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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 změny rozpočtové skladby, dopady 
pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH, vyšší zdanění 
plateb do daňových rájů, minimální zaručená mzda, burzovně 
obchodovatelné fondy, elektronické uzavírání pojistných smluv 
ve světle nového občanského zákoníku, udržitelnost průběžného 
důchodového systému v kontextu stárnutí populace v ČR, 
makroekonomický vývoj Česka a Slovenska a proměny jejich 
vztahu k EU v letech 1993-2013, zákon o mezinárodním právu 
soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv a 
právní rámec pro jednotnou patentovou ochranu v EU. 
V angličtině je napsán článek týkající se právního postavení 
členských zemí mimo eurozónu a jejich postoje k euru.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články  
z německy psaného tisku na téma boj celní správy v Německu   
s daňovou kriminalitou, zásada neutrality daně z přidané 
hodnoty v judikatuře ESD, daňová kontrola podniků v Německu 
v roce 2012, nový pohled na indikátor jednotlivých mzdových 
nákladů, nová koncepce a cíle zaměření systému statistik 
soukromých domácností v Německu a vývoj imigračního práva 
v kontextu s trhem práce. 

Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se   
finanční krize, podnikatelského státu, státních bankrotů, růstu 
produktivity vyvolaného exportem, systému stínového bankovnictví 
v USA, zjištění integrace finančních trhů prostřednictvím 
analýzy hlavních komponent a majetkových a finančních 
poměrů soukromých domácností v Německu.  

Zajímavý slovenský článek se vztahuje k boji s daňovým 
únikem v SR (novela zákona o registračních pokladnách). 
Z ruského tisku byly vybrány články týkající se dynamiky a 
struktury výdajů federálního rozpočtu Německa a nových 
finančních institucí BRICS.  

Rubrika Téma měsíce věnovaná Zadlužení veřejných 
financí. Jedná se o přehledový článek.  

 
Těšíme se na Vaše nové požadavky. 

  
  

Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY     
 
Z produkce Ministerstva financí 
 
Ilkin Aliyev: Fiskální procykličnost v surovinově 
bohatých zemích  
Výše uvedenou odbornou studii připravil odbor 
Finanční politika. Studie je k dispozici v anglickém 
jazyce na adrese:  
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-
vyzkumy/2013/fiskalni-procyklicnost-v-surovinove-boha-
14509 
 
 
Monitoring 
 
Další speciální monitoring, tentokrát na téma 
Dluhový limit vlády USA  je pro Vás připraven 
na intranetových  stránkách Odborné knihovny 
MF. Monitoring byl zpracován z tištěných médií, 
televize, rádia a internetových serverů. 
Naleznete jej v sekci Monitoring médií na 
adrese: http://knihovna.mfcr.cz/ monitoring.php Je zde 
rovněž archiv všech předchozích monitoringů.  
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny 
MF jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy 
Bisnode (dříve ČEKIA)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Potravinářský průmysl - řijen 2013 
Studie Potravinářský průmysl je dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ – NACE) věnována 
NACE 10 – 12 (Výroba potravinářských výrobků, 
Výroba nápojů a Výroba tabákových výrobků). 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu 
v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor 
vývoje základních ekonomických charakteristik, 
popis podnikatelské základny a vlastnické 
struktury), stejně jako prostředí, ve kterém 
odvětví působí (součástí je popis aktuálního 
legislativního rámce, přehled základních 
podpůrných prostředků ze strany EU a ČR, které 
mohou subjekty v odvětví využívat). Nechybí zde 
také údaje o vývoji produkce a spotřeby v rámci 
potravinářského průmyslu a postavení 
významných výrobců na tuzemském trhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úplné znění zákonů  (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/971 
Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, 
veřejná podpora, významná tržní síla: podle 
stavu k 1.8.2013 
 
27022/972 
Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech 
trestních 2014 : zákon o mezinárodní justiční 
spolupráci ve věcech trestních, vybraná 
ustanovení dalších dotčených zákonů: redakční 
uzávěrka 22.7.2013 
 
27022/970 
Občanský soudní řád. Rozhodčí řízení. 
Exekuční řád. Soudní poplatky. Mediace a další 
předpisy: redakční uzávěrka 22.7.2013 
 
27022/973 
Živnostenské podnikání: předpisy regulující 
podnikání : redakční uzávěrka 5.8.2013 
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Téma měsíce: Zadlužení veřejných financí 
Ing. Martin Komrska 
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace 
linka 4571 
 
 
Stabilním ekonomickým tématem posledních měsíců je problematika zadlužení veřejných financí. Jak 
ukazuje následující přehledový článek, ačkoliv lze i dnes nalézt fiskálně zodpovědné vlády, vývoj 
veřejných financí většiny vyspělých zemí stále vykazuje dlouhodobě neudržitelné tempo zadlužování 
beze snahy o fundamentální změnu přístupu.  

Alex Brittain dokumentuje v článku Euro-Zone's Debt Load Swells1 nelichotivý vývoj veřejných 
financí v eurozóně. Celkové zadlužení sedmnácti zemí eurozóny v prvním čtvrtletí roku 2013 vzrostlo 
na 92 % jejich kumulativního HDP. Aktuální nárůst zadlužení je podle autora odrazem vzrůstajícího 
akcentu na prorůstovou politiku, kterou posvětila Evropská komise, když jednotlivým zemím včetně 
Francie, Španělska či Portugalska poskytla více času pro vypořádání se s vlastním zadlužením. 
Představa, že by měla mít fiskální stimulace vyšší prioritu než vyrovnání veřejných rozpočtů, však 
stále čelí značné kritice. 

Například David Malpass v článku The Obama Budget's Economic Message pro Wall Street Journal2 
představuje argumenty v neprospěch fiskální stimulace, když podrobuje kritice návrh rozpočtu 
americké vlády. Návrhu rozpočtu prezidenta Obamy vyčítá, že ignoruje ekonomické poznatky ohledně 
vytěsňovacího efektu vládních výdajů, kterými se proslavil mj. držitel Nobelovy ceny za ekonomii 
Milton Friedman. Snaha navýšit objem vládních výdajů i za cenu narůstajícího zadlužení, které by se 
tak i po roce 2020 mělo udržet nad úrovní 100 % HDP, nebere v potaz skutečnost, že vládní výdaje 
z velké části pouze vytlačí výdaje soukromé a ekonomiku jako celek tudíž nepozvednou. Narůstající 
deficit bude navíc vyžadovat svolení Kongresu k posunu celkového limitu zadlužení až nad 
astronomických 25 bilionů dolarů, což samo o sobě může způsobit další komplikace (viz dále). 
Malpass na závěr upozorňuje, že skutečný dluh bude při plánovaných výdajích pravděpodobně vyšší, 
než se v návrhu očekává, neboť koncepce počítá s nerealisticky nízkými úrokovými sazbami (1.2% 
v roce 2016) a silným ekonomickým růstem nominálního HDP (5.6%). 

Adam Davidson v článku Our Debt to Society3 upozorňuje, že zřejmě poprvé v historii může dojít 
k situaci, kdy Spojené státy dobrovolně zbankrotují. Rostoucí vládní výdaje USA totiž vyžadují další 
zvýšení dluhového stropu, což prozatím nenachází podporu v Kongresu. 4 Bez možnosti si dále půjčit 
však USA nemusí být schopny uhradit své staré závazky. Ačkoliv se dle autora nikdy v historii 
nestalo, aby vyspělá země dobrovolně zbankrotovala během snahy o hospodářské oživení, natož aby 
se jednalo o zemi disponující světovou rezervní měnou, aktuální názorové složení Kongresu tuto 
možnost nevylučuje. Davidson v článku dále identifikuje pravděpodobné negativní dopady případného 
defaultu vlády Spojených států na tamní ekonomiku, úrokové míry u studentských půjček a hypoték, 
přičemž hlavní hrozbu spatřuje v možném přesahu tohoto ekonomického šoku do globální ekonomiky. 

Naopak aktuální situace časově neurčitého uzavření značné části úřadů, kterému Spojené státy čelí 
v důsledku pokračující neshody ohledně podoby státního rozpočtu na další období, je na rozdíl od 
neschopnosti splácet dluh dle některých autorů spíše marginálního významu. Článek The Economics 

                                                      
1 Brittain, Alex: Euro-Zone's Debt Load Swells; Government Debt as Proportion of Economy Rises to 92.2%, 
Wall Street Journal (Online), New York, 22 July 2013. 
2 Malpass, David: The Obama Budget's Economic Message; The president proposes more debt and bigger 
government, despite ample evidence that the approach doesn't work, Wall Street Journal (Online), New York, 10 
April 2013. 
3 Davidson, Adam: Our Debt to Society, New York Times Magazine, 15 September 2013, Vol. 20, pp. 22-23. 
4 Pozn. článek pro téma měsíce byl sepsán před uplynutím lhůty pro navýšení dluhového stropu. 
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of Government Shutdowns - A Brief History5 z dílny analytiků Ameriprise Financial Services se 
věnuje poslednímu rozsáhlému uzavření vládních úřadů v roce 1995, kdy se prezident Clinton také 
neshodl se Sněmovnou reprezentantů na rozpočtu pro následující fiskální období. Autor na vybraných 
ukazatelích demonstruje, že vývoj ekonomiky nebyl uzavřením vládních úřadů nijak významně 
dotčen. 

Kromě dluhu ústředních vlád, které bývají mediálně nejsledovanější, začíná hrát stále významnější roli 
také zadlužení vlád lokálních. Zatímco v loňském roce se objevily např. obavy o narůstající dluh 
lokálních vlád v Číně,6 ekonomové kanadského Fraser Institutu, Niels Veldhuis a kol., v článku 
Beyond our means pro National Post7 upozorňují na masivní nárůst zadlužení kanadských provincií. 
Kromě kanadské federální vlády totiž hospodaří se schodkem také všechny lokální vlády s výjimkou 
Saskatchewanu. Čistý veřejný dluh kanadských provincií dosáhl v období 2012/2013 512 mld. dolarů 
(dluh federální kanadské vlády je uváděn v objemu 676 mld. dolarů), přičemž za téměř polovinu této 
částky je zodpovědná nejhůře hospodařící provincie Ontario. Bez zásadních reforem bude do konce 
této dekády dluh samotného Ontaria atakovat 550 mld. dolarů, tj. více, než dluží momentálně všechny 
provincie dohromady. Veldhuis a kol. v článku dále zdůrazňují, že narůstající zadlužení kanadského 
veřejného sektoru nemá svou primární příčinu v poklesu ekonomiky, tedy na straně rozpočtových 
příjmů. Příjmy kanadské federální vlády v loňském roce dosahovaly 254 mld. dolarů, což je dokonce  
o 12 mld. více, než byl vrchol příjmů, které státní pokladna získala před vypuknutím krize v roce 
2007. Aktuální vládní deficit tak ekonomové přičítají neobezřetně rostoucím výdajům, které jsou nyní 
dokonce vyšší než v období 2009/2010, kdy se vláda kvůli podpoře ekonomiky rozhodla pro rozsáhlý 
fiskální impulz.  

Zcela opačnou cestu, než výše diskutované země, si v rámci aktualizované fiskální strategie zvolila 
novozélandská vláda. Tamní ministerstvo financí pod vedením Billa Englishe představilo dva 
ambiciózní fiskální cíle:8 návrat k přebytkovému státnímu rozpočtu v období 2014/2015 a snížení 
čistého vládního dluhu pod hranici 20 % HDP do roku 2020. Za varovný signál považují tamní vládní 
představitelé fakt, že Nový Zéland bude i přes své relativně nízké zadlužení (ve srovnání s průměrem 
OECD) v tomto roce na úrocích platit stejný objem prostředků, který dohromady vydá za policii, 
základní vzdělání a dávky v nezaměstnanosti. Na rozdíl od eurozóny či USA, představitelé Nového 
Zélandu nyní upřednostňují rychlý návrat k udržitelným veřejným rozpočtům. V reálném čase tedy 
bude možné sledovat, které z výše uvedených pojetí hospodářské politiky bude slavit úspěch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Ameriprise Financial Services: The Economics of Government Shutdowns - A Brief History, M2 Presswire, 
Normans Media Ltd, 06 September 2013. 
6 China Targets Local Government Debt, Morning Whistle, 07 March 2012. 
7 Veldhuis, Niels; Clemens, Jason; Palacios, Milagros: Beyond our means; Total government debt now tops $1.2-
trillion. Spending still rising, 16 May 2013, pp. 11. 
8 English, Bill: Fiscal Strategy Report, 16 May 2013, ISBN: 978-0-478-40311-4. 
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Daně 
 
Swen O. Bäuml 
AIFM- Steueranpassungsgesetz: die geplante Besteurung von Investmentvermögen. (Teil II) 
Zákon o daňové harmonizaci se směrnicí AIFM: plánované zdanění investičních fondů. (2. část) 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 16, S. 746-753 
Systém nového investičního práva v Německu, zákon o zdanění investic. Rozlišení privilegovaných 
investičních fondů a nových investičních společností, přípustná investiční aktiva, otevřené otázky 
ohledně investiční komanditní společnosti a zdanění investic v kapitálové investiční společnosti. - 
Pozn. -- Navazuje na článek Investmentvermögen im neuen Kapitalanlagegesetzbuch v č. 14/2013,     
s. 640-647. 
 
Jana Antošová, Petra Hechtová 
Banky jako zdroj informací pro globální boj proti daňovým únikům : FATCA 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 8, s. 20-21 
Efektivní automatická výměna daňových informací. Celosvětový tlak na eliminaci daňových úniků 
přispívá k postupnému prolamování bankovního tajemství a sílí vliv amerických pravidel FATCA, což 
se projevuje počtem zemí ochotných spolupracovat při výměně daňových informací. V rámci EU se 
rovněž uvažuje o nastavení obdobných pravidel, čímž by postupně vznikl jednotný globální systém 
omezující možnost vzniku skulin pro "daňové optimalizace". Podpora jednotných mezinárodních 
standardů výměny informací je patrná i na straně OECD, otázkou zůstává ochrana osobních dat           
v rámci mezinárodní výměny informací. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Betriebsprüfungsstatistik 2012 : Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 2012 
Statistika podnikových kontrol za rok 2012 : výsledky daňových kontrol v podnicích v roce 2012 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 8, S. 33-37 
Daňová kontrola podniků v Německu v roce 2012; velikostní třída podniku pro účely daňové kontroly, 
celkový počet podniků a počet kontrolovaných podniků, kontrolní turnus/kontrolní období a četnost 
kontrol. Počet kontrolorů a průměrná suma doměřených daní (docílená na hlavu). 
 
Xénia Makarová 
Daniari chcú vidieť aj do vnútra pokladníc : daňové úniky 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 36, s. 22-23 
Boj s daňovým únikem v SR; novela zákona o elektronických registračních pokladnách (eliminace 
krácení tržeb a obcházení povinnosti odvádět DPH), změny v sankcionování podnikatelů, opatření      
k prevenci manipulací s registračními pokladnami. 
 
Martin Děrgel 
Daňový režim podílů na zisku 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 17, s. 2-9 
Zdaňování podílu na zisku; podíly na zisku společníků v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a členů družstva. Podíly 
na zisku jiných osob než společníků. Příklady zdaňování. Specifika v případě daňových nerezidentů. 
 
Lenhard Jesse 
Das Nebeneinander von Besteuerungs- und Steuerstrafverfahren : eine kritische Bestandsaufnahme 
zwischen Wahrheitspflicht und Schweigerecht 
Pospolitost daňového řízení a řízení o trestných činech ve věcech daňových : kritická inventura 
pomezí povinnosti vypovídat a práva mlčenlivosti 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 33, S. 1803-1814 
Příspěvek se věnuje možnému konkurenčnímu postavení daňového řízení a trestního daňového řízení a 
souvisejícím právním problémům - zvláště v případech tzv. sebeudání. Analyzována je dvojí funkční 
kompetence finančních úřadů (daňové řízení, trestní daňové řízení) a rizik při vyšetřování v šedé zóně, 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

8 

tj. v situaci, kdy dochází ke kolizi mezi povinností součinnosti daňového poplatníka a právem 
obviněného nevypovídat. Zákaz využití důkazních prostředků, status Steufa (Steuerfahndung/finanční 
policie) a její kompetence v daňovém a trestním daňovém řízení. - Pozn. 
 
Jan Hildebrand, Donata Riedel, Viskorf, Hermann-Ulrich 
Die Tücken nach dem Erbfall : "nötig ist eine Generalrevision" 
Záludnosti po dědění : "je nutná generální revize" 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 153 (12.8.2013), S. 10-11 
Daň dědická v Německu je (i podle mínění ekonomů) považována za jednu z nejspravedlivějších, je 
však hodnocena jako komplikovaná; připojeny jsou i pohledy na tuto daň coby faktoru nepatřičné 
ochrany majetku nejbohatších či její význam pro zachování podniku daňovou úlevou z hlediska trhu 
práce, dále pak i stanovisko posudku k dani dědické provedeného poradci ministra financí, který 
doporučuje zrušit výjimky a snížit daňové sazby (tím zachovat nezdanitelné částky nejbližších dědiců 
a jejich průměrnou daňovou zátěž). Příspěvek doplňuje i názor jednoho ze soudců, kteří vnímají 
současné dědické právo jako protiústavní: zvýhodnění dědické posloupnosti podniku původně myšlené 
pouze pro podnikový majetek je zneužíváno (např. převodem soukromého majetku do podnikového a 
tedy osvobozeného od daně), dědicové jiného než podnikového majetku či bez možnosti optimalizovat 
daňovou povinnost jsou pak v nerovném postavení. Přimlouvá se za revizi daně a v případě jejího 
zachování je pro všeobecně platnou a pokud možno nízkou daň bez rozlišování soukromého a 
podnikového majetku. Uvedeny jsou i důvody, proč odmítá daň z majetku. 
 
Ivan Macháček 
Dodatečné daňové přiznání na vyšší a nižší daňovou povinnost 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 18, s. 6-10 
Doměřovací řízení, dodatečné daňové přiznání na daň vyšší, dodatečné daňové přiznání na daň nižší. 
Podmínky pro podání dodatečného daňového přiznání, § 38p zákona o daních z příjmů. Sankce 
vyplývající z dodatečného daňového přiznání. Postupy, příklady. 
 
Tomáš Brandejs 
Dopady pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 9, s. 55-56 
Sankce v oblasti DPH, problematika obrany proti jejich vyměřování. Komentované rozhodnutí 
Soudního dvora EU k případu Rodopi; zachování neutrality systému DPH, dodržení proporcionality 
(přezkoumávání přiměřenosti sankce), kritérium vědomého daňového úniku/obcházení daňových 
předpisů. 
 
Zdeněk Morávek 
Doplňková činnost a DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 18, s. 2-5 
Problematika doplňkové činnosti u příspěvkových organizací (zřízených ÚSC) z hlediska DPH. Plnění 
zahrnovaná do obratu, posuzování doplňkové činnosti, vymezení doplňkových činností uskutečňovaných 
příležitostně. Příklady. 
 
Václav Benda 
DPH u služeb cestovního ruchu 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 9, s. 12-15 
Principy uplatnění (zvláštního) režimu DPH pro cestovní službu, praktické dílčí změny dle novely 
zákona o DPH. Definice cestovní služby, místo plnění, stravování, přeprava osob. Povinnost 
poskytovatele cestovní služby přiznat daň; zajištění cestovní služby. 
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By Alex Barker, Jamie Smyth and Matt Steinglass 
EU probes corporate tax sweeteners 
EU prověřuje země, které poskytují podnikům daňové úlevy 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38339 (12.9.2013), p. 1 
Brusel začíná zkoumat daňové výhody, které nadnárodním společnostem poskytuje Irsko, 
Lucembursko a Nizozemsko. Vytváří tak cestu, jak v budoucnu zahájit formální vyšetřování 
případných nelegálních daňových pobídek. Evropský úřad pro hospodářskou soutěž požádal vlády 
zmíněných zemí, aby vysvětlily svůj systém daňových úlev a poskytly detaily o dohodách, které mají   
s firmami jako Apple a Starbucks. -- Viz i článek na s. 3. -- Český překlad článku viz Hospodářské 
noviny č. 179 ze dne 13.-15. září 2013, s. 20. 
 
Konrad Fischer 
Freiwild aus der Metzgerei : Steuern 
Štvaná zvěř z masného krámu : daně 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 35, S. 30-32 
Že je daňový únik v Německu kriminalizován a v boji s ním je každý prostředek dobrý, ukazuje 
příspěvek věnovaný postupu daňové policie při šetření údajného daňového deliktu (případ Dietz); 
kritika je zaměřena na nekorektní a nadřazený postoj úředníků ve fázi neprokázaného daňového úniku, 
což potvrzuje i citovaný rozsudek Spolkového finančního dvora ohledně nepřípustného znevážení 
osobní integrity a kriminalizace podezřelého. 
 
Helmut Nieuwenhuis 
Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer in der Rechtsprechung des EuGH : eine 
Bestandsaufnahme 
Zásada neutrality daně z přidané hodnoty v judikatuře Evropského soudního dvora : přehled 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 62, (2013) Nr. 17, S. 663-672 
Praktický přehled možných pohledů resp. zdůvodnění zásady neutrality daně z přidané hodnoty           
v rozhodnutích Evropského soudního dvora; aspekty zásady neutrality DPH, porovnání německé právní 
úpravy a právní úpravy EU. - Pozn. 
 
V.G. Panskov 
Kakim byt' nalogu na roskoš' v rossijskoj nalogovoj sisteme 
Jaká by měla být daň z luxusu v ruském daňovém systému 
Finansy, Sv. 2013, No. 6, s. 9-14 
Autor vysvětluje své představy o rovném a spravedlivém zdanění a argumentuje ve prospěch zavedení 
jednorázové daně z luxusu, hrazené při zakoupení luxusního výrobku. Podle jeho názoru je rovněž 
nutné znovu zavést do ruské daňové soustavy dědickou daň, a to s progresivními sazbami. 
 
Pavel Matějka 
Následky a praktický přehled sankcí při porušení povinností při správě daní 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 18, s. 22-30 
Přehled sankcí v případech porušení povinností při správě daní; pokuta za porušení povinnosti 
zachovávat mlčenlivost, pořádková pokuta, pokuta za opožděné tvrzení daně, penále, úrok z prodlení, 
úrok z neoprávněného jednání správce daně. Příklady. 
 
Reimar Pinkernell 
OECD-Aktionsplan gegen internationale Gewinnverlagerung und Aushöhlung der 
Bemessungsgrundlagen (BEPS-Projekt) 
Akční plán OECD proti mezinárodnímu přesunu zisků a vyprázdnění vyměřovacího základu 
daně 
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 16, S. 737-746 
Akční plán OECD je zaměřen proti erozi daňové základny a mezinárodním optimalizujícím přesunům 
zisků. Plán obsahuje 15 opatření (s časově odstupňovanou realizací do roku 2015), která se soustřeďují 
na minimální resp. minimalizované daně velkých koncernů a škodlivé státní preferenční režimy. Autor 
opatření hodnotí v pěti tematických blocích: analýza daňových problémů "digitálních ekonomik", 
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přepracování směrnic k zúčtovacím cenám, zachování daňové základny (eliminace škodlivých 
daňových konstrukcí pomocí hybridních společností a finančních instrumentů, potírání škodlivých 
preferenčních režimů atd.), procesní právo a vybírání daní (např. problematické hlášení 
zvýhodňujících daňových praktik samotným poplatníkem), multilaterální dohoda o jednorázové 
úpravě smluv o dvojím zdanění. BEPS Project, Substance over form, Treaty Override, conduit, Dutch 
Sandwich. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Povinnost podat přiznání k DPH pouze elektronicky : sledování obratu u fyzických osob 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 18, s. 11-13 
Povinnost elektronického podání od 1.1.2014 se na plátce daně vztahuje v případě daňového přiznání, 
dodatečného daňového přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání. Osoby povinné podávat pouze 
elektronické daňové přiznání (právnické a určité fyzické osoby), elektronické daňové přiznání k DPH. 
 
Karel Alexa 
Prodloužení lhůty pro stanovení daně 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 9, s. 883-894 
Právní úprava správy daní, jak je obsažena v zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zavedla prodloužení lhůty pro stanovení daně. Článek nejprve popisuje princip prodloužení 
lhůty a způsob, jak takové prodloužení počítat. Další část článku obsahuje výklad o jednotlivých 
právních skutečnostech, které mohou prodloužení lhůty pro stanovení daně vyvolat, tj. o podání 
dodatečného daňového tvrzení a výzvě k jeho podání, oznámení rozhodnutí o stanovení daně, řízení    
o opravných a dozorčích prostředcích a konečně o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně. 
Poslední část článku se stručně zabývá intertemporální úpravou daňového řádu, která na prodloužení 
lhůty pro stanovení daně dopadá. - Pozn. 
 
Helena Machová 
Připravované změny daňových zákonů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 17, s. 34-36 
Změny daňových zákonů vyvolané rekodifikací soukromého práva (věcné změny přímé a nepřímé), 
přesun příjmů fyzických a právnických osob z titulu dědění/darování do daně z příjmů, úprava statutu 
veřejné prospěšnosti. - Pozn. 
 
Christian Ramthun 
Schäubles Eingreiftruppe 
Zásahové komando ministra financí 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 33, S. 18-25 
Boj s daňovou kriminalitou v Německu s pomocí celní správy. Systém kontroly přepravovaného zboží 
podléhajícího spotřební dani (EMCS). Přiblížení činnosti speciální zásahové jednotky celní správy, 
ZUZ (centrální podpůrná skupina), nově objevená pole působnosti organizované kriminality (např. 
obcházení daně z piva či lihovin). Počet úředníků a pátračů celní správy, činnost centrály pro analýzu 
bezpečnostních rizik, nové obchodní modely mafií, nový typ podvodů s DPH (např. Triple-A). 
 
Swiss finished? : offshore tax evasion 
Švýcarské provedení? : daňové úniky do zahraničí 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8852, p. 61 
Útok USA na neplatiče daní a finančníky, kteří jim slouží, vyústil v dohodu se Švýcarskem. 285 
švýcarských bank se bude moci vyhnout stíhání, pokud poskytne určité informace o svých amerických 
klientech a jejich poradcích a zaplatí pokutu. Banky, které přesvědčí klienty, aby podali přiznání ještě 
než program začne, dostanou mírnější trest. Dohoda se nevztahuje na 14 spíše velkých bank, které 
byly už nějakou dobu vyšetřovány, a budou individuálně usilovat o narovnání. 
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Anne Killat 
Update zur betrieblichen Altersversorgung : BMF aktualisiert das BMF-Schreiben zur privaten 
und betrieblichen Altersversorgung 
Aktualizace k podnikovému důchodovému zabezpečení : Spolkové ministerstvo financí 
aktualizuje svůj přípis k soukromému a podnikovému důchodovému zabezpečení 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 35, S. 1925-1930 
Aktualizace podmínek daňové podpory soukromého důchodového zabezpečení a podnikového 
důchodového zabezpečení; prezentován je kritický pohled a připomínky finanční správy ke změnám v 
daňové podpoře podnikového důchodového zabezpečení s odkazem na problémovou aplikaci v praxi a 
riziko právní nejistoty. - Pozn. 
 
Andreas Musil 
Verfassungsrechtliche Grenzen einer möglichen Vermögensbesteuerung 
Hranice možného zdanění majetku nastavené ústavním právem 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 36, S. 1994-1998 
Zkoumání ústavněprávních překážek v případě opětovného zavedení daně z majetku v Německu 
(citované články Ústavy vysloveně nebrání zavedení daně z majetku, ale omezují jeho konkrétní 
nastavení). Právě kvůli Ústavě není možné z vyměřovacího základu vyjmout podnikový majetek; 
ocenění majetku konformní s Ústavou by sice bylo obtížné, ale jeví se jako myslitelné v případě 
"formátu" podobného dani dědické. Zásada rovnosti daňového břemene, vlastnická svoboda, 
oceňovací metody a typizace/paušalizace, požadavek rovnosti zdanění veškerých druhů majetku. 
Majetková daň coby zdanění podstaty majetku (Substanzsteuer). - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Vyšší zdanění plateb do "daňových rájů" 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 9, s. 30-36 
Zamezování přesunu příjmů do daňových rájů, změna zákona o daních z příjmů, navýšení u zdanění 
plateb do daňových rájů. Vymezení daňového ráje a plateb, které ne/spadají pod nové opatření. 
Způsoby přesunu příjmů/zisků do daňových rájů, srážková daň jako dominantní nástroj splnění daňové 
povinnosti daňových nerezidentů. Přehled druhů příjmů nerezidentů zdaňovaných v ČR. Příklady. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Weiterentwicklung des deutschen Steuerrechts : wesentliche Steuerrechtsänderungen der         
17. Legislaturperiode 
Inovace německého daňového práva : významné změny daňového práva 17. legislativního období 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 8, S. 25-32 
Hodnocení daňové politiky Německa předchozích čtyř let, shrnutí reformních záměrů. Představeny 
jsou hlavní směry daňové politiky a forma jejich realizace, tj. přehled konkrétních opatření ke: zvýšení 
konkurenceschopnosti a zjednodušení daní, efektivnímu výběru daní, potírání agresivních daňových 
optimalizací a konstrukcí, harmonizaci daňového práva s předlohami EU a vývojem na úrovni OECD. 
E-Bilanz, ELStAM, BEPS, RETT. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2013  
Silniční daň. Dotazy z praxe silniční daně. Daňová ztráta z hlediska daně z příjmů. Podnikání 
v nemovitostech (daňové posouzení vznikajících výdajů či příjmů).  Přenesení daňové povinnosti při 
dodání odpadových materiálů. 
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Daňový TIP  
 
č. 19/2013  
Bezúročné půjčky mezi mateřskou a dceřinou společností (obvyklost v obchodním styku, úrok). 
Náklady na vyslání zaměstnance do dceřiné společnosti. Zkrácený pracovní úvazek (dovolená, 
pojištění). Bezúročné půjčky pro společníky s.r.o. Návrh na odpočet ve vazbě na platební kalendář. 
Nárok na dovolenou ve vazbě na výpověď pro nadbytečnost. Kurzové rozdíly v intershopu. Hmotná 
odpovědnost pro brigádníka na DPP. DPH a fakturace logistických služeb. Nástup zaměstnankyně do 
práce po MD. Metoda vynětí v rámci mezinárodního zdanění. DPH a fakturace služeb od německé 
firmy. Chyby v DPH a opravná daňová přiznání. DPH a faktura za pronájem stánku na veletrhu. DPH 
a zúčtování zálohové faktury. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době. DPH a zúčtování 
zálohových faktur. 
 
č. 20/2013  
Uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty v částečné výši. Penzijní a životní pojištění - 
jeden z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů (daňové řešení atd.). Vedení účetnictví v restauraci. 
Náklady na ubytování cizích zaměstnanců. 
 
č. 21/2013  
Osvobození příjmů fyzických osob od  daně z příjmů v roce 2013 (doplněno příklady). Dotazy 
(náklady na výměnu akcií, ručení za nezaplacenou DPH, komplexní vyšetření pro manažery z hlediska 
nákladů, DPH a fakturace zpracovaného materiálu, technické zhodnocení v režimu přenesení daňové 
povinnosti, úroky z půjčky mezi mateřskou a dceřinou společností, DPH a fakturace přepravy z Číny, 
náklady na propadlou letenku).  
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
by Jan De Loecker 
Detecting learning by exporting 
Jak odhalit exportem vyvolaný růst produktivity 
American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 5, (2013) No. 3, p. 1-21 
Všeobecně se předpokládá, že vstup firmy na exportní trhy vyvolá růst její produktivity. Ačkoliv je 
tento fenomén popsán v mnoha případových studiích, ekonometrické analýzy docházejí k podobnému 
závěru pouze zřídka. Autor vysvětluje, že selhání ekonometrických modelů spočívá v exogenním 
pojetí technologického pokroku a následně představuje vlastní model, který již na datech ze Slovinska 
umožňuje identifikovat významný vliv přechodu k exportní výrobě. - Pozn. 
 
Marek Loužek 
Globální problémy z pohledu environmentální ekonomie 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 3, s. 393-410 
Příspěvek porovnává konvenční pohled na udržitelnost společenského rozvoje a na "meze růstu"         
s přístupem environmentální ekonomie. Autor v první části seznamuje s přístupem "mezí růstu", dále 
zkoumá vybrané problémové okruhy pohledem Římského klubu (obava z vyčerpání zdrojů; 
zemědělství, hlad a hladomor; půda, lesy, voda; údajná energetická krize; problémy životního 
prostředí; otázka recyklace, problémy populačního růstu). Tento pohled následně koriguje převážně 
optimistickou optikou environmentální ekonomie. 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

13 

Antonie Doležalová 
Od Albína Bráfa k Josefu Mackovi : příspěvek k výročí úmrtí dvou významných českých ekonomů 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 3, s. 428-438 
Při příležitosti výročí úmrtí připomíná příspěvek dvě zásadní postavy dějin českého ekonomického 
myšlení - Albína Bráfa a Josefa Macka. Autorka přináší srovnání témat, která jim byla společná, a 
zaměřuje se na tři oblasti: 1/ místo a význam, který oba ekonomové přikládali metodologickému 
vyjasnění ekonomie a její tematizaci jako vědy sociální, 2/ důraz na řešení sociálních otázek v rámci 
utváření hospodářských politik a 3/ význam přikládaný ekonomickému vzdělávání a jeho kvalitě a       
s tím související popularizace ekonomické vědy. Stručně seznamuje také s jejich životními osudy, 
akademickou činností a politickou angažovaností. - Pozn. 
 
Yusuf Soner Başkaya, Timur Hülagü, and Hande Küçük 
Oil price uncertainty in a small open economy 
Nejistota ohledně ceny ropy v malé otevřené ekonomice 
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 1, p. 168-198 
K problematice potenciálně škodlivých dopadů vysoce volatilních cen ropy na makroekonomickou 
výkonnost. Příspěvek předkládá dynamický model všeobecné rovnováhy pro malou otevřenou 
ekonomiku dovážející ropu s cílem analyzovat přenášení šoků způsobených cenovou nestabilitou ropy 
ve vztahu k dynamice hlavních makroekonomických proměnných (výroba, investice, spotřeba, čistá 
zahraniční aktiva). Zjištění ukazují, že přístup na mezinárodní finanční trhy hraje důležitou úlohu        
v přenášení šoků způsobených cenovou volatilitou ropy. V případě finanční integrace ekonomiky je 
pokles investic z důvodu nárůstu volatility více než dvakrát větší, než v případě finanční soběstačnosti. - 
Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla "Policy responses to commodity price movements - 2". 
 
One of the giants 
Jeden z gigantů 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8852, p. 62 
Příspěvek je věnován životu a dílu významného ekonoma Ronalda Coaseho, nositele Nobelovy ceny. 
Coase vysvětlil, proč na trhu vznikají firmy, rozpracoval nový teoretický koncept transakčních 
nákladů, je považován za zakladatele oboru "právo a ekonomie". -- Viz i článek na s. 13-14. -- 
Ronaldu Coasemu je věnován i článek ve Financial Times ze dne 4. 9. 2013 na s. 2. 
 
G. Klejner 
Sistemnaja ekonomika kak platforma razvitija sovremennoj ekonomičeskoj teorii 
Systémová ekonomie jako platforma rozvoje současné ekonomické teorie 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 6, s. 4-28 
V článku se rozvíjí koncept systémové ekonomie - nového směru v ekonomické teorii, založeného na 
představě ekonomiky jako spojení procesů vytváření, fungování, vzájemného ovlivňování a 
transformace hospodářských systémů. Je představena základní klasifikace hospodářských systémů a 
ekonomických a správních procesů a obecné schéma fungování systémové ekonomiky. Jsou určeny 
možné směry využití systémové ekonomie jako konceptuální platformy pro řešení aktuálních 
problémů současné ekonomické teorie. - Pozn. 
 
Tomáš Otáhal, Ondřej Pohlodka 
Teorie podnikatelského objevování a zdanění 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 2, s. 106-121 
Autoři interpretují standardní teorii zdanění, která vychází z dokonale konkurenčního rovnovážného 
modelu neoklasické ekonomie, způsobem vlastním teorii podnikatelského objevování. Nejprve 
představují základy teorie podnikatele (teorie podnikatelského objevování), která vysvětluje 
koordinaci dynamických tržních procesů. Dále pak rozebírají kritiku dokonale konkurenčního 
rovnovážného modelu neoklasické ekonomie z pohledu rakouského paradigmatu a nabízejí alternativu 
v podobě vlastní interpretace dopadů zdanění na reálné tržní procesy vysvětlené I. M. Kirznerem. 
Věnují se analýze dopadu daní na zisk monopolní firmy a problematice zdanění externalit, následně 
představují jednoduchý alternativní model teorie podnikatelského objevování a zdanění. V závěru 
upozorňují na aplikační problémy neoklasické ekonomické teorie. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
A long, dry summer : European bank funding 
Dlouhé suché léto : financování evropských bank 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8850, p. 59 
V několika posledních letech se bankovní trh v Evropě rozpadl na jednotlivé národní trhy. Došlo         
k výraznému omezení objemu bankovních půjček do zahraničí. Náklady na půjčky v periferních 
zemích eurozóny se zvýšily, což způsobil nárůst úroků, které musí platit země jako Itálie a Španělsko. 
Malé banky v okrajových zemích mají stále problémy se svým financováním. 
 
A new toolkit 
Nová souprava nástrojů 
The Economist, Vol. 408 (2013), No. 8850, p. 60 
Zatímco dříve ovlivňovaly centrální banky hospodářství zvyšováním či snižováním úrokových sazeb, 
krize v r. 2008 je přinutila stlačit sazby na minimum. Tvůrci měnové politiky tak začali více spoléhat 
na "nekonvenční" nástroje. Mezi dva nejvýznamnější patří nákup aktiv ve velkém a zaručená výše 
sazeb. V příspěvku jsou citovány některé studie k této problematice. 
 
By Stephen Foley 
Back from the bailouts 
Návrat Fannie a Freddieho 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38332 (4.9.2013), p. 5 
Pět let po své záchraně díky zásahu státu se americké hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac 
vracejí do černých čísel. Podle investorů ale není správné, že americké ministerstvo financí distribuuje 
veškeré zisky daňovým poplatníkům, a žádají svůj podíl. 
 
Je. Gorjunov, P. Trunin 
Bank Rossii na pereput'je: nužno li smjagčat' denežno-kreditnuju politiku? 
Ruská banka na rozcestí: je nutné uvolnit měnovou politiku? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 6, s. 29-44 
Zpomalení hospodářského růstu nutí odpovědné činitele k hledání mechanismů stimulace 
hospodářského rozvoje, mezi něž patří i emise peněz. V pokrizovém období se ve vyspělých zemích 
začala aktivně uplatňovat politika radikálního měnového uvolnění, zaměřená na podporu hospodářské 
činnosti. To by mohlo poskytnout dodatečné argumenty k tomu, aby se podobná politika začala 
uplatňovat i v Rusku. Autoři však s takovým postupem nesouhlasí. - Pozn. 
 
Capital punishment 
Nejvyšší trest 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8853, p. 74 
Panuje všeobecná shoda, že poměr bankovních dluhů ke kapitálu (leverage) by měl být nižší. Jak však 
vyplývá ze studií citovaných v článku, nutit banky k držení většího kapitálu nemusí být vždy moudré, 
protože je třeba vyhovět poptávce veřejnosti po aktivech majících podobné vlastnosti jako peníze. 
 
By John Authers 
Clash of the Cape crusaders 
Střet rytířů CAPE 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38331 (3.9.2013), p. 7 
Dva přední ekonomové, následovaní loajálním táborem investorů, se střetávají v intenzivní debatě      
o skutečné hodnotě akcií. Robert Shiller z Yaleské univerzity, který varoval před bublinou 
internetových akcií koncem 90. let a po několika letech přesně předpověděl vývoj na americkém trhu 
bydlení, vyvinul cyklicky očištěný p/e ukazatel zvaný CAPE. Profesor Shiller opět zvoní na poplach, 
protože podle CAPE je americký trh o 62 % nadhodnocený a dražší než jakýkoliv jiný velký trh 
cenných papírů. Jiný známý ekonom, prof. Jeremy Siegel z Wharton School Pennsylvánské univerzity, 
nicméně toto měřítko zpochybňuje, protože podle něj je založeno na chybných datech. 
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Cracking the oligopoly : British banks 
Jak rozbít oligopol : britské banky 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8853, p. 34 
Britský bankovní trh se stal po finanční krizi ještě více koncentrovaným. V polovině roku 2008 měly 
čtyři největší britské banky 65 %-ní podíl na trhu retailových služeb, o několik měsíců později již     
75 %-ní. V souvislosti se vznikem nové banky TSB se v článku rozebírá, jak banka může přispět ke 
zvýšení konkurence na trhu. 
 
Crash course : the origins of the financial crisis 
Cesta ke krachu : počátky finanční krize 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8852, p. 56-57 
Krach Lehman Brothers v září 2008 téměř způsobil rozpad světového finančního systému, který 
musely zachránit peníze daňových poplatníků. I přes velkou finanční pomoc vedlo následné 
zablokování úvěrů k nejhorší recesi za 80 let a důsledky finanční krize se projevují i po pěti letech. 
První ze série pěti článků o poučení z krize se zabývá jejími příčinami. Bylo mezi nimi chování 
samotných finančníků, kteří měli pocit, že se zbavili rizik, i centrálních bankéřů a regulátorů.              
K sebeuspokojení vedla i léta nízké inflace a stabilního růstu. -- Viz i článek Where's the next Lehman?: 
global finance na s. 12. 
 
Radek Bednařík 
ČNB rozhodne, zda po jedenácti letech opět zahájí kurzové intervence : česká koruna 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 187 (25.9.2013), s. 18 
Ke zvýšení pravděpodobnosti zahájení přímých devizových intervencí na oslabení české měny 
centrální bankou. Změna postojů některých členů bankovní rady ČNB ke strategii devizových 
intervencí s cílem oslabit kurz přímými prodeji koruny, blíže k rozložení sil v bankovní radě. --          
K dalšímu vývoji ohledně měnových intervencí viz HN č. 189 (27.9.2013), s. 15, dále komentář v čas. 
Euro č. 41/2013 (7.10.2013), s. 14. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Umsetzung von Basel III in europäisches und nationales Recht = Implementing Basel III in 
European and national law 
Provádění regulace Basel III v evropském a národním (německém) právu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 6, S. 57-73 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 6, p. 55-71 
Regulatorní pravidla Basel III přinášející zlepšení v oblasti kapitálu a likvidity finančních institucí plní 
jeden z hlavních cílů akčního plánu zemí G20 na posílení odolnosti finančního sektoru, podporu 
finanční stability a odstranění slabin, které se objevily v průběhu finanční krize, zejména v oblasti 
regulace finančních trhů a mezinárodní spolupráce. Soubor opatření bude v Evropě realizován 
balíčkem CRD IV/CRR, jež se skládá z přímo platného nařízení a směrnice, která má být 
transponována do národního práva. Článek přináší pohled na implementační požadavky Basel III v EU 
a v německém právním řádu (mimo jiné klíčová novela bankovního zákona s ohledem na směrnici      
o kapitálových požadavcích - CRD IV-Umsetzungsgesetz). - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a 
anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Philip Stafford ... [et al.] 
Exchanges, clearing & transaction services 
Burzy, clearing a transakční služby 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38343 (17.9.2013), sep. sect. (4 p.) 
Po velkých regulatorních změnách sčítají trhy náklady na bezpečnější obchodování. Jednotlivé články 
přehledu jsou věnovány vysokofrekvenčnímu obchodování, zmařené fúzi mezi NYSE Euronext a 
Deutsche Börse, centrálnímu zúčtování obchodů s deriváty, trhu derivátů v USA aj. 
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Patrick Jenkins 
Five bitter pills 
Pět hořkých pilulek 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38340 (13.9.2013), p. 7 
Názory na reformy provedené v bankovním sektoru po pádu Lehman Brothers se liší. Podle kritiků 
nové předpisy představují jen dílčí opravy stávajících pravidel a nedokážou zabránit příštímu 
problému. V článku se rozebírá pět radikálních kroků, které by mohly posílit bankovní systém. 
 
M. Magomedov 
Garantii finansovoj stabil'nosti v Švejcarii 
Záruky finanční stability ve Švýcarsku 
Finansy, Sv. 2013, No. 6, s. 73-76 
Na úvod se v článku rozebírá fenomén bank, které jsou příliš velké na to, aby se nechaly padnout.      
V další části se popisují opatření, která byla ve Švýcarsku přijata k větší stabilitě finančního sektoru: 
požadavky na zvýšení vlastního kapitálu bank; vyšší požadavky na likviditu bankovních aktiv; 
požadavky na diverzifikaci rizik; požadavky na vnitřní politiku banky (tzv. "institucionální opatření"). 
 
Deutsche Bundesbank 
Gemeinsame europäische Bankenaufsicht - Erster Schritt auf dem Weg zur Bankenunion = 
European Single Supervisory Mechanism for banks - a first step on the road to a banking union 
Evropský jednotný bankovní dohled - první krok na cestě k bankovní unii 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 7, S. 15-34 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 7, p. 13-31 
Ke změně architektury dohledu nad bankami v eurozóně. Článek informuje o vytvoření evropského 
jednotného bankovního dohledu (SSM), který se skládá z Evropské centrální banky a národních 
dozorčích orgánů zemí eurozóny a je součástí vznikající bankovní unie. Zabývá se podněty k vytvoření 
bankovní unie a podrobně popisuje a vysvětluje technický a geografický záběr působnosti SSM, 
rozdělení úkolů mezi ECB a národní dohledové orgány, nová oprávnění k provádění činnosti pro 
úvěrové instituce, institucionální zajištění činnosti SSM, model dozoru i vztahy s EBA. Následně 
prezentuje hodnotící pohled na institucionální strukturu, vzájemné vztahy SSM a EBA i časový 
harmonogram a další jednání a kroky potřebné pro spuštění projektu bankovní unie. - Pozn. -- 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Giant reality-check : China's big banks 
Obří kontrola reality : velké čínské banky 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8851, p. 53-54 
Největší čínské finanční instituce jsou tak zblízka kontrolovány státem, že jsou vlastně ramenem 
ministerstva financí. Jsou chráněny před soutěží, v dobrých časech přinášejí obrovské zisky a ve 
špatných časech jim stát pomůže. Ale dohoda, díky které se "Velká čtyřka" čínských bank dostala na 
vrchol světové tabulky, už brzy nemusí platit. Stát už není tolik ochotný nalévat peníze do státních 
podniků na úkor domácností a soukromých firem. 
 
Petra Pelantová 
Investoři pod dohledem : kapitálový trh 
Euro, Sv. 2013, č. 36, s. 28-30 
K nové regulaci investičních společností v ČR prostřednictvím zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech (ZISIF) č. 240/2013 Sb. Zákon zavádí na českém trhu nové formy fondů, 
zjednodušuje procesy při jejich vzniku a registraci, ale zároveň rozšiřuje záběr regulovaných subjektů. 
Autorka rozebírá některé očekávané dopady změn na subjekty a investory, zejména v souvislosti          
s růstem počtu regulovaných subjektů, nově nastaveným limitem pro minimální výši investovaných 
prostředků v daném fondu a požadavkem větší diverzifikace. Věnuje se také kritickým ohlasům na 
úpravu zdanění fondů a dividend a s ním spojené odhadované ztráty státního rozpočtu. -- Viz také 
příspěvek v HN č. 181 (17.9.2013), s. 11. -- K přijetí zákonného opatření ohledně daně z dividend viz 
HN č. 188/2013 (26.9.2013), s. 1 a 16. 
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Vadym Volosovych 
Learning about financial market integration from principal components analysis 
Zjištění integrace finančních trhů prostřednictvím analýzy hlavních komponent 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 2, p. 360-391 
Autor zkoumá integraci kapitálových trhů u patnácti průmyslově vyspělých států za období 1875-2009 
za pomoci analýzy hlavních komponent (PCA). Tato metoda objasňuje více rozměrů integrace a 
umožňuje získat spolehlivější závěry ohledně vzorů finanční integrace než tradiční techniky.               
Z historického pohledu je trh se státními obligacemi nejaktivněji obchodovaným segmentem 
finančního trhu, primární data proto zahrnují řady výnosů dlouhodobých státních dluhopisů v národní 
měně za uvedené časové období obchodované v Londýně. Autor propočítává index integrace, 
kvantifikuje integraci trhů se státními obligacemi a její trendy a zkoumá potenciální určující faktory 
její dlouhodobé dynamiky. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla Measuring economic integration. 
 
Lending weight : the dangers of debt 
Váha dluhu : čím je dluh nebezpečný 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8853, p. 66-67 
Druhý ze série článků o finanční krizi se zabývá úlohou dluhu a vypořádání se s dluhy. Dluh byl jak 
příčinou tak důsledkem krize a zůstává i velkým důvodem k jejímu pokračování. Příspěvek rozebírá 
souvislosti mezi dluhem domácností, firem, bank i státu a zaměřuje se na otázku, kdy se dluh stává 
nebezpečným, přičemž vychází z empirických studií k této problematice. 
 
Blahoslav Hruška 
Můj dům, můj dluh : Irsko zvládlo zkonsolidovat své veřejné finance a banky, domácnosti se ale 
topí v nesplácených půjčkách 
Euro, Sv. 2013, č. 36, s. 45-47 
S ohledem na makroekonomické předpovědi irské ekonomiky se velkým problémem jeví stagnující 
vysoké zadlužení domácností a dlouhodobě nesplácené úvěry. Autor charakterizuje a rozebírá tento 
problém, postoj bank k neplatičům, dopad špatných úvěrů do bilancí bank a dotýká se i zavedení 
nových pravidel osobního bankrotu v Irsku. 
 
Mark Fehr ... [et al.] 
Münzen für Sonderlinge : Bitcoins 
Mince pro podivíny : bitcoiny 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 35, S. 58-60 
I když Spolkové ministerstvo financí před časem uznalo virtuální měnu bitcoin, nepředpokládá se její 
výraznější rozšíření. Příspěvek rekapituluje možnosti, důvody (např. anonymizace plateb), výhody 
(např. pro podnikatele) a rozsah dosavadního využití a připomíná, že účelem symbolického přijetí 
soukromé měny ministerstvem financí není podpořit úspěch binární měny, ale snaha podchytit 
spekulační zisky z bitcoinových obchodů. Zatímco v Německu vychází podpora bitcoinu spíše            
z okruhu idealistů, v USA našla uplatnění při realizaci nelegálních obchodů (online zásilková služba 
Silk Road) a zde je už patrný i tlak na prevenci rizik z titulu kybernetických měn, bitcoinové obchody 
a spekulace zde už dosahují značných rozměrů; digitální tolar, digitální nugety. 
 
William Baldwin 
Nejlevnější fondy 
Forbes, Sv. 2013, č. 9, s. 100-101 
Autor popisuje dynamický vývoj v segmentu tzv. burzovně obchodovatelných fondů (exchange-traded 
funds). První fond tohoto typu se objevil před dvaceti lety a dnes spravují tyto fondy jen v USA        
1,5 bilionu dolarů. Hlavní výhodou burzovně obchodovatelných fondů je jejich nízkonákladovost a 
transparentnost: většina z nich investuje na bázi jednoduchého pravidla - nakoupí finanční instrumenty 
přesně kopírující složení určitého indexu (např. S&P 500), které pak po dlouhou dobu drží. Fond 
zároveň emituje svoje vlastní akcie, jejichž výnos de facto kopíruje výnos zvoleného indexu. 
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Daniela Doležalová 
Některé aspekty delegace funkcí depozitáře z pohledu AIFMD a prováděcího nařízení 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 9, s. 258-261 
Nastínění motivace evropského zákonodárce k přijetí směrnice 2011/61/EU ("AIFMD") a nařízení     
č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012 ("Nařízení"); (chybný) koncept custody a sub-custody v AIFMD 
a Nařízení; příklady rozdílných právních úprav; přeshraniční řetězec nepřímého držení. - Pozn. 
 
Václav Lavička 
Obamův horký favorit Summers se nemíní dál ucházet o post šéfa Fedu 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 181 (17.9.2013), s. 16 
K hledání kandidáta na předsedu americké centrální banky (Fed) a k rozhodnutí bývalého ministra 
financí USA Lawrence Summerse neucházet se o tento post. Dále k šancím Janety Yellen, dosavadní 
místopředsedkyně Fedu, na tuto nominaci. 
 
Constantino Hevia and Juan Pablo Nicolini 
Optimal devaluations 
Optimální devalvace 
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 1, p. 22-51 
Zkoumání optimální odezvy měnové a devizové politiky na změny cen komodit, které ekonomika 
aktivně obchoduje na mezinárodních trzích. Studie analyzuje optimální reakci nominálního směnného 
kurzu na šoky směnných relací v jednoduchém modelu malé otevřené ekonomiky s frikcemi při 
nastavení cen. Tento model je schopen napodobit společné pohyby nominálního směnného kurzu a 
ceny exportu a ukazuje, že by se v případě malé otevřené ekonomiky významně závislé na exportu 
komodit měla větší pozornost věnovat koordinaci mezi měnovou a fiskální politikou (daněmi). -   
Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla "Policy responses to commodity price movements - 2", 
např. s. 52-91. 
 
Miroslav Zámečník 
Oslyšené ozvěny : pád čtvrté největší investiční banky v USA je a zůstane historickým milníkem 
v dějinách světové finanční krize 
Euro, Sv. 2013, č. 38, s. 46-48 
Při příležitosti uplynutí pěti let od pádu americké investiční banky Lehman Brothers a následného 
vývoje situace, který odhalil neuvěřitelný rozsah provázanosti globálního finančního systému, autor 
rozebírá předchozí signály krizového vývoje na trhu nemovitostí v USA, nárůstu objemu finančních 
derivátů navázaných na hypotéky a hodnotí záchranný plán amerického ministerstva financí a 
centrální banky a rekapitalizaci ohrožených finančních institucí. Následně pak porovnává rozdíly mezi 
EU a USA ve schopnosti reagovat na krizi a vyvozuje sedm morálních poučení z vývoje za uplynulých 
pět let. 
 
By Robin Harding 
Tale of the taper 
Příběh postupného ukončení 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38342 (16.9.2013), p. 9 
Americká centrální banka rozhoduje o tom, jak skoncovat s měnovou politikou, která vymezila reakci 
na finanční krizi na celém světě. Jedná se o zmírnění tempa, kterým Fed podporuje hospodářství 
formou tisku peněz k nákupu dluhopisů, což v současnosti představuje 85 mld. USD měsíčně. 
Kvantitativní uvolňování proběhlo celkem ve třech kolech a rozhodování o jeho ukončení není snadné, 
protože jsou stále pochybnosti o zdraví ekonomiky. -- Viz i článek How to taper safely: The Federal 
Reserve v čas. The Economist č. 8853 ze dne 14. 9. 2013, s. 14. 
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By Tracy Alloway 
The debt penalty 
Trest za dluh 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38338 (11.9.2013), p. 5 
Vzhledem k novým regulačním pravidlům i zkušenostem z finanční krize se velké banky z Wall Street 
tiše stáhly z obchodování s podnikovými dluhopisy, čímž snížily svá rizika. Objevili se však noví 
investoři - penzijní fondy a pojišťovny. Bankéři a správci aktiv varují, že v případě velkého tlaku na 
okamžitý prodej by mohly nastat problémy s likviditou. 
 
Matthieu Bussiere ... [et al.] 
The financial crisis: lessons for international macroeconomics 
Finanční krize: ponaučení pro mezinárodní makroekonomii 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 5, (2013) No. 3, p. 75-84 
Článek shrnuje dosavadní poznatky o vzniku a šíření globální finanční krize, přičemž důraz je kladen 
na možná vysvětlení přeshraničního transferu nákazy mezi jednotlivými finančními trhy. Autoři 
poukazují na narůstající hospodářskou provázanost vyspělých ekonomik, která se během sestupného 
období posledního hospodářského cyklu ještě posílila. Klíčový význam je přisuzován jak dlouhodobě 
narůstající globálnosti finančních institucí, tak specificky nízké kapitálové výbavě komerčních a 
investičních bank. Článek obsahuje také příspěvky k problematice státních bankrotů a vyhodnocení 
hospodářsko-politických reakcí vlád a centrálních bank na poslední ekonomický propad. 
 
Timothee Jaulin, Benjamin Nefussi 
The shadow banking system in the United States : recent developments and economic role 
Systém stínového bankovnictví v USA : současný stav a hospodářská funkce 
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 113, p. 1-8 
Stínové bankovnictví prodělalo po roce 2000 v USA výrazný růst a ve třetím čtvrtletí roku 2008 se 
celková aktiva zapojená do tohoto systému rovnala 145% HDP státu. Studie charakterizuje systém 
stínového bankovnictví, bankovní a finanční instituce, které jej tvoří, a zabývá se měřením jeho 
velikosti v USA. Následně pak zkoumá zmenšování stínového bankovnictví po vypuknutí finanční 
krize, snižování jeho podílu na financování reálné ekonomiky USA a analyzuje důvody tohoto stavu. 
Rozebírá faktory způsobující, že se úloha stínového bankovnictví poskytujícího alternativní investice 
institucionálním investorům snížila ve prospěch tradičního bankovního odvětví. - Pozn. 
 
By Peter Spiegel 
Third time lucky? The latest plan to rescue Greece 
Do třetice úspěšně? Nejnovější plán na záchranu Řecka 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38343 (17.9.2013), p. 7 
K očekávané třetí pomoci pro Řecko. Ta by mohla být finalizována v průběhu příštího roku. Kolem 
třetího řeckého programu se očekává tuhý boj, protože najít nové peníze pro Athény znamená jen 
půlku bitvy. V článku se popisují možné scénáře vývoje kolem záchrany Řecka v příštích měsících. 
 
Deutsche Bundesbank 
Unterschiede im Geldmengen- und Kreditwachstum im Euro-Raum und in einzelnen 
Mitgliedsländern = Differences in money and credit growth in the euro area and in individual 
euro-area countries 
Rozdíly v peněžním a úvěrovém růstu v eurozóně a v jejích jednotlivých zemích 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 7, S. 49-67 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 7, p. 47-63 
Charakteristika heterogenního peněžního a úvěrového vývoje v zemích eurozóny a jeho určujících 
faktorů. Odlišnosti současné situace na národní úrovni jsou dány zejména rozdílnými dopady finanční 
a dluhové krize na měnové finanční instituce (MFI) v jednotlivých zemích, příspěvek tedy zkoumá a 
porovnává peněžní a úvěrový růst v Německu a v okrajových státech eurozóny. K růstu peněžní 
zásoby M3 eurozóny a příspěvky jednotlivých zemí k tomuto růstu, úvěry a půjčky nefinančnímu 
soukromému sektoru zahrnuté do M3 na úrovni eurozóny i jednotlivých států, poměr úvěrů k HDP 
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vybraných zemí. Dále pak příspěvek shrnuje problémy, které tento vývoj přináší ve vztahu k jednotné 
měnové politice. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Christian Ramthun 
Welche Dosis, Doktor? 
Která léčba je správná, doktore? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 35, S. 16-21 
Odlišné postoje německých politických stran (v předvolebním období) k záchraně Řecka a eura. 
 
Michael Maisch 
Zu groß fürs Gefängnis 
Příliš velké na trest vězení 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 151 (8.8.2013), S. 26 
Kritický komentář absence nejen trestu, ale dokonce i trestního řízení v případě (podezření z) 
manipulací ve velkých mezinárodních peněžních institucích, které už nejsou jen "too big to fail", ale    
i "too big to jail" - což dokazuje, že zatím není vůle odstranit skutečné příčiny finančních krizí 
(nehledě na nepřípustnost vynětí určitých subjektů z dosahu právního systému). Libor, Isdafix. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
V. Klinov 
Aktual'nyje problemy ekonomičeskoj politiki SŠA 
Aktuální problémy hospodářské politiky USA 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 5, s. 129-143 
V článku se rozebírají problémy nízké zaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva v USA a 
rostoucí nerovnováhy při rozdělování příjmů a bohatství, které se vyostřily v průběhu recese v letech 
2008-09. Kriticky jsou hodnoceny přístupy k řešení těchto problémů pomocí fiskální politiky, 
vypracované oběma hlavními politickými stranami. 
 
K. Rjul' 
BP: Prognoz razvitija mirovoj energetiki do 2030 goda 
Prognóza BP pro rozvoj světové energetiky do r. 2030 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 5, s. 109-128 
Článek představuje hlavní teze třetí výroční zprávy "BP Global Energy Outlook 2030", která přináší 
pohled BP na pravděpodobný vývoj na globálních energetických trzích do r. 2030. Očekává se, že      
v letech 2011-2030 se světová poptávka po energii  zvýší o 36 %, zejména ze strany rozvíjejících se 
ekonomik. Ve zprávě se promítá změna očekávání co do dynamiky výroby jednotlivých zdrojů energie 
vzhledem k tomu, že rozvoj netradičních zdrojů pokračuje rychleji, než se předpokládalo. Tím se mění 
energetická bilance USA. Fosilní paliva však budou dále dominantní. 
 
Hans Christian Müller ... [et al.] 
Die Kosten des Krieges 
Válečné škody a náklady 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 172 (6.9.2013), S. 50-55 
Náklady, výdaje a škody z titulu ztrát na produktivitě v důsledku 1. a 2. světové války, války ve 
Vietnamu, války na Blízkém východě, 1. a 2. války v Iráku, balkánské války a války v Afganistánu. 
Nepřímé náklady (dlouhodobý propad hospodářské úrovně, zničená infrastruktura, péče o veterány atd.). 
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V. Zujev 
Faktory ekonomičeskogo razvitija i strukturnyje reformy v Rossii 
Faktory hospodářského rozvoje a strukturální reformy v Rusku 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 5, s. 56-72 
Příspěvek pojednává o strukturálních reformách v Rusku, zaměřených na vytváření příznivého 
institucionálního prostředí a podnikatelského klimatu a na zabezpečení makroekonomické finanční 
stability. Jako ukazatele globálních krizových jevů jsou zkoumány tendence trhu derivátů a ukazatele 
světového HDP a také globálního trhu fúzí a akvizicí. Je analyzována platební bilance Ruska a další 
makroekonomické ukazatele a vliv mezinárodního pohybu kapitálu a demografického faktoru na 
ruskou ekonomiku. Je navržen model řízení udržitelného růstu za účasti rozvojových institucí. - Pozn. 
 
Jarko Fidrmuc, Iikka Korhonen and Ivana Bátorová 
China in the world economy : dynamic correlation analysis of business cycles 
Čína ve světovém hospodářství : dynamická korelační analýza hospodářských cyklů 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 2, p. 392-411 
V situaci, kdy si Čína upevnila svoji pozici ve světové ekonomice, se ukazuje, že tendence vývoje 
hospodářských cyklů zemí mohou odrážet intenzitu obchodu a finančních vztahů těchto ekonomik      
s Čínou. Autoři prostřednictvím dynamické korelační analýzy zjišťují vzájemný vztah globalizace a 
hospodářského cyklu v Číně a ve vybraných zemích OECD. Mezi hlavní zjištění patří, že hospodářský 
cyklus v Číně je dost odlišný od zemí OECD (s výjimkou Jižní Korey) a že vzájemný obchod s Čínou 
snižuje míru synchronizace hospodářských cyklů u zemí OECD, což je v rozporu s předchozími 
zjištěními o pozitivním vztahu mezi obchodem a hospodářským cyklem. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky tematického čísla Measuring economic integration. 
 
Jiří Malý 
Makroekonomický vývoj Česka a Slovenska a proměny jejich vztahu k EU v letech 1993-2013 
Scientia et Societas, Sv. 9, (2013) č. 2, s. 3-24 
Článek přináší porovnání makroekonomického vývoje ČR a SR v průběhu dvaceti let existence 
samostatných států (soustředí se na hospodářský růst, HDP, cenovou hladinu, inflaci, nezaměstnanost, 
veřejné finance, vnější ekonomické vztahy a náklady práce). Ukazuje se, že v roce 2012 bylo 
Slovensko se svým 2% růstem HDP čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou EU, kdežto ČR se se 
svým 1,3% poklesem reálného HDP ocitla pod průměrem EU i eurozóny a zařadila se na 20. místo 
žebříčku zemí EU. Autor dále analyzuje rozvoj a změny pohledu na evropský integrační proces v obou 
zemích se zaměřením na měnové sjednocení v rámci EU. Srovnává také potenciální náklady a rizika, 
jež pramení v dluhové krizi eurozóny a vyplývají zejména z odlišné účasti na pomoci krizí postiženým 
státům. - Pozn. 
 
Jan Němec 
Německo dobylo Evropu. Šlo to i beze zbraní 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 38, s. 46-47 
Pohled na hospodářskou i politickou pozici Německa v současné Evropě. Ekonomická krize ukázala 
skutečné rozdíly mezi kondicí evropských ekonomik a hospodářská recese vynesla Německo do čela 
Evropské unie. Autor v příspěvku rozebírá příčiny silné ekonomické pozice Německa, pozitivní 
dopady ekonomické krize ve formě oslabení eura a nárůstu poptávky po státních dluhopisech na 
německou ekonomiku, ale zároveň upozorňuje na oblasti, které představují potenciální nebezpečí pro 
německé hospodářství (zastarávající infrastruktura, vzdělávací systém, nepříznivý demografický 
vývoj, vysoké ceny energií snižující konkurenceschopnost německých firem). 
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Deutsche Bundesbank 
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen für die 
Jahre 2013 und 2014 = Outlook for the German economy - macroeconomic projections for 2013 
and 2014 
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2013 a 2014 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 6, S. 13-24 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 6, p. 11-21 
Příspěvek nejprve charakterizuje stav německého hospodářství a hlavní faktory, které jej v roce 2012 a 
v prvním čtvrtletí 2013 ovlivnily. Dále seznamuje s hlavními předpověďmi vývoje globálního 
hospodářství a německé ekonomiky na léta 2013 a 2014 (oblast mezinárodního obchodu, směnných 
kurzů, cen komodit a vývoje úrokových měr). Následně rozebírá tendence vývoje německého 
hospodářského cyklu, jeho výhled a makroekonomickou prognózu Německa. Zaměřuje se zejména na 
růst zaměstnanosti, dynamiku nákladů práce a ceny práce, vývoj veřejných financí a fiskální 
rovnováhu. V závěru krátce hodnotí rizika predikovaného vývoje. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný      
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Slavoj Czesaný 
Pracovitý národ malé mořské víly 
Euro, Sv. 2013, č. 39, s. 48-49 
Autor charakterizuje makroekonomický vývoj Dánska, jež je příkladem země, která prokázala větší 
odolnost a menší zranitelnost vůči krizovým situacím díky nastavení svých hospodářských politik. 
Věnuje se silným stránkám dánské ekonomiky a jejich hlavním určujícím faktorům (velmi dobré 
výsledky trhu práce, flexikurita jako součást aktivní politiky zaměstnanosti, vysoká produktivita práce, 
expanzivní makroekonomická politika ve vnějších ekonomických vztazích, dobrá fiskální pozice, 
měnová politika a vlastní měna). Dále k očekávanému hospodářskému oživení v roce 2013. -- 
Informace o dánském penzijním systému viz čas. Ekonom č. 39/2013, s. 60. 
 
Dáša Hyklová 
Rupie na krunýři indické želvy : pád indické měny poškozuje domácí ekonomiku. Ze země 
odcházejí i zahraniční investoři 
Euro, Sv. 2013, č. 37, s. 42-45 
Pohled na současný makroekonomický vývoj Indie, pokles výkonnosti ekonomiky a pád kurzu rupie 
vůči dolaru. Srovnání výkonnosti hospodářství v prvním desetiletí 21. století s Čínou; problém 
chudoby a vládní program rozsáhlé potravinové pomoci; omezení zahraničních investic do 
průmyslové výroby a odliv kapitálu ze země; paralela s indickou krizí roku 1991; nutnost provedení 
liberálních hospodářských reforem. 
 
Je. Jasin ... [et al.] 
Sostoitsja li novaja model' ekonomičeskogo rosta v Rossii? 
Uskuteční se nový model hospodářského růstu v Rusku? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 5, s. 4-39 
Koncem r. 2012 a počátkem r. 2013 došlo v Rusku ke značnému zpomalení hospodářského růstu. 
Varianty hospodářské politiky, navrhované vládou, umožňují volbu mezi expanzivním a 
konzervativním scénářem, které v podstatě počítají s delším zachováním stávajících nedokonalých 
institucí. Podle odhadů autorů však nelze vytvořit nový růstový model bez spoléhání na soukromou 
iniciativu, bez rozvoje institucí tržní ekonomiky a investic do lidského kapitálu. Hnacími silami 
nového modelu hospodářského růstu se mohou stát dvě skupiny - "nový byznys" a "nová byrokracie". - 
Pozn. 
 
Ján Kováč 
SPPoľahlivá pasca : plynárenstvo 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 36, s. 16-18, 21 
K plánu a důvodům slovenské vlády získat stoprocentní kontrolu v polostátním plynárenském podniku 
SPP; dosavadní a výhledová akciová struktura, cenová politika. 
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Ondřej Schneider ; [rozhovor vedli] Petr Fischer, Julie Hrstková 
Svět krizi ustál i díky dalšímu zadlužování 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 179 (13.9.2013), s. 12 
Pět let po pádu investiční banky Lehman Brothers hodnotí ekonom O. Schneider krizový vývoj a 
zpomalení světové ekonomiky, osvětluje hlavní rozdíly mezi krizí ve 30. letech a tou poslední, věnuje 
se regulatorním opatřením vlád v souvislosti s krizí, systému globálního kapitalismu a v závěru 
shrnuje svoje očekávání budoucího hospodářského vývoje v Evropě. 
 
Pier Carlo Padoan ; [rozhovor vedl] Miroslav Zámečník 
Svět po shnilých bilancích : cesta k prosperitě vede přes inovace a školství, radí šéfekonom 
OECD Pier Carlo Padoan 
Euro, Sv. 2013, č. 39, s. 44-47 
V obsáhlém rozhovoru se náměstek generálního tajemníka a hlavní ekonom OECD P. C. Padoan 
vyjadřuje k tématům vývoje ekonomiky USA, hospodářského oživení v EU, rekapitalizace bank a 
fiskálním problémům s ní souvisejícím. Rozebírá potenciální růstové impulzy pro Evropu, strukturální 
reformy v Itálii a upozorňuje na některé problémy české ekonomiky. 
 
Slavoj Czesaný 
Švédsko prokazuje odolnost vůči krizovým situacím 
Euro, Sv. 2013, č. 35, s. 50 
Autor rozebírá pozitivní faktory ovlivňující současnou makroekonomickou situaci švédského 
hospodářství a podpůrné mechanismy ekonomického růstu od 90. let minulého století. Mezi silné 
stránky švédské ekonomiky řadí příznivou vnější ekonomickou rovnováhu, fiskální politiku, snižování 
daní, veřejných výdajů i státního dluhu. 
 
Konrad Fischer, Christian Schlesiger 
Total umkrempeln 
Úplně změnit systém 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 34, S. 28-29 
Návrh na systémovou změnu ve výběru silničního mýtného se v Německu objevuje jako součást 
předvolební kampaně i proto, že Německo (a např. Velká Británie) zatím na rozdíl od mnoha zemí EU 
nezavedlo mýtné pro osobní vozidla. Dopravní infrastruktura v Německu je léta podfinancovaná a je 
také patrná snaha přitáhnout k placení mýta cizince, kteří se na ujetých dálničních kilometrech podílejí 
šesti procenty. Mýtné pouze pro cizince by nebylo průchodné, protože by bylo diskriminační, a 
propojení mýta s úlevou na dani z motorových vozidel (DMV) je zřejmě nepřípustné z pohledu 
evropského práva. Pomoci by mohla systémová změna, protože od poloviny roku 2014 se přesouvá 
výběr DMV z místních finančních úřadů na stát. Problémem je ale finanční příjem, který v případě 
náhrady DMV vinětou poklesne v řádu miliard - a nastavení kompenzačního, tedy vyššího mýta, by 
nemuselo odpovídat požadavku EU na proporcionalitu poplatku. Navíc vinětové mýto neumožňuje 
odstupňovat příp. zvýhodnění pro auta podle množství zplodin. Příspěvek zmiňuje praxi výběru 
mýtného v dalších evropských zemích a také možnost ekologického mýta pro kamiony (na určitý 
časový interval) v zemích Beneluxu, Dánska a Švédska, které se dá aplikovat na osobní automobily a 
umožňuje potřebnou diferenciaci. Toll Collect, Ages. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Angela Cheptea 
Border effects and European integration 
Hraniční efekt a evropská integrace 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 2, p. 277-305 
Článek seznamuje s novou metodou měření obchodní integrace a kvantifikuje budoucí nárůsty 
mezinárodního obchodu v rámci regionu EU. Soustředí se na obchodní potenciál ve vazbě na "border 
effect" aplikovaný na obchod s průmyslovými výrobky mezi původními členy EU (EU15) a novými 
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členskými zeměmi ze střední a východní Evropy (EU12). Autorka prostřednictvím empirického 
modelu propočítává hraniční efekt v rámci skupin i mezi skupinami členských zemí EU a následně 
zjišťuje obchodní potenciál evropské integrace mezi EU15 a EU12. Zjištění naznačují, že ještě i po 
deseti letech regionální obchodní liberalizace je integrace zemí ze střední a východní Evropy               
s ostatními ekonomikami EU dva až třikrát slabší než integrace obchodu mezi zeměmi EU15. - Pozn. -- 
Tematické číslo Measuring economic integration. 
 
Eva Indruchová 
European Union member states outside the euro area: their legal status and approach towards 
the euro 
Členské státy Evropské unie mimo eurozónu: jejich právní postavení a postoj k euru 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 9, příl. The Lawyer Quarterly č. 3, s. 225-234 
Článek podává přehled o právním postavení členských států EU mimo eurozónu. Analyzuje rozdíly 
mezi členskými zeměmi s právem derogace a členskými zeměmi s trvalou výjimkou na zavedení 
společné měny (opt-out). Zabývá se rovněž přísným výkladem maastrichtských konvergenčních 
kritérií při hodnocení nových zemí usilujících o vstup. Zaznamenává nesoulad při hodnocení 
členských zemí z "první vlny" a nováčků - jako příklad je uváděna Litva. To nastoluje otázku principu 
rovného zacházení. Blížší pozornost je věnována Švédsku a Velké Británii. - Pozn. 
 
Martin Uebele 
What drives commodity market integration? : evidence from the 1800s 
Co je hnací silou integrace trhu s komoditami? : dokazování na základě dat za 19. století 
CESifo Economic studies, Vol. 59, (2013) No. 2, p. 412-442 
Empirické zkoumání "první vlny globalizace" v 19. století s cílem zjistit, jak se komoditní trhy 
integrovaly na domácí i mezinárodní úrovni. Studie analyzuje za pomoci víceúrovňového 
dynamického faktorového modelu časové řady cen pšenice v Evropě a USA od počátků 19. století do 
r. 1907 a měří stupeň národní a mezinárodní integrace atlantské ekonomiky na úrovni měst, 
jednotlivých států i seskupení států. Autor dokazuje, že načasování nárůstu společných cenových 
pohybů vyvrací tvrzení o primární důležitosti snižování dopravních nákladů prostřednictvím nových 
technologií, které bylo pokládáno za hnací sílu globalizace mezinárodního obchodu. Dokládá, že 
nejsilnější tlak na globalizaci v případě této komodity byl v první polovině 19. století, ne až po 
"dopravní revoluci" po roce 1850. Ukazuje se, že zdokonalení integrace komoditního trhu napomáhá 
nejen rozvoj infrastruktury, ale důležitější roli v ní hrají zejména politické podněty a postoje                
k faktorům jak jsou překážky obchodu a protekcionismus. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického 
čísla Measuring economic integration. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Norbert Häring 
Der überschätzte Indikator 
Přeceňovaný indikátor 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 153 (12.8.2013), S. 13 
Mnozí ekonomové nejsou nakloněni současné praxi posuzování míry konkurenceschopnosti podle 
jednotkových mzdových nákladů. Příspěvek přináší argumentaci, proč je indikátor jednotkových 
mzdových nákladů považován za problematický (např. Jesus Felipe, Utsav Kumar) a že není 
historicky doložitelný vztah mezi růstem a jednotkovými mzdovými náklady. Připomenuto je, že 
vnější konkurenceschopnost země či měnového regionu nezávisí tolik na mzdových nákladech             
v domácí měně jako spíše na směnném kurzu (Bart van Ark). Kaldorův paradox. -- Navazující článek 
na s. 13 krátce komentuje změnu stanoviska ECB k problematice jednotkových mzdových nákladů. 
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S. Andrjušin, V. Kuznecova 
Monetarnyje instrumenty regulirovanija pritoka inostrannogo kapitala 
Měnové nástroje regulace přílivu zahraničního kapitálu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 6, s. 45-58 
V článku jsou posouzeny výhody a omezení kontroly kapitálu a obezřetnostní regulace při zachování 
makroekonomické a finanční stability. V praxi regulátoři často využívají různé kombinace příslušných 
nástrojů ke zjištění a nápravě tržních selhání a externalit, které vznikají mezi finančními institucemi a 
mezi finanční sférou a reálnou ekonomikou a jsou vyvolány přílivem zahraničního kapitálu. Výběr 
nástrojů závisí na charakteru rizik, institucionálních omezeních země a hloubce vnitřního finančního 
trhu. Vzhledem k rozmanitosti rizik a neexistenci univerzálních nástrojů k řešení všech problémů, 
spojených s přílivem kapitálu, je zapotřebí soubor nástrojů, který se může v různých zemích lišit. - 
Pozn. 
 
B.A. Chejfec 
Novyje finansovyje instituty BRIKS 
Nové finanční instituce BRICS 
Finansy, Sv. 2013, No. 5, s. 17-21 
Rozvojem nových finančních institucí v rámci společenství BRICS se tyto země významně hlásí         
o aktivní účast na reformě světové finanční soustavy a budování nového ekonomického řádu. Mezi 
největší priority patří založení rozvojové banky BRICS a vytvoření zajišťovací finanční rezervy. Autor 
navrhuje založit v rámci BRICS i banku mezinárodních zúčtování. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Heike Anger 
Konzerne leichter abwickeln 
Snadnější likvidace v rámci koncernu 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 165 (28.8.2013), S. 6-7 
K návrhu německého zákona o usnadnění koncernové insolvence, který vytváří první právní základ 
pro koordinovanou likvidaci částí koncernu. Efektivnější průběh likvidace má zaručit možnost vést 
veškerá řízení u jednoho insolvenčního soudu (jediným insolvenčním správcem) a v případě, že 
nebude možná sanace podniku, předpokládá se vyšší kvóta uspokojování věřitelů. Koordinační řízení, 
koordinační správce, koordinační plán. 
 
Dieter Fockenbrock 
Mann, deutsch, Betriebswirt 
Muž, Němec, podnikový ekonom 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 173 (9.9.2013), S. 28-29 
Board Diversity Index; (kritéria) složení dozorčích rad koncernů/podniků akciového indexu DAX        
v Německu (kvóta žen/mužů, národnost, vzdělání, věk). 
 
Claire Crawford, Wenchao Jin and Helen Simpson 
Productivity, investment and profits during the Great Recession : evidence from UK firms and 
workers 
Produktivita práce, investice a výnosy v době Velké recese : na základě údajů o společnostech a 
pracovnících ve Spojeném království 
Fiscal studies, Vol. 34, (2013) No. 2, p. 153-177 
Důležitým znakem nedávné hospodářské recese ve Velké Británii je výrazný pokles reálného HDP 
spolu s relativně nízkým poklesem zaměstnanosti v daném období a tím pádem výrazným poklesem 
produktivity práce v celém hospodářství. Příspěvek prostřednictvím empirických dat o podnicích a 
jednotlivcích přináší nový pohled na tuto záhadu produktivity ("productivity puzzle") a zkoumá, jak se 
produktivita práce, investování podniků a ziskovost změnila v porovnání s předkrizovým obdobím. 
Zjišťuje, jak se chování a výkonnost firem s ohledem na změny produktivity práce, mzdy, 
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odpracované hodiny a práci na zkrácený úvazek lišily podle velikosti podniku. Výsledky ukazují, že 
množství těchto změn se výrazněji projevovalo v malých a středních podnicích. Jestliže změny 
považujeme za ukazatele hromadění pracovních sil ("labour hoarding"), pak se prokazuje, že malé a 
střední podniky hromadí pracovní sílu s větší pravděpodobností než velké podniky. - Pozn. -- Viz         
i další příspěvky zvláštního vydání časopisu o mikroekonomických důsledcích Velké recese. 
 
Christian Gleich 
Terrorlisten-Screening von Mitarbeitern : Notwendigkeit und datenschutzrechtliche Zulässigkeit 
Uplatňování screeningu seznamů teroristů u zaměstnanců : nezbytnost a přípustnost dle práva   
o ochraně dat 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 35, S. 1967-1970 
Podnikům v Německu není příliš známa povinnost porovnávat zaměstnané osoby s tzv. seznamem 
teroristů, který je definován dvěma evropskými nařízeními. Seznam uvádí osoby a organizace, jimž 
nesmí být poskytovány finanční prostředky v jakékoli formě, což se vztahuje i na veškeré platby 
poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci (pokud je na seznamu uveden). Porušení zákazu znamená 
pro podnik trestní postih. Příspěvek se zabývá sankcemi uplatňovanými vůči podniku v případě 
nedodržení stanovených povinností a vysvětluje důvody, proč je prověřování zaměstnanců 
zaměstnavatelem přípustné (s odkazem na příslušnou právní úpravu). BDSG/Bundesdatenschutzgesetz, 
AWG/zákon o obchodních vztazích se zahraničím. - Pozn. 
 
The entrepreneurial state 
Podnikatelský stát 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8851, p. 52 
Příspěvek se zaměřuje na významnou roli, kterou hrají vlády při vytváření inovativních podniků. 
Vychází z knihy Mariany Mazzucatové ze Sussex University "Podnikatelský stát". Jako příklad aktivní 
role státu je uváděna součinnost s firmou Apple. Nejúspěšnějším podnikatelským státem jsou podle 
Mazzucatové Spojené státy. -- Český překlad článku pod názvem Proč jsou některé státy úspěšnými 
podnikateli viz čas. Ekonom č. 36/2013, s. 32. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Petr Jedlička, Jaroslav Urban 
Analýza pojistného trhu 2012: vždy je co zlepšovat 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 3, s. 23-25 
Článek hodnotí vývoj vybraných odvětví pojistného trhu v roce 2012. Nejprve se zabývá situací          
u produktů neživotního pojištění - pojištění občanů, charakterizuje objem a tempo jejich růstu i vývoj 
průměrné škody u jednotlivých produktů. Dále se věnuje charakteristikám životního pojištění 
spojeného s investičním fondem a kapitálového životního pojištění a srovnání jejich vývoje. Následná 
část nahlíží na pojištění majetku z pohledu tří základních produktů (pojištění domácností, pojištění 
budov a staveb u obyvatel a pojištění majetku u podnikatelů) i s ohledem na dlouhodobější vývoj         
s vlivem katastrofických událostí. V závěru stručně shrnuje pozitivní trendy pojišťovnictví ve 
sledovaném období. -- Navazuje na příspěvek v č. 1/2013, s. 13-14. 
 
Ales S. Berk ... [et al.] 
CEE transition from PAYG to private pension : income gaps and asset allocation 
Přechod zemí střední a východní Evropy z průběžného důchodového systému k soukromým 
penzím : rozdíly v příjmu a alokace aktiv 
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 4, p. 360-381 
Autoři analyzují penzijní systémy vybraných zemí regionu střední a východní Evropy (ČR, Maďarska, 
Polska, Slovenska a Slovinska) s ohledem na dopady rychlého stárnutí populace na tyto tradiční 
systémy. Ukazují, že v návaznosti na současnou i předpokládanou demografickou dynamiku se vlivem 
fiskálních omezení dá očekávat výrazné snížení průběžně financovaných důchodů a že bez zavedení 
doplňkových penzijních plánů v průběhu aktivní zaměstnanosti hrozí mnoha osobám v důchodu 
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chudoba. Prohlašují, že tyto penzijní plány budou významně závislé na investičním rozhodování         
o alokaci aktiv, proto dále analyzují tři tradiční druhy aktiv s cílem poskytnout detailní simulaci 
optimální alokace aktiv z dlouhodobého hlediska. Zdůrazňují význam realizace státních programů 
finanční gramotnosti podporujících méně konzervativní, zato potenciálně ziskovější rozhodování         
o alokaci aktiv. - Pozn. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
EIOPA: konzultace k odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 3, s. 38-39 
Autor ukazuje roli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 
v oblasti tvorby nové legislativy EU - realizaci veřejných konzultací - jež předcházejí návrhům 
regulačních technických norem. Seznamuje s dokumentem EIOPA z července 2013, který se týká 
správných postupů dohledu, pokud jde o požadavky na znalosti a schopnosti distributorů pojistných 
produktů, a zajištění nezbytné přípravy na aplikaci IMD2. Charakterizuje odpovídající znalosti a 
schopnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, neustálý odborný rozvoj a teze k odpovídajícímu dohledu 
nad činností v oblasti neustálého odborného rozvoje. 
 
By Anne-Sylvaine Chassany 
Flying solo 
Samostatný let 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38337 (10.9.2013), p. 7 
Kanadské penzijní fondy se agresivně vrhají do obchodování, které pro ně dříve prováděly různé 
investiční fondy a společnosti. Začaly je následovat i důchodové a státní fondy z jiných zemí, čímž 
připravily investiční společnosti o tučné poplatky požadované za provedení obchodů. V článku jsou 
uváděny příklady úspěšných i méně úspěšných investic. 
 
H. Anger, D. Riedel, T. Sigmund 
Gute Rente, schlechte Rente 
Dobrý důchod, špatný důchod 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 169 (3.9.2013), S. 1, 4-5 
Komentář k rostoucímu rozdílu v dynamice zvyšování důchodů (zaměstnaců soukromého sektoru) a 
penzí (úředníků a zaměstnanců veřejných služeb) v Německu, náklady na financování penzí na úrovni 
státu, zemí a obcí v letech 1994-2011, příklady penzí učitelky, vojáka z povolání, soudkyně atd. a 
jejich navýšení od roku 2002 do roku 2012. - Příspěvek souvisí s předvolebním návrhem P. Steinbrücka 
na férovější systém starobního zabezpečení - vývoj resp. zvyšování penzí by nemělo být 
"nadproporční", ale mělo by se odvíjet podobně jako u důchodů. 
 
Martin Janíčko, Ashot Tsharakyan 
K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 3, s. 321-337 
Příspěvek představuje možné teoretické scénáře udržitelného vývoje důchodového systému v ČR bez 
jeho bezpodmínečné reformy ve směru celkové či částečné privatizace. Autoři nejprve rozebírají 
základní a často opakované ekonomické argumenty ve prospěch nutnosti penzijní reformy, dále se 
podrobně věnují vztahu mezi fungováním průběžného důchodového systému, potenciálním produktem 
a trhem práce. Tento vztah zachycují v teoretickém modelu OLG pro ČR a provádějí komparativní 
statiku s různým parametrickým nastavením uvažovaného systému. Výsledky ukazují, že vzhledem ke 
vztahu mezi participací na trhu práce a výnosy důchodového spořicího účtu je možno se domnívat, že 
právě zde je prostor pro úpravy systému, které by vhodně reagovaly na negativní demografický trend. 
V závěru autoři formulují základní hospodářsko-politická doporučení pro danou oblast. - Pozn. 
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Peter Thelen, Katrin Elger, Maike Telgheder 
Land der Simulanten? : die Kostenwächter der Krankenkassen 
Země simulantů? : dohled nad náklady nemocenských pokladen 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 160 (21.8.2013), S. 1, 4-5 
Efekt kontroly práceneschopných v Německu (Lékařskou službou nemocenských pojišťoven), rozsah 
a vyčíslení škod z titulu zneužívání nemocenské. Nastavení pracovního práva faktorem (dlouhodobé) 
pracovní neschopnosti (např. starší zaměstnanec překlene delší dobu k nároku na předčasný důchod 
spíše pomocí nemocenské než podporou v nezaměstnanosti). 
 
Tomáš Plhoň 
Přestárlé srdce Evropy : penzijní reforma 
Euro, Sv. 2013, č. 38, s. 30-31 
K plánům na zrušení druhého pilíře penzijního systému v ČR, které mohlo inspirovat opouštění 
modelu fondového spoření na důchod v dalších státech visegrádské skupiny (Polsko, Maďarsko, 
Slovensko). Osudy penzijní reformy v Polsku, Maďarsku a v SR. -- K tématu také příspěvek Konec 
penzistů ve střední Evropě v čas. Ekonom č. 39/2013, s. 55-59. 
 
Peter Thelen, Hans Christian Müller 
Robustes System 
Robustní systém 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 158 (19.8.2013), S. 10-11 
Systém a struktura sociálních příspěvků v Německu, progresivita daně z příjmů, degresivita příspěvků 
na sociální pojištění, výše resp. procentní podíl jednotlivých sociálních příspěvků v letech 1960-2013. 
 
Xénia Makarová 
Štát ako vedľajší zárobkový džob 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 33, s.16-18 
Zneužívání sociálních dávek v SR; růst nákladů na nemocenské dávky (převážně ze strany dlouhodobě 
nezaměstnaných), přilepšování k neoficiálnímu příjmu dávkou v hmotné nouzi, prodloužené čerpání 
rodičovského příspěvku na dítě (nepříznivý zdravotní stav dítěte), zneužívání invalidního důchodu. 
 
Taxing hard-up Americans at 95% : welfare and work 
95 %-ní daň pro Američany v nouzi : sociální zabezpečení a práce 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8852, p. 38-39 
Poslední velká sociální reforma se v Americe uskutečnila v r. 1996 za vlády prezidenta Clintona. Její 
výsledky byly působivé: počet osob na dávkách výrazně klesl, zaměstnanost vzrostla. V současnosti 
jsou však opět vyjadřovány obavy, že sociální systém znovu podporuje nečinnost. Příspěvek vychází 
ze dvou studií k této problematice. 
 
Marek Janšta 
Transformovaný vrabec v hrsti, nebo holub na střeše třetího pilíře? 
Profi poradenství & finance, Sv. I, (2013) č. 6-7, s. 20-22 
Ke změnám systému penzijního připojištění od roku 2013 (dle zákona č. 427/2011 Sb.). Součástí 
třetího pilíře jsou nyní transformované fondy pod správou nových penzijních společností a autor 
rozebírá zejména výhody a nevýhody spoření v transformovaných fondech, v účastnických fondech a 
případného přestupu do účastnických fondů. Krátce také hodnotí a srovnává výhody a nevýhody 
třetího pilíře ve vztahu k jiným formám investování. Doplněno modelovými příklady a doporučeními. -- 
Pohled na zhodnocení peněz v rámci fondů penzijního připojištění viz příspěvek v č. 4/2013, s. 28-29. 
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Andrea Haas 
Vermögensbestand der Pensionskassen stieg im ersten Quartal 2013 um  rund 7 % Entwicklung 
der Pensionskassenstatistik in Österreich und im Euroraum bis März 2013 
Stav majetku penzijních pokladen vzrostl v prvním čtvrtletí 2013 o cca 7 procent : vývoj ve 
statistice penzijních pokladen v Rakousku a v eurozóně do března 2013 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2013, Nr. 3.Q, S. 45-48 
Statistika k důchodovým pokladnám v Rakousku; počet pokladen a velikost/struktura majetku resp. 
investic (za období let 2007-2013) vč. porovnání se stavem penzijních pokladen v eurozóně. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Helena Čornejová 
ČMKOS: dogma, že růst minimální mzdy zvyšuje nezaměstnanost, v ČR neplatí 
Sondy, Sv. 2013, č. 9, s. 20-21 
Historie první aplikace minimální mzdy ve světě a v ČR, definice minimální mzdy dle Evropské 
sociální charty, země EU s nejvyšší minimální mzdou. Vývoj minimální mzdy a nezaměstnanosti        
v ČR v letech 2007-2013. 
 
Max Haerder, Hans Jakob Ginsburg, Christian Ramthun 
Ende der zwei Dogmen : Zuwanderung 
Konec dvou dogmat : přistěhovalectví 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 32, S. 20-24 
Vývoj imigračního práva v Německu v kontextu s trhem práce; zrušené bariéry (pracovní smlouva či 
úroveň vzdělání podmínkou přistěhovalectví), realizace směrnice EU-Blue-Card (pro vysoce 
kvalifikované pracovníky), nařízení o zaměstnávání odborných ("neakademických") pracovníků. 
 
Helvi Kinnunen, Petri Mäki-Fränti 
Labour supply and population cohorts : impact of the business cycle on labour market attachment 
Nabídka práce a skupiny obyvatel : vliv hospodářského cyklu na zapojení se do trhu práce 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 87, (2013) No. 3, p. 61-69 
Lidé různých věkových kategorií reagují na trhu práce rozdílně na cyklické trendy a změny v oblasti 
sociálního a důchodového zabezpečení. V článku se zkoumá, jak strukturální a cyklické faktory 
působící v ekonomice ovlivňovaly participaci na trhu práce u mužů a žen různých věkových skupin     
v posledních desetiletích a na základě výsledků je odhadováno, jak se bude participace na trhu práce 
vyvíjet v nejbližších letech (do roku 2020). Míra účasti na trhu práce (LFPR) mužů a žen je 
modelována na základě kohortního přístupu, jsou zkoumána data za roky 1989-2012 u skupin finských 
obyvatel narozených v rozmezí let 1930-1988. Pozornost je věnována faktorům ovlivňujícím LFPR    
u mužů a žen narozených v určitém roce, dále pak odlišnostem reakcí lidí na změny situace na trhu 
práce. Ukazuje se, že finanční krize z období 2008-2009 a následný hospodářský pokles více dopadl 
na odvětví zaměstnávající převážně muže a tím také na jejich zaměstnanost a účast na trhu práce. - 
Pozn. 
 
Carl Sjöström ; [rozhovor vedli] Tomáš Houdek a Cristina Muntean 
Měli bychom stanovit limity na výdělek také pro fotbalisty a filmové hvězdy? 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 8, s. 38-40 
Argumentace k vyplácení vysokých odměn v bankovním sektoru; vliv nové struktury odměňování na 
konkurenceschopnost bank, trendy odměňování v USA a Asii, bonus coby faktor finanční krize, role 
rizika v bankovních aktivitách, nutnost změn ve firemní kultuře bank. 
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Jaromír Zrutský 
Minimální a zaručená mzda 
Sondy, Sv. 2013, č. 9, příloha Právní servis s. 21-24 
Historie, definice a právní úprava minimální mzdy, zvýšení minimální mzdy od 1.8.2013. Definice a 
právní úprava zaručené mzdy (dříve minimální mzdové tarify), aplikace zaručení mzdy, přednostní 
postavení kolektivní smlouvy. Rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou. Úrovně zaručené mzdy      
v tabulkách. 
 
Zdeněk Budovec 
Odstupné podle ZP a zákona o úřednících 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 9, s. 26-30 
Nárok zaměstnance na odstupné (organizační změny, zdravotní důvody), vracení odstupného, 
odstupné při přechodu práv, smluvní odstupné. Odstupné ve veřejné správě (odstupné a další 
odstupné), důkazní břemeno při posuzování odstupného, plnění odstupného bez právního důvodu, 
odvody pojistného z odstupného, stanovení odstupného z pravděpodobného výdělku. 
 
Jiří Sládek 
Práci má 42 milionů Němců, každý šestý ale jen za 8 eur 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 183 (19.9.2013), s. 6 
Pohled na růst ekonomiky a zejména na situaci na trhu práce v Německu krátce před parlamentními 
volbami. Kritika struktury pracovního trhu, rozšiřování příjmové nerovnosti, pohled na minijobs a 
další omezené pracovní úvazky. Připojená tabulka přináší shrnutí předvolebních daňových plánů 
německých stran CDU/CSU, SPD, FDP, Zelených a die Linke. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2013  
Nová výše minimální mzdy od 1. srpna 2013. Praktická řešení k minimální mzdě. Právní jednání 
v personálních vztazích podle nového OZ. Daňová kontrola u zaměstnavatele. Minimální vyměřovací 
základ zaměstnance - chyby ve zdravotním pojištění. Mzdové a platové otazníky. Zaměstnanec a 
daňové přiznání z důvodu solidárního zvýšení daně. Postavení zaměstnance ve zdravotním pojištění 
(neplacené volno, neomluvená absence). 
 

Právo 
 
Jan Klesla, Jan Januš 
1. leden přinese největší změny za čtvrt století : nové občanské a obchodní právo 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 189 (27.9.2013), s. 17-19 
První část série článků připravených ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce a věnovaných novému 
občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Tento příspěvek upozorňuje na změny 
vstupující v platnost bezprostředně po 1. lednu 2014, dále se zabývá základními zásadami nového 
občanského zákoníku, autoři zdůrazňují svobodu při uzavírání smluv, ale i odpovědnost. Dále shrnuje 
novinky týkající se firem a postavení jejich managementu i pohled soudců na možné dopady               
v soudním rozhodování. 
 
Miloš Kocí 
Analysis of the cartel legislation and leniency programs in Germany and the Czech Republic 
Analýza protimonopolních zákonů a programy leniency v Německu a České republice 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 9, příl. The Lawyer Quarterly č. 3, s. 235-251 
Článek se zabývá aktuálním tématem vlivu soukromého vymáhání práva na úspěšnost leniency 
programů. Přitom hledá odpověď na otázku, jak by se mělo přistoupit k iniciativě Evropské komise 
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zaměřené na posílení soukromoprávního pilíře prosazování kartelového práva, aby se současně 
neoslabil veřejnoprávní pilíř. Dochází k závěru, že v současnosti nepředstavuje podpora soukromého 
vymáhání kartelového práva žádné nebezpečí pro leniency programy a že realizace právních institucí, 
které navrhuje Evropská komise a jež by zdůrazňovaly úlohu soukromého vymáhání, je žádoucí. - 
Pozn. 
 
Hana Manová 
Elektronické uzavírání pojistných smluv ve světle nového občanského zákoníku 
Pojistný obzor, Sv. 90, (2013) č. 3, s. 14-16 
Příspěvek se zabývá problematikou elektronické kontraktace. Autorka shrnuje českou právní úpravu 
elektronicky uzavíraných pojistných smluv a novinky, které v této oblasti přináší nový občanský 
zákoník, s cílem minimalizovat právní rizika uzavírání smluv za využití internetu. K pojmům smlouva, 
listina a k formálním požadavkům kladeným na uzavírání pojistné smlouvy ze zákona. K otázce 
zachování písemné formy smlouvy, k podpisu jednajících stran, k elektronickému a zaručenému 
elektronickému podpisu i k judikatuře ÚS ohledně elektronického podpisu. Shrnutí současné praxe 
uzavírání elektronických smluv pojišťovnami, jejich možných právních rizik a problematika 
dlouhodobého uchování elektronických dokumentů. - Pozn. 
 
Catrin Gesellensetter 
Kampf um das digitale Erbe 
Boj o digitální dědictví 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 154 (13.8.2013), S. 13 
V Německu roste tlak na novelizaci telekomunikačního zákona, který by dědicům umožnil přístup       
k virtuální pozůstalosti - požadované novince však zatím není nakloněno ani mininisterstvo 
spravedlnosti či ministerstvo hospodářství. Dědické právo sice stanovuje, že e-mailová konta či 
smlouvy s providery zůstavitele náleží dědicům, současně ale např. e-maily spadají pod ústavou 
chráněné komunikační tajemství a provideři často raději zruší celé uživatelské konto (což může třeba 
způsobit komplikace v obchodní činnosti v případě dědění podniku), než by riskovali postih - takže je 
nutné i nadále počítat se ztrátou důležitých údajů. Zůstavitelům se proto doporučuje, aby preventivně 
kontinuitu důležitých dat zabezpečili plánováním digitální pozůstalosti a využili např. nabízenou 
formu digitálního testamentu, který adresně stanoví možnost přístupu v případě nouze. 
 
Peter Mišúr 
Komise dokončila právní rámec pro jednotnou evropskou patentovou ochranu 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 9, s. 261-265 
Evropská komise předložila v červenci 2013 poslední z řady právních předpisů, které stanoví právní 
rámec pro celoevropskou patentovou ochranu, a sice aktualizaci nařízení o příslušnosti soudů a 
uznávání soudních rozhodnutí (nařízení Brusel I). Zavedením změn v pravidlech uznávání soudních 
rozhodnutí by tak byly připraveny legislativní podmínky pro zahájení činnosti Jednotného patentového 
soudu (Unified Patent Court, UPC). Ten by měl být společným soudem smluvních členských států a 
tedy součástí jejich soudních systémů, a to s výlučnou pravomocí ve věcech evropských patentů          
s jednotným účinkem a evropských patentů udělených podle Evropské patentové úmluvy. 
 
Petr Bříza 
Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 17, s. 580-589 
Navzdory přednosti mezinárodních smluv a unijního práva nachází nový zákon o mezinárodním právu 
soukromém (č. 91/2012 Sb.) své použití v některých podstatných oblastech. Určuje se podle něj 
příslušnost ve většině případů, kdy má žalovaný bydliště mimo EU; použije se i pro určení rozhodného 
práva pro vnitřní poměry právnických osob, některá jednostranná právní jednání, otázky porušení 
osobnostních práv a nově se explicitně řeší i úpadek s mimounijním prvkem. - Pozn. 
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Rainer Frank, Pavla Veselková, ve spolupráci s Patrickem Wolffem 
Přípustnost poplatků za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 15-16, s. 515-522 
Přípustnost poplatků za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele je mediálně 
diskutovaným "horkým tématem". Otázkou je, zda může být pro soudní praxi v ČR vzorem veřejnosti 
známý rozsudek Spolkového soudního dvora (ze dne 7. 6. 2011, sp. zn. XI ZR 388/10), a zda účtování 
poplatků za  správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele je v rozporu s českou a/nebo 
evropskou právní úpravou. - Pozn. 
 
Zuzana Smítková 
Smluvní pokuta podle nového občanského zákoníku : úprava platná od příštího roku sjednocuje 
pravidla doposud zařazená do občanského i obchodního zákoníku 
Euro, Sv. 2013, č. 35, s. 53 
Poznámky k právní úpravě smluvní pokuty v novém občanském zákoníku (§ 2048 až § 2052). 
 
Tomáš Richter 
Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 9, s. 241-256 
Článek se věnuje zástavnímu právu jako v praxi nejdůležitějšímu instrumentu věcněprávního zajištění 
dluhů tak, jak jej upravuje nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) a některé související právní 
předpisy či jejich návrhy. V první části text předkládá dílčí empirické údaje o používání zástavního 
práva na úvěrovém trhu, dále popisuje základní parametry zástavněprávních vztahů a způsoby zřízení 
zástavního práva ohledně nejdůležitějších druhů zástav a na závěr se věnuje vybraným pravidlům 
týkajícím se realizace zástavního práva a zániku zástavního práva. - Pozn. -- Článek navazuje na 
předchozí autorův text o obecných otázkách nové právní úpravy zajištění dluhů, který vyšel                 
v Obchodněprávní revue č. 7-8/2013. 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Tim Hochgürtel 
Das künftige System der amtlichen Haushalsstatistiken 
Budoucí systém úředních statistik soukromých domácností 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2013, Nr. 7, S. 457-466 
Nová koncepce a cíle zaměření systému statistik soukromých domácností v Německu by měly 
zohlednit vyšší požadavky na statistické šetření: příspěvek popisuje základní model budoucího 
systému statistik soukromých domácností (metodika namátkových šetření a jejich aplikace, podstata a 
moduly základního modelu) a mj. rozsah (zvýšení) náročnosti průzkumů na straně domácností             
i zpracovatelů dat. EU-SILC, IKT. Wiesbaden Memorandum. - Pozn. 
 
Terezie Štyglerová, Michaela Němečková, Miroslav Šimek 
Stárnutí se nevyhneme 
Statistika & my, Sv. 3, (2013) č. 9, s. 34-35 
Seznámení se závěry projekce obyvatel České republiky do roku 2100, kterou v létě vydal Český 
statistický úřad. Podrobněji ke střední variantě projekce demografického vývoje: předpoklady 
projekce; faktor migrace; období s nejvýraznějšími úbytky obyvatelstva; změna věkové struktury; 
zvýšení průměrného věku obyvatel ČR; růst indexu stáří (v roce 2063 na sto dětí podle očekávání 
připadne 277 seniorů); počet obyvatel ČR dle jednotlivých variant projekce. 
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Sandra Klemt, Ralf Droßard 
Vierteljährliche Verdiensterhebung: neue Nutzer, neue Indizes, die neuesten Ergebnisse 
Čtvrtletní statistické šetření výdělků: noví uživatelé, nové indikátory, nejnovější výsledky 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2013, Nr. 8, S. 603-613 
Čtvrtletní interval šetření výdělků byl navržen v roce 2007 v rámci nové koncepce statistik                  
o výdělcích, což mj. mělo pokrýt nově vzniklou informační potřebu. Příspěvek ukazuje, které nové 
informace provedená statistická inovace přinesla, i to, že získala další uživatele právě z důvodu 
zvýšené výpovědní hodnoty údajů. Je popsána metodika zjišťování výdělků, koncepce turnusových 
namátkových šetření i důvody nově koncipovaného indexu reálných mezd. Prezentovány jsou 
výsledky statistických šetření: tj. nominální/reálný vývoj mezd v letech 2007-2013, úroveň výdělků    
v roce 2012, měsíční/týdenní/hodinové výdělky podle hospodářských odvětví/státu/zemí/vybraných 
odvětví služeb/kvalifikace. - Pozn. 
 
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová 
Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 3, s. 338-355 
Autoři se zaměřují na výběr a výpočet vhodných ukazatelů pro charakteristiku ekonomických a 
sociálních důsledků stárnutí populace a konstruují aktuální demografickou projekci vývoje populace 
České republiky (na základě údajů z roku 2012). Jako přesnější ukazatel socioekonomických důsledků 
stárnutí populace volí index sociálního zatížení (jeho hodnota udává, kolikrát více musí v průměru 
vyrobit produktivní osoba, než sama spotřebuje, aby bylo možno zajistit osobní potřeby dětí a mladých 
osob a jejich vzdělání i vyplácení důchodů a úhradu zdravotní péče). Nejprve seznamují s jeho 
konstrukcí a odhadují specifické míry a další parametry indexu sociálního zatížení pro českou 
populaci. Následně seznamují s výsledky scénářů projekce do roku 2100, rozebírají vývoj sociálního 
zatížení dle této projekce a poukazují na změny, které lze očekávat do budoucna z pohledu vývoje a 
stárnutí obyvatelstva. 
 

Účetnictví 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2013  
Postoupení pohledávky - účtování a smlouva. Účtování o zásobách periodickým způsobem B. 
Automobil v daňové evidenci. Účetní sankce. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 19/2013   
Aktuální informace - dopady zvýšení minimální mzdy od 1.8.2013. Dotazy: periodické prohlídky ve 
vazbě na noční práci, DPH a oprava vozu pro člena diplomatického zastoupení,  registrace k DPH při 
dovozu zboží z Anglie, zaměstnávání invalidního důchodce, prodej akcií zaměstnancům, zdanění 
odměny na funkci prokuristy, DPH a autobusová doprava, zdanění příjmů daňového rezidenta, vozidlo 
na leasing a úmrtí podnikatele, dohoda o srážkách z platu, účtování dohadných položek atd. 
 
č. 20/2013  
Aktuální informace - novely zákona o daních z příjmů a zákona o DPH schválené v roce 2013. 
Účtování důchodového spoření (2. pilíře) u zaměstnavatele. Ze zkušeností správců daně - účtování a 
přepočty měn v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům. Dotazy: bytová 
výstavba a příjmy z prodeje, penalizace stočného, DPH a projekční práce v Mongolsku, DPH a montáž 
topenářského systému v EU. 
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Veřejná správa 
 
Tomáš Plhoň 
Evropské dotace v ohrožení : Česko nestihne schválit zákon o úřednících. Bez něj nebude moct 
čerpat dotace z Bruselu 
Euro, Sv. 2013, č. 37, s. 36-37 
K absenci zákonem upravených podmínek pro pracovníky ve státní správě formou zákona o úřednících 
v Česku a o možném ohrožení čerpání peněz ze strukturálních fondů EU v příštím programovém 
období 2014-2020 (existence právní úpravy pro personální působení státních úředníků je jednou          
z předběžných podmínek pro čerpání evropských fondů). Kritický pohled na poslední vládní návrh 
zákona o úřednících; připomenutí opakovaného odkládání platnosti zákona o státní službě z roku 
2002; k nákladům na (reformu) státní správy. 
 
Karel Janda 
Obec vlastní majetek. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 9, s. 63-66 
Hospodaření a nakládání obce s vlastním majetkem (obec je subjektem vlastnického 
práva/veřejnoprávní korporací s právem vlastnit majetek), způsobilost svazků obcí vlastnit majetek. 
Výkon vlastnického práva, zákaz ručení obecním majetkem. Pravomoci statutárních měst (svěřování 
majetku města městským obvodům či městským částem). Nakládání s majetkem hlavního města 
Prahy, rozhodování zastupitelstva o majetkoprávních úkonech, rozhodovací pravomoci Rady hlavního 
města Prahy. Definice a klasifikace majetku obce; obecní nemovitosti. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Jan Hildebrand, Dorit Heß, Sven Prange 
Die Rechnung 
Vyúčtování 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 162 (23.8.2013), S. 46-50 
Přehled a odhady finančních rizik pro Německo z titulu krize eura a opatření na jeho záchranu, pohled 
na rizika z hlediska vlivu na spolkový rozpočet. EFSF, ESM, EFSM, KfW. 
 
M.V. Gračeva 
Dinamika i struktura raschodov federal'nogo bjudžeta Germanii 
Dynamika a struktura výdajů federálního rozpočtu Německa 
Finansy, Sv. 2013, No. 5, s. 69-74 
V analýze dynamiky a struktury výdajů federálního rozpočtu SRN v letech 2002-2016 jsou výdaje 
posuzovány ve třech částech (celkové výdaje podle funkční a ekonomické klasifikace a investiční 
výdaje podle funkční klasifikace). Přitom se porovnává skutečné plnění rozpočtu ve dvou minulých 
pětiletých obdobích (2002-2006 a 2007-2011) a finanční plán na následujících pět let (2012-2016). - 
Pozn. 
 
Věra Kameníčková 
Dluh obcí se pomalu zvyšuje 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 18, s. 21-22 
Obecní dluh v roce 2012, vývoj dluhu a meziroční porovnání v letech 2008-2012. Dluh obcí podle 
krajů, dluh obcí v přepočtu na obyvatele. -- K tématu viz též příspěvek na s. 12-14. 
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Kameníčková, Věra 
Municipality a finance : hospodaření obcí 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 18, s. 18-20 
Komentář k příjmům a výdajům obcí v roce 2012 (a porovnání s rokem 2011), skladba příjmů a 
důvody snížení daňových příjmů obcí, nedaňové příjmy, objem dotací. Struktura výdajů. Investiční 
dotace obcí. 
 
Eduard Komárek 
Rozpočtová skladba a její změny. 1. 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 9, s. 72-74 
Hospodaření ústředních orgánů státní správy a jejich organizačních složek, základní cíle a aplikace 
rozpočtové skladby. Analytický rámec rozpočtové skladby (hlediska třídění a členění). Novela 
vyhlášky o rozpočtové skladbě, problém rozšířené rozpočtové skladby, systém státní pokladny, IISSP. 
 
S.Je. Prokof'jev, D.S. Grišin, L.V. Šubina 
Sistema Chorus vo Francii : naznačenije, vozmožnosti, opyt vnedrenija 
Systém Chorus ve Francii : zaměření, možnosti, zkušenosti se zavedením 
Finansy, Sv. 2013, No. 6, s. 36-38 
Organický (ústavní) zákon Francouzské republiky "O finančních zákonech" (LOLF) z r. 2001; projekt 
Chorus jako součást LOLF, který má zvýšit efektivnost řízení státních financí a snížit rozpočtové 
výdaje; realizace projektu Agenturou pro informatizaci státních financí (AIFE), která je součástí 
Ministerstva hospodářství a financí. 
 
by Juan J. Cruces and Christoph Trebesch 
Sovereign defaults: the price of haircuts 
Státní bankroty: cena za haircut 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 5, (2013) No. 3, p. 85-117 
Článek na bázi empirických dat za posledních 40 let zkoumá dopady státních bankrotů, resp. 
restrukturalizace dluhu, na cenu a dostupnost dluhového financování bezprostředně po defaultu. 
Autoři se staví proti dosavadním empirickým poznatkům, které dokládaly, že finanční trhy velmi 
rychle odpouští a zapomínají. Jejich dataset z celkem 180 případů státních bankrotů ukazuje, že čím 
vyšší haircut při restrukturalizaci dluhu byl zvolen, tím vyšší výnos následně investoři po vládě 
požadují a tím déle také daná země zůstane zcela bez možnosti půjčit si na světových trzích. - Pozn. 
 
Jan Fischer, Barbora Strnadová 
Státní zaměstnanci by mohli dostat přidáno 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 171 (3.9.2013), s. 5 
K  návrhu rozpočtu ČR na rok 2014 a k optimistickým očekáváním ohledně růstu příjmů v příštím 
roce. Počítá se s navýšením celkových výdajů o 55 miliard a schodkem rozpočtu ve výši 110 miliard 
korun. -- K tématu rozpočtu pro rok 2014 viz také příspěvek v HN č. 172 (4.9.2013), s. 6-7. 
 

Životní úroveň 
 
Deutsche Bundesbank 
Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland : Ergebnisse der Bundesbankstudie = 
Household wealth and finances in Germany : results of the Bundesbank survey 
Majetkové a finanční poměry soukromých domácností v Německu : výsledky průzkumu 
Bundesbanky 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 6, S. 25-51 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 6, p. 23-49 
Příspěvek prezentuje výsledky detailního průzkumu majetkových poměrů a zadlužení domácností       
v Německu, který provedla Bundesbank v období mezi zářím 2010 a červencem 2011 (Private 
Haushalte und ihre Finanzen, PHF). Shrnutí výsledků naznačuje, že majetek průměrné německé 
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domácnosti je relativně nízký a rozdělení majetku je nerovnoměrné (v porovnání s dalšími zeměmi 
eurozóny). Kromě rozdělení majetku a jeho určujících faktorů příspěvek také rozebírá skladbu 
majetku, úspory a tendence ke spoření domácností i problematiku zadlužení domácností. Text je 
doplněn obsáhlými statistickými tabulkami. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 

Ostatní 
 
Lara Sogorski 
Der nächste Bildungsstreit 
Blížící se spor o vzdělání 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 160 (21.8.2013), S. 11 
K myšlence povinného zabezpečení tzv. celodenních škol v Německu, které by umožnily lepší 
pracovní zapojení rodičů (matek), podpořily celistvější úroveň vzdělání a zabezpečily 
vzdělání/výchovu znevýhodněných dětí z rodin bez zájmu o vzdělání. Dosavadní podíl žáků                
v celodenních školách. Představy o financování nákladů na školy s celodenním provozem. 
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Daně 
 
27340 
Richard Eccleston 
The dynamics of global economic governance : the financial crisis, the OECD and the politics of 
international tax cooperation 
Dynamika globálního hospodářského řízení : finanční krize, OECD a politika mezinárodní 
daňové spolupráce 
Cheltenham : Edward Elgar, c2012, 188 s. : tab., grafy 
Nebezpečí mezinárodních daňových úniků již dlouho znepokojuje evropské státy s relativně vysokým 
daňovým zatížením, nicméně po rozvinutí finanční krize do vážné dluhové krize si snaha o zlepšení 
mezinárodního vymáhání daní a plnění daňové povinnosti získává širokou politickou podporu. Ve 
skutečnosti je ale dosažení a vymáhání mezinárodních daňových smluv velice obtížné, zejména proto, 
že si národní vlády brání svoje svrchovaná práva na zdanění a vynakládání veřejných prostředků dle 
domácích politických požadavků. Kniha přináší detailní analýzu jedné významné stránky mezinárodní 
regulace reagující na finanční krizi - mezinárodní daňové spolupráce - a jejím prostřednictvím zjišťuje, 
jak nedávná krize ovlivnila mezinárodní hospodářskou spolupráci, a hodnotí perspektivy jejího 
efektivního globálního řízení. Autor popisuje souhrnný vývoj mezinárodní daňové spolupráce              
z historického pohledu se zaměřením na výměnu daňových informací a předkládá teoretický pohled na 
dynamiku změn mezinárodního režimu. Zabývá se povahou a rozsahem problémů řízení oblasti 
mezinárodního zdanění a daňových úniků, iniciativou OECD "harmful tax competition" i domácí 
politikou v oblasti mezinárodní daňové spolupráce v USA a Švýcarsku. - ISBN: 978-1-84980-279-6 
(váz.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
27374 
Lubomír Mlčoch 
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot 
Praha . : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 137 s. 
Studie představuje kritický přehled ekonomických studií ke stavu současné rodiny, analýzu kulturních 
a sociálních důsledků její ekonomizace a náměty, které umožňují reflektovat současné proměny 
kulturního založení instituce rodiny. Názvy kapitol: Rodina jako instituce v dlouhodobé evoluci 
ekonomického systému; Rodina jako "firma" svého druhu: pokus o zahrnutí instituce rodiny do 
ekonomie; Hranice mezi rodinou a trhem: teorie vertikální dezintegrace rodiny; Neoklasická či 
"imperiální" ekonomie rodiny; Teorie institucionální změny rodiny: Hystereze závislosti konzumní 
společnosti a závislosti rodiny na pomoci státu; Některé rodinné důvody komunistické, poté sametové, 
a konečně liberální revoluce; Komparace "ideálních typů" pro-rodinných politik v evropsko-
americkém kontextu; Rodina a zabezpečování se na stáří: penze jako "substituce dětí kapitálem"? 
Meta-ekonomie: otázky stojící před a za výzkumem rodiny; Normativní otázky a pozitivní východiska 
z krize: metanoia člověka ekonomického. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-86729-84-8 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
27384 
Robert A. Jarrow, Arkadev Chatterjea 
An introduction to derivative securities, financial markets, and risk management 
Úvod do finančních derivátů, finančních trhů a řízení rizika 
New York : W.W. Norton & Company, c2013, xxxiii, 789 s. : tab., grafy, schémata, vzorce 
Obsáhlá vysokoškolská učebnice se zabývá tématem finančních derivátů (zejména z ekonomického 
pohledu), jejich užitím na finančních trzích a řízením spojených rizik (tržní riziko, úvěrové riziko, 
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riziko likvidity a provozní riziko). Jednotlivé kapitoly se věnují teoretickému vymezení, historickému 
pohledu a vývoji forwardových a future trhů, opčních trhů a trhů s úrokovými deriváty. Dále se 
zaměřují na obchodování a jeho strategie, termínové a opční kontrakty a detailní pozornost je 
věnována oceňovacím modelům i oceňování opcí (option pricing) a jeho historii. Autoři představují 
pokročilý model oceňování derivátů (derivatives pricing model) Heath-Jarrow-Morton (HJM), 
klasickou teorii oceňování opcí soustředící se na BSM (Black-Sholes-Merton) model, binomický 
model a další. - Pozn., příl., slovníček. - ISBN: 978-0-393-91307-1 (váz.) 
 
27373 
Dušan Šídlo 
Jak nás podvádějí : pravda o finančním trhu a penzijní reformě 
Praha : Aladin Agency, 2012, 207 s. . : il. 
Klamavé praktiky finančních institucí na finančním trhu. Podstatné skutečnosti doložené příklady        
v kapitolách: Pojednání o podvodech; O finančním trhu a finanční gramotnosti; Bankovní ráj; 
Neposlušné kampeličky; Investiční šarlatánství; Vychytralé pojišťovny; Umírající stavební spořitelny; 
Nevydělávající penzijní fondy; Finanční poradci nebo prodejci; Ostatní podvody na finančním trhu; 
Desatera finančně gramotného klienta; Malá encyklopedie finančních podvodů. - 1. vyd. - Obálkový a 
hřbetní název: Jak nás podvádějí, aneb, Pravda o finančním trhu a penzijní reformě. - ISBN: 978-80-
904345-2-3 (Aladin Agency : brož.) 
 
27341 
Roberto Ruozi, Pierpaolo Ferrari 
Liquidity risk management in banks : economic and regulatory issues 
Řízení rizika likvidity v bankách : ekonomické a regulační otázky 
Heidelberg : Springer, c2013, 54 s. : tab., grafy, schémata, vzorce 
Nedávná finanční krize zdůraznila potřebu účinnějšího řízení likvidity bankami a jejího monitorování 
za normálních i za stresových podmínek. Autoři se věnují problematice likvidity bank, důležitosti 
sledování likvidity a zmírňování s ní spojených rizik za účelem ochrany stability jednotlivých bank a 
spolehlivosti a dobrého stavu celého bankovního systému. Zdůrazňují význam rizika likvidity jako 
součásti řízení rizik. Nejprve přinášejí teoretickou analýzu rizika likvidity v závislosti na jejích 
hlavních ekonomických aspektech (oblast působení, časové vymezení, původ rizika a ekonomický 
vývoj události), dále formulují a vymezují modely měření rizika prostřednictvím rozpoznání ukazatelů 
monitorování, technických aspektů a organizačních procesů a struktur. Následně pak zkoumají novou 
mezinárodní regulaci a dohled, který postupně zavede společný rámec pro řízení rizika likvidity          
v bankách a globální standardy likvidity (LCR, NSFR), a upozorňují na hlavní důsledky tohoto 
dohledu pro vedení a hospodaření bank. - Pozn. - ISBN: 978-3-642-29580-5 (brož.) 
 
27370 
Libor Kyncl, Vladimír Týč 
Regulace finančních služeb online v Evropské unii : reader 
Brno : Masarykova univerzita, 2013, 567 s. 
Soubor základních právních předpisů EU upravujících poskytování finančních služeb a finanční trh 
obecně. Předpisy jsou rozděleny do oddílů: EU a zdroje práva EU (volný pohyb osob a služeb v EU), 
finanční trh obecně, regulace a dohled nad finančním trhem, internet, online služby a ochrana 
spotřebitele, ochrana osobních údajů, online kontrakce finančních služeb, harmonizace veřejnoprávní 
regulace finančních služeb, investiční služby online, platební služby online, elektronické peníze a 
virtuální peníze online, pojistné služby online, úvěrové služby online. - 1. vyd. - Na obálce nad 
názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. - ISBN: 978-80-210-6184-2 (brož.) 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

41 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
27366 
[manažer pojektu Jiří Malý] 
20 let samostatného Česka a Slovenska : porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU : 
souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře realizovaného v rámci projektu 
Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace 
Brno : Newton College, 2013, 138 s. : il. 
Témata přednesená na vědeckopopularizačním semináři, který se uskutečnil 19. dubna 2013 v Brně: 
Ekonomický vývoj samostatného Česka a Slovenska v souvislostech: makroekonomický vývoj, vztah 
k eurozóně a důsledky krize (J. Malý); Geneze ekonomických podmínek a faktorů rozdělení 
Československa a vývoj dvou nástupnických ekonomik (M. Šikula); Porovnávání postupů při 
transformaci směrnic EU do právních řádů ČR a Slovenska (P. Wawrosz). Srovnání 
makroekonomického vývoje obou států a jejich postojů k měnové integraci v EU (J. Malý); Proměny 
finančního sektoru v ČR a na Slovensku (K. Mráček). Záznam proběhlé diskuse. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-87764-00-8 (brož.) 
 
27337 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Colombia: economic assessment : OECD economic surveys 2013 
Kolumbie: hospodářské zhodnocení : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2013, 134 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zhodnocení hospodářské situace Kolumbie na základě zprávy z Economic and Development Review 
Committee OECD z prosince 2012. Doporučení OECD se týkají strukturálních změn, příjmové 
nerovnosti, výkonnosti trhu práce, oblasti vzdělávání, zlepšení produktivity a fiskálních opatření pro 
zvýšení kvality sociální a zdravotní infrastruktury. - ISBN: 978-92-64-17969-1 (brož.) 
 
27338 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
United Kingdom : OECD economic surveys 2013 
Velká Británie : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, February 2013, 115 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - hodnocení a 
doporučení. Britská ekonomika se zotavuje z recese, nicméně zlepšení růstového potenciálu                 
z dlouhodobého pohledu a snižování nerovnosti zůstává jejími klíčovými problémy. K situaci a vývoji 
na trhu práce a problematice nezaměstnanosti, sociální politika a její hlavní změny v podobě Universal 
Credit a Work Programme, které jsou součástí vládní strategie k posílení sociální mobility. Dále          
k slabému růstu produktivity a k postupům pro zvyšování produktivity, ke zvyšování 
konkurenceschopnosti a ke změnám v oblasti zdanění. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-18234-9 
(brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
27365 
Filip Tesař 
Můžeme, chceme, dokážeme? : česká ekonomická, veřejná a kulturní diplomacie a Balkán 
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013, 218 s. : il. 
Možnosti české ekonomické diplomacie vůči balkánskému regionu. Zhodnocení potenciálu, popis 
aktuálních limitů a nastínění možností dalšího rozvoje ekonomických vztahů s Balkánem. Zhodnocení 
dosavadního vývoje česko-balkánských ekonomických vztahů v letech 2004-2011. Strategická 
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komunikace v českých vztazích s Balkánem (obraz ČR na Balkáně, společnost v ČR a na Balkáně, 
komunikační strategie pro tuto oblast). - Přílohy. - ISBN: 978-80-87558-09-6 (brož.) 
 
E-9491 
Karina Pohlová 
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2012 = Agrarian foreign trade yearbook 
2012 : (informační studie) 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2013, [107] s. : grafy, tab. 
Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi i obchodu na 
jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení z teritoriálního a komoditního pohledu. Analýza 
AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Zhodnocení v kontextu vývoje AZO celé 
EU. Posouzení konkurenceschopnosti na základě indexů zjevných komparativních výhod. - Obsahuje 
29 tabulkových příloh. - ISBN: 978-80-7271-202-1 (brož.) 
 

Právo 
 
E-9490VI 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Dědické právo v novém občanském zákoníku 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 15 s. : il. 
Propagační brožura informuje o nové koncepci dědického práva v novém občanském zákoníku, který 
nabude platnost 1.1.2014. Informace v brožuře vycházejí z platného stavu k 10.5.2013. - (brož.) 
 
E-9490V 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Náhrada újmy v novém občanském zákoníku 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 19 s. : il. 
Propagační brožura informuje o změně týkající se náhrady majetkové i nemajetkové újmy v novém 
občanském zákoníku, který nabude platnost 1.1.2014. Vysvětluje nové pojetí škody a nemajetkové 
újmy, vznik povinnosti nahradit škodu, způsoby náhrady škody, nemajetkovou újmu, další náhrady a 
případy vzniku škody. Informace v brožuře vycházejí z platného stavu k 10.5.2013. - (brož.) 
 
E-9490VIII 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Nový zákon o mezinárodním právu soukromém 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 7 s. : il. 
Propagační brožura informuje o nové koncepci zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém. Jeho cílem je především navázání kolizních norem na nový občanský zákoník. Informace 
v brožuře vycházejí z platného stavu k 10.5.2013. - (brož.) 
 
E-9490VII 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Nový zákon o obchodních korporacích 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 7 s. : il. 
Propagační brožura informuje o nové koncepci zákona č. 90/2012 Sb., který přebírá tu část stávajícího 
obchodního zákoníku, která se týká fungování obchodních společností a družstev. Informace v brožuře 
vycházejí z platného stavu k 10.5.2013. - (brož.) 
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E-9490I 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Obecná část nového občanského zákoníku 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 19 s. : il. 
Propagační brožura informuje o obecné části nového občanského zákoníku, který nabude platnost 
1.1.2014. Vysvětluje smysl a účel nového zákoníku, jeho jazyk, systematiku a některé další základní 
pojmy. Informace v brožuře vycházejí z platného stavu k 10.5.2013. - (brož.) 
 
27361 
Petr Tröster a kolektiv 
Právo sociálního zabezpečení 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxx, 290 s. 
Výklad obecných otázek práva sociálního zabezpečení, rozbor hlavních pojmů a základních právních 
institutů. Učebnice vysvětluje předmět práva sociálního zabezpečení, jeho vznik a vývoj, prameny, 
sociální práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení, vztah českého práva 
sociálního zabezpečení k právu EU, právní skutečnosti a právní vztahy, odpovědnost, financování, 
zdravotní, nemocenské, úrazové a důchodové pojištění, státní sociální podporu, dávky pěstounské 
péče, sociální pomoc, doplňkové důchodové systémy, organizaci uspořádání a  řízení v sociálním 
zabezpečení. Právní stav publikace je k 1. březnu 2013. - 6. podstat. přeprac. a aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-473-5 (váz.) 
 
27363 
Luboš Jemelka 
Princip subsidiarity správního řádu 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxii, 312 s. 
Rozsah použití obecného předpisu o správním řízení v jednotlivých správních řízeních a jiných 
postupech správních orgánů v minulosti i současnosti. Praktické i právně teoretické pohledy na české 
správní řízení v kapitolách: Základní pojmy; Předchozí právní úprava a vývoj správního procesu; 
Obecně k působnosti a používání správního řádu; Uplatnění správního řádu na vybrané právní 
předpisy (vztah k daňovému řádu, k zákonu o přestupcích, ke stavebnímu řádu a k zákonu o státní 
kontrole). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-479-7 (brož.) 
 
E-9490IV 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Rodinné právo v novém občanském zákoníku 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 19 s. : il. 
Propagační brožura informuje o změně týkající se začlenění rodinného práva do nového občanského 
zákoníku, který nabude platnost 1.1.2014. Vysvětluje pojmy manželství, manželská majetková práva, 
příbuzenství, osvojení, vyživovací povinnost aj. Informace v brožuře vycházejí z platného stavu          
k 10.5.2013. - (brož.) 
 
E-9490II 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Smluvní právo v novém občanském zákoníku 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 23 s. : il. 
Propagační brožura informuje o změně týkající se sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do 
jednoho právního předpisu - nového občanského zákoníku, který nabude platnost 1.1.2014. 
Vysvětluje, které smlouvy se řídí novým zákoníkem, popisuje hlavní zásady, konkrétní změny            
v obecné části smluvního práva a změny u jednotlivých smluvních typů. Informace v brožuře 
vycházejí z platného stavu k 10.5.2013. - (brož.) 
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27360 
David Bohadlo, Lukáš Potěšil, Jan Potměšil 
Správní trestání z hlediska praxe a judikatury 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xiv, 206 s. 
Správní trestání, správní delikt a zásady a limity správního trestání. Prameny správního práva 
trestního. Hmotněprávní úprava správního trestání (vymezení přestupku, sankce a ochranná opatření, 
jiné správní delikty). Procesní úprava správního trestání. Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech 
správního trestání. Výběr z judikatury. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-413-1 (brož.) 
 
E-9490III 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti ČR 
Věcná práva v novém občanském zákoníku 
[Praha] : Ministerstvo spravedlnosti ČR, [2013], 18 s. : il. 
Propagační brožura informuje o změně týkající se věcných práv v novém občanském zákoníku, který 
nabude platnost 1.1.2014. Vysvětluje, co jsou věcná práva a co je pro ně typické, přibližuje 
podrobnější úpravu držby a vlastnictví, začlenění bytového spoluvlastnictví do zákoníku, návrat práva 
stavby do občanského zákoníku, správu cizího majetku, novinky v zástavním právu aj. Informace       
v brožuře vycházejí z platného stavu k 10.5.2013. - (brož.) 
 
27364 
Jakub Kříž, Václav Valeš 
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xviii, 387 s. 
Historie církevního majetku v českých zemích, úsilí o legislativní řešení majetkového vyrovnání státu 
s církvemi po roce 1989. Vypořádání pohledem soudní judikatury. Komentované znění zák.                
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů. Související ustanovení a předpisy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-472-8 (váz.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
27368 
Anthony Giddens ; vydání revidované Philipem W. Suttonem ; [překlad Tereza Jiroutová Kynčlová ... 
et al.] 
Sociologie 
Praha : Argo, 2013, 1048 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty 
Základní učebnice ve svém oboru, ve které autor srozumitelnou a čtivou formou definuje klíčová 
témata a termíny z oboru sociologie. Výklad je doplněn konkrétními příklady. Jednotlivé kapitoly 
zasahují i do jiných oborů. Autor v tomto novém vydání klade důraz na výklad globalizace, migrace, 
genderu a sociální nerovnosti v rámci jednotlivých států i celé planety. Názvy kapitol: Co je 
sociologie; Kladení a zodpovídání sociologických otázek; Teorie a perspektivy v sociologii; 
Globalizace a měnící se svět; Životní prostředí; Velká města a městský život; Sociální interakce a 
každodenní život; Cesta života; Rodina a intimní vztahy; Zdraví, nemoc a postižení; Stratifikace a 
sociální třídy; Chudoba, sociální vyloučení a sociální podpora; Globální nerovnost; Sexualita a gender; 
Rasa, etnicita a migrace; Náboženství; Média; Organizace a sítě; Vzdělání; Práce a ekonomický život; 
Zločin a deviace; Politika, státní správa a sociální hnutí; Národy, válka a terorismus. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-257-0807-1 (brož.) 
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27339 
joint report prepared by the European Commission and the Economic Policy Committee 
The 2012 ageing report : economic and budgetary projections for the 27 EU member states 
(2010-60) 
Zpráva o stárnutí populace pro rok 2012 : ekonomické a rozpočtové předpovědi pro 27 
členských států EU na období 2010-2060 
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012, 408 s. : tab., 
grafy, rámečky, schémata 
Společná zpráva DG ECFIN a Výboru pro hospodářskou politiku (jeho AWG - Ageing Working 
Group) analyzuje ekonomické a rozpočtové důsledky demografického vývoje v zemích EU                 
v dlouhodobém horizontu. Přináší aktualizované projekce rozpočtových dopadů stárnutí obyvatelstva 
do roku 2060 na základě dat z Eurostatu z roku 2010. Jednotlivé kapitoly rozebírají základní 
demografické a makroekonomické předpoklady dalšího vývoje, analyzují veřejné penzijní systémy, 
hodnotí dopad stárnutí populace na dynamiku penzijních výdajů a přinášejí projekce veřejných 
penzijních výdajů do roku 2060. Další výsledky projekcí se zaměřují na veřejné výdaje na 
zdravotnictví, na dlouhodobou péči, na vzdělávání a na zabezpečení v nezaměstnanosti. Autoři také 
přinášejí porovnání současných výsledků s údaji z předchozí Zprávy o stárnutí z roku 2009. Obsáhlá 
statistická příloha předkládá tabulky porovnávající údaje ze států EU a také shrnutí dat pro jednotlivé 
státy. - [4th edition] - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-79-22850-6 (brož.) 
 

Ostatní 
 
27367 
Peter H. Diamandis, Steven Kotler ; [překlad Václav Viták] 
Hojnost : budoucnost je lepší, než si myslíte 
Praha : Dokořán, 2013, 365 s. : il. 
Autoři ve své knize popisují, jak pokrok na poli umělé inteligence umožní v příštích desetiletích 
dosáhnout mnohem většího pokroku než za dvě předchozí století. Lidstvo bude schopno uspokojit 
základní potřeby každého člověka na planetě. Autoři rozdělili lidské potřeby na základní kategorie 
voda, potraviny, energie, zdravotní péče, vzdělání a svoboda a přehledně zkoumají pokroky, k nimž     
v každé z těchto oblastí v nedávné době došlo. Základem knihy je tedy přehled nejnovějšího vývoje 
základních špičkových technologií v jejich společenském a ekonomickém kontextu a rozbor dopadu 
jejich nasazení v globálním měřítku, které již probíhá nebo k němuž může rychle dojít. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7363-526-8 (váz.) 
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