zásahy legislativy a exekutivy do odměňování soudců. Je zjevné, že
v řadě zemí vznikly stejné spory. - Pozn.
Lenka Pítrová
The judgment of the Czech Constitutional Court in the "Slovak pensions" case and its possible
consequences (in light of the fortiter in re suaviter in modo principle)
Rozsudek českého Ústavního soudu ve věci "slovenských penzí" a jeho možné důsledky (ve
světle principu fortiter in re suaviter in modo)
Právník, Sv. 152, (2013) č. 6, příloha The Lawyer Quarterly č. 2, s. 86-101
Rozhodování o důchodových nárocích občanů bývalého Československa vyústilo v kontroverzní
rozsudky nejen na národní, ale i na unijní úrovni. Článek se zaměřuje na vývoj v případu "Landtová"
(C-399/09), řešeného Soudním dvorem EU, a jeho reflexi v rozsudku českého Ústavního soudu
(Pl. ÚS 5/12), v němž se konstatuje, že právo EU nelze v těchto případech uplatňovat a proto uvedené

23

Dokumentace českého a zahraničního tisku
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

rozhodnutí ESD je ultra vires. V tomto kontextu se článek zabývá vztahy mezi českým právem a
právem EU. - Pozn.
Tomáš Richter
Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku : základní otázky a obecná úprava
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 7-8, s. 193-203
Článek podává přehled o obecných otázkách právní úpravy zajištění dluhů, jak je obsažena v novém
občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a v některých souvisejících právních předpisech či jejich
návrzích. Část první se zabývá koncepčními znaky nové právní úpravy, část druhá obecnými pravidly
nového občanského zákoníku společnými všem jednotlivým zajišťovacím instrumentům. Část třetí se
stručně věnuje přechodným ustanovením. - Pozn.
Ondřej Richter
Změny v dědickém právu : nový občanský zákoník rozšiřuje možnosti lidí ovlivnit, co se s jejich
majetkem stane, až budou po smrti
Euro, Sv. 2013, č. 30, p. 53
Seznámení se změnami dědického práva v ČR, jež přináší nový občanský zákoník s účinností od
1. ledna 2014. Ke znovuzavedení dědické smlouvy a smluvního dědice, právní úpravě závěti,
náhradníka dědice, svěřenského nástupnictví, odkazu (nároku na konkrétní věc) a ke změnám dědění
ze zákona (rozdělení dědiců do šesti dědických tříd).
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech
Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 7-8
Povinné vzdělávání certifikovaných účetních : předběžné otázky podané rozhodnutím Tribunal da
Relacao de Lisboa (Portugalsko). Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas v. Autoridade da
Concorrencia.
Rozsudek ESD (druhý senát) ze dne 28. 2. 2013
C-1/12
Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 7-8
Škoda vzniklá vlivem investičního záměru na životním prostředí : předběžné otázky podané
rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakousko). Jutta Leth v. Republik Österreich a Land
Niederösterreich.
Rozsudek ESD (čtvrtý senát) ze dne 14. 3. 2013
C-420/11
Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 7-8
Slučitelnost státní podpory sociálního bydlení s právem EU : předběžná otázka podaná Cour
constitutionnelle (Belgie). Eric Libert a další v. Gouvernement flamand.
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 8. 5. 2013
C-197/11
Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 7-8
Časová a věcná působnost nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení : žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce podaná Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
(Polsko). Janina Wencel v. Zaklad Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 16. 5. 2013
C-589/10
Zkratky a vysvětlivky
ESD – Evropský soudní dvůr
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství (oficiální název)
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)
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Statistika. Demografie. Sociologie
Tomáš Hák, Svatava Janoušková
"Beyond GDP" indicators in the Czech Republic
Ukazatele "nad rámec HDP" v České republice
Statistika, Vol. 50, (2013) No. 2, p. 86-99
Autoři se věnují konceptu "Beyond GDP" a jeho indikátorům (ukazatele "nad rámec HDP") a
dokumentují přístup a diskuzi k dané problematice na úrovni EU, OECD a v ČR. Koncept vychází
z potřeby strategického dlouhodobého plánování a hledání vhodných nástrojů k měření a hodnocení
reálného pokroku zemí se zohledněním stavu životního prostředí, kvality života a udržitelnosti
blahobytu (well-being). Zaměřuje se také na efektivní způsoby propagace stávajících alternativních
rozvojových ukazatelů. Autoři nejprve přinášejí historický náhled na problematiku a diskutují posun
od konceptu udržitelnosti ke konceptu well-being, dále definují a charakterizují hlavní znaky "beyond
GDP" indicators a předkládají kategorizační systém ukazatelů používaných v EU, OECD a v ČR.
V závěru naznačují další kroky v dané oblasti v ČR.
Hana Řezanková
Modelování vybraných ukazatelů o finanční situaci domácností v České republice
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 32-50
Příspěvek se zaměřuje na analýzu dat získaných o domácnostech v ČR v rámci šetření Životní
podmínky 2010 (toto šetření provádí ČSÚ jako součást celoevropského zjišťování EU-SILC). Autorka
na základě vybraných vysvětlujících ukazatelů odhaduje vhodné modely, s jejichž pomocí by bylo
možné vyjádřit a odhadovat zvolené ukazatele o finanční situaci domácností. K modelování jsou
použity tři typy klasifikačních stromů a logistická regrese, získané výsledky jsou porovnávány
z hlediska celkové úspěšnosti predikce a F-míry. - Pozn.
Marek Rusnák
Revisions to the Czech national accounts : properties and predictability
Revize českých národních účtů : vlastnosti a předvídatelnost
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 3, p. 244-261
Ukazuje se, že měření klíčových ukazatelů stavu ekonomiky (HDP a jeho složky) je nedokonalé a
jejich časté revize způsobují značnou nejistotu ohledně současného stavu hospodářství. Příspěvek se
zaměřuje na rozšíření znalostí o rozsahu, vlastnostech a předpovídatelnosti revizí českých národních
účtů prostřednictvím zkoumání statistických vlastností dat o českém HDP a jeho složkách za období
2003-2012. Autor modelovým způsobem testuje, zda tyto revize odrážejí chyby měření (noise) nebo
spíše zrcadlí nové informace (news). Výsledky ukazují, že revize jsou rozsáhlé, a naznačují, že by se
jako podklady pro analýzu české makroekonomické politiky a pro relevantní prognózy měla používat
data v reálném čase. - Pozn.

Účetnictví
Nicole V.S. Ratzinger-Sakel, Lukas Lambacher
Erfahrungen mit dem Joint Audit in Frankreich : eine Studie der Wahrnehmung von
Berufspraktikern vor dem Hintergrund der anhaltenden Debatte um Joint Audits
Zkušenosti se společným auditem ve Francii : studie poznatků profese auditorů s ohledem na
přetrvávající diskuze o společném auditu
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 25, S. 1369-1376
Analýza hodnocení a zkušeností profesionálních auditorů se společným auditem ve Francii (aspekt
kvality, aspekt nákladů, aspekt názorové rozdílnosti atd.). Seznámení s předpisy k auditu, normes
d'exercice professionnel, Code de commerce; průběh společného auditu. K návrhu Evropské komise
na společný audit závěrky (pro podniky veřejného zájmu je spíše stimulačního než povinného rázu). Pozn.
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Jaroslava Svobodová
Odpisování dlouhodobého majetku v účetním období 2013 se zaměřením na vybrané účetní
jednotky
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 2, s. 37-43
K používání účetní metody odpisování dlouhodobého majetku některými vybranými účetními
jednotkami (zejména organizačními složkami státu a územními samosprávnými celky) při vedení
účetnictví (poprvé k 31.12.2011). Shrnutí právního rámce, který se týká účetní metody odpisování
dlouhodobého majetku, komentář k odpisování dlouhodobého majetku v účetním období 2013
u příspěvkových organizací, co je a co není předmětem odpisování, účetní standard č. 708, k postupům
účtování.
Jiří Lanc
Stará i nová témata v účetnictví vybraných účetních jednotek
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2013, č. 2, s. 4-10
Schválení rozpočtu a účtování o pohledávkách a závazcích z titulu příspěvku na provoz příspěvkové
organizace, vykazování majetku svěřeného dobrovolným svazkům obcí, sčítání pořizovacích cen
technického zhodnocení za účetní období, technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku, ocenění reálnou hodnotou při bezúplatném nabytí, významnost pro zaúčtování
zůstatkové ceny při vyřazení dlouhodobého majetku.
Zdeněk Morávek
Technické zhodnocení u vybraných účetních jednotek
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 13, s. 13-18
Technické zhodnocení u vybraných účetních jednotek v souvislosti s ČÚS č. 710 - Dlouhodobý
nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Výčet vybraných účetních jednotek dle zákona
o účetnictví (vyčleněny byly za účelem zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu). Předpisy
vymezující technické zhodnocení pro účely účetních předpisů, varianty postupu a účty, popisy a
příklady účetních případů.
Jiří Strouhal
Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS v příkladech. 2
Účetnictví, Sv. 2013, č. 6, s. 36-45
Text je zaměřen na vybrané rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS. Tato část se zabývá
především problematikou finančního majetku a shrnuje základní rozdíly ve výkaznictví hmotných a
finančních aktiv. -- Dokončení článku z minulého čísla.
Účetní TIP
č. 15-16/2013
Dovolená zaměstnanců. Rekapitulace plátců DPH a identifikovaných osob v roce 2013. Dotazy (DPH
při poskytování balíčků služeb, pojistné OSVČ při pracovní neschopnosti, vrácení DPH ze škody na
zboží po náhradě od pojišťovny, DPH a přefakturace pojistného v rámci osvobozeného plnění.

Veřejná správa
Ladislav Jouza
Výběrové řízení ve veřejné správě
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2013, č. 2, s. 35-37
Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jsou u těchto subjektů
dvě kategorie zaměstnanců: úředníci, na které se vztahuje tento zákon, a ostatní zaměstnanci, na které
se v plném rozsahu a bez výjimek vztahuje zákoník práce a další pracovněprávní předpisy. Příspěvek
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se zaměřuje na otázky, na koho se zákon vztahuje, kdo je úředník, co obsahuje veřejná výzva a jakých
funkcí se týká výběrové řízení.

Veřejné finance. Rozpočet
O. Dmitrijeva
Deformacija bjudžetnoj politiki i upravlenija dolgom vsledstvije formirovanija stabilizacionnych
fondov
Deformace rozpočtové politiky a řízení dluhu v důsledku založení stabilizačních fondů
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 3, s. 20-32
V článku se uvádí, že systémová chyba - snížení příjmů federálního rozpočtu - je provázena umělým
zvýšením deficitu plánovaného rozpočtu, což vede ke zbytečným půjčkám a růstu státního dluhu
Ruska. Eskalace půjček při současném odvádění prostředků do Rezervního fondu a Fondu národního
blahobytu má za následek kombinaci negativních účinků týkajících se jak deficitního, tak
přebytkového rozpočtu: umělé zpomalení hospodářského růstu a zvyšování výdajů na dluhovou
službu.
Deutsche Bundesbank
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2013 : Öffentliche Finanzen = The current
economic situation in Germany: public finances
Hospodářská situace v Německu na jaře 2013 : veřejné finance
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 5, S. 60-74
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 5, p. 58-72
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa v prvním čtvrtletí roku 2013
s výhledem na celý rok 2013 na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. K vývoji fiskální bilance
spolkového státu, nejnovější stabilizační program spolkové vlády na období 2013-2017. Dále analýza
rozpočtového vývoje v eurozóně (dle údajů Eurostatu), programy finanční pomoci pro Řecko, Irsko,
Portugalsko, Španělsko a Kypr a shrnutí výhledu v oblasti veřejných financí zemí eurozóny do r. 2015.
Daňové příjmy v Německu a jejich odhady pro rok 2013, stav a deficit spolkového rozpočtu a
rozpočtů jednotlivých spolkových zemí. Vývoj hospodaření systému zákonného penzijního pojištění a
Spolkové agentury práce. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německém a anglickém jazykovém znění. -Tabulkově uspořádaná statistická data z oblasti veřejných financí doplňující zprávu viz s. 54*-60*
statistické části.
By James Politi
Fiscal fallout
Fiskální dopad
Financial Times, Vol. 2013, No. 38290 (17.7.2013), p. 5
Americké domácnosti pociťují dopad úsporných opatření, ale schodek amerického rozpočtu
překvapivě výrazně poklesl. Zlepšení amerických veřejných financí znamená nečekaný zvrat poté, co
mnozí vyjadřovali obavy z blížící se dluhové krize v USA. Na podzim však čekají Ameriku jednání
o rozpočtu a politické neshody ohledně dalšího směřování jsou stále stejně hluboké. -- Český překlad
článku pod názvem Slibná čísla nevydrží, USA jsou stále v pasti viz Hospodářské noviny č. 146 ze
dne 30. července 2013, s. 10.
by Ray Barrell, Dawn Holland and Ian Hurst
Fiscal multipliers and prospects for consolidation
Fiskální multiplikátory a perspektivy konsolidace
OECD journal: economic studies, Vol. 2012, No. 1, p. 71-102
Článek se zabývá různými aspekty fiskální konsolidace v 18 zemích OECD. Perspektivy fiskální
konsolidace závisí na problémech, které země může mít se svým dluhem, na politické vůli řešit tyto
problémy a na nákladech konsolidace. Tyto náklady jsou funkcí dopadu fiskální politiky na
hospodářství, na což se tato studie zaměřuje. Analýza je založena na řadě simulací využívajících
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globální ekonometrický model Národního institutu pro ekonomický a sociální výzkum, NiGEM.
Fiskální multiplikátory se mezi jednotlivými zeměmi liší, protože se liší struktura a chování ekonomik.
Cílem studie je umožnit hodnocení pravděpodobného dopadu konsolidačních programů na
hospodářství a na fiskální pozici. - Pozn. -- K problematice fiskální konsolidace viz i další články
v tomto čísle čas.
S. Vlasov, Je. Derjugina, Ju. Vlasova
Issledovanije ustojčivosti gosudarstvennych finansov Rossii v kratkosročnom i dolgosročnom
periodach
Zkoumání udržitelnosti státních financí Ruska z krátkodobého i dlouhodobého pohledu
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 3, s. 33-49
V příspěvku se hodnotí krátkodobá i dlouhodobá udržitelnost státních financí Ruska. Jsou zjištěna
možná rizika udržitelnosti na úrovni veřejných rozpočtů. Jsou analyzovány přednosti a nedostatky
nových rozpočtových pravidel na základě dlouhodobé prognózy sociálně ekonomického rozvoje
Ruska. Dále se provádí srovnání nových rozpočtových pravidel s těmi předchozími a rozebírá se jejich
další vývoj. - Pozn.
Luděk Tesař
Obce nediverzifikují finanční rizika. Mohou na to doplatit
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 7, s. 12
Rizika komunálních financí z pohledu ekonomických trendů (dočasná prosperita, vysoký deficit ČR,
absence perspektiv ekonomiky), rekapitulace základních chyb v hospodaření obcí (i občanů).
Jitka Doležalová
Political cycle and fiscal policy in the countries of the European Union
Politický cyklus a fiskální politika v členských státech EU
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 16, (2013) No. 2, p. 93-108
Snaha vlády v průběhu volebního období účelově ovlivnit ekonomiku opatřeními fiskální politiky a
maximalizovat tak své šance na znovuzvolení je stále aktuálním tématem. Článek modelovým
způsobem zjišťuje, zda vlády 23 členských států EU v období 1995-2008 spouštěly politicko
rozpočtový cyklus. Autorka se věnuje zejména institucionálním faktorům, které mohou přispět
k vytvoření politicko rozpočtového cyklu - délce fungování demokratického zřízení, typu a termínu
parlamentních voleb a ideologickému složení vlád - a formuluje čtyři institucionální předpoklady
existence politicko rozpočtového cyklu, jež dále ověřuje. Následně seznamuje se základním modelem
politicko rozpočtového cyklu i jeho specifikacemi pro různé proměnné na příjmové i výdajové straně
státního rozpočtu. Zjištění dokládají, že se tento jev objevuje všude v Evropské unii. - Pozn.
Eduard Komárek
Státní rozpočet a územní rozpočty v roce 2013. (1.)
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 7-8, s. 110-114
Státní rozpočet a územní rozpočty v roce 2013 pod vlivem stagnace ekonomické výkonnosti; návrhy
státního rozpočtu, IISSP, priority rozpočtu, střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu. Výhled
příjmů státního rozpočtu (daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, nedaňové
příjmy, příjmy od EU na společnou zemědělskou politiku). Celkové výdaje státního rozpočtu
(mandatorní výdaje, efekt úsporných opatření v oblasti sociálních výdajů, běžné výdaje, kapitálové
výdaje).
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Životní úroveň
Veronika Antošová, Naďa Birčiaková, Jana Stávková
Income aspects of Czech farmers' living conditions
Příjmová stránka životních podmínek českých zemědělců
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 59, (2013) No. 6, p. 262-270
Analýza příjmových a životních podmínek domácností zemědělců v ČR v období 2005-2010 na
základě údajů z průzkumů o příjmech a životních podmínkách EU SILC. Autorky zjišťují životní
úroveň českých zemědělců a jejich změnu po vstupu ČR do Evropské unie. Hlavním zkoumaným
ukazatelem byl průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti, další ukazatele zahrnovaly
chudobu a materiální deprivaci. Autorky seznamují s metodologickou stránkou analýzy a diskutují
zjištěné závěry.
Martina Šimková, Jaroslav Sixta
Vývoj životní úrovně osob v důchodovém věku
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 14-31
Příspěvek analyzuje budoucí životní úroveň důchodců v ČR a diskutuje problematiku mezigenerační
nerovnováhy způsobené měnícím se poměrem počtu osob v produktivním a poproduktivním věku, což
není závislé na způsobu financování penzijního systému. Autoři se zaměřují na problematiku reálné
spotřeby osob v důchodovém věku (která je významná i z makroekonomického hlediska) a jejího
uspokojování produktivní populací. V rámci empirické analýzy spotřebních výdajů domácností za rok
2010 jsou porovnány spotřeby mezi domácnostmi, které jsou ekonomicky aktivní, a těmi, které jsou
ekonomicky neaktivní a závislé na sociálním systému. Na základě výsledků je odvozena výsledná
struktura výdajů a prognóza struktury domácností v roce 2050. Jako klíčový parametr udržitelnosti
důchodového systému autoři uvádějí adekvátní stanovení věku odchodu do důchodu, resp. průměrný
věk odchodu do důchodu. - Pozn.

Ostatní
Miriam Šebová, Peter Džupka
Meranie ekonomického a finančného vplyvu Majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 16, (2013) č. 2, s. 41-53
Organizování velkých sportovních nebo kulturních událostí celosvětového významu většinou
doprovázejí velké investice z veřejných zdrojů plynoucí do výstavby technické a turistické
infrastruktury. V této souvislosti se realizují studie ekonomického dopadu, které mají zhodnotit
ekonomické přínosy dané akce a slouží jako argumentační nástroj pri rozhodování o veřejné podpoře.
Tento příspěvek rozpracovává teoretické aspekty problematiky vyhodnocování dopadu velkých
událostí a jejich ekonomického vlivu na lokální ekonomiku a dále prezentuje výsledky praktické ex
post analýzy přímého ekonomického dopadu MS v ledním hokeji z roku 2011 na město Košice.
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Daně
27025VII
Alena Kohoutková, Jaroslav Kobík a kolektiv autorů
Aktuality ze správy daní, dotazy z praxe
Praha : Svaz účetních, 2013, 64 s.
Legislativní vývoj zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Jeho novelizace k 1.1.2013 a nejvýznamnější
změny (registrace, podávání dodatečných daňových přiznání, vyúčtování na nižší daň, ukládání pokut
za opožděná daňová tvrzení). Vybrané příklady sporných situací v daňovém řízení. Ve druhé části
Metodických aktualit jsou zpracovaná stanoviska k odborným dotazům z praxe (např. určení daňového
rezidentství, DPH a cestovní ruch, příležitostný příjem, účetnictví občanského sdružení, uplatnění
daňového zvýhodnění na dítě v roce 2013 aj.). - ISBN: 978-80-87367-39-1 (brož.)
27264
Organisation for Economic Co-operation and Development ; [Stéphane Buydens]
Consumption tax trends 2012 : VAT/GST and excise rates, trends and administration issues
Trendy spotřebních daní v roce 2012 : DPH/daň ze zboží a služeb a spotřební daně, trendy a
problémy správy
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 219 s. : tab., grafy, rámečky
Publikace přináší informace o zdanění spotřeby v členských státech OECD k 1.1.2012 prostřednictvím
různých forem všeobecných a specifických spotřebních daní. Dokládá rozvoj spotřebních daní jako
příjmového nástroje (tvoří až 31 % veškerých daňových příjmů ve státech OECD). Věnuje se
teoretickému pohledu a základním trendům ve zdanění spotřeby i vybraným tématům (DPH a zdanění
mezinárodního obchodu - International VAT/GST Guidelines, přeshraniční neutralita DPH, definování
místa zdanění a zlepšování efektivity výběru DPH). Dále se zaměřuje na daň z přidané hodnoty a její
výnosy, sazby a strukturu, VAT Revenue Ratio (VRR), vybrané spotřební daně (na pivo/alkoholické
nápoje/víno, na naftu, na tabákové výrobky) a na zdanění prodeje, užívání a registrace motorových
vozidel. Závěrečná kapitola popisuje duální systém DPH/daně ze zboží a služeb ve vybraných
federálních státech (Brazílie, Kanada, Indie). - 2012 ed. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-18138-0
(brož.)
27260
Slavomíra Svátková
Česká daňová soustava 2013 : příklady
Praha : 1. VOX, 2013, 90 s. : il. +2 samostatné příl. + 1 CD-ROM
Studijní komplet obsahuje: CD-ROM s výukovou prezentací, příklady pro praktické procvičení
získaných informací ve třech kategoriích obtížnosti, tabulku se sazbami daní a pojistného včetně
vyměřovacích základů pojistného a přehled správného řešení příkladů. Údaje jsou zpracovány ke
stavu platnému k 1.1.2013. - CD-ROM s výukovou prezentací. - ISBN: 978-80-87480-15-1
(kroužková vaz.)
27277
Vladimír Pelc, Petr Pelech
Daně z příjmů s komentářem 2013
Olomouc : ANAG, 2013, 1055 s.
Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších zákonů. Vyhlášky, judikáty a písemná stanoviska Ministerstva financí. Znění zák.
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. - 13. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-807263-784-3 (váz.)
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27268
edited by Michael Lang ... [et al.]
Introduction to European tax law : direct taxation
Úvod do evropského daňového práva : přímé daně
[London] : Spiramus, 2013, 269 s. : tab., schémata
Aktualizovaná učebnice daňového práva Evropské unie pro oblast přímých daní, která je zaměřena na
správný výklad a aplikaci primárního a sekundárního unijního práva týkajícího se daňových otázek.
Autoři analyzují vývoj této oblasti do 1. října 2012. Publikace se podrobněji zabývá směrnicí
2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských
států, směrnicí 2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních a převodech aktiv,
směrnicí 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými
společnostmi, směrnicí 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, směrnicemi
o vzájemné pomoci a o výměně informací mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých
daní (nejnověji 2011/16/EU) a dále pak arbitrážní úmluvou č. 90/436/EHS o zamezení dvojího
zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků. Obsahuje také abecedně uspořádaný
přehled precedentů Soudního dvora ES. - 3rd edition - Pozn. - ISBN: 978-1-907444-68-5 (brož.)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
27269
editors A. Joanne Kellermann, Jakob de Haan, Femke de Vries
Financial supervision in the 21st century
Finanční dohled ve 21. století
Heidelberg : Springer, c2013, xxvi, 232 s. : tab., rámečky
Kniha sdružuje příspěvky projednávající některé výrazné změny ve způsobech kontroly a dohledu nad
finančním sektorem i v uspořádání dohledu, také s ohledem na nedávnou finanční krizi. Autoři
zkoumají, které metody finančního dohledu vedou ke "správnému dohledu" ("good supervision"),
trendy řízení kvality finančního dohledu i systémové riziko a jak propojit makro- a mikroprudenční
dohled. Zabývají se regulací založenou na zásadách (principles-based regulation), efektivitou a
intenzitou kontroly a dohledu i načasováním zásahu. Vycházejí zejména ze zkušeností nizozemského,
švédského a britského finančního dohledu. - Pozn. - ISBN: 978-3-642-36732-8 (váz.)
27266
edited by Pierre-Henri Conac, Ulrich Segna and Luc Thévenoz
Intermediated securities : the impact of the Geneva Securities Convention and the future
European legislation
Zprostředkované držení cenných papírů : působení Ženevské úmluvy o cenných papírech a
budoucí evropské legislativní úpravy
New York : Cambridge University Press, 2013, xxxv, 406 s. : schémata
Kniha sdružuje příspěvky, se kterými vystoupili akademičtí pracovníci i experti z praxe na
mezinárodní konferenci s tématem vlivu Ženevské úmluvy o cenných papírech a evropské Směrnice
o právech spojených s držením cenných papírů (SLD) na legislativu o cenných papírech ve vybraných
evropských jurisdikcích konané v září 2010 v Lucemburku. Příspěvky se soustředí na harmonizaci
problematiky právního režimu zprostředkovaného držení cenných papírů na mezinárodní a regionální
úrovni prostřednictvím UNIDROIT Convention on substantive rules for intermediated securities
(Ženevská úmluva o cenných papírech) a evropské Securities Law Directive (SLD) a na snižování
rizik spojených s mezinárodním vypořádáním transakcí s cennými papíry. Tyto dvě iniciativy jsou
porovnány a následně je analyzováno, jak a do jaké míry mohou tyto nástroje ovlivnit právo cenných
papírů v Belgii, Francii, Německu, Španělsku a Švýcarsku. Rozebírán je také jejich dopad na oblast
práv investorů a držitelů účtů cenných papírů, převodů zprostředkovaně držených cenných papírů a
pojetí "integrity" v systému držby cenných papírů. V příloze je připojen text Ženevské úmluvy
o cenných papírech z roku 2009 a konzultační dokument ke zmiňované evropské směrnici. - Pozn.,
příl. - ISBN: 978-1-107-02347-5 (váz.)
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27263
William A. Allen
International liquidity and the financial crisis
Mezinárodní likvidita a finanční krize
New York : Cambridge University Press, 2013, xiv, tab., grafy
Kniha přináší souvislou analýzu dopadů finanční krize na mezinárodní toky likvidity a způsobů,
kterými vlády a centrální banky reagovaly na krizi. Popisuje šíření finanční krize v roce 2008
z jednoho státu do druhého a jednání centrálních bank v čele s Fed k zvládnutí krize. Porovnává
finanční krizi z roku 2008 s Velkou depresí z roku 1931, zkoumá jejich podobnosti i odlišnosti a
vyrovnání se s nimi (zejména s ohledem na řízení likvidity a finanční injekce k posílení finančních
trhů) v USA i ve zbytku světa. Hodnotí měnové swapy centrálních bank i cíle a rizika tzv. swapových
linek, vliv na příjemce a porovnává zkušenosti poskytovatelů swapů. - Pozn., rejstř. - ISBN: 978-1107-03004-6 (váz.)
27278
Zbyněk Revenda
Peníze a zlato
Praha : Management Press, 2013, 269 s. : tab.
Autor se věnuje historii a současnosti peněz a peněžních systémů a úloze zlata v peněžním oběhu.
Popisuje vývoj různých forem peněz od mincí z drahých kovů až po současné papírové a
bezhotovostní peníze nekryté zlatem a za zlato nesměnitelné. V teoretické rovině i na konkrétních
číselných údajích, především z ČR, analyzuje možnosti obnovení role zlata v peněžním systému a
dokazuje jejich nereálnost. Názvy kapitol: Peníze, zlato a bankovní systém; Peníze a ekonomický růst;
Historie peněz; Peněžní standardy; Zlatá nespravedlnost; Zlato, banky, množství peněz v oběhu a
ceny; Vývoj cenové hladiny; Svobodné bankovnictví; Svět podle metalistů; Perspektiva zlata. 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7261-260-4 (váz.)
E-9487
oddělení Analýzy finančního trhu Ministerstva financí
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2013, 90 s. : grafy, tab.
Zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a
naznačuje trendy pro další období. Obsahuje následující oddíly: makroekonomická situace a vnější
vztahy, prostředky použitelné na finančním trhu, struktura úspor domácností, institucionální pohled na
finanční trh, úvěrové instituce a ostatní poskytovatelé financování aktiv, kapitálový trh, pojišťovny,
penzijní připojištění, vztah vládního sektoru k finančnímu trhu, aktivity MF a legislativa v oblasti
finančního trhu. Data uvedená ve zprávě byla z uvedených pramenů stažena v období březen - duben
2013. - 1. vyd. - Legislativa finančního trhu a doplňující tabulky. - ISBN: 978-80-85045-45-1 (brož.)

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
27312
Oldřich Krpec, Vladan Hodulák
Evropa ve světové ekonomice : historická perspektiva
Brno : Masarykova univerzita, 2012, 414 s. : il., mapy
Hlavní události ve vývoji postavení Evropy ve světové ekonomice, její pozice v jednotlivých
historických obdobích. Analýza hlavních trendů a klíčových procesů v částech: Vznik předpokladů
pro následnou evropskou expanzi, vztahy Evropy s okolními velkými civilizacemi; Éra merkantelismu
v 16. a 17 století, evropské zámořské objevy, působení Evropanů na organizaci produkce a
rozdělování v celosvětovém měřítku; Situace před začátkem průmyslové revoluce, nastartování
kapitalistického hospodářského rozvoje; Role Velké Británie v procesu vytváření propojené světové
ekonomiky; Oslabení hospodářského systému v období dvou světových válek; Evropská ekonomika
ve druhé polovině 20. století, obnovení pozic za podpory Spojených států a na jiných institucionálních
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základech; Hospodářské postavení Evropy ve srovnání se zbytkem světa v současné světové
ekonomice; Hlavní trendy institucionálního vývoje, vzájemný vztah politických a hospodářských
institucí. - 1. vyd. - Fakulta sociálních studií Mezinárodní politologický ústav. - ISBN: 978-80-2106146-0 (brož.)
27270
OECD
Going for growth 2013 : economic policy reforms
Cesta růstu 2013 : reformy hospodářské politiky
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013, 292 s. : tab., grafy, rámečky
Analýza a hodnocení pokroku, který jednotlivé země OECD a skupiny BRIICS dosáhly ve
strukturálních reformách a hospodářské výkonnosti, spojené s konkrétními doporučeními změn pro
udržitelný růst ekonomiky. Měřítkem výkonnosti je zde zejména poměr HDP na obyvatele,
produktivita a zaměstnanost. První kapitola hodnotí pokrok jednotlivých států od roku 2011 v reakcích
na doporučení a identifikuje a diskutuje nové oblasti, kde jsou potřebné prorůstové strukturální
reformy. Druhá kapitola zjišťuje potenciální vedlejší dopady doporučení prorůstových politik na
distribuci příjmů, životní prostředí, státní rozpočty a bilanci běžných účtů. Poslední obsáhlá kapitola
přináší přehled priorit jednotlivých zemí s ohledem na růstovou výkonnost a konkrétní doporučení k
nápravě v dané oblasti politik. Na závěr je připojena komplexní sada kvantitativních ukazatelů
umožňující porovnání zkoumaných oblastí a jejich změn u jednotlivých států. - Pozn. -- Příl. - ISBN:
978-92-64-16828-2 (brož.)
27301
Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012 : vývoj hlavních indikátorů
Praha : Linde Praha, 2013, 165 s. : il. +1 CD
Publikace se soustřeďuje na analýzu pěti klíčových oblastí české ekonomiky v mezinárodním srovnání
a snaží se analyzovat vliv rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Jedná se o růstovou
výkonnost a stabilitu, institucionální kvalitu, strukturální konkurenceschopnost, o inovační výkonnost
a kvalitu lidských zdrojů. Každá kapitola je doplněna souborem relevantních indikátorů obsahujícím
časovou řadu jejich hodnot a popisem metodiky. Použitá data jsou aktuální ke konci roku 2012. - Na
obálce nad názvem: Vysoká škola ekonomie a managementu. - ISBN: 978-80-7201-910-6 (brož.)
27313
Jiří Šouša ; k vydání připravili Jan Kahuda ... [et al.]
Mezi brázdou a bankovním úvěrem : o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století : výbor
prací k 60. narozeninám
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012, 641 s. : il., portréty
Výbor autorských a spoluautorských studií a statí J. Šoušy. Obsahuje tři studie a další podstatné práce.
Názvy studií: Československá půjčka v Londýně 1922: pole setkávání českých a britských finančních
elit; Vídeňská Grüne Internationale - transferový kanál agrarismu ve střední Evropě; Z podnikatele a
manažera třídním nepřítelem: Jaromír Bečka a jeho rodina - objekt zájmu státní správy 1945-1960.
Tématem dalších uveřejněných prací jsou: správa českých zemí 19. a 20. století, státní instituce
Předlitavska na počátku 20. století, Česká zemědělská rada 1873-1890, Rašínova měnová reforma
v roce 1919, Agrární banka československá a její písemnosti 1918-1938, zemědělské dějiny, vývoj
zemědělské správy, zemědělské spolky, Česká zemědělská rada, představitelé agrárního hnutí J. A. a
A. Prokůpkové, české agrární hnutí na začátku 20. století, zpronevěry v českých záložnách v závěru
19. a na počátku 20. století, finanční podpora české menšiny na Litoměřicku v letech 1920-1923,
podnikatelské subjekty a profesní organizace meziválečné doby, úvěry Centrální národní banky
Československé 1926-1938 aj. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7469-002-0 (Národní archiv : váz.)
27314
Němci v českých zemích = Die Deutschen in den böhmischen Ländern
Ústí nad Labem : Albis International pro Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny
Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP a Archiv města Ústí nad Labem,
2013, 133 s. : il., portréty, faksim.
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Sborník příspěvků na téma hospodářské dějiny výroby likérů a lihovin a souvisejících oborů
v Rakousko-Uhersku a v Československu v první polovině 20. století. Některé příspěvky přibližují
zdanění alkoholu a popisují vydané předpisy k této problematice. Příspěvky pokrývají období od
středověku až do první poloviny 20. století. Úvodní příspěvek připomíná tradici a historii
krásnobřezenské likérky (založena 1847) v ústeckém regionu. Z témat: volná konkurence ve výrobě
alkoholických nápojů ve středověku, zdanění lihovin a droždí v habsburské monarchii v 19. stol.,
prováděcí předpisy k výběru obecní dávky z alkoholických nápojů ve 20. letech 20. století, palírny
v Horním Slezsku v 17. století, výroba likérů v první polovině 20. století v Brně, výroba a prodej
alkoholu na Slovensku v letech 1918-1938 a 1938-1948, vnímání alkoholismu v 19. století, obavy
z prohibice v provorepublikovém tisku, alkohol jako inspirační zdroj. - 1. vyd. - Pub. obsahuje
příspěvky z 19. ročníku Ústeckého kolokvia Tajemství starého myslivce, které se konalo ve dnech 19.20. dubna 2012 v Muzeu města Ústí nad Labem. - ISBN: 978-80-86475-30-1 (Muzeum města Ústí
nad Labem : brož.)
27272
Organisation for Economic Co-operation and Development
Spain : OECD economic surveys 2012
Španělsko : hospodářské přehledy OECD 2012
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2012, 103 s. : tab.,
grafy, rámečky
Hospodářská situace Španělska - obsáhlé hodnocení a doporučení zejména pro oblast bankovnictví,
fiskální konsolidace, rozpočtových pravidel, daňového systému, pracovního trhu a zvyšování
produktivity. Shrnut je také pokrok hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí
doporučení. Zvláštní pozornost je věnována zvládání bankovní krize a posílení odolnosti bankovního
sektoru, vývoji trhu s bydlením a řešení problému nezaměstnanosti a pracovních vyhlídek mladých lidí
i reformě trhu práce z roku 2012. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-12832-3 (brož.)
27273
Organisation for Economic Co-operation and Development
Sweden : OECD economic surveys 2012
Švédsko : hospodářské přehledy OECD 2012
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2012, 123 s. : tab.,
grafy, rámečky
Hospodářská situace Švédska - hodnocení a doporučení. Růstová výkonnost ekonomiky a její rizika,
k vývoji měnové, fiskální a finanční politiky. Shrnut je také pokrok hlavních strukturálních reforem
s ohledem na předchozí doporučení. Zvláštní pozornost je věnována trhu práce a sociální politice
v podpoře rozvoje inkluzivního růstu a stavu trhu s bydlením a jeho cenám, zadluženosti domácností a
podniků, potenciálním rizikům bankovního systému a zlepšení efektivity zdanění kapitálu a majetku. Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-17899-1 (brož.)
27262
Friedrich Schneider, Dominik H. Enste
The shadow economy : an international survey
Stínová ekonomika : mezinárodní průzkum
New York : Cambridge University Press, 2013, vii, 216 s. : tab., grafy
Aktualizované vydání studie, která modelovým způsobem analyzuje a odhaduje velikost stínové
ekonomiky i černý pracovní trh ve 151 zemích (rozvojové země, tranzitivní ekonomiky i země OECD)
v období 1996-2007. Autoři analyzují také příčiny a následky růstu stínové ekonomiky, věnují se
vymezení pojmu "šedá ekonomika" a metodologickým otázkách odhadu její velikosti. V empirické
části publikace předkládají data o velikosti stínové ekonomiky a její pracovní síle po celém světě.
Výsledky ukazují, že v průběhu prvního desetiletí 21. století byla průměrná velikost stínové
ekonomiky od 19% HDP v zemích OECD přes 30% HDP v tranzitivních státech až po 45% HDP
v rozvojových zemích. Příčiny a důsledky tohoto vývoje autoři zkoumají prostřednictvím
integrovaného přístupu kombinujícího ekonomický, sociologický a psychologický výzkum. Jejich
analýza důsledků šedé ekonomiky pro alokaci zdrojů, rozložení příjmů, stabilizační politiku a
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hospodářství jako celek je základem pro návrhy opatření hospodářské politiky týkající se ilegální
práce a dvoupilířovou strategii ke snižování velikosti stínové ekonomiky. - 2nd ed. - Pozn. - ISBN:
978-1-107-03484-6 (váz.)

Informatika. Počítače
27292
Michaela Poremská
Elektronické zadávání veřejných zakázek
Praha : Wolters Kluwer, 2013, xiv, 175 s. +1 CD-ROM
Aktuální otázky související s elektronizací zadávání veřejných zakázek (rozšíření použití
elektronických nástrojů, elektronické podpisy, e-tržiště, rámcové smlouvy versus dynamické nákupní
systémy, datové schránky). Rozhodovací praxe v elektronizaci veřejných zakázek. Trestná činnost.
Komentář k vybraným ustanovením zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, která souvisejí s elektronizací zadávání veřejných zakázek. - Vyd. 1. - CD-ROM
obsahuje vzory zadávacích dokumentací pro elektronické zadávání veřejných zakázek. - ISBN: 97880-7357-760-5 (brož.)
E-9455
United Nations Conference on Trade and Development
Information economy report 2012 : the software industry and developing countries
Zpráva o informačním hospodářství z roku 2012 : softwarový průmysl a rozvojové země
New York, Geneva : United Nations, 2012, xvi, 126 s. : tab., grafy, rámečky
Zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) přináší podrobnou analýzu rozvoje
softwarového průmyslu v rozvojových a rychle se rozvíjejících zemích. Zkoumá perspektivy těchto
zemí ve zlepšování domácího softwarového potenciálu a případně vytváření konkurenceschopného
národního softwarového systému. Věnuje se také různým způsobům měření softwarového průmyslu a
potenciálním ukazatelům jeho stavu a výkonnosti v jednotlivých zemích, diskutuje poptávkové trendy
ovlivňující softwarové prostředí. Ukazuje, jak se v průběhu posledního desetiletí vyvíjela role free a
open source softwaru. Na konkrétních zkušenostech vybraných zemí, jejichž softwarový průmysl je
hospodářsky významný, demonstruje rozdílný přístup tržní orientace - silnou exportní orientaci (Indie,
Srí Lanka) a výrobu softwaru především pro domácí trh (Jižní Korea, Brazílie, Čína a Rusko). - Pozn.,
příl. - ISBN: 978-92-1-112857-4 (brož.)

Podnik a podnikání
27287
Václav Legát a kol.
Management a inženýrství údržby
[Praha] : Professional Publishing, 2013, 570 s. : il.
Údržba hmotného majetku společností je jedním z podpůrných procesů výroby. Publikace odpovídá na
otázky, jak uplatňovat náročné požadavky v managementu majetku a jeho údržby a jak se
v problematice orientovat. Názvy kapitol: Organizace a řízení údržby; Řízení údržby v podniku;
Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby; Management kvality v údržbě; Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci; Environmentální management v údržbě; Provozní spolehlivost strojů a zařízení;
Management rizik v údržbě; Technická diagnostika; Technologie udržování a oprav strojů; Počítačová
podpora a řízení údržby. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-119-2 (váz.)
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27282
Milan Hrdý, Michaela Krechovská
Podnikové finance v teorii a praxi
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 267 s. : il.
Monografie podává ucelený přehled o problematice financí podniku a jejich řízení a prezentaci
výsledků výzkumů v této oblasti včetně praktických aplikací. Nejprve jsou vymezeny podnikové
finance a jejich role v podniku, zdůrazněny jsou aspekty finančního řízení jednotlivých právních forem
podnikání. Kniha dále rozebírá majetkovou a finanční strukturu podniku a jejich optimalizaci, otázky
zdrojů financování podnikatelské činnosti, investiční rozhodování a hodnocení efektivnosti investic či
řízení oběžného majetku a jeho financování. Pozornost je věnována finančnímu plánování a finanční
analýze podniku. Analyzovány jsou rovněž situace jako zánik a zrušení podniku či role finančního
trhu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-011-0 (brož.)
27025VI
Petr Čech a kolektiv autorů
Právní jednání podnikatele
Praha : Svaz účetních, 2013, 64 s.
Právní jednání podnikatele či obchodní společnosti - způsoby jednání statutárních orgánů či jejich
členů. Důsledky nedodržení schváleného způsobu jednání. Zastoupení podnikatele osobami
pověřenými při provozu podniku. Prokura - zvláštní druh obchodní plné moci udělované
podnikatelem. Stanoviska k dotazům z praxe (vedení účetnictví, uplatnění odpočtu DPH, periodická
inventarizace majetku a závazků aj.). - ISBN: 978-80-87367-38-4 (brož.)
27285
Anna Outlá a kolektiv
Veřejnoprávní aspekty podnikání
Plzeň : Čeněk, 2012, 114 s.
Základní veřejnoprávní pojmy a instituty, které mají vliv na podnikání: ústavní a evropská dimenze
podnikatelského práva (členění systému práva, dopady ústavních norem a evropského práva na
podnikatele), živnostenské podnikání (subjekty živnostenského podnikání, druhy podnikání, živnost,
živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík, kontrola a správní delikty), trestněprávní souvislosti
podnikání (trestné činy a jejich druhy, pachatelé, trestní odpovědnost právnických osob) a ekonomické
a finančněprávní aspekty podnikání (finanční trh, platební styk, pojištění, daňový systém ČR). - Na
obálce nad názvem: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. - ISBN: 978-80-7380-426-8
(brož.)

Pojišťovnictví. Sociální péče
27284
Hana Hašková, Steven Saxonberg (eds.) a Jiří Mudrák
Péče o nejmenší : boření mýtů
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 199 s. : il.
Cílem knihy je odhalit a zpochybnit ty mýty, které na české politické a mediální scéně neustále
přežívají a blokují otevřenou společenskou a politickou diskusi i reformu rodinné politiky. Autoři
v knize konkrétně hledají odpověď na tyto otázky: Jsou zařízení péče o děti mladší tří let škodlivá? Co
říká současný mezinárodní výzkum o dopadech těchto zařízení na dlouhodobý vývoj a pozdější
společenské uplatnění dětí, které je navštěvují? Je prokázáno, že jesle malé děti poškozují? Je
přirozené, aby byly děti mladší tří let v celodenní péči jejich matek? Jak by měla vypadat politika péče
o předškolní děti v České republice? Touto knihou chtějí autoři přispět jak k racionální společenské
diskusi, tak k pozitivním změnám. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-114-5 (SLON : brož.)
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27298
Martin Štefko, Kristina Koldinská
Sociální práva cizinců
V Praze : C.H. Beck, 2013, xvii, 285 s.
Publikace analyzuje opatření v oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení,
která ovlivňují integraci cizinců do majoritní české společnosti. Část první analyzuje téma z hlediska
obecných, mezinárodních a unijních souvislostí (dokumenty mezinárodního práva, specifické nástroje
unijního práva). Druhá část práce se detailněji zabývá českou národní úpravou (právo na práci,
koaliční svoboda, právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky, zvláštní ochrana,
hmotné zabezpečení ve stáří, pomoc v hmotné nouzi, ochrana zdraví a zdravotní péče, právo rodiny na
pomoc od státu). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-464-3 (brož.)

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
27280
Pavla Hloušková ... et al.
Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce
Olomouc : ANAG, 2013, 303 s.
Odpovědi na nejfrekventovanější nebo specifické dotazy při aplikaci pracovněprávních předpisů.
Kapitoly jsou uspořádány podle nosných tematických okruhů a obsahují vedle výkladu také základní
informace o příslušné platné pracovněprávní úpravě. Tematické okruhy dotazů: obecné otázky, vznik,
změna a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní
doba, dovolená, překážky v práci, mzda a plat, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, odpovědnost
zaměstnavatele i zaměstnance za škodu a kolektivní vyjednávání. Podle právního stavu k 1.1.2013. 4. aktualiz. vyd. - Základní pracovněprávní předpisy. - ISBN: 978-80-7263-805-5 (brož.)
27279
Ivan Macháček
Zaměstnanecké benefity a daně
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 199 s.
Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů, jak z hlediska
pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňových řešení těchto benefitů na straně
zaměstnance i zaměstnavatele. Jednotlivé kapitoly popisují: stravování zaměstnanců, příspěvky na
penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje
zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad,
různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých půjček, poskytování dopravy a bezplatného
přechodného ubytování zaměstnancům, poskytování nealkoholických a ochranných nápojů, úhradu za
zdravotně-lékařské služby a řešení firemních mateřských školek. Právní stav publikace je k 1. 5. 2013. 3. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7478-000-4 (brož.)

Právo
27300
Michal Bobek ... [et al.] (eds)
Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku
V Praze : C.H. Beck, 2013, xix, 269 s. : il.
Sborník přináší příspěvky přednesené v květnu 2012 na konferenci věnované 20. výročí ratifikace
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Českou a Slovenskou federativní republikou.
První část sborníku přináší příspěvky, které bilancují období dvaceti let přistoupení k Úmluvě. Druhá
část obsahuje reflexe na vnitrostátní aplikaci Úmluvy v ČR a na Slovensku pohledem českého
zákonodárce a správních orgánů. Třetí část přináší příspěvky vyjadřující širší vlivy Úmluvy na různé
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oblasti českého právního života a přesahy do dalších oblastí společnosti. Sborník poskytuje soubor
poznatků k prohloubení poznání mechanismu a aplikační praxe Úmluvy. - ISBN: 978-80-7400-460-5
(váz.)
27299
Markéta Selucká a kol.
Koupě a prodej : nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava prodeje
V Praze : C.H. Beck, 2013, xx, 245 s.
Nová právní úprava problematiky koupě a prodeje (kupní smlouvy) a s ní spojené otázky v novém
občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) včetně připravované právní úpravy na úrovni evropského
práva. Obecné zásady. Z obsahu: předsmluvní informační povinnosti, smlouvy uzavírané
elektronickými prostředky, uzavření smlouvy, právo odstoupení od smlouvy, posuzování obsahu
smlouvy, povinnosti a prostředky nápravy stran kupní smlouvy a smlouvy o dodání digitálního
obsahu, požadavky na přezkoumání a oznámení ve smlouvě mezi obchodníky, náhrada škody, úrok
z prodlení, navrácení plnění, institut promlčení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-471-1 (brož.)
27289
Jiří Herczeg
Média a trestní řízení
Praha : Leges, 2013, 282 s.
Role médií v informační společnosti 21. století - právo veřejnosti na informace a právo na ochranu
soukromí podle právní úpravy v ČR a EU. Zásady veřejnosti trestního řízení. Přístup médií na jednání
soudu. Poskytování informací. Meze svobody projevu při zpravodajství o trestním řízení. Mediální
odsouzení a presumpce neviny. Ochrana zdroje informací, odpovědnost novináře. Zahraniční právní
úprava (Rakousko, Německo, USA a Velká Británie). - ISBN: 978-80-87576-50-2 (brož.)
27293
Karel Eliáš ... [et al.]
Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 315 s.
Výklad principů a zásad nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Základní
ideje nového soukromého práva. Porovnání rozdílů mezi starým a novým občanským zákoníkem. Vyd. 1. - Vydáno ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners. - ISBN: 978-80-7478-013-4
(brož.)
27311
Alena Kučerová, František Nonnemann
Ochrana osobních údajů v praktických příkladech
Praha : POLYGON, 2013, 167 s.
Praktické příklady k pochopení základních principů a pravidel ochrany osobních údajů a souvisejících
právních oblastí. Členění kapitol: Osobní údaje, jejich druhy; Zpracování osobních údajů a subjekty,
které je provádějí; Zpracování osobních údajů pro účely marketingu; Informační a oznamovací
povinnost dle zákona; Ochrana soukromí zaměstnanců; Poskytování osobních údajů postupem dle
zákona o svobodném přístupu k informacím. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7273-173-2 (váz.)
27288
sestavil Jan Šarman
Přehled judikatury z oblasti věcných práv
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 639 s.
Přehled nejdůležitějších judikátů z oblasti věcných práv sestavený do částí: vlastnické právo,
spoluvlastnictví, věcná břemena, právo zástavní a zadržovací. Každé rozhodnutí je uvozeno nadpisem
vystihujícím řešenou problematiku, výčtem příslušných zákonných ustanovení, právní větou
publikovaných rozhodnutí a zredukovaným textem odůvodnění. Právní stav citované judikatury je ke
dni 30.11.2012. - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7478-036-3 (brož.)
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27310
Pavel Šámal ... [et al.]
Trestní odpovědnost právnických osob : komentář
V Praze : C.H. Beck, 2012, xviii, 802 s.
Komentované znění zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011
Sb. Části zákona: obecná ustanovení, základy trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a
ochranná opatření, zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám, zvláštní ustanovení
o právním styku s cizinou a účinnost. Úvod nabízí historickou exkurzi a přehled řešení trestní
odpovědnosti právnických osob v anglosaských státech a kontinentálních evropských zemích. - Vyd.
1. - ISBN: 978-80-7400-116-1 (váz.)
27276
Jiří Jelínek a kol.
Trestní právo procesní
Praha : Leges, 2013, 864 s.
Učebnice trestního práva procesního obsahuje základní souhrn odborných poznatků. První díl, obecná
část, přináší úvodní výklad pojmů, následuje výklad trestněprávních norem, ochrany ústavně
zaručených práv a svobod, trestního práva evropského, základních zásad trestního řízení. Dále jsou
vysvětleny subjekty trestního řízení, úkoly a soustava trestních soudů, činnost státního zastupitelství,
procesní úkony, důkazy, náklady trestního řízení aj. Druhý díl přibližuje průběh trestního řízení.
Právní stav publikace je podle stavu k 1.4. 2013. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Obsah v angličtině a
němčině. - ISBN: 978-80-87576-44-1 (váz.)
27283
Petr Prchal
Zakázková autorská díla z pohledu práva závazkového a autorského
Praha : Linde Praha, 2013, 147 s.
Publikace se zabývá propojeností práva autorského a práva závazkového. Zpracovává problematiku
zakázkových děl v autorském právu ČR a USA. Středem pozornosti jsou díla vytvořená na
objednávku a díla zaměstnanecká. V závěru předkládá srovnání obou právních úprav. - ISBN: 978-807201-903-8 (brož.)

Statistika. Demografie. Sociologie
27267
Hans-Jürgen Andreß, Katrin Golsch, Alexander W. Schmidt
Applied panel data analysis for economic and social surveys
Aplikovaná analýza panelových dat v socioekonomických průzkumech
Heidelberg : Springer, c2013, xv, 327 s. : grafy, vzorce, tab.
Mnoho ekonomických a sociálních průzkumů má formu panelových studií, které poskytují důležitá
data pro popis společenských změn a testují kauzální vztahy mezi společenskými jevy. Tato učebnice
se zabývá organizací a správou, popisem a modelováním těchto dat. Soustředí se na modely pro
spojité a kategoriální závisle proměnné, modely fixních a náhodných efektů, modely změny skóre a
event history modely. Pro správnou volbu modelu v aplikovaném výzkumu jsou jednotlivé modely
vzájemně porovnány. Přináší také příklady s reálnými daty z průzkumů, jejichž prostřednictvím
ilustruje některé problémy při generování a analýze panelových dat. - Pozn. - ISBN: 978-3-64232913-5 (váz.)
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27297
Jitka Bartošová
Finanční potenciál domácností : kvantitativní metody a analýzy
[Praha] : Professional Publishing, 2013, 264 s. : il.
Publikace se zaměřuje na popis a aplikaci třídy pokročilých statistických metod a modelů pro
získávání cílených informací o finančním potenciálu českých a slovenských domácností a jedinců
v letech 2004 - 2008. Popisuje vhodnou datovou a metodologickou základnu a identifikuje základní
faktory z různých sociálně-ekonomických, demografických a regionálních hledisek. Názvy kapitol:
Výběrová šetření příjmů a výdajů; Finanční potenciál a sociální situace domácností / jedinců;
Modelování finančního potenciálu; Strukturovanost a dimenzionalita datového prostoru. Práce vznikla
jako součást vědecko-výzkumného projektu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7431-107-9 (brož.)

Veřejná správa
27290
Jindřich Dejmek
Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie
(1918–1992)
Praha : Academia, 2012, 317 s., [24] s. obr. příl. : portréty
Ucelený výklad o vývoji československé diplomacie. Založení a výstavba čs. ministerstva
zahraničních věcí a diplomacie mezi světovými válkami (1918-1939). Čs. diplomacie v letech 19391945. Obnova pražského ministerstva zahraničních věcí a proměny diplomacie třetí republiky (19451948). Vývoj a proměny v době komunistického režimu v letech 1948-1989. Nový počátek
demokratické diplomacie po pádu komunistického režimu a její rozdělení v důsledku rozkladu
federace (1989-1992). Nedílnou součástí výkladu je řada doplňujících tabulek. - Vyd. 1. - ISBN: 97880-200-2210-3 (váz.)
27281
Olga Dvorská
Kontrolní řád : poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou
judikaturou
Praha : Linde Praha, 2013, 205 s.
Znění zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádu), doplněné poznámkami k jednotlivým
paragrafům a úryvky důvodové zprávy k zákonu. Účelem zákona je sjednocení, zpřehlednění a
zjednodušení procesních pravidel kontroly vykonávané zejména v rámci veřejné správy. Vzory úkonů,
rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu. Graf procesu kontroly. - ISBN: 978-807201-90-2-1 (brož.)
27286
Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi
Praha : Linde, 2013, 343 s.
Komplexní zpracování majetkoprávní problematiky českých územních samosprávných celků.
Doporučení pro aplikaci v praxi. Teoretický základ zákonné úpravy. Z obsahu: vlastnictví a jiná
majetková práva a jejich výkon, vykonavatelé vlastnického práva, vymezení majetku územních
samosprávných celků a jiných majetkových práv územních samosprávných celků, způsoby jeho
nabývání a hospodaření s ním, nakládání s majetkem územních samosprávných celků, odpovědnost při
hospodaření, kontrola dodržování povinností. Výklad je doplněn vzory vybraných úkonů. - 1. vyd. ISBN: 978-80-7201-899-4 (brož.)
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27291
Václav Bartík, Eva Janečková
Zpracování osobních údajů obcemi : (vybrané problémy)
Praha : Wolters Kluwer, 2013, viii, 173 s.
Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Výklad základních pojmů. Průřez řady více či méně typických činností a aktivit obcí, kterých se
dotýká ochrana osobních údajů v aplikační praxi: zveřejňování na úřední desce, přestupky, místní
poplatky, registry, kandidátní listiny, kroniky, jubilea a kamerové systémy provozované obcemi. Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-962-3 (brož.)

Veřejné finance. Rozpočet
E-9454
Österreichische Nationalbank
European monetary union: lessons from the debt crisis : 40th Economics conference 2012
Evropská měnová unie: poučení z dluhové krize : 40. ekonomická konference z roku 2012
Vienna : Österreichische Nationalbank, c2012, 169 s. : tab., grafy, fotky
Sborník příspěvků ze 40. ekonomické konference pořádané Rakouskou národní bankou v roce 2012
s tématem Evropská měnová unie: poučení z dluhové krize. Příspěvky odborníků z centrálních bank,
regulačních orgánů, státní správy a akademické sféry se soustředily na hospodářský vývoj v Evropě a
na reakce politik na tento vývoj od roku 2007 do současnosti, na dluhovou krizi v eurozóně a její
možná řešení, na restrukturalizace státního dluhu a zabránění šíření systémového rizika, na eurobondy
a na koncept "the blue bond proposal". - Pozn. - (brož.)
27294
Richard Pospíšil
Veřejná ekonomika : současnost a perspektiva
[Praha] : Professional Publishing, 2013, 195 s. : il.
Komplexní náhled na problematiku veřejné ekonomiky a na funkce, které v systému národního
hospodářství veřejná ekonomika plní. Publikace je členěna do těchto kapitol: Historie a příčiny
existence veřejného sektoru; Hlavní funkce veřejného sektoru; Veřejné statky; Vazba veřejných
financí na veřejný sektor; Rozpočty krajů a rozpočty obcí; Hospodářský cyklus; Fiskální výhled ČR;
Veřejné rozpočty v EU; Veřejné finance v EU - současnost a perspektiva; Nástroje finanční pomoci
EU; Konkurenceschopnost jako nástroj růstu a řešení problematiky veřejných rozpočtů. - 1. vyd. ISBN: 978-80-7431-112-3 (váz.)

Zdravotnictví
27295
Miroslav Barták
Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů
Praha : Wolters Kluwer, 2012, 335 s. : mapy, 1 portrét
Popisné a analytické poznatky o zdravotnických systémech. Mezinárodní srovnávání zdravotnických
systémů v rámci World Health Reports (Světová zpráva o zdraví). Použitá metoda srovnávání a zdroje
použitých dat. Popis systému péče o zdraví a jeho funkce. Charakteristika ukazatelů zdraví
v mezinárodním srovnání, mezinárodní zdravotní směrnice WHO (Světová zdravotnická organizace) a
systém financování zdravotnictví v celosvětovém měřítku. Charakteristiky zdravotnictví v evropském,
blízkovýchodním, africkém a americkém regionu, v regionu Jihovýchodní Asie a regionu Západní
Tichomoří. Popsána je též zdravotní politika EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-984-5 (váz.)
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Zemědělství
E-9489
Jana Poláčková a kolektiv
Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2013, 34 s. : il.
Metodika stanoví kalkulační vzorce pro výrobu a činnosti související s provozem bioplynových stanic
v zemědělských podnicích, včetně jejich náplně. Práce obsahuje popis metodiky, srovnání "novosti
postupů", charakteristiku používaných pojmů, kalkulaci a hodnocení rentability bioplynových stanic. 3 přílohy. - ISBN: 978-80-7271-203-8 (brož.)

Životní prostředí
27265
edited by Larry Kreiser ... [et al.]
Green taxation and environmental sustainability
Zelené daně a udržitelnost životního prostředí
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, xviii, 283 s. : tab., grafy
Příspěvky odborníků na environmentální daně zkoumají, jak může být zdanění užito v různých
oblastech ovlivňujících životní prostředí (doprava, jaderná energie, vodní a odpadové hospodářství,
aj.) s cílem dosáhnout jeho udržitelnosti. Mezi rozebíranými tématy jsou: podpora biopaliv a
využívání energie z obnovitelných zdrojů v dopravě (na příkladě Španělska); teritoriální odlišnosti ve
spotřebě paliv pro dopravní účely; nové přístupy v oblasti udržitelné mobility - elektrická auta v USA
a Brazílii, zdanění automobilů ve Španělsku; zdanění a přenos elektrické energie; pobídky v oblasti
rozvoje udržitelných technologií; externality jaderné energetiky - nakládání s vysoce radioaktivním
odpadem, jaderná daň a politika podpory jaderné energie v Japonsku; zdanění odpadu a skládek v EU
a ve Španělsku. - Pozn. - ISBN: 978-1-78100-902-4 (váz.)
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