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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 leniency program v evropském a 
českém soutěžním právu, veřejné podniky ve střetu zájmů, míra 
a rizikovost zadluženosti obcí v ČR v roce 2012, mezinárodní 
pohled na vývoj státní podpory exportu, srovnání zdanění daní 
z příjmů fyzických osob v ČR a Německu, obecné a koncepční 
trendy personalistiky ve státní správě, rozpočtové škrty a šetření 
ve vybraných evropských zemích, příjmy plynoucí z provozu 
fotovoltaické elektrárny a výdaje spojené s jejím pořízením, 
ručení příjemce zdanitelného plnění při úhradě na nezveřejněný 
účet, věcný aplikační rámec unijního práva v členských státech 
EU a návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články  
z německy psaného tisku na téma statistika stíhání trestných 
daňových činů a daňových přestupků v Německu, daňový pohled 
na elektronické platební prostředky na příkladu tzv. bitcoinových 
obchodů, rizika podniků činných ve VB z titulu britského 
antikorupčního zákona a důvody inflační neurózy Němců. 

Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se  
švédského bankovnictví, finančního poradenství, reakce EU na 
americký zákon FATCA, umožňující daňové službě IRS sbírat 
informace o účtech amerických daňových poplatníků 
v zahraničních bankách, příjmové nerovnosti v USA,  politicko-
úvěrového cyklu na příkladu eurozóny, udržitelnosti německých 
veřejných financí, analýzy velkých programů fiskálního vyrovnávání 
z minulých dnech, ideálního daňového systému, faktorů 
ovlivňujících úvěrové pohledávky ve střední, východní a 
jihovýchodní Evropě a faktorů ovlivňujících úspory domácností 
ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. 

Dva zajímavé slovenské články se vztahují k použití 
finančních derivátů při řízení veřejného dluhu a důsledků 
implementace SEPA (úhrada a inkaso) v SR od 1.1.2014. 

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek  
Jednotný bankovní dohled aneb Počátky bankovní unie.    

 
Vaše požadavky na plné texty článků i nové knihy rádi 

vyřídíme. 
  
 

Mgr. A. Sahánková 
       VO 3003 
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AKTUALITY     
 
Z produkce Ministerstva financí 
 
Makroekonomická predikce říjen 2013 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se 
čtvrtletní periodicitou v  odboru Finanční politika 
MF  ČR. Je publikována zpravidla v druhé polovině 
prvního měsíce každého čtvrtletí. Na internetových 
stránkách MF je dostupná na adrese:  
http://www.mfcr.cz/cs/verejnysektor/prognozy
/makroekonomicka-predikce 
 
 
 
Monitoring 
 
Speciální monitoring, tentokrát na téma  
Osobní bankrot jsme pro Vás připravili 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.  
 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila v posledním 
měsíci do svého knihovního fondu publikace  
 
27022/974 
Bankovnictví. Finanční konglomeráty. Praní 
špinavých peněz. Stavební spoření a další 
předpisy: redakční uzávěrka 19.8.2013 
 
27022/975 
Cenné papíry. Kapitálový trh. Investiční 
společnosti a fondy: redakční uzávěrka 1.9.2013 
 
 
Zajímavý dokument z roku 1923 je nově        
k  dispozici na intranetových stránkách Odborné 
knihovny MF: http://knihovna.mfcr.cz/historiemf.php 
a  rovněž na internetových stránkách, v  části 
Odborná knihovna MF www.mfcr.cz/assets/cs/ 
media/1923_Cesky-svet-Svetle-pamatce-Ministra-
Dra-Aloise-Rasina.pdf 
 
Český svět světlé památce ministra Dra. Aloise 
Rašína je název speciálního čísla ilustrovaného 
čtrnáctideníku Český svět, které obsahuje 
fotografie A. Rašína z jeho rodinného a 
veřejného života s krátkými komentáři.  
 
 

 
Otevírací doba Odborné knihovny MF 
v době od 23.12. do 31.12. 2013 
 
Ve dnech 23.- 31.12.2013  je Odborná knihovna 
MF uzavřena. Otevřena bude opět ve čtvrtek 2.1. 
2014. 
 
Všechny ostatní služby budou poskytovány 
obvyklým způsobem. Jejich stálá nabídka je 
k dispozici na intranetových stránkách oddělení 
3003 Finanční a ekonomické informace na 
adrese: http://knihovna.mfcr.cz/oknihovne.php 
V případě potřeby kontaktujte, prosím, 
zaměstnance e-mailem: knihovna@mfcr.cz 
nebo telefonicky: 257042588.  
 
 
 
 

 
 

 
Hezké Vánoce a šťastný nový 
rok 2014 Vám přejí pracovníci 
odd. 3003 
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Téma měsíce: Jednotný bankovní dohled aneb Počátky bankovní unie 
Ing. Martin Komrska 
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 
 

V říjnu tohoto roku došlo k formálnímu schválení jednotného bankovního dohledu (Single 
Supervisory Mechanism) nad systémově významnými bankami v eurozóně. Jedná se o jeden 
z klíčových pilířů tzv. bankovní unie, která má ambici do budoucna tvořit zeď mezi bankovním 
sektorem a státními rozpočty členských zemí. 

Postupnou evoluci legislativních opatření, která předcházela dnešní podobě bankovního dohledu, 
nalezneme v článku Vývoj právní regulace spojené s přijetím jednotného bankovního dohledu, který 
pro Daně a finance napsala Klára Kubáňová1. Z článku je patrné, že sjednocování bankovního dohledu 
je na evropské úrovni dlouhodobým procesem. Již tzv. první (1977) i druhá (1989) bankovní směrnice 
obsahovaly požadavek na harmonizaci základních standardů bankovního dohledu. Zásadní 
institucionální změnu pak v roce 2011 přineslo zavedení zcela nové úrovně evropského dohledu, 
kterou ve vztahu k bankovnictví představuje Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking 
Authority) a Evropská rada pro systémové riziko (European Systemic Risk Council). Ani jeden 
z těchto orgánů však není nadán pravomocí vydávat závazná rozhodnutí a soustředí se tedy spíše na 
zlepšení koordinace mezi jednotlivými národními regulatorními institucemi. 

Finanční krize však podle autorky ukázala na potřebu ještě užší integrace dohledových institucí, jejímž 
výsledkem je právě nedávno přijatá úprava koncentrující od roku 2014 dohled nad systémově 
významnými bankami eurozóny přímo do rukou Evropské centrální banky (ECB). Podle dosavadních 
odhadů se bude jednat o 200 až 300 největších bank eurozóny. Dohled nad menšími bankami bude za 
běžných podmínek stále ponechán národním autoritám, nicméně ECB bude mít pravomoc nařídit 
národním dohledovým autoritám, aby přijaly potřebná opatření, čímž dle Kubáňové fakticky ECB 
může intervenovat i do pravomoci národních dohledů. Zásadní otázka se vznáší nad samotnou 
podstatou centralizovaného dohledu – pokud je dosavadním národním dohledovým orgánům vyčítáno, 
že nebyly schopny včas rozpoznat a reagovat na případné problémy, bude touto schopností a rychlostí 
disponovat ECB, která na rozdíl od národních orgánů nezná specifika jednotlivých národních 
bankovních prostředí? 

Jak dále autorka článku zdůrazňuje, s centralizací dohledových aktivit je jednoznačně spojen nárůst 
rizika případného selhání daného regulátora. Pokud selže jeden národní dohledový orgán, důsledky 
nese finanční sektor dané země. Při selhání ECB jakožto regulátora hrozí důsledky pro celou 
eurozónu, potažmo Evropu, a jelikož s tímto selháním návrh vůbec nepočítá, případné řešení by opět 
bylo v rukou národních vlád, tak jak je tomu doposud. 

Článek z produkce Hospodářských novin Eurozóna hledá peníze pro své banky. Může se kvůli tomu  
i rozpadnout,2 popisuje zásadní dilema, kterému čelí Evropská centrální banka. Převzetí dohledové 
role pro systémově významné banky bude totiž předcházet komplexní posouzení kondice evropského 
bankovního sektoru včetně hodnocení kvality aktiv (asset-quality review), jež má odhalit potenciální 
nedostatky v kapitálové výbavě jednotlivých bank. Cílem těchto testů je především vnést ztracenou 
transparentnost do evropského bankovního systému. Otázkou však je, jak přísné mohou testy být, když 
stále není v Evropě ani elementární shoda nad podobou restrukturalizačního mechanismu, který by 
umožnil nedostatečně kapitálově vybavené banky sanovat. Podobně situaci popisuje také Simon Nixon 

                                                      
1 Kubáňová, K.: Vývoj právní regulace spojené s přijetím jednotného bankovního dohledu, Daně a finance,      
č.2-3/2013, str. 15. 
2 Hudema, M.: Eurozóna hledá peníze pro své banky. Může se kvůli tomu i rozpadnout, Hospodářské noviny,   
10. 10. 2013, str. 16 
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z Wall Street Journal:3 buď přistoupí ECB ke stress testům maximalisticky, odhalí veškeré slabiny, 
které současný bankovní systém má a bude se muset přistoupit k rozsáhlé rekapitalizaci, nebo zvolí 
minimalistický přístup, který identifikuje pouze symbolické chyby a posílí tak důvěru v bankovní 
systém, ovšem za cenu neočištění bankovního systému. Nixon odhaduje, že právě kvůli absenci 
mechanismu, který by po identifikaci ohrožených bank umožnil jejich rekapitalizaci, je politická 
podpora pro maximalistický přístup minimální. 

Úskalí spojená právě se vznikem restrukturalizačního mechanismu popisuje Alex Barker v článku 
Germany hardens stance on common eurozone safety net for banks.4 Hlavním tématem je spor, 
který přetrvává mezi Německem na jedné straně a většinou států eurozóny v čele s Francií na straně 
druhé. Německo, naposledy ústy svého ministra financí, Wolfganga Schäubleho, jednoznačně 
deklarovalo, že zapojení jakéhokoliv společného záchranného fondu je podmíněno předchozí realizací 
ztrát jak na straně akcionářů, tak také všech držitelů dluhopisů. Taková koncepce ale zatím nemá širší 
podporu, což jakákoliv další jednání komplikuje. Spor o podobu restrukturalizačního mechanismu tak 
stále naráží na odlišná očekávání ohledně podoby bankovní unie, která v článku Nestavějme 
bankovní unii od střechy popsal viceguvernér ČNB Mojmír Hampl.5 Zatímco tvrdé jádro eurozóny 
kolem Německa očekává od bankovní unie především disciplínu a více společných pravidel, „jih“ 
očekává od stejného projektu prostředky na uzdravení vlastního bankovního sektoru. 

Prezident německé Bundesbanky Jens Weidmann prezentuje v článku Banking Union, Properly 
Structured6 svůj pohled na opodstatnění a žádoucí podobu bankovní unie. Podle Weidmanna je forma 
podoby bankovní unie dobrým základem pro budoucí stabilitu monetární unie, ale zároveň 
upozorňuje, že je nebezpečné vnímat bankovní unii jako řešení současných problémů. Cílem bankovní 
unie by podle Weidmanna mělo být primárně oddělit potenciální problémy bankovního sektoru od 
veřejných rozpočtů. 

Weidmann nicméně současným diskuzím na téma bankovní unie vyčítá, že se soustředí pouze na 
přenos nákazy směrem od bankovního systému ke státním rozpočtům. Nikterak však neřeší riziko 
přenosu v opačném směru. Pokud vlády nejsou schopny hradit své závazky, znamená to pro bankovní 
sektor jakožto hlavního věřitele existenční problémy. První krok k řešení může ležet v silnější fiskální 
kompetenci evropských institucí, které by měly pravomoc trestat dlouhodobě fiskálně nezodpovědné 
členské státy. Weidmann spatřuje značné nebezpečí v představě, že bankovní unie bude pouze další 
cestou ke sdílení nákladů za nezodpovědně hospodařící státy. Tento postup řešení aktuální dluhové 
krize by podle něj představoval hrozbu pro dlouhodobou stabilitu eurozóny. Pro vyšší úroveň ochrany 
bankovního systému navrhuje Weidmann změnu regulace upravující investice do státních dluhopisů. 
Konkrétní podoba by mohla obsahovat horní strop na celkovou expozici bank vůči národním státům a 
požadavek nenulového kapitálového krytí těchto expozic. To by mohlo omezit dosavadní oblibu 
státních dluhopisů a snížit tak citlivost bank na případné státní bankroty. 

Jak naznačují výše uvedené příspěvky, ačkoliv je projekt bankovní unie již jednoznačně v pohybu, 
v Evropě dosud neexistuje a pravděpodobně ještě dlouho nebude existovat shoda nad optimální 
podobou tohoto zásadního integračního projektu. 

 

 

 

 

                                                      
3 Nixon, S.: Draghi Risks Having Worst of All Worlds in Banking Union; The odds are stacked against Mario 
Draghi in his effort to conduct a broad assessment of the euro zone’s biggest banks, Wall Street Journal 
(Online), October 27, 2013 
4 Barker A.: Germany hardens stance on common eurozone safety net for banks, Financial Times (online), 
October 15, 2013 
5 Hampl, M.: Nestavějme bankovní unii od střechy, Forbes, červen 2013, str. 18 
6 Weidmann, J.: Banking Union, Properly Structured, The International Economy, Winter 2013, str. 42-45 
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Daně 
 
J.J.A.M. Korving and L.W.D. Wijtvliet 
A consideration of the European Foundation 
K Evropské nadaci 
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 9, p. 491-496 
Spektrum forem právnických osob v EU by se mohlo rozšířit o Evropskou nadaci (Fundatio 
Europaea). V příspěvku se rozebírá navrhované nařízení k Evropské nadaci se zaměřením na daňový 
režim pro nový subjekt. - Pozn. 
 
Bob Michel 
Anti-avoidance and tax treaty overrride: Pacta sunt servata? 
Boj s daňovými úniky a nadřazenost daňových smluv: pacta sunt servata? 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 9, special issue, p. 414-419 
Otázka nadřazenosti smluv (treaty override) není nová, objevila se se sepsáním prvních daňových 
smluv. V příspěvku se naznačuje složitost otázky v kontextu rostoucího boje s daňovými úniky, 
vysvětluje se rozdíl mezi treaty override a střety o výklad. Dále je zmíněna případová studie o treaty 
override v Kanadě, je popsán přístup OECD k problematice ve zprávě z r. 1989 a jsou zmíněny 
koncepty Pacta Sunt Servanda a "Cíl a účel smlouvy". - Pozn. -- K problematice "tax treaty override" 
viz i další články v tomto monotematickém čísle časopisu. 
 
Xénia Makarová 
Daň z dlhopisov na rozuzlenie ešte čaká 
Trend, Sv. 23, č. 39, s. 50-51 
Avízo reformy zdanění investic v SR od roku 2015; změny ve zdanění cenných papírů od 1.7.2013 
(srážkovou daň nahradila povinnost přiznat daň prostřednictvím daňového přiznání) a předpokládaný 
návrat daňového režimu platného do 30.6.2013 od 1.1.2014. Přehled pravidel pro zdaňování investic, 
sazby daně z příjmů z nestátních dluhopisů; dodatečné povinné zdravotní odvody, odpočet uhrazeného 
zdravotního pojištění v daňovém přiznání. 
 
B. Chejfec 
Deofšorizacija ekonomiki: mirovoj opyt i rossijskaja specifika 
Zbavení ekonomiky vazeb na offshore centra: světové zkušenosti a ruská specifika 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 7, s. 29-48 
V článku se upozorňuje na to, jak daňové ráje ovlivňují řadu aspektů sociálně-ekonomického rozvoje 
Ruska. Jsou charakterizována přijatá a plánovaná opatření k odstranění vazeb ruské ekonomiky na 
daňové oázy ("de-offshorizace") s přihlédnutím k novým tendencím v politice mezinárodního 
společenství i jednotlivých zemí proti offshore centrům v letech 2009-2013. Je zdůrazněna nutnost 
systémového přístupu a jsou navržena konkrétní opatření, která pomohou podstatně zvýšit příjmy 
federálního rozpočtu a upevnit hospodářskou bezpečnost země. - Pozn. 
 
Christian Ramthun 
Die teuerste Wahl aller Zeiten 
Nejdražší volby všech dob 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 38, S. 20-25 
Volby do Spolkového sněmu v roce 2013, analýza stranických programů v oblasti daní a odvodů a 
politiky přerozdělování (a dopadů na jednotlivé typy domácností, majetné, podniky). 
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Jana Tepperová, Lucie Rytířová 
Discrimination in taxation of non-residents 
Diskriminace zdanění nerezidentů 
Acta VŠFS, Vol. 7, (2013) No. 2, p. 92-108 
Příspěvek se zaměřuje na zdanění nerezidentů z Evropské unie v ČR a jejich možnou diskriminaci      
z pohledu daně z příjmů. Poskytuje detailní komparativní analýzu zdanění českých daňových 
rezidentů a nerezidentů (jak zaměstnanců, tak OSVČ) a diskutuje otázku diskriminace při 
zohledňování daňového základu, odpočtů od základu daně, daňových sazeb, slev na dani, daňových 
povinností i s ohledem na povinné platby pojistného na sociální zabezpečení. Obsahuje také unikátní 
přehled počtu daňových nerezidentů v ČR v období 2004-2010 (dle údajů Generálního finančního 
ředitelství z roku 2012). Zjištění ukazují, že v oblasti daně z příjmů fyzických osob je naše národní 
legislativa v souladu s relevantními rozsudky Soudního dvora EU a je rovněž v souladu s principy 
posuzování daňové diskriminace z pohledu místa rezidentury (locational neutrality) a částečně             
i z pohledu konkurence daňových systémů (competitive neutrality). - Pozn. 
 
Pavel Matějka 
Doručování v praxi správy daní 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 10, s. 21-29 
Formy doručování písemností v oblasti správy daní; základní způsoby doručování (přednostní). 
Doručování prostřednictvím zásilky, specifika doručování fyzickým a právnickým osobám. 
Doručování do vlastních rukou. Doručování do vlastních rukou do datové schránky. Doručování 
zástupci. Uložení písemnosti v případě absence adresáta zásilky. Účinky doručení, neúčinnost 
doručení. Zvláštní případy doručování. Hromadný předpisný seznam. Prokázání doručení. 
 
Eva Fuchsová 
Environmental tax reform scenarios analysis 
Analýza scénářů ekologické daňové reformy 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 16, (2013) No. 3, p. 47-56 
Příspěvek se zabývá možnými pozitivními i negativními dopady ekologické daňové reformy na emise 
oxidu uhličitého, HDP a oblast zaměstnanosti v České republice na základě vybraných tří studií. 
Autoři těchto studií rozpracovali řadu různých scénářů a modelů ekologické daňové reformy a autorka 
se pokouší verifikovat závěry vybraných scénářů a nastínit nezbytné předpoklady jejího zavádění        
v ČR. Provádí také porovnání výsledků s dalšími referenčními skupinami států (visegrádská skupina 
zemí, pobaltské státy). V závěrečném shrnutí pak komentuje závěry analýzy a formuluje hlavní 
zjištění. 
 
Bas Jacobs 
From optimal tax theory to applied tax policy 
Od teorie optimálního zdanění k aplikované daňové politice 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 3, p. 338-389 
Studie přináší pohled na ideální daňový systém za použití teorie optimálního zdanění doplněné 
empirickými údaji. Tento náhled je aplikován na aktuální otázky daňové politiky týkající se 
progresivity daně z příjmů fyzických osob, návrhů zdanění kapitálových příjmů, zdanění bydlení a 
penzí, úlohy nepřímých daní, optimálních ekologických daní a korektivních daní na alkohol a tabák. 
Výběr témat je inspirován zejména diskuzemi o daňové politice v Nizozemsku, nicméně témata jsou 
významná i pro další státy. Autor poskytuje nápady pro fundamentální reformu daňového systému, 
která by mohla přinést zefektivnění současného systému a pomoci zvýšit daňové příjmy státního 
rozpočtu. - Pozn. 
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Martin Koelling 
Japan erhöht die Steuern 
Japonsko zvýší daně 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 190 (2.10.2013), S. 18 
Plánované zvýšení DPH v Japonsku z 5 na 8 procent (od 1.4.2014) umožní snížit daně podnikům, 
dopady těchto opatření by měly zmírnit veřejné stavební projekty, pomoc chudým rodinám, snížení 
daně z prodeje automobilů či podpora výstavby vlastního bydlení. 
 
Martin Děrgel 
Kniha jízd versus paušální výdaje na dopravu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 19, s. 2-9 
"Daňové úspory" v podnikání; podmínky využití výdajů na dopravu. Postup u knihy jízd (vlastní 
vozidlo, vozidlo v nájmu, vozidlo vypůjčené, vozidlo zaměstnance), příklady. Postup u paušálních 
výdajů na dopravu (výdaje prokázané/výdaje paušální, omezení pro využití paušálu, zkrácený paušál), 
příklady. 
 
Axel Jansen 
Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken : Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
im Vergleich mit den Empfehlungen des Mehrwertsteuerausschusses der EU 
Plnění v souvislosti s pozemky : změny prováděcího výnosu k DPH v porovnání s doporučeními 
výboru EU pro DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 62, (2013) Nr. 18, S. 693-706 
Pro plnění ve vazbě na pozemky jsou předpisy EU pro určení místa plnění nastaveny odlišně od 
ostatních služeb, zachován byl princip místa pozemku. Postup v případě plnění vázaných na pozemek 
je proto v rámci přeshraničních aktivit účastníků z různých členských zemí jiný, i ohlašování probíhá 
jinak než u ostatních služeb realizovaných v rámci EU. Vedle komplikací vyplývajících z určování 
místa je nutno v praxi řešit, co se považuje za plnění vázané na pozemek a jak je ve sporných 
případech vymezit. Autor prezentuje stanovisko EU i Spolkového ministerstva financí k této 
problematice, dále staré i nové předpisy a také hodnotí míru převzatých doporučení EU v prováděcích 
předpisech Spolkového ministerstva financí. - Pozn. 
 
Nalogovaja politika Rossii na 2014-2016 gody: osnovnyje napravlenija i plan dejstvij 
Daňová politika Ruska na léta 2014-2016: hlavní směry a akční plán 
Finansy, Sv. 2013, No. 7, s. 33-37 
Schválení Hlavních směrů daňové politiky Ruské federace na r. 2014 a plánovací období 2015 a 2016; 
prioritní cíl - vytvoření efektivní a stabilní daňové soustavy, která by zajišťovala rozpočtovou 
udržitelnost ze střednědobého a dlouhodobého hlediska; podrobná informace o plánovaných krocích. 
 
Václav Zíka 
Nová daňová smlouva s Lucemburským velkovévodstvím 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 43-49 
Informace o nové Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení 
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (momentálně je         
v legislativním procesu v obou zemích). Autor seznamuje s nejpodstatnějšími charakteristikami této 
mezinárodní daňové smlouvy, která upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány 
obou smluvních stran, umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu 
informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřujících k omezení případných 
daňových úniků a podvodů. Zabývá se osobním a věcným rozsahem smlouvy, definicemi, zdaňováním 
zisků podniků, dividendami, úroky a licenčními poplatky, zdaňováním příjmů fyzických osob               
z osobně vykonávané činnosti, zdaňováním příjmů z nemovitého majetku, zdaňováním zisků ze 
zcizení majetku a zdaňováním majetku, vyloučením dvojího zdanění a speciálními a závěrečnými 
ustanoveními. 
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Radim Boháč 
Novela zákona o daních z příjmů č. 80/2013 Sb. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 29-33 
Autor přibližuje novelu č. 80/2013 Sb. zákona o daních z příjmů a poukazuje na problematiku s ní 
spojenou. Jde o velmi stručnou novelu zákona, která je však z věcného a legislativního pohledu velmi 
zajímavá. Podstatou novely je zrušení části textu ustanovení § 18 odst. 4 písm. e), které bylo do 
zákona o daních z příjmů vloženo zákonem o tzv. církevních restitucích (č. 428/2012 Sb.). Autor 
shrnuje důvod a postup přijetí zákona č. 80/2013 Sb. a dále charakterizuje podstatu změny 
novelizovaného ustanovení zákona o daních z příjmu a přechodné opatření k tomuto zrušení. 
Poukazuje také na legislativně technické chyby zákona. - Pozn. 
 
Ludmila Dvořáčková 
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 11-14 
K legislativního vývoji daňové podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR. Přímá 
a nepřímá (daňová) podpora v letech 2009-2010; regulace nepřímé podpory výroby elektrické energie 
v oblasti daně z příjmů dle zákona č. 346/2010 Sb. od ledna 2011; zavedení odvodu z elektřiny ze 
slunečního záření zákonem č. 402/2010 Sb. v období 2011-2012; režim odvodu v současnosti (od 
30.5.2012) - dle nového zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie - ve kterém 
dochází zejména ke změnám základního principu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a ke změně 
podmínek pro osvobození příjmů; ke změně v metodice osvobození příjmů. 
 
Ivan Macháček 
Paušál u cestovních náhrad 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 19, s. 9-12 
Postupy a příklady stanovení paušálu u cestovních náhrad, daňové řešení paušálu u zaměstnance a 
zaměstnavatele. Stanovení denního paušálu, limit náhrady u paušálu. 
 
Josef Drbohlav 
Paušální výdaje po daňovém balíčku 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 9, s. 53-56 
Novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která je součásti tzv. daňového balíčku, přichází od 
r. 2013 s restrikcemi na poplatníky, kteří uplatňovali a mají zájem i nadále uplatňovat výdaje procentní 
sazbou. Článek informuje o výši výdajových paušálů, daňovém zvýhodnění a slevě na manželku, 
souběhu příjmů z více druhů činností, o kolik se letos může paušál prodražit aj. Řada příkladů. 
 
Eva Sedláková 
Příjmy plynoucí z provozu fotovoltaické elektrárny a výdaje spojené s jejím pořízením 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 15-18 
K osvobození příjmů z provozu fotovoltaické elektrárny a vedení účetnictví nebo daňové evidence do 
konce roku 2010, k příjmům plynoucím z provozu fotovoltaické elektrárny počínaje rokem 2011. 
Příjmy plynoucí z provozu zaměstnanci - poplatníkovi daně z příjmů. Změny v odpisech fotovoltaické 
elektrárny, k rezervám na opravu, k nájemnému při finančním leasingu solárních zařízení a k dalším 
daňovým výdajům. Doplněno příklady. 
 
Eva Sedláková 
Příjmy z autorských honorářů z hlediska daně z příjmů 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 19-25 
Autorka se věnuje daňové problematice autorských honorářů (z hlediska daně z příjmů) a ilustruje ji 
na řadě příkladů (příjmy autorů za příspěvky do limitu 7000 Kč, příjmy z autorských honorářů nad 
zákonný limit, daňové výdaje u příjmů z autorských honorářů, rozdělení honorářů na spolupracující 
osoby, snížení základu daně a daně z autorských honorářů, příjmy poplatníka ze závislé činnosti a 
současně z autorských honorářů, úprava základu daně při ukončení činnosti a při změně způsobu 
uplatňování daňových výdajů, příjmy ze zděděných autorských práv). 
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Václav Benda 
Ručení příjemce zdanitelného plnění při úhradě na nezveřejněný účet 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 3, s. 4-6 
Autor nejprve seznamuje s obecnými pravidly pro ručení příjemce zdanitelného plnění za 
nezaplacenou daň v návaznosti na nová opatření zaváděná novelou zákona o DPH s účinností od 
1.1.2013, zejména na zavedení institutu nespolehlivého plátce a na zavedení povinnosti oznámit 
správci daně čísla bankovních účtů, která plátce využívá pro ekonomickou činnost. Dále jsou 
podrobněji vysvětleny podmínky pro případné ručení při úhradě na nezveřejněný účet poskytovatele 
plnění. V závěru jsou shrnuty podmínky navazujícího zvláštního způsobu zajištění daně. Autor 
vychází také ze zveřejněné metodické informace GFŘ z března 2013, která aktualizovala a nahradila 
dřívější metodickou informaci k institutu ručení zveřejněnou v březnu 2011. 
 
Karel Janda 
Silniční daň 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 10, s. 3-7 
Silniční daň (výnos představuje daňový příjem Stáního fondu dopravní infrastruktury); právní úprava, 
předmět daně. Poplatník daně silniční, vozidla nepodléhající dani silniční, vozidla od daně 
osvobozená, platba daně v případě více poplatníků u téhož vozidla. Snížená sazba daně. Úprava 
daňové povinnosti v případě přestavby vozidla. Příklady. 
 
Martin Pech 
Správné ceny pro správný daňový základ - spojené osoby 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 20, s. 21-23 
Převodní ceny, praktický postup při stanovení správné ceny pro správný daňový základ (z pohledu 
správce daně). Prokazování daňové uznatelnosti (reálně poskytnuté plnění, podmínky uznatelnosti 
nákladů na předmětné plnění, podmínka ceny obvyklé, stanovení reálného nákladu/výnosu). -- 
Příspěvek je volným pokračováním příspěvku z DHK, č. 14-15 z 9.8.2013 (Převodní ceny - rizika a 
aktuálně požadovaná dokumentace). 
 
Lenka Němcová 
Srovnání zdanění daní z příjmů fyzických osob v České republice a Německu 
Daně a finance, Sv. 2013, č. 2-3, s. 25-31 
Historie daně z příjmů v ČR a v Německu, systém daně z příjmů v ČR a v Německu, zdanitelné 
příjmy, příjmy osvobozené od daně, daňové sazby. Informační povinnost o hlavních přímých daních 
mezi státy EU (eliminace daňových úniků). 
 
Taxing times : Japan and Abenomics 
Těžké časy : Japonsko a Abenomie 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8856, p. 46-47 
Japonský premiér Šinzó Abe ohlásil zvýšení spotřební daně z 5 na 8 % jako malý, ale důležitý první 
krok ke snížení vysokého státního zadlužení. Očekává se, že v r. 2015 dojde k dalšímu zvýšení daně 
na 10 %. Spotřební daň je první velkou zkouškou pro premiéra, který potřebuje, aby fungoval jeho 
hospodářský program označovaný jako "Abenomie". Kritici tvrdí, že zvýšení daně zastaví 
hospodářské oživení. -- Viz i článek Third arrow, please: Japan's economy na s. 12-13. 
 
Gerd Höhler, Anne Grüttner, Donata Riedel 
Teurer Luxus 
Drahý luxus 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 168 (2.9.2013), S. 8 
Na rozdíl od zemí jižní Evropy, které při hledání nových zdrojů pro fiskál sázejí na daň z luxusního 
zboží (příp. majetkové daně), v Německu situace odpovídá trendu dle zprávy OECD, která konstatuje 
ústup průmyslových zemí od zvláštních daní na jednotlivé produkty a přechod k všeobecnější dani      
z přidané hodnoty. V Německu dosahuje roční příjem z titulu DPH 142 mld. eur (výnosnější je pouze 
daň ze mzdy - 149 mld. eur), daň z luxusu ještě z dob Výmarské republiky se zachovala v podobě 
daně z kávy a daně ze sektu. Tyto dvě "starobylé" daně spolu s daní z piva a daní z destilátů 
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představují nevýznamné daně (tzv. Bagatellsteuern); na úrovni zemí se vybírá ještě daň z loterií, obce 
vybírají daň ze psů (dříve rovněž daň z luxusu) a nově zavádějí např. honební daň či daň z prostituce. 
Uvedeny jsou příklady daně z luxusu v Řecku, zmíněna je rovněž jednotná praxe spotřební daně          
z alkoholických nápojů, tabáku a minerálních olejů v průmyslových zemích, kde hrají roli důvody 
zdravotní či ekologické a také trend nových daní u osobních automobilů. 
 
Martijn Nouwen 
The gathering momentum of international and supranational action against aggresive tax 
planning and harmful tax competition : the state of play of recent work of the OECD and 
European Union 
Stále výraznější pokrok v mezinárodních a nadnárodních akcích proti agresivnímu daňovému 
plánování a škodlivé daňové soutěži : stav prací v rámci OECD a Evropské unie 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 10, p. 491-506 
Autor rozebírá současný stav globálních snah i úsilí EU řešit otázku agresivního daňového plánování a 
škodlivé daňové soutěže. Dochází k závěru, že v současnosti existuje nebývalý konsenzus mezi médii, 
veřejností, tvůrci daňové politiky, nevládními organizacemi a dalšími daňovými aktivisty ohledně 
nutnosti vyřešit tento jev, což vede ke stále větším opatřením a iniciativám na nadnárodní a 
mezinárodní úrovni. - Pozn. 
 
Alicja Brodzka 
The road to FATCA in the European Union 
Cesta k zákonu FATCA v Evropské unii 
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 10, p. 517-520 
Příspěvek se zabývá reakcí EU na americký zákon FATCA, který umožňuje daňové službě IRS sbírat 
informace o účtech amerických daňových poplatníků v zahraničních bankách. Po bankách a 
finančních institucích na celém světě se požaduje, aby shromažďovaly informace, jinak je jim uložena 
30 %-ní daň z kapitálových toků ze Spojených států. Článek se zaměřuje na povinnosti vyplývající      
z dodržování FATCA a také na související právní otázky, zejména pokud jde o ochranu dat. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten : Ergebnisse 2012 
Stíhání trestných daňových činů a daňových přestupků : výsledky za rok 2012 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 10, S. 29-32 
Statistika trestných daňových činů a danových přestupků v Německu za rok 2012; počet zahájených a 
uzavřených trestních a přestupkových řízení, počet rozhodnutí o pokutě (podle jednotlivých přestupků) 
a podíl jednotlivých přestupků na příjmech z titulu pokut. 
 
Zdeněk Kuneš 
Zákon o DPH - daňové doklady 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 9, s. 48-52 
Vzhledem k povinné implementaci Směrnice Rady 2010/45/EU, kterou došlo ke změně Směrnice 
Rady 2006/112/ES, se kterou je zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, plně harmonizován, 
došlo od 1. ledna 2013 v zákonu o DPH ke změně ve vystavování daňových dokladů, jejich 
náležitostí, zasílání a uchovávání. Hlavním cílem těchto změn je elektronizace při vystavování 
daňových dokladů, jejich zasílání a uchovávání. Článek informuje o provedených změnách na 
příkladech. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2013  
Dary jako nezdanitelná část základu daně z příjmů a zdanitelný příjem. Tvorba a čerpání rezerv 
v daňovém přiznání. Škody a daň z příjmů. Semináře a vzdělávací akce (z pohledu zákona o DPH, 
příklady z praxe).  
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Daňový TIP  
 
č. 22/2013  
Tiché společenství z právního, účetního a daňového pohledu. Daňové řešení vybraných 
zaměstnaneckých benefitů. Nákup domény a jeho daňové dopady. 
 
č. 23/2013  
Dvacetileté výročí spotřebních daní v českém daňovém systému a další změny tohoto zákona v roce 
2013. Daňové řešení dvou vybraných zaměstnaneckých benefitů (poskytnutí slevy při prodeji 
výrobků/služeb zaměstnavatele zaměstnanci a řešení firemní mateřské školky s umístěním dětí 
zaměstnanců). Ubytování v zahraničí pro manažera a jeho rodinu (uznatelné náklady na ubytování a 
služby). Účtování nákupu materiálu (mezi dvěma českými plátci DPH). 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
N. Gregory Mankiw 
Defending the one percent 
Obhajoba horního jednoho procenta 
The journal of economic perspectives, Vol. 27, (2013) No. 3, p. 21-34 
Přední americký ekonom Gregory N. Mankiw představuje vlastní pohled na problematiku rostoucí 
příjmové nerovnosti ve Spojených státech. Upozorňuje na skutečnost, že zatímco vysvětlení příjmové 
nerovnosti je otázkou ekonomickou, k hodnocení daného stavu již ekonomie nestačí. Rostoucí 
nerovnost může mít dle Mankiwa zcela přirozené vysvětlení spočívající v nárůstu poptávky po vysoce 
vzdělané pracovní síle v důsledku nárůstu technologicky náročné výroby. Příčina rozevírajících se 
nůžek by v takovém případě nebyla v nedostatečném přerozdělování, nýbrž v nedostatečném přísunu 
patřičně kvalifikované pracovní síly. 
 
Stephanie Schmitt-Grohé and Martín Uribe 
Downward nominal wage rigidity and the case for temporary inflation in the eurozone 
Strnulost nominálních mezd a důvod k dočasné inflaci v eurozóně 
The journal of economic perspectives, Vol. 27, (2013) No. 3, p. 193-211 
Autoři dospívají k závěru, že současná ekonomická stagnace periferních zemí eurozóny je důsledkem 
nominální rigidity mezd. Navrhují proto řešení skrze dočasně expanzivní měnovou politiku, která by 
krátkodobě porušila dosavadní inflační cíl ECB. Ačkoliv finanční krize v roce 2008 způsobila             
v jižních zemích eurozóny pokles agregátní poptávky, nominální mzdy s výjimkou Řecka nikde 
neklesají. V tom vidí autoři příčinu narůstající nezaměstnanosti a navrhují proto krátkodobě zvýšenou 
inflaci v podobě 4% růstu cenové hladiny po dobu pěti let. Cenová hladina by pro obnovení 
konkurenceschopnosti měla v jižních zemích narůst až o 23,3 %. - Pozn. 
 
Hans Christian Müller, Rolf Benders, Norbert Häring 
Forschung auf hohem Niveau : so entsteht das Volkswirte-Ranking. Medienstar Hans-Werner Sinn 
Výzkum na vysoké úrovni : tak vzniká klasifikace ekonomů. Hvězda médií Hans-Werner Sinn 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 168 (2.9.2013), S. 10-11 
Přehled věnovaný předním ekonomům německy mluvících zemí hodnotí jejich ekonomické aktivity a 
výzkum, popsána je metodika posuzování ekonomů. Zvláště je zdůrazněna profesní úroveň H.W. Sinna 
(šéf Ifo-Institutu v Mnichově), jehož odbornost a schopnost srozumitelné diskuze i argumentace 
výrazně ovlivňuje politické diskuze a přináší respekt médií. 
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Methods for all moments 
Metody pro všechny případy 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8858, p. 69 
Nobelovu cenu za ekonomii letos získalo trio Američanů - Eugene Fama, Robert Shiller a Lars Peter 
Hansen. Jeden je přesvědčený o efektivnosti trhů, druhý je známý svým jasnozřivým varováním před 
bublinou technologických akcií v 90. letech a bytového trhu na počátku nového tisíciletí. Třetí se 
proslavil vypracováním statistického postupu, který je známý jako zobecněná momentová metoda. 
Přestože přímo nespolupracovali, jejich výzkum spolu úzce souvisí. I přes zřejmé rozpory Fama a 
Shiller (spolu Hansenem) zjistili většinu toho, co ekonomie zatím může říci k cenám akcií. -- Viz         
i článek A very rational award: asset prices na s. 12-13. 
 
Marek Hudema 
Ovládá obchodníky na burzách zdravý rozum, nebo zvířecí pudy? : Eugene Fama, Lars Hansen 
a Robert Shiller, laureáti Nobelovy ceny za ekonomii 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 201 (15.10.2013), s. 19 
Letošními nositeli Nobelovy ceny za ekonomii se stali američtí ekonomové Eugene Fama, Robert 
Shiller a Lars Peter Hansen. Příspěvek seznamuje se závěry jejich teorií a empirických výzkumů, při 
kterých zjišťovali, na čem závisí ceny akcií a dalších cenných papírů a zda lze předpovědět chování 
finančních trhů, a upozorňuje na jejich protikladné výsledky. K Famově teorii efektivních trhů,           
k Shillerově důrazu na neracionální chování investorů a možnosti předpovědět výkyvy cen akcií,         
k výzkumu chování finančních trhů statistickou metodou GMM, kterou vyvinul Hansen. -- Viz také 
příspěvek v čas. Ekonom č. 42/2013, s. 21 a v čas. Euro č. 43/2013 (21.10.2013), s. 46-49. 
 
Miroslav Ševčík, Daniel Váňa, Michaela Ševčíková 
Politická ekonomie, hospodářská politika a hospodářské dějiny v rámci pedagogických a vědeckých 
aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé poloviny 20. století 
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 4, s. 333-353 
Autoři se zaměřují na politickou ekonomii a hospodářskou politiku jako vědní obory a následně 
podávají přehled ekonomického vzdělávání a ekonomické vědy na Vysoké škole ekonomické v Praze 
od jejího vzniku v roce 1953, přes reformní úsilí v 60. letech 20. století, normalizační 70. léta a 80. 
léta až po dynamickou přeměnu v 90. letech. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla             
k šedesátému výročí založení VŠE v Praze (okolnosti vzniku, udělované vědecké hodnosti, historie a 
vývoj jednotlivých vědních oborů aj.). 
 
Facundo Alvaredo ... [et al.] 
The Top 1 Percent in international and historical perspective 
Horní jedno procento z mezinárodní a historické perspektivy 
The journal of economic perspectives, Vol. 27, (2013) No. 3, p. 3-20 
Článek se zabývá analýzou vývoje podílu nejvyšší příjmové skupiny (nejvyššího jednoho procenta) na 
celkových příjmech ve Spojených státech amerických. Poté, co příjmová nerovnost do 70. let klesala, 
nastalo období opačného vývoje, kdy se podíl horního jednoho procenta na celkových příjmech více 
než zdvojnásobil z přibližně 9 % roku 1976 na 20 % v roce 2011. Podobný vývoj zažily také některé 
další vyspělé země anglosaského světa (Austrálie, Kanada či Velká Británie), byť v rozlišné intenzitě. 
Za hlavní determinanty výše uvedeného vývoje považují autoři změny v mezních daňových sazbách, 
kapitálových důchodech a vývoj vyjednávací síly na trhu práce. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Advice squad : financial consulting 
Poradenský tým : finanční poradenství 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8855, p. 61-62 
Ačkoliv během krize padlo mnoho gigantů z Wall Street, poradci, kteří jim našeptávali, z ní vyšli ještě 
silnější. V r. 2012 vykázal sektor finančního poradenství rekordní příjmy a za jeho odolností jsou tři 
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faktory: podniky potřebují poradce v době konjunktury i hospodářského poklesu; další podnět vychází 
od nástupu "velkých dat" - banky a investoři neustále vylepšují statistické modely a obchodní 
platformy; a konečně klienti potřebují objasnit řadu nových předpisů a poradit v oblasti rizik.             
V některých případech se klienty finančních poradců stávají i vlády. 
 
An appetite for junk : high-yield bonds 
Chuť riskovat : obligace s vysokým výnosem 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8858, p. 63-64 
Rozbor situace na trhu podřadných obligací. Podniky využívají rostoucí chuť investorů kupovat 
rizikové dluhopisy a trh roste - jeho celková velikost je odhadována na 1,7 bil. USD. Rozmach 
výnosných dluhopisů má svou příčinu i v rozšíření základny trhu - z USA se přenesl i do Evropy. 
 
Petr Kolev 
Analytici ČMKOS prognózují v roce 2014 inflaci do 1,8 % 
Sondy, Sv. 2013, č. 10, s. 20-21 
Hodnocení vývoje v inflace v roce 2012, výhled inflace v roce 2013 (hlavní faktory). Porovnání 
inflace v rámci EU. Předpokládaná inflace v roce 2014 pod vlivem stagnující ekonomiky. 
 
Simeon Kerr ... [et al.] 
Arab world : banking & finance 
Arabský svět : bankovnictví a finance 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38363 (10.10.2013), sep. sect. (4 p.) 
Po finanční krizi a regionálních nepokojích se zdá, že finanční sektor v arabských zemích má to 
nejhorší za sebou. V přehledu se rozebírá stav peněžního a kapitálového trhu v jednotlivých zemích, 
konsolidace bankovnictví, regionální strategie, projektové finance aj. 
 
Radek Bednařík 
Bankovní regulace bude o něco přísnější, ČNB ale potíže nečeká 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 205 (21.10.2013), s. 14 
K zavádění evropských požadavků na regulaci do českého bankovnictví. K pravidlům vycházejícím     
z nové evropské směrnice - kapitálová přiměřenost (minimálně 10,5 %) a nová struktura kapitálových 
požadavků. K očekávaným dopadům nových požadavků na české banky. -- Viz také komentář 
viceguvernéra ČNB na s. 11 a příspěvek "ČNB určila čtyři banky, jejichž pád by ohrozil Česko" na s. 1. 
 
Jan Němec 
Bankovní unie - kdo zaplatí za krachy? 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 43, s. 38 
K nové roli ECB v jednotném dohledu nad největšími finančními institucemi EU (zatím je povinný jen 
pro eurozónu) a zejména pak k problematice hledání shody ohledně jednotného restrukturalizačního 
mechanismu určujícího postup potenciální záchrany krachujících bank. K politickým sporům 
týkajícím se role daňových poplatníků/veřejných rozpočtů a majitelů a klientů bank při potenciální 
záchraně a stabilizaci bank. K plánovanému novému kolu zátěžových testů pro největší banky v EU na 
jaře 2014. Krátce k prolomení časových plánů na kompletní zavedení bankovní unie. 
 
Calling to accounts : making banks safe 
Volání k zodpovědnosti : aby byly banky bezpečnější 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8856, p. 68-69 
Málokdo oponuje tvrzení, že to byly banky, které před pěti lety spustily krizi, ale v otázce toho, jak dát 
věci do pořádku, panuje značný nesoulad. Poslední ze série článků o finanční krizi hledá nejlepší 
způsob, jak učinit banky bezpečnější, aniž by se současně zablokovalo úvěrování. 
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Alena Dvořáková 
Co přináší návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 10, s. 287-290 
Dne 26. června 2013 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady         
o evropských fondech dlouhodobých investic, jehož hlavním cílem je usnadnit  přístup k fondům 
dlouhodobého investování a tím podpořit dlouhodobé investice do reálné ekonomiky. Navrhované 
nařízení zavádí nový typ investičního fondu, tzv. evropský fond dlouhodobých investic (ELTIF), jehož 
cílovou skupinou je široká investorská veřejnost, která hledá investiční příležitosti dlouhodobého 
charakteru. Článek se věnuje základním aspektům navrhované úpravy a otázkám souvisejícím s jejím 
praktickým využitím. - Pozn. 
 
Jean Le Pavec 
Consolidation without devaluation: does it work? 
Konsolidace bez devalvace: může fungovat? 
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 115, p. 1-7 
Autor identifikuje a analyzuje vyrovnávání bilancí běžného účtu států náležejících do měnové unie 
nebo států s fixními směnnými kurzy, která se uskutečnila v období 1980-2010 a která se netýkala 
devalvace měny a úpravy kurzového režimu. Zkoumá 38 zlepšení bilancí o pět a více procentních 
bodů HDP ve třiceti dvou státech s rozvinutými i rozvíjejícími se ekonomikami. Následně tato 
vyrovnání bilancí běžného účtu třídí na základě toho, jakou úlohu v nich hrály vnější faktory a druh 
realizované hospodářské politiky. Analýza faktorů poukázala na dva typy diametrálně odlišných 
vyrovnávání za částečně optimistických podmínek ekonomiky. Ve většině zkoumaných případů země 
získala výrazným oživením hospodářských podmínek a zvýšením poptávky po komoditách v období 
vyrovnávání a ekonomické a společenské náklady procesu vyrovnávání byly obecně vyšší v případě, 
kdy probíhal v období finančních stresů a tlaků trhů. V těchto případech si vyrovnávání vyžadovalo 
stlačení domácí poptávky, jež vyvolalo pokles dovozu a cen vedoucí k získání konkurenceschopnosti. - 
Pozn. 
 
Controlling interest : monetary policy after the crash 
Úrok pod kontrolou : měnová politika po krachu 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8854, p. 62-63 
Třetí ze série článků o finanční krizi se zaměřuje na nekonvenční metody, které centrální bankéři 
začali používat k podpoření růstu. 
 
Elisabeth Beckmann, Mariya Hake, Jarmila Urvova 
Determinants of households' savings in Central, Eastern and Southeastern Europe 
Faktory ovlivňující úspory domácností ve střední, východní a jihovýchodní Evropě 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 3, p. 8-26 
Autoři zkoumají tendence ke spoření, výběr finančních nástrojů a jejich určující faktory v domácnostech 
zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v letech 2010 a 2011 na základě údajů z průzkumu 
vedeného Rakouskou národní bankou (OeNB Euro Survey). Konkrétně analyzují, zda rozhodování 
domácností o úsporách a následná volba finančního nástroje se mimo jiné opírá o hypotézu životního 
cyklu domácnosti, tzn. zkoumají sociodemografické faktory spoření (zejména složení domácností, 
věk, vzdělání, příjem aj.). Svá zjištění pak promítají do doporučení k formulaci politik ovlivňujících 
spoření. - Pozn. 
 
Petr Jakubík, Thomas Reininger 
Determinants of nonperforming loans in Central, Eastern and Southeastern Europe 
Faktory ovlivňující nevýkonné úvěrové pohledávky ve střední, východní a jihovýchodní Evropě 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 3, p. 45-63 
Problematika určujících faktorů změny procenta nesplácených úvěrových pohledávek (NPL) v bankovním 
sektoru. Studie se zaměřuje na specifika regionu zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a 
prostřednictvím panelu čtvrtletních dat z období 2004-2012 za jednotlivé země (Bulharsko, 
Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina) kvantifikuje vztah 
mezi NPL a makroekonomickými a finančními ukazateli. Autoři seznamují s vývojem NPL v regionu, 
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s ekonometrickou metodologií použitou při analýze a předkládají výsledky makroekonomického 
modelu pro odhady hlavních makroekonomických faktorů ovlivňujících kvalitu bankovních aktiv. 
Tyto výsledky dále porovnávají se současným empirickým výzkumem na základě celosvětových dat 
nebo národních modelů. - Pozn. 
 
Henry M. Paulson 
Die Saat für die nächste Krise 
Setba pro příští krizi 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 175 (11.9.2013), S. 6 
Každá finanční krize má základ v nesprávných politických opatřeních, které vedou k hospodářským 
excesům. Aby bylo možné ochránit obyvatele před škodami, je potřeba správně identifikovat nejen 
politická opatření a fáze jejich dopadu, ale i slabá místa finančních systémů. Předpokladem ochrany 
před další finanční krizí je nejen "konec chaosu a odstranění chyb", ale i odpověď na otázku, jaká 
politika vede k trvalému růstu - neboť jen taková zaručí generační spravedlnost, národní bezpečnost     
i pokračování celosvětové vedoucí role USA. Fannie Mae, Freddie Mac, význam "margin 
requirements", kapitálové standardy Dodd-Frank, likvidace velkých bank. 
 
Dove ascendant : the new head of the Federal Reserve 
Stoupající holubice : nová šéfka Federal Reserve 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8857, p. 67 
Rozhodnutí Baracka Obamy jmenovat do funkce předsedkyně americké centrální banky Janet 
Yellenovou zvyšuje pravděpodobnost, že expanzivní měnová politika bude pokračovat. Kromě toho, 
že jde o první ženu v této funkci, jedná se i o první "holubici" - dříve dávali prezidenti přednost 
měnovým "jestřábům". Jmenováním Yellenové prezident Obama uznal, jak moc se změnil svět a 
priority Fed. Paní Yellenová není sama, kdo si myslí, že nezaměstnanost je větší problém než inflace. -- 
Viz i článek The dove v the desperadoes: the Fed's new boss na s. 12-13. 
 
Václav Lavička 
Janet Yellenová v čele Fedu bude dál pumpovat do ekonomiky peníze : měnová politika 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 198 (10.10.2013), s. 11 
K nominaci profesorky ekonomie J. Yellenové na post předsedkyně Fed (od 1. února 2014) a              
k očekávanému směřování měnové politiky USA pod jejím vedením. -- Viz také komentář na s. 8       
a příspěvek v čas. Euro č. 42/2013, (14.10.2013), s. 14 a v čas. Ekonom č. 42/2013, s. 34. 
 
Pavla Vodová 
Liquid assets in banking : what matters in the Visegrad countries? 
Likvidní aktiva v bankovnictví : jaká je situace ve visegrádských zemích? 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 16, (2013) No. 3, p. 113-129 
Globální finanční krize přinesla výrazné přehodnocení rizika likvidity ve finančním sektoru. Problémy 
s dosažením likvidity se objevily i v maďarském a polském bankovnictví. Autorka článku se zaměřuje 
na popis vývoje ukazatele likvidních aktiv v období 2000-2011 a prostřednictvím regresní analýzy 
panelových dat hledá determinanty ovlivňující hodnotu likvidních aktiv v jednotlivých státech 
visegrádské skupiny i ve skupině jako celku. 
 
Not with a bang : derivatives trading 
Žádný velký úspěch : obchody s deriváty 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8856, p. 65 
K chaotickému uvedení nových elektronických platforem nazývaných Swap Execution Facilities - 
SEFs) do provozu; pravidla činnosti platforem pro obchod s deriváty. 
 
Josef Pravec 
Pán české koruny 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 39, s. 63-66 
Příspěvěk se věnuje významné postavě finančnictví, průmyslu a politiky první české republiky - 
bankéři Jaroslavu Preissovi. Popisuje směřování jeho hospodářského programu nové republiky, 
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oddělení koruny od rakouské měny a její zpevnění i boj za zájmy Živnobanky, kterou dlouhá léta vedl. 
Dále se pak zabývá národohospodářským názorovým střetem mezi Preissem a Karlem Englišem a 
přináší pohled na Preisse jako sběratele obrazů, mecenáše a na jeho život po Mnichovské dohodě a po 
2. světové válce. 
 
Katharina Kort 
Papst Franziskus räumt auf 
Papež František dělá pořádek 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 190 (2.10.2013), S. 36-37 
První pohled do účetních knih vatikánské banky IOR; prověrka kont dle standardu IOR. 
 
Petra Pelantová 
Podvod, nebo revoluce? : konec nelegálního drogového byznysu pod značkou Silk Road může 
virtuální měnu bitcoin značně posílit 
Euro, Sv. 2013, č. 42, s. 86-91 
Úvaha nad další existencí virtuální měny bitcoin v souvislosti s jejím propojením s digitálním tržištěm 
Silk Road provozujícím nelegální aktivity. Ukazuje se, že se trh s bitcoiny po uzavření Silk Road 
rychle vzpamatoval, což vyvrací názory jeho odpůrců, že bitcoin jako platební nástroj je hlavním 
pilířem nelegálního internetového obchodu a bez tohoto byznysu se neudrží. Autorka krátce informuje 
o historii a principech fungování bitcoinu, rozebírá ceny bitcoinu a jeho výrazné cenové výkyvy, 
bitcoinové burzy a faktory, které v nedávné době významně ovlivnily směnný kurz bitcoinu k dolaru. 
Charakterizuje také výhody a nevýhody této virtuální měny, která je alternativou k současným 
platebním systémům a vede ke snižování transakčních nákladů při online obchodování, a věnuje se 
otázce její budoucnosti. -- Viz také příspěvek Hackeři vykradli českou směnárnu bitcoinů Bitcash       
v HN č. 221/2013 (13.11.2013), s. 13. 
 
Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano, and Tano Santos 
Political credit cycles : the case of the eurozone 
Politicko-úvěrový cyklus : na příkladě eurozóny 
The journal of economic perspectives, Vol. 27, (2013) No. 3, p. 145-166 
Zatímco většina teoretických prací před vznikem eura předpokládala, že zavedení jednotné měny bude 
mj. nutit národní vlády k uskutečnění potřebných hospodářských reforem, realita se ukázala přesně 
opačnou. Autoři podrobně rozebírají, jak přísun levného kapitálu do periferních zemí způsobil 
enormní nárůst vnějšího zadlužení těchto zemí a umožnil tamním vládám bolestivé reformy naopak 
odkládat. - Pozn. 
 
Miroslava Kotasová 
SEPA úhrada a inkaso - dnes novinka, zajtra štandard 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 7, s. 12-15 
(Důsledky) implementace SEPA v SR od 1.1.2014, přehled znaků a výhod SEPA úhrady a SEPA 
inkasa, mandát, mandate-related information, nastavení data splatnosti, povinnost oznámení před 
inkasem, identifikace příjemce inkasa (CID/Creditor Identifier), SEPA formát dat. Inkaso typu "Core", 
inkaso typu "Business to Business". - Pozn. 
 
Kim-Patrick Eckert 
Steuerliche Betrachtung elektronischer Zahlungsmittel am Beispiel sog. Bitcoin-Geschäfte 
Daňový pohled na elektronické platební prostředky na příkladu tzv. bitcoinových obchodů 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 38, S. 2108-2111 
Novodobé platidlo v podobě bitcoinu je stále oblíbenější, již není platebním prostředkem využívaným 
pouze pro uzavřené kruhy či zájmové skupiny na webu, ale prosazuje se v reálné ekonomice jako 
alternativa současných měn. Směnný kurs bitcoinu už zažil i extrémní výkyvy a vykazuje tendenci ke 
zvyšování hodnoty vůči etablovaným měnám. Bitcoin coby platební prostředek se v ekonomice 
viditelně rozšířil, a proto se na něj příspěvek zaměřuje z hlediska daní a současně zkoumá rizika tzv. 
bitcoinových obchodů - zvláště s ohledem na případné zisky ze směnných kurzů. - Pozn. 
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Tips from an ageing model : Swedish banks 
Podněty od stárnoucího modelu : švédské banky 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8855, p. 65 
Vývoj ve švédském bankovnictví svědčí o tom, že banky mohou být současně bezpečné i ziskové. V zemi 
existuje jeden z nejvyšších požadavků na kapitál mezi bohatými státy, ale banky přitom poskytují     
i vysoké výnosy. Jedním z důvodů může být i pečlivá kontrola nákladů, která je vlastní i dalším 
severským zemím. 
 
Klára Kubáňová 
Vývoj právní regulace spojené s přijetím jednotného bankovního dohledu 
Daně a finance, Sv. 2013, č. 2-3, s. 15-20 
Vývoj bankovního dohledu v rámci EU, k obsahu a cílům první a druhé bankovní směrnice a jejich 
novelizace (třetí směrnice) vč. navazujících směrnic (o ukazatelích platební schopnosti, kapitálové 
přiměřenosti atd.). Dohled v rámci jednotné bankovní licence, princip dohledu domovského státu, 
pravomoci hostitelského orgánu, European Systemic Risk Council, European Banking Authority. 
Význam a odůvodnění jednotného bankovního dohledu, dohoda o zavedení jednotné bankovní unie      
s jednotným bankovním dohledem (single supervisory mechanism), přímý obezřetnostní dohled 
prováděný ECB od roku 2014, nedořešené kompetence ECB a dalších dohledových orgánů. Problémy 
centralizace dohledu (koncentrace moci v jedné instituci, možnost rekapitalizace bank mimo státní 
rozpočet, destruktivní dvojznačnost, limity poskytované pomoci). 
 
Martin Wolf 
We still live in Lehman's shadow 
Stále žijeme ve stínu Lehman Brothers 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38344 (18.9.2013), p. 9 
Diskuse o příčinách a důsledcích finanční krize stále nekončí, ale podle autora ani nemůže, protože 
mimořádné postupy, které krizi způsobily, tu stále ještě jsou. Pád Lehman Brothers byl podle něj méně 
významný, než si mnozí myslí, a to ze dvou důvodů: finanční krize se už stejně rozběhla a byla 
projevem příliš napjatých bilancí. Padnout mohla jakákoliv jiná instituce a účinky jejího pádu by byly 
stejně devastující. 
 
J. Münchrath ... [et al.] 
Wo bleibt die Inflation? 
Kde vězí inflace? 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 191 (4.10.2013), S. 50-57 
Strach z inflace hluboce zakořenil v psychice Němců po velké devalvaci v roce 1923 (dále pak po 
měnové reformě v roce 1948 a po téměř šestiprocentní inflaci v roce 1972) a přestože dnes centrální 
banky (ECB, Fed) doslova zaplavují trhy kapitálem, peníze si zatím svoji hodnotu drží. Příspěvek 
přináší tři vysvětlení, proč tomu tak je a jak dlouho se tento stav může udržet: 1) existují různé druhy 
inflace (centrální banky měří jen spotřebitelské ceny), 2) peníze centrálních bank nesměřují do reálné 
ekonomiky, 3) zatím je předčasné hodnotit dopady nízkého úroku na inflaci. Závěrem je hodnocena 
opodstatněnost inflační neurózy Němců s připomínkou, že jejich inflační senzibilitu podněcuje menší 
objem majetku v nemovitostech, než vlastní např. obyvatelé USA či jižní Evropy. Hlavní ztráty 
způsobuje inflace věřitelům, spořilům či nájemcům - což jsou typické atributy Němců. Money Null. -- 
Na s. 58-59 přináší zajímavé historické i aktuální postřehy k tématu inflace rozhovor s historikem 
Frederickem Taylorem, který údajně chorobný strach Němců z inflace považuje za zdravý a 
stabilizující ekonomiku a přičítá mu ochrannou funkci před chybami, jichž se Anglosasové 
nevyvarovali. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
By Jamie Smyth 
Back on the market 
Opět na trhu 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38366 (14.10.2013), p. 7 
Irsko je chváleno za svůj úsporný program, který by mohlo dokonce zmírnit, protože nezaměstnanost 
v r. 2012 klesla o téměř dvě procenta a stavebnictví se zvedá. V prosinci by země měla vystoupit ze 
záchranných programů EU a MMF a její návrat na mezinárodní trhy ostře sledují nejen investoři, ale    
i země jako Portugalsko, Španělsko, Itálie a Řecko, které také usilují o opětovné získání stability. Jsou 
však vyjadřovány obavy, že návrat Irska na mezinárodní dluhopisové trhy nebude udržitelný. 
 
Blahoslav Hruška 
Berlín končí s dietou : třetí vláda Angely Merkelové bude muset Němcům otevřít peněženky a 
investovat do ekonomiky chybějící miliardy 
Euro, Sv. 2013, č. 40, s. 46-49 
V návaznosti na výsledky parlamentních voleb v Německu, kdy se dá očekávat velká koalice 
CDU/CSU se sociálními demokraty, autor upozorňuje, že německou vládu čeká napravování 
investičního manka, jež se objevilo v ekonomice po období úspor a konsolidace rozpočtů. Dále se 
věnuje klíčovým úkolům v oblasti hospodářské politiky, na kterých se musí kancléřka Merkelová        
s SPD shodnout (energetika, pracovní trh, zavedení minimální mzdy, daňové změny pro střední třídu). -- 
Viz také příspěvek v HN č. 213/2013 (1.11.2013), s. 6. 
 
Václav Lavička 
Ekonomiky východní Evropy ohrožuje pokračující emigrace, varuje měnový fond : regionální 
prognózy 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 204 (18.10.2013), s. 22 
Na základě informací z posledního regionálního výhledu, který zveřejnil Mezinárodní měnový fond, 
letos hospodářský růst ve dvaadvaceti zemích střední a východní Evropy mírně zvolní na 1,7%. Pro 
Česko (spolu se Slovinskem a Chorvatskem) je ale predikována hospodářská recese. Mezi rizika 
komplikující dosažení vyšší hospodářské dynamiky regionu v dlouhodobém výhledu je řazen pokles 
počtu lidí v produktivním věku způsobený jak nepříznivým populačním vývojem, tak emigrací 
obyvatel z některých zemí východní a jihovýchodní Evropy. Dalšími problémy některých zemí 
regionu jsou vysoká úroveň nezaměstnanosti a nadměrný veřejný dluh. 
 
Jan Němec 
Evropa na sestupu. Míří do "druhé ligy" 
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 40, s. 47-51 
Článek analyzuje důvody, proč Evropa v posledním desetiletí zaostává za zbytkem světa jak 
ekonomicky, tak ve školství, vědě i v obraně. K hospodářské stagnaci a ztrátě konkurenceschopnosti; 
snižování politického vlivu a podílu evropské populace na celosvětové; k podceňování výdajů na 
obranu; k zaostávání v inovacích a ke špatné struktuře vzdělávacího systému. 
 
Helen Joyce 
Grounded : a special report on Brazil 
Zadržený start : zvláštní zpráva o Brazílii 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8855, centr. sect. (16 p.) 
Hospodářská a politická situace v Brazílii, zpomalení hospodářského růstu, ceny a životní náklady, 
zemědělství versus průmysl, infrastruktura, důchodový systém, výdaje na vzdělání aj. -- Viz i článek 
Has Brazil blown it?: Brazil's future na s. 12. 
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Tomáš Pohanka 
Horší už to nebude : prodeje aut v Evropě se v srpnu dotkly dvacetiletého dna 
Euro, Sv. 2013, č. 41, s. 40-45 
Automobilový průmysl se od roku 2008 potýká s dramatickým propadem poptávky po nových 
osobních vozech v Evropě. Příspěvek přináší informace o přebytku výrobních kapacit v Evropě, 
zavírání evropských výrobních závodů a detailněji rozebírá situaci v jednotlivých koncernech 
(Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Opel, General Motors, Ford, Fiat, Renault a některé asijské 
koncerny). Dotýká se také problémové otázky snižování exhalací vozů, čínské konkurence a růstu 
významu Brazílie jako automobilového odbytiště. 
 
How to lose half a trillion euros : European utilities 
Jak přijít o půl bilionu eur : evropské veřejně prospěšné služby 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8857, p. 22-24 
Poskytovatelé elektřiny v Evropě čelí existenční hrozbě. V r. 2008 dosahovalo 20 největších 
evropských energetických podniků hodnoty zhruba 1 bil. EUR, zatímco teď je jejich hodnota méně 
než poloviční. V indexu globálních cen akcií podle Morgan Stanley jsou veřejně prospěšné podniky od 
září 2008 sektorem s nejhoršími výsledky. Na vině je konkurence - obnovitelné zdroje představují 
stále větší podíl na produkci. Nejhorší situace pro energetické podniky je v Německu, kde výroba 
elektřiny z obnovitelných zdrojů roste nejrychleji. 
 
Roman Pecháček 
Investiční pobídky - slevy na dani a další formy. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 20, s. 16-21 
Investiční pobídka, veřejná podpora. Vymezení a výše investičních pobídek. Investiční akce s možností 
investiční pobídky, podmínky podpory investiční pobídkou (investiční akce ve výrobě), zvýhodněné 
pobídky pro vybrané oblasti a regiony, podpora technologického centra, podpora centra strategických 
služeb. Charakteristika strategické investiční akce, formy investičních pobídek (sleva na dani, převod 
pozemků za zvýhodněnou cenu, podpora na vytvořené pracovní místo, podpora rekvalifikace/školení 
zaměstnanců, podpora pořízení majetku). Maximální výše veřejné podpory. CZ-NACE. - Pozn. 
 
L. Grigor'jev, A. Kurdin 
Mechanizmy global'nogo regulirovanija : ekonomičeskij analiz 
Mechanismy globálního řízení : ekonomická analýza 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2013, No. 7, s. 4-28 
Koordinace hospodářské činnosti na globální úrovni se uskutečňuje pomocí různých regulačních 
mechanismů pro činnost firem, států a mezinárodních organizací. Nehledě na rozmanitost stávajících 
mechanismů regulace v různých oblastech, je možné je systematizovat na základě klíčových 
parametrů, zejména podle charakteru rozdělení vlastnických práv, mechanismů řízení transakcí a 
rozvíjení institucí. Tento přístup umožňuje nejenom klasifikovat stávající instituce, ale i navrhovat 
nové. Vyostření globálních problémů v současné době si může vyžádat přezkoumání mechanismů 
globální regulace. Autoři navrhují jednotný přístup (univerzální strukturu) k pochopení tohoto úkolu, 
což pomůže jeho budoucímu řešení. - Pozn. 
 
Václav Šmejkal 
Ochrana soutěže - ve jménu efektivnosti a spotřebitelů nebo růstu a zaměstnanosti? : analýza 
změn antitrustu EU v post-lisabonském období 
Antitrust, Sv. 2013, č. 2, vnitřní příl. s. 1-12 
Příspěvek přináší analýzu dopadu změn v primárním právu EU na soutěžní politiku EU a dále 
charakterizuje proměny této politiky. K novému zachycení ochrany soutěže v Lisabonské smlouvě a    
k Protokolu 27; k soutěži v Lisabonské smlouvě ve vazbě na sociálně-tržní ekonomiku; shrnutí 
postavení soutěžní politiky a práva v rámci činnosti EU; poukázání na proměnu slovníku a role 
soutěžní politiky EU; vztah soutěžní politiky a soutěžního práva; pohled na současnou judikaturu 
Soudního dvora EU v dané oblasti a k právní hranici politických inovací. - Pozn. 
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Konrad Fischer 
Rendite fürs Volk 
Výtěžek pro obyvatele 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 39, S. 33-36 
Stále více měst v Německu přebírá starost o služby veřejné, od doby finanční krize už je patrný trend 
tzv. rekomunalizace služeb. Nově se zakládají komunální podniky, které mají ambice plnit představy  
o "zásobování zelenější energií nebo pěkných ziscích pro městskou pokladnu". Města a obce, které 
před lety masivně prodávaly vše, co nebylo ziskové (koupaliště, odvoz odpadu, nemocnice, 
zásobování elektřinou), musí respektovat obecní dluhovou brzdu, která výhledově omezuje možnost 
nových úvěrů, a tak hledají nové zdroje příjmů. Opětovně převzaté služby s sebou nesou mnohá rizika, 
určitou podporu však představuje např. změna soutěžního práva, kdy se obce dohledu Spolkového 
kartelového úřadu nad cenami vody vyhýbají změnou právní formy svých podniků (např. ze s.r.o. ve 
veřejnoprávní podnik) - ceny se tak mění v poplatky, které dohledu nepodléhají. -- K veřejnému 
vlastnictví energetických podniků v Německu viz také příspěvek v čas. Ekonom č. 44/2013, s. 32. 
 
By Tobias Buck 
Seeds of recovery 
Zárodek oživení 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38358 (4.10.2013), p. 7 
Španělsko se pomalu dostává z recese, o čemž svědčí především nárůst vývozu. Země využila drsné 
roky hospodářského poklesu ke zvýšení své konkurenceschopnosti a snížení závislosti na trhu              
s nemovitostmi. Zlepšení situace se však zatím neprojevuje na vývoji nezaměstnanosti, která je stále 
velmi vysoká. Podle kritiků je nově nalezená důvěra předčasná a potenciálně nebezpečná. Naopak 
politici v Berlíně tvrdí, že vývoj ve Španělsku svědčí o tom, že evropská odpověď na krizi byla 
koneckonců správná. -- Viz i článek The worst may be over: Spain's economy v čas. The Economist  
č. 8857/2013, s. 25. 
 
Martin Wolf 
The pain of rebalancing global growth 
Trápení s vyvážeností globálního růstu 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38362 (9.10.2013), p. 9 
Článek vychází z posledního Světového hospodářského výhledu, který tradičně zpracovává 
Mezinárodní měnový fond. Ten počítá s o něco vyváženějším modelem hospodářského růstu: s mírně 
lepší dynamičností bohatých zemí, především USA, a se sníženou dynamičností překvapivě vysokého 
počtu rozvíjejících se ekonomik. Mezi rizika hospodářského oživení patří nejistota ohledně dalšího 
vývoje v eurozóně i USA a také vysoké tempo fiskálních úsporných opatření v bohatých zemích. 
 
Daniel Dombey ... [et al.] 
Turkey 
Turecko 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38355 (1.10.2013), sep. sect. (4 p.) 
V přehledu se rozebírá hospodářská a politická situace v Turecku, dopad případného ukončení 
amerického finančního stimulu, vztahy s EU, demografický vývoj, stavebnictví, turistika aj. 
 
Chris Giles ... [et al.] 
World economy 
Světové hospodářství 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38364 (11.10.2013), sep. sect. (6 p.) 
V přehledu o vývoji světového hospodářství se zdůrazňuje obrat k lepšímu, provázený opatrným 
optimismem. Jednotlivé články přinášejí rozbor situace v zemích a regionech a vyhlídek pro 
domácnosti, podniky a trh bydlení. Zabývají se i fiskální politikou a bankovními reformami, které ne 
vždy byly v souladu s potřebami zákazníků. -- K problematice viz i středovou přílohu v The Economist 
č. 8857/2013, 20 s. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Irena Vrňáková, Hana Bartušková 
Is euro area an optimal currency area and what barriers could obstruct its future development? 
Je eurozóna optimální měnovou oblastí a jaké překážky by mohly bránit jejímu budoucímu 
vývoji? 
Acta VŠFS, Vol. 7, (2013) No. 2, p. 123-144 
Autorky zkoumají proces evropské měnové integrace a porovnávají současný stav a poměry Evropské 
hospodářské a měnové unie a jejích členských států s teoretickým pohledem na kritéria optimální 
měnové oblasti dle modelu OCA. Snaží se rozhodnout, zda EMU v období 2001-2011 splňovala 
některá tato kritéria a zda je evropská měnová integrace schopná vypořádat se s hlavními 
hospodářskými problémy současnosti. Po seznámení s teoretickým pohledem na měnovou integraci a 
modelem OCA autorky testují kritéria optimální měnové oblasti v evropských podmínkách a 
identifikují její překážky (nedokonalá mobilita na trhu práce, nedokončení jednotného trhu, 
nedostatečná koordinace a spolupráce ve společných makroekonomických oblastech v rámci 
eurozóny, asymetrické šoky aj.). Zjištění ukazují, že eurozóna sice nesplňuje většinu kritérií pro OCA, 
ale díky silné politické vůli evropských států je tento projekt stále životaschopný. 
 
Eva Poledníková, Petra Lelková 
Perspektivy budoucí politiky soudržnosti EU v podmínkách Visegrádské skupiny [elektronický 
zdroj] 
Současná Evropa, Sv. 2013, č. 2, s. 40-66 
V souvislosti s koncem programového období Evropské unie 2007-2013 vrcholí na její půdě a             
v jednotlivých členských zemích rovněž přípravy nové podoby politiky soudržnosti. Autorky představují 
a analyzují základní témata reformy kohezní politiky EU po roce 2013, a to s ohledem na postoj zemí 
Visegrádské skupiny. Nejprve vymezují politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU v současném 
programovém období 2007–2013 a hodnotí její dosavadní úspěchy. Dále nastiňují klíčová témata 
formování politiky soudržnosti EU pro období 2014–2020, dosavadní návrhy a postup vyjednávání její 
architektury reflektující stav z května 2013. Následně analyzují společné postoje zemí V4 k reformním 
návrhům a zabývají se socioekonomickou pozicí zemí a regionů Visegrádské skupiny, jež je důležitým 
faktorem ovlivňujícím národní priority a podobu kohezní politiky v těchto státech. K Strategii Evropa 
2020, rozpočtu politiky soudržnosti a k alokaci prostředků zemím V4 pro období 2014–2020. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.vse.cz/se/cislo.php?cislo=2&rocnik=2013 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Frederic Spohr 
Abschied vom radikalen Freihandel 
Odklon od radikálního volného obchodu 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 178 (16.9.2013), S. 13 
MMF a Světová banka již netrvají na rušení kontroly pohybu kapitálu v rychle se rozvíjejících 
ekonomikách (např. Čína, Indie), naopak jsou zdůrazňovány výhody jejího zavedení, které by mělo 
zaručit zvýšení efektivity a soutěže ve finančním sektoru, zvýšení produktivity investic a vyrovnání 
výkyvů ve spotřebě. Téma kontroly kapitálového pohybu získává na významu v souvislosti                  
s předpokládaným ukončením uvolněné měnové politiky v USA, které investorům přináší naději na 
lepší výnosy. Dochází proto k odsunu kapitálu z dosud oblíbených zemí BRIC, kterým se začíná 
kapitálu nedostávat. Fenomém Sudden Stop. 
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Petra Budíková, Kristina Kedroňová, Tereza Jakůbková 
Chystáte se založit obchodní společnost po 1. lednu 2014? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 20, s. 24-28 
Zákon o obchodních korporacích a nová úprava obchodních společností (v rámci rekodifikace 
soukromého práva), vybrané změny při zakládání jednotlivých typů osobních a kapitálových 
společností. Novinky vztahující se k zakládání obchodních společností. Nová právní úprava 
obchodního rejstříku. - Pozn. 
 
Zdeňka Tesařová 
Leniency program v evropském a českém soutěžním právu 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 10, s. 39-48 
Boj s nelegálními praktikami soutěžitelů v rámci kartelů prostřednictvím leniency programu (program 
shovívavosti). Podstata a původ leniency programu (USA), leniency program z pohledu evropského 
práva (soft law v oblasti hospodářské soutěže). Oznámení Evropské komise o ochraně před pokutami a 
snížení pokut v případech kartelu z roku 1996 (princip first in door, investigator, ringleader), 
oznámení Evropské komise o ochraně před pokutami a snížení v případech kartelů z roku 2002 
(significant added value), oznámení Evropské komise o ochraně před pokutami a snížení pokut           
v případech kartelů z roku 2006 (dawn raid, corporate statement, maker system). Modelový leniency 
program ECN (Evropská síť pro hospodářskou soutěž), summary application. Leniency program 
pohledem českého práva. - Pozn. 
 
Lenka Jurošková, Pavlína Beránková 
Mezinárodní pohled na státní podporu exportu 
Bankovnictví, Sv. 2013, č. 9, s. 26-27 
Vývoj státní podpory exportního financování na mezinárodní úrovni; první regulace exportních 
agentur v 70. letech minulého století, Konsenzus OECD (Ujednání o pravidlech pro oficiálně 
podporované vývozní úvěry), minimální úroková sazba, Všeobecná dohoda o clech a obchodu 
(GATT), Dohoda o subvencích. Pravidla pro poskytování zvýhodněných exportních úvěrů stanovená 
Konsenzem OECD, sazba CIBR, Konsenzus OECD v legislativě Evropských společenství. Právní 
úprava podpory vývozu v ČR, novelizovaný systém podpory exportního financování. 
 
Florence Jaumotte, Subir Lall, and Chris Papageorgiou 
Rising income inequality: technology, or trade and financial globalization? 
Vznik příjmové nerovnosti: technologie nebo obchod a finanční globalizace? 
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 2, p. 271-309 
Studie zjišťuje souvislosti mezi rychlým tempem obchodní a finanční globalizace a nárůstem příjmové 
nerovnosti zaznamenané ve většině zemí v posledních dvaceti letech. Autoři nejprve shrnují 
mezinárodní trendy v oblasti nerovnosti a globalizace a diskutují kanály, jejichž prostřednictvím 
globalizace působí na distribuci příjmů v rámci státu. Následně studují dopady mezinárodního 
obchodu, finanční globalizace a jejích dílčích složek a technologického pokroku na příjmovou 
nerovnost za použití empirické analýzy panelových dat 51 rozvinutých i rozvojových zemí za období 
1981-2003. Dále komentují výsledky analýzy. Výsledky naznačují, že zaznamenaný nárůst nerovnosti 
ve vyspělých i rozvojových zemích lze z velké části připsat vlivu technologických změn a že celkové 
přispění narůstající globalizace je relativně méně významné. Liberalizace obchodu a růst exportu jsou 
spojeny s nižší příjmovou nerovností, zatímco přibývání finanční otevřenosti souvisí s vyšší příjmovou 
nerovností. - Pozn. 
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Podnik a podnikání 
 
Back on top : the world's biggest firms 
Opět na vrcholu : největší světové firmy 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8854, p. 21-22 
Zatímco v r. 2009 byly z 10 největších firem světa obchodovaných na burze jen tři americké (Amerika 
byla na sestupu po úvěrové krizi a soukromé firmy byly vytlačovány státním kapitalismem), situace se 
od té doby zcela obrátila. Dnes je z deseti firem světa s nejvyšší hodnotou amerických hned devět, 
přičemž úspěch amerických firem je částečně vysvětlován módním trendem mezi investory - akciový 
trh i dolar letos značně posílily - ale i dalšími faktory. Patří sem pružnost a dynamičnost Ameriky na 
jedné straně a špatná výkonnost Evropy na straně druhé, ale i vzestup a pád státem kontrolovaných 
firem, především čínských. -- Viz i článek A world turned upside down: big companies na s. 13-14. -- 
Český překlad článku viz čas. Ekonom č. 39/2013, s. 32-34. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Karin Finkenzeller 
Aktiv im Alter 
Aktivní ve stáří 
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 37, S. 28-29 
K připravované důchodové reformě ve Francii; praxe dílčích úvazků důchodců, tlak Evropské komise 
na posunutí důchodového věku. Příklad zvýhodněných podmínek odchodu do důchodu pro 
zaměstnance SNCF (francouzských státních drah). 
 
A.K. Solov'jev 
Institucional'nyje i makroekonomičeskije aspekty dolgosročnogo razvitija pensionnoj sistemy Rossii 
Institucionální a makroekonomické aspekty dlouhodobého rozvoje důchodového systému Ruska 
Finansy, Sv. 2013, No. 7, s. 62-69 
Strategie dlouhodobého rozvoje důchodového systému Ruské federace, která byla schválena v prosinci 
2012, určila klíčové směry dalšího vývoje systému. K zajištění stabilního fungování penzijního 
systému je však třeba především řešit otázku deficitu Penzijního fondu Ruska. Příspěvek se zaměřuje 
na otázku důstojného hmotného zabezpečení důchodců, na problematiku měření jejich životní úrovně, 
na institucionální problémy realizace penzijních práv a také na opatření ke stabilizaci důchodového 
systému. 
 
Radka Tesolinová 
Vzájemný převod důchodových práv mezi důchodovými systémy institucí EU a České republiky 
Národní pojištění, Sv. 44, (2013) č. 10, s. 8-12 
Seznámení s novou právní úpravou umožňující realizaci vzájemného převodu důchodových práv      
(tj. postup při převodu důchodových práv vymezeného okruhu osob zaměstnaných u evropských 
institucí a vypořádání nároků získaných v rámci specifických důchodových systémů) dle nařízení 
vlády č. 141/2013 Sb. Autorka podrobněji charakterizuje žádost o převod důchodových práv, předmět 
převodu, převod z českého důchodového systému, jeho fáze a převod důchodových práv do českého 
důchodového pojištění. 
 
Pavel Sibyla 
Zbohom, solidarita : štátna almužna už len za zásluhy, no pripravená je aj chvályhodná zmena 
Trend, Sv. 23, (2013) č. 38, s. 26-27 
Sociální politika SR, novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi (zavedení zásluhovosti, pracovní 
aktivity v obcích). Podmínky zachování základní dávky; zrušení přestupkové imunity lidí odkázaných 
na sociální pomoc. Zavedení zvláštního 6-ti měsíčního příspěvku pro dlouhodobě nezaměstnané (i v případě 
nástupu do zaměstnání). 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
By Anjli Raval 
Content to rent? 
Spokojeni s nájemním bydlením? 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38349 (24.9.2013), p. 7 
Prodej domů v USA sice roste, ale celková míra vlastnictví domů klesla na 65 %, což je nejméně za 18 let, 
a podle ekonomů se ještě sníží. Domácnosti mají větší zájem o nájemní bydlení, čehož okamžitě 
využili investoři a nalévají peníze do výstavby obytných bloků. 
 
Katharina Slodczyk 
Eine Insel im Rausch 
Ostrov v opojení 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 194 (9.10.2013), S. 32-33 
Státní podpora vlastního bydlení ve Velké Británii umožní i méně majetným získat hypotéku na dům. 
Na rozdíl od dosavadního povinného vlastního kapitálu ve výši 20 procent postačí vykázat pouze        
5 procent, za rozdíl bude ručit stát s tím, že tato státní pomoc se má vztahovat pouze na nemovitosti     
s kupní cenou do 600 000 liber. Kritici podpůrného programu bydlení upozorňují na riziko ohrožení 
jednak finanční stability země a také vystavování trhu nemovitostí zbytečnému přehřívání. 
 
Katharina Steiner 
Residential property prices in Central, Eastern and Southeastern Europe countries : stocktaking 
of data and a view on new developments in data availability 
Ceny rezidenčních nemovitostí v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy : inventura 
dat a pohled na nový vývoj v dostupnosti dat 
Focus on European economic integration, Vol. 2013, No. 3, p. 82-94 
Problematika mezinárodního monitorování vývoje cen nemovitostí. Studie porovnává různé indexy 
cen rezidenčního bydlení s ohledem na vývoj cen a jejich metodologii v deseti státech střední, 
východní a jihovýchodní Evropy. Zvláštní pozornost autorka věnuje zejména statistickému sběru a 
zpracování dat a vývoji dostupnosti údajů z těchto zemí (Bulharsko, ČR, Estonsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Zaměřuje se na výpočet korelačního 
koeficientu Eurostatem nedávno zveřejněného indexu cen domů v EU - HPI (Eurostat house price 
index) a porovnává jej s národními indexy cen nemovitostí v jednotlivých státech a v jejich hlavních 
městech. Následně seznamuje se zjištěnými rozdíly, zejména ve stupni cenové dynamiky a v načasování 
kulminace cen v regionu. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bernd Kupilas 
Neuer Mindestlohn für Leiharbeiter 
Nová minimální mzda pro zapůjčené zaměstnance 
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 180 (18.9.2013), S. 7 
Krátce k navýšení minimální mzdy zapůjčených zaměstnanců v Německu; aktuální a výhledová 
minimální mzda zapůjčených zaměstnanců (navýšení proběhne třífázově do roku 2016 - celkem o 10 procent 
v západních zemích a o 13 procent ve východních zemích - na 9,- eur/hod.). 
 
Anna Doležalová ; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Personální práce ve státní správě vnímá nové trendy : rozvoj lidských zdrojů 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 20, s. 12-14 
Obecné a koncepční trendy personalistiky ve státní správě; (dosud nepřijatý) zákon o státní službě. 
Odlišnosti v metodách práce se zaměstnanci na úrovni státní správy a samosprávy. Podpora věkové 
diverzity age managementem. Typy pracovních úvazků ve státní správě. Vysoká fluktuace mladých 
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zaměstnanců ve státní správě. Absence adaptačního procesu pro nové zaměstnance ve státní správě. 
Omezení státní správy při hledání zaměstnanců pro vyšší úroveň řízení. -- Implementaci age 
managementu v ČR se v čísle věnuje příspěvek na s. 22-24. 
 
Ladislav Jouza 
Vyšší minimální mzda - vliv na práva zaměstnanců 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 10, s. 38-39 
Minimální odměna v dohodách, průměrný výdělek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu 
na nový podnikatelský program, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, lhůty uplatnění 
mzdových nároků, nevyplacená mzda. 
 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2013  
Zákoník práce umožňuje řetězení pracovních poměrů na dobu určitou - novela. Důchodové pojištění - 
novela zákona. Státní sociální podpora - změny. Personální smlouvy a dohody podle NOZ. Za co hrozí 
zaměstnavatelům pokuty? Osoby ohrožené nezaměstnaností a jejich právní záruky. Příspěvek 
zaměstnavatele na pojištění zaměstnance. 
 
 

Právo 
 
Peter Mišúr 
Evropská komise doporučila členským státům zavést nástroje kolektivní právní ochrany 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 10, s. 292-296 
Evropská komise předložila v červnu 2013 k dalšímu projednání dva rámcové legislativní dokumenty, 
kterými poprvé komplexně stanovila společné, nezávazné zásady k využití nástrojů kolektivní právní 
ochrany v členských státech EU. Jejich cílem je vytvoření jednotného právního prostoru občanům        
i podnikům k domáhání se práv nástroji kolektivní ochrany, jež jim přiznává právo EU. V článku se 
rozebírají východiska a cíle prostředků kolektivní právní ochrany, současný stav a doporučení Komise. - 
Pozn. 
 
Michal Bobek 
Kam až sahá právo EU? K věcnému aplikačnímu rámci unijního práva v členských státech 
Právní rozhledy, Sv. 21, (2013) č. 18, s. 611-618 
Autor se zaměřuje na otázku, kdy je právo EU věcně aplikovatelné orgány členských států a kdy je ve 
vnitrostátním sporu dána existence "unijního" či "komunitárního" prvku, která z něj činí spor spadající 
do rámce unijního práva. - Pozn. 
 
Jan Šmíd, Eva Chvalovská 
Konec anonymity majitelů listinných akcií : listinné akcie na majitele, které nebudou 
imobilizovány, se po Novém roce automaticky mění na listinné akcie na jméno 
Euro, Sv. 2013, č. 43, s. 58 
K zásadnímu dopadu zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 
akciových společností, do práv a povinností některých akciových společností a jejich akcionářů s ohledem 
na anonymní akcie. Změny týkající se listinných akcií vydaných ve formě na majitele; k možnostem, 
jak zachovat akcie na majitele i po 1.1.2014; ke schovatelům imobilizovaných akcií a ke způsobu 
odstranění anonymity imobilizovaných listinných akcií na majitele. 
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Jan Dědič 
Obchodní korporace v pohledu rekodifikačních intertemporálních ustanovení 
Právník, Sv. 152, (2013) č. 10, s. 953-962 
Příspěvek se zabývá problematikou právního režimu obchodních společností a družstev, které budou 
existovat k 31. 12. 2013, po nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva. Analyzuje se v něm, 
jaká ustanovení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích se vztáhnou na tyto 
právnické osoby, v jakém rozsahu a na koho se bude ještě aplikovat dosavadní obchodní zákoník a do 
kdy budou obchodní korporace povinny přizpůsobit společenské smlouvy nebo stanovy nové právní 
úpravě. Konkrétně se příspěvek zabývá dvěma zákonnými odchylkami od obecného právního režimu, 
a to odměňováním členů orgánů a právy a povinnostmi společníků, dále problematikou podřízení se 
zákonu o obchodních korporacích jako celku, možností aplikovat sankční ustanovení a problematikou 
přechodu podnikatelských seskupení na nový právní režim. - Pozn. 
 
Jan Januš, Jan Klesla 
Obchodní společnosti po 1. lednu 2014 : notářské zápisy do rejstříku komplikují nedodělky 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 199 (11.10.2013), s. 23-25 
Druhá 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      
v oblasti zakládání, řízení a správy kapitálových společností (jejich orgány, zjednodušení struktury 
a.s., nové druhy akcií, změny u podílů ve společnostech, výše základního kapitálu s.r.o., přímý 
notářský zápis do obchodního rejstříku a poplatek za něj aj.). 
 
Lucie Krtoušová 
Péče řádného hospodáře: odpovídá britskému konceptu duty of care, skill and diligence? 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 10, s. 277-284 
Cílem článku je kritické zhodnocení výkladu pojmu péče řádného hospodáře a požadavků, které je 
třeba splnit, aby tato péče byla naplněna, ve srovnání s odpovídající právní úpravou ve Velké Británii. - 
Pozn. 
 
Lukáš Potěšil 
Správní soudnictví v Maďarsku 
Správní právo, Sv. 46, (2013) č. 6, s. 362-370 
Příspěvek přibližuje novou právní úpravu správního soudnictví v Maďarsku, která je účinná od 1. 1. 2013. 
Týká se nejen roviny institucionálně organizační, ale i funkcionální či obsahové. Nejprve je pozornost 
věnována tomu, jak je v Maďarsku organizována struktura správního soudnictví, a to i v návaznosti na 
vlastní podobu justice jako takové. Dále se článek zabývá složkou funkcionální a činností tamního 
správního soudnictví, která v mnoha ohledech vychází z uskutečněných ústavních a správních 
reforem. Příspěvek přitom na některých místech porovnává maďarskou právní úpravu s úpravou 
správního soudnictví v České republice, kdy poukazuje na rozdíly a dává doporučení de lege ferenda. - 
Pozn. 
 
Eva Janečková, Václav Bartík 
Telefonní číslo a registrační značka automobilu jako osobní údaje 
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 10, s. 49-51 
Prvky určující pojem osobní údaj (dle zákona o ochraně osobních údajů); telefonní číslo jako osobní 
údaj, registrační značka vozidla jako osobní údaj. - Pozn. 
 
Sven Timmerbeil, Demid Spachmüller 
UK Bribery Act - Das Damoklesschwert über deutschen Unternehmen? 
Britský antikorupční zákon - Damoklův meč nad německými podniky? 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 38, S. 2133-2138 
Britský antikorupční zákon (UKBA) přináší německým podnikům s obchodními aktivitami ve Velké 
Británii značná rizika. Příspěvek ukazuje rozsah a možné dopady zákona UKBA, rizikové chování       
i relevantní rizikové subjekty, zodpovědné subjekty (kromě podniků např. i členové vedení podniků). 
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Současně jsou uvedeny možnosti, jak se mohou podniky vyhnout či zmenšit riziko odpovědnosti 
patřičnými antikorupčními opatřeními. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 15-16 

Sankce za opožděné provedení směrnice : sankční žaloba pro nesplnění povinnosti členského státu. 
Evropská komise v. Česká republika. 
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 25. 6. 2011      C-241/11 
 
Jurisprudence, 2013, roč. 22, č. 7 

Některé aspekty prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží – práva spotřebitele : žádost                
o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia (Španělsko). Soledad Duarte 
Hueros v. Autociba SA, Automóviles Citroen Espaňa SA. 
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 3. 10. 2013          C-32/12 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)                                                                                          
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Andrea Tkáčová, Anna Bánociová 
Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu Slovenska 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 16, (2013) č. 3, s. 34-46 
Autoři v příspěvku seznamují s tvorbou vlastního předstihového kompozitního indikátoru (composite 
leading indicator, CLI), který umožňuje krátkodobou predikci vývoje hospodářského cyklu Slovenska. 
Kromě samotného výpočtu CLI porovnávají jeho kvalitu (velikost předstihu) a přesnost (hodnotu 
korelačního koeficientu v čase předstihu) s dostupnými CLI, které se dají pro SR vypočítat dle 
metodiky OECD, Eurostatu a Infostatu. V teoretické části se věnují vymezení kompozitního 
předstihového indikátoru a analýze a definování rozdílů přístupů k jeho tvorbě dle metodiky OECD, 
Eurostatu, Conference Board, slovenské metodiky Infostatu a české metodiky ČSÚ. 
 

Účetnictví 
 
Patricia Volhard, Joel El-Qalqili 
Die neuen Bewertungsvorschriften für AIF-Investmentvermögen : unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer Auswirkungen auf Private Equity Fonds 
Nové oceňovací předpisy pro investiční majetek alternativních investičních fondů : se zvláštním 
přihlédnutím k jejich působení na fondy private equity 
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 38, S. 2103-2107 
K systematice a obsahu nových předpisů k oceňování investičního majetku alternativních investičních 
fondů v Německu; zásadní slabiny nového oceňovacího režimu vč. návrhu možných řešení. 
Terminologie oceňovacích předpisů. Výběr metodiky zjišťování hodnoty. Směrnice IPEV 
(International Private Equity Valuation Guidelines - specifický oceňovací standard pro oblast private 
equity). - Pozn. 
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Jana Skálová 
Jiný výsledek hospodaření minulých let - novinka v účetní závěrce 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 5, (2013) č. 10, s. 273-277 
K 1. lednu 2013 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky podnikatele. Novela zavádí novou položku do 
vlastního kapitálu nazvanou Jiný výsledek hospodaření minulých let. V textu se rozebírá, co tato nová 
položka znamená, jaké jsou důvody jejího vzniku, jak s ní naložit při schvalování rozdělení výsledku 
hospodaření či jaké má daňové souvislosti. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Oceňování vlastních výrobků a jejich úbytků včetně nepřímých nákladů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 19, s. 35-36 
Správné účtování zásob vlastní výroby; definice přímých a nepřímých nákladů. Tři alternativní 
přístupy k oceňování, které umožňují ocenění v neúplných vlastních nákladech. Oceňování zásob 
metodou dvou oceňovacích účtů a řešení problému cenové resp. oceňovací odchylky. 
 
Otakar Machala 
Škoda a náhrada škody z pohledu účetnictví a daní 
Účetnictví, Sv. 2013, č. 10, s. 2-9 
Vznik škody a problematika její náhrady je častým jevem v podnikatelské či jiné činnosti. Ne každý 
však zná správný postup v těchto případech v rámci daní či účetnictví. V praxi se lze navíc v této 
oblasti setkat s různými právními názory. Příspěvek se zabývá problematikou za pomoci právních 
předpisů a jejich výkladu ze strany soudů a odborné veřejnosti. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 11/2013  
Příloha k účetní závěrce. Metoda oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Přechod 
z vedení účetnictví na daňovou evidenci. Pozemky v daňové evidenci. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 21/2013  
Momenty otevírání a uzavírání účetních knih (§ 17 zákona o účetnictví). Smlouvy mandátní, příkazní, 
komisionářské, zprostředkovací - upozornění na hlavní rozdíly v použití, formální rozdíly. 
 
č. 22/2013  
Vymezení účetních jednotek dle novely zákona o účetnictví od 1.1.2014. Stálá potřeba financování. 
Účtování náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. 
 
č. 23/2013  
Aktuální informace - Změny v daních. Odpovědnost za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky 
dle novely zákona o účetnictví od 1.1. 2014. Příjmy ze zdrojů v zahraničí (vč. příkladů). Postřehy 
z auditorské praxe - Dokladové změny. 
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Veřejná správa 
 
Jana Voldánová 
Benchmarking ve veřejné správě 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 38-39 
Princip a smysl benchmarkingu, základní typy benchmarkingu (výkonový/metrický, procesní, 
strategický, funkční). Problémy aplikace benchmarkingu v obcích. Benchmarkingová iniciativa 2005 
(BI); výstupy benchmarkingových porovnání. 
 
David Sláma 
Financování základních škol : rozpočtové určení daní 
Veřejná správa, Sv. 2013, č. 19, s. 20 
Nové principy financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi na základě 
rozpočtového určení daní (v návaznosti na změny ve školském zákoně), parametry rozpočtování 
sdílených daní. V tabulce přehled daní podílejících se od 1.1.2013 na obecních příjmech. 
 
Karel Janda 
Obec vlastní majetek. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 10, s. 66-69 
Místní komunikace v majetku obce, komunikace podle tříd. Účelová komunikace ve vlastnictví obce. 
Zemědělské pozemky ve vlastnictví obce (veřejné prostranství, obecní les, obecní rybník). Pronájem 
obecních nemovitostí, pronájem nemovitostí hlavního města Prahy, předmět pronájmu, postup 
pronájmu, specifický postup u pronájmu zemědělských a lesních pozemků. Pronájem nebytových 
prostor. Prodej nemovitostí, postup při sjednávání kupní smlouvy; převod vlastnického práva. 
Darování nemovitosti. 
 
Jaroslava Kypetová 
Posílení meziobecní spolupráce : Paříž nebude končit cedulí u silnice 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 22-23 
Systém místní správy ve Francii; význam a historie meziobecní spolupráce. Slučování stávajících 
obecních sdružení, vznik Métropole de Paris (od 1.1.2016), Métropole de Lyon (od 1.1.2015) atd. 
Řešení samosprávných kompetencí, povinně uzavíraná dohoda o řízení území (Pacte de gouvernance 
territoriale). Zabezpečení kontaktních míst státní správy pro izolované obce. 
 
Raffaela Giordano and Pietro Tommasino 
Public-sector efficiency and political culture 
Efektivita veřejného sektoru a politická kultura 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 3, p. 289-316 
Nákladově efektivní veřejné zajišťování vysoce kvalitních služeb a zboží je klíčové z hlediska 
dlouhodobého růstu. Autoři zkoumají určující faktory efektivnosti veřejného sektoru a zaměřují se 
zvláště na úlohu občanů a jejich ochotu sledovat a kontrolovat veřejné záležitosti. Angažovanost 
občanů je dle názoru autorů nezbytná proto, aby se politici chovali zodpovědně a neplýtvali veřejnými 
zdroji. Příspěvek přináší výpočet efektivnosti různých veřejných služeb (vzdělávání, soudnictví, 
zdravotnictví, služby péče o děti, odpadové hospodářství) pro 103 italské provincie a dále empiricky 
stanovuje, jak vyšší úroveň občanské politické angažovanosti zvyšuje efektivitu veřejného sektoru. - 
Pozn. 
 
Veřejné podniky: dojná kráva pro různé zájmové skupiny? 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 10, s. 8 
Veřejné podniky v ČR jsou vystaveny neúměrnému politickému vlivu na řízení a ekonomiku a často 
dostatečně nebrání zájmy vlastníků, tj. státu, měst/obcí a krajů. Právní rámec příliš nechrání proti 
poškozování veřejného zájmu, praxe obsazování dozorčích rad ve veřejných podnicích vytváří 
možnost vyvádění peněz a majetku do různých subjektů. OECD Guidelines on Corporate Governance 
of State-owned Enterprises. - Výstup ze semináře, který se opírá o výsledky studie Centra aplikované 
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ekonomie, o.s. ve spolupráci s protikorupční iniciativou Rekonstrukce státu a Ekologickým právním 
servisem. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Lucie Sedmihradská, Jakub Haas 
Budget transparency and fiscal performance : do open budgets matter? 
Transparentnost rozpočtu a fiskální výkonnost : mají otevřené rozpočty vliv? 
Acta VŠFS, Vol. 7, (2013) No. 2, p. 109-122 
Autoři hodnotí vztah mezi transparentností rozpočtu a fiskální výkonností. Nejprve na základě 
obsahové analýzy literatury identifikují tři procesy, díky kterým může větší transparentnost omezit 
nadměrné veřejné výdaje vedoucí k rozpočtovému deficitu a veřejnému dluhu: omezení fiskální iluze; 
snížení informační asymetrie mezi politiky a voliči, která zvýší odpovědnost politiků a konkurenci 
mezi politiky; posílení vymahatelnosti fiskálních pravidel. Následně pak prostřednictvím statistické 
analýzy hodnot Indexu otevřeného rozpočtu (Open Budget Index) za roky 2006, 2008 a 2010 zjišťují 
souvislost mezi transparentností rozpočtu a vyrovnaností rozpočtu i veřejným zadlužením. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Sommer 2013 : öffentliche finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace Německa v létě 2013 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 8, S. 68-79 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 8, p. 67-78 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa ve druhém čtvrtletí roku 2013 
s výhledem do budoucna na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. K očekávání vyrovnaného 
rozpočtu za rok 2013, analýza daňových příjmů. Rozpočet spolkového státu, k návrhu spolkového 
rozpočtu na r. 2014 a k očekávanému strukturálnímu přebytku rozpočtu v následujícím roce, fiskální 
plán do r. 2017. Stav rozpočtů spolkových zemí a jejich zadlužení, legislativní zavádění dluhové brzdy 
v jednotlivých spolkových zemích. Informace o červnových rozhodnutích Rady ECOFIN týkajících se 
postupu při nadměrném schodku u některých států eurozóny. Finanční vývoj zákonného penzijního 
pojištění a dynamika hospodaření Spolkové agentury práce. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé 
a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Gerrit B. Koester and Christoph Priesmeier 
Does Wagner's law ruin the sustainability of German public finances? 
Maří Wagnerův zákon udržitelnost německých veřejných financí? 
FinanzArchiv, Vol. 69, (2013) No. 3, p. 256-288 
Literatuře o dlouhodobých relacích v oblasti veřejných financí dominují dva přístupy: fiskální 
udržitelnost a Wagnerův zákon o narůstající aktivitě státu. Autoři zastávají názor, že by tyto přístupy 
měly být brány v potaz zároveň, a v příspěvku nabízejí nový komplexnější způsob empirické analýzy 
fiskální udržitelnosti prostřednictvím endogenního kointegračního modelu (VECM), ve kterém je 
kromě veřejných výdajů a příjmů jako třetí nezávislá proměnná použit HDP. Nejprve diskutují obecné 
hypotézy fiskální udržitelnosti a Wagnerova zákona a jejich potenciální interakce v rostoucí 
ekonomice, následně seznamují s empirickým rámcem pro testování hypotéz a jejich vzájemných 
interakcí a s daty za Německo pokrývajícími období 1960-2007. V závěru po seznámení s výsledky 
rozebírají jejich důsledky pro udržitelnost německých veřejných financí a pro funkci dluhové brzdy. - 
Pozn. 
 
Martin Novák 
Finančné deriváty a riadenie verejného dlhu 
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 7, s. 28-31 
Řízení veřejného dluhu, derivátové kontrakty subjektů veřejné správy (jištění měnových a úrokových 
rizik). Definice derivátu, deriváty ve statistikách veřejné správy (Evropský systém účtů/ESA 95, 
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Příručka vládního deficitu a dluhu/Manual of Government Deficit and Debt atd.), výpočet dluhu 
veřejné správy pro účely postupu při nadměrném deficitu (Excesive Deficit Procedure, AF.2, AF.33, 
AF.4, F.34, regulace vazby derivátu na existující dluhový nástroj), zrušení swapu, swapy za mimotržní 
cenu. Příklady zaznamenávání swapů. 
 
Gearing up for business : the European Stability Mechanism 
Připraven k akci : Evropský stabilizační mechanismus 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8857, p. 69 
Evropský stabilizační mechanismus (ESM) - stálý záchranný fond eurozóny - nahrazuje Evropský 
fond finanční stability (ESFS). Veškerá nová finanční pomoc bude nyní poskytována prostřednictvím 
ESM, který může půjčit celkem až 500 mld. EUR. Vytvoření takového fondu je ošidné, protože ve 
skutečnosti věřitelské severní státy podporují dlužníky z jihu. 
 
Tomáš Plhoň 
Hlavou proti dluhovému stropu : Spojené státy 
Euro, Sv. 2013, č. 43, s. 52 
Shoda amerických zákonodárců ohledně (dočasného) navýšení dluhového stropu zabránila hrozbě 
technického bankrotu USA. Komentář k této události zmiňuje možné dopady platební neschopnosti 
USA na mezinárodní finanční trhy (riziko velké obliby a rozšíření amerických dluhopisů mezi 
investory), na značný objem drženého amerického dluhu v Číně a na americké hospodářství. -- Viz 
také příspěvek na s. 8 k zadluženosti vlády USA v období 2007-2014 a k vyjednávání ohledně 
dluhového stropu. 
 
Marek Hudema 
Investory straší americký dluhový strop : platební neschopnost vlády 
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 192 (2.10.2013), s. 7 
V důsledku neschválení státního rozpočtu vstoupily Spojené státy do nového finančního roku ve stavu 
platební neschopnosti. Uzavření vládních úřadů ("shutdown") může následovat nezvýšení zákonného 
stropu pro zadlužení USA, které by mohlo vést až k technickému/částečnému bankrotu státu. 
Příspěvek shrnuje názory odborníků na možné následky tohoto stavu pro ekonomiku a obavy z vystrašení 
investorů následovaného zdražením půjček pro americkou vládu. -- Viz také příspěvek na s. 1. --        
K dočasnému omezení chodu federálních úřadů a k možnému pokračování sporu mezi zákonodárci viz 
čas. Euro č. 41/2013 (7.10.2013), s. 46-47. -- Viz také HN č. 202/2013 (16.10.2013), s. 2-3. 
 
Jeffrey Dorfman 
Jak se šetří v Evropě: spoření neselhalo, on ho ani nikdo nezkoušel 
Forbes, Sv. 2013, č. 10, s. 20 
Autor článku se snaží vyvrátit argument, že současná nepříznivá ekonomická situace v Evropské unii 
má svůj původ v přehnaných rozpočtových škrtech. Podle údajů Eurostatu totiž pouze osm zemí mezi 
lety 2008-2012 začalo šetřit, přičemž šest z těchto osmi zemí (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Polsko a Rumunsko) naopak roste nadprůměrnou rychlostí. Země s hospodářskými problémy jako 
jsou Řecko, Španělsko, Itálie či Portugalsko vládní výdaje v posledních letech navzdory svým 
proklamacím zvyšovaly, úspory proto nemohou být příčinou jejich problémů. 
 
Věra Kameníčková 
Je dluh obcí rizikem? 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 24-26 
Míra a rizikovost zadluženosti obcí v ČR v roce 2012; meziroční zvýšení dluhů, zadluženost obcí 
podle krajů, zadluženost malých obcí. Rozpočtová odpovědnost a rizikové obce, podíl rizikových obcí. 
 
Last-minutemen : the debt-ceiling deal 
Na poslední chvíli : ujednání o dluhovém stropu 
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8858, p. 39-40 
Dohody o navýšení dluhového stropu, zákonného limitu pro půjčky federální vlády, bylo dosaženo     
v americkém Kongresu na poslední chvíli. Země však bude muset projít stejnou anabází hned na 
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počátku r. 2014. Navíc dosažené ujednání neřeší dlouhodobé problémy země. -- Viz i článek Worse 
than Europe, really: the fiscal deal in Washington na s. 12. -- Také článek The reality of America's 
fiscal future ve Financial Times ze dne 23. 10. 2013 na s. 9. 
 
Paolo Mauro and Mauricio Villafuerte 
Past fiscal adjustment: lessons from failures and successes 
Dřívější fiskální vyrovnávání: poučení z nezdarů i úspěchů 
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 2, p. 379-404 
Příspěvek přináší analýzu velkých programů fiskálního vyrovnávání (vymezených na základě 
předpokládaného snížení veřejného dluhu nebo deficitu) a porovnává plány ex ante s ex post výsledky. 
Údaje vycházejí z detailních případových studií pro jednotlivé státy G7 a ze statistické analýzy plánů 
fiskálního vyrovnávání předložených ve všech zemích EU v posledních dvaceti letech. Klíčovým 
zjištěním je skutečnost, že odchylky výsledků od původních plánů jsou často významné a způsobují je 
zejména makroekonomické šoky (zvláště hospodářský růst odlišný od projekcí v původních plánech). 
- Pozn. 
 
Eduard Komárek 
Rozpočtová skladba. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 10, s. 70-73 
Druhové třídění rozpočtové skladby, přehled hledisek třídění (odpovědnostní, druhové, odvětvové, 
konsolidační, podkladové, prostorové, nástrojové, doplňkové, programové, účelové, strukturní, 
transferové). 
 
Luděk Tesař 
Rozpočty obcí na rok 2014 - hurá, chudneme! 
Moderní obec, Sv. 19, (2013) č. 10, s. 11 
Přehled plusových a minusových vlivů k sestavení obecního rozpočtu pro rok 2014, které vycházejí     
z konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí (konané v září 2013). 
 
James Politi 
Sequestration nation 
Země v pasti sekvestrace 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38354 (30.9.2013), p. 7 
V prvním ze série tří článků, které se zabývají dopadem automatických výdajových škrtů na život       
v USA, se autor zaměřil na vojenskou základnu Fort Campbell. Nedostatek finančních prostředků se 
řeší posíláním zaměstnanců na dovolenou, krácením pracovní doby, omezením služeb v místní 
nemocnici aj. -- Pokračování série viz ve FT ze dne 1. 10. 2013 na s. 2 a ze dne 3. 10. na s. 7. 
 
Sovereign doubts : stimulus v austerity 
Největší pochybnosti : stimulační versus úsporná opatření 
The Economist, Vol. 408, (2013) No. 8855, p. 68-69 
Čtvrtý ze série článků o finanční krizi se zabývá nárůstem veřejného dluhu, který krize způsobila.       
V letech 2007-2010 se v bohatých zemích poměr veřejného dluhu k HDP zvýšil v průměru ze 74 % na 
101 %. Nárůst způsobila stimulační opatření, ale především nižší výběr daní. S návratem růstu            
v r. 2010 nastala diskuse o tom, kdy by se mělo začít s omezováním veřejných výdajů. 
 
Ernst & Young Global Limited 
Stále více německých obcí padá do dluhové pasti, starostové českých měst jsou odpovědnější 
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 4, s. 27 
Hospodaření obcí v Německu v roce 2012, rozsah a dopady zadluženosti. Rámcové porovnání stavu 
zadlužení s českými obcemi. 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

35 

Eva Karpová 
Veřejné dluhy zemí Evropské unie : vývoj a problémy v letech 2007 až 2011 [elektronický zdroj] 
Současná Evropa, Sv. 2013, č. 1, s. 73-100 
Příspěvek popisuje nahromaděné veřejné zadlužení zemí EU, komentuje závažnost jeho rozsahu i jeho 
širších makroekonomických souvislostí. Autorka rozebírá vývoj veřejných dluhů jednotlivých zemí při 
nástupu a v průběhu hospodářské krize (2007-2011), dále ekonomický výkon, inflaci, nezaměstnanost 
a bilanci veřejných rozpočtů v daném období. Následně se věnuje snahám i možnostem snižování 
nahromaděné veřejné zadluženosti ve zmíněném regionu. Charakterizuje konkrétní reformní kroky 
EU, problémy národních ekonomik a vládní úsporná opatření v případě Řecka, Irska, Itálie, Španělska 
a Velké Británie i poskytování půjček mezi zeměmi EU a další regulační a stabilizační opatření. - 
Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.vse.cz/se/cislo.php?cislo=1&rocnik=2013 
 

Ostatní 
 
By Charles Clover 
A return to arms 
Návrat ke zbrojení 
Financial Times, Vol. 2013, No. 38356 (2.10.2013), p. 7 
S tím, jak chce Vladimír Putin obnovit velmocenské postavení své země, Rusko zvyšuje své náklady 
na obranu. V loňském roce tyto náklady vzrostly o 25 % a letos by měly být vyšší než v Británii a 
Japonsku. Tím se Rusko stává třetím největším nákupčím zbraní na světě. 
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Daně 
 
27391 
Organisaton for Economic Co-operation and Development 
Addressing base erosion and profit shifting 
Řešení problému eroze daňové základny a přesouvání zisků 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013, 87 s. : tab., grafy, rámečky 
Oslabování daňové základny v zemích OECD představuje nebezpečí pro daňové příjmy, daňovou 
svrchovanost a daňovou spravedlnost, jedním z významných zdrojů eroze daňové základny je 
přesouvání zisků (BEPS). Zpráva nejprve popisuje studie a data týkající se výskytu a závažnosti eroze 
daňové základny a přesouvání zisků, přináší přehled hlavních zásad zdaňování zisku z nadnárodní 
činnosti a poukazuje na příležitosti BEPS, jež tato daňová pravidla vytvářejí. Analyzuje také některé 
známé korporátní struktury, které nadnárodní společnosti využívají pro daňové plánování, a poukazuje 
na otázky s tím spojené. Ukazuje, že současné mezinárodní daňové normy nedrží krok se změnami     
v globální obchodní praxi, zejména v oblasti nehmotného majetku, a s rozvojem digitální ekonomiky. 
Zdůrazňuje, že je zapotřebí zavést nový výklad pojmu sídla jakožto hlavního východiska pro zdanění a 
domnívá se, že by mělo ke zdanění docházet tam, kde probíhá ekonomická činnost vytvářející zisk 
(zásada „původu majetku“). - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-19265-2 (brož.) 
 
27422 
Tomáš Jaroš 
Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 123 s. 
Publikace přináší, na základě aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu, ucelený výklad 
základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob. Úvodní kapitoly 
jsou věnovány otázce vnímání role účetnictví v procesu zjištění základu daně a vysvětlení jednotlivých 
definičních znaků zdanitelnosti výnosů a daňové účinnosti jednotlivých nákladů. V dalších částech je 
pojednáno o dalších zásadách aplikovaných při stanovení základu daně (věcná a časová souvislost, 
daňová souvztažnost, klasifikace a odpisování dlouhodobého majetku, vylučování tzv. přeceňovacích 
efektů, uplatnění polhůtních pohledávek a závazků v základu daně). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-
034-9 (brož.) - ISBN: 978-80-7478-035-6 
 
27387 
editor Andrei Cracea ; OECD, IBFD 
OECD model tax convention on income and on capital (condensed version - 2010) ; Key tax 
features of member countries 2013 
Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu (zkrácená verze - 2010) ; 
Hlavní daňové charakteristiky členských států z roku 2013 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2013, 888 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do dvou částí, část A přináší znění Vzorové smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu aktualizované ke dni 22.7.2010 s detailním komentářem. Část B přináší 
přehled systému přímých daní (daně z příjmů právnických a fyzických osob a zdanění kapitálu)           
v jednotlivých členských státech OECD s přihlédnutím k mezinárodním aspektům problematiky. 
Přehled je doplněn tabulkou se sazbami daně z příjmů právnických osob, sazbami domácí srážkové 
daně platné pro dividendy, úroky a tantiémy a přehledem sazeb srážkové daně dle mezinárodních 
daňových smluv mezi jednotlivými státy OECD (stát zdroje, stát sídla). Údaje v části B jsou 
aktualizovány ke dni 8. dubna 2013. - [8th (2013) ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-204-8 
(brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
27386 
edited by Charles J. Whalen 
Financial instability and economic security after the Great Recession 
Finanční nestabilita a hospodářská jistota po Velké recesi 
Cheltenham : Edward Elgar, 2013, xiv, 219 s. : tab., grafy 
Jednotlivé příspěvky se zabývají postkeynesovským institucionalismem (Post-Keynesian 
Institutionalism - PKI) jako alternativním ekonomickým náhledem, který vychází z ekonomického 
myšlení institucionální ekonomie a postkeynesiánství. Autoři staví na ekonomických myšlenkách 
Hymana P. Minskyho a jeho interpretacích, jež vyvolaly pozornost po vypuknutí nedávné finanční 
krize. První část knihy zkoumá základy postkeynesovského institucionalismu, druhá se věnuje 
hospodářství USA, jeho nestabilitě a hospodářskému růstu a finanční stabilitě po Velké recesi z pohledu 
PKI. Ve třetí části je pozornost rozšířena na světovou ekonomiku, je předestřeno chápání ekonomické 
nestability, zajišťování všeobecně sdílené prosperity a přehodnocení ekonomie postkeynesovským 
institucionalismem. Závěrečná část se věnuje budoucnosti PKI. - Pozn. - ISBN: 978-1-78254-780-8 
(brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
E-9457 
National Bank of Belgium 
Financial stability review 2013 
Přehled o finanční stabilitě z roku 2013 
Brussels : National Bank of Belgium, June 2013, 138 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva o stabilitě belgického finančního systému za rok 2012. Přináší analýzu stavu bankovního 
sektoru (deleveraging, restrukturalizace aktiv, struktura financování, ziskovost, kvalita aktiv, 
solventnost a rizika) a pojišťovacího odvětví doplněnou shrnutím hlavních výsledků programu 
hodnocení belgického finančního systému ze strany MMF z přelomu let 2012/2013 (FSAP). 
Statistická příloha s daty o úvěrových institucích, pojišťovacích společnostech a firmách burzovních 
makléřů je aktualizována do r. 2012. Tematické články se věnují portfoliu státních obligací v majetku 
belgických pojišťoven, průzkumu úvěrových podmínek pro nefinanční podniky, dohledové a dozorové 
činnosti belgické centrální banky nad infrastrukturou finančního trhu v r. 2012 a zhodnocení Euroclear 
Bank ve vztahu k zásadám pro infrastruktury finančního trhu CPSS-IOSCO. - Pozn., příl. - (brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
27390 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Japan : OECD economic surveys 2013 
Japonsko : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2013, 145 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Japonska - hodnocení a doporučení. Makroekonomický vývoj, setrvávání            
v deflaci, nový rámec měnové politiky. K dopadům zemětřesení z března 2011 na hospodářství,          
k programu rekonstrukce a k reformě zemědělské politiky. Restrukturalizace a obnova energetického 
sektoru, podpora "zeleného růstu". Přehled japonské fiskální situace, k vývoji na základě strategie 
fiskálního řízení v letech 2011-2012, k plánům na stabilizaci státního dluhu. Změny v oblasti 
sociálního zabezpečení a spotřebních daní, fiskální balíček na r. 2013. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-18291-2 (brož.) 
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27389 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Slovenia : OECD economic surveys 2013 
Slovinsko : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2013, 101 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Slovinska - hodnocení a doporučení. Ekonomika prochází hlubokou recesí, 
naléhavou prioritou je ozdravení bankovního systému a veřejných financí. Fiskální konsolidace a 
posílení fiskálního rámce, restrukturalizace sociálních výdajů a financování zdravotní péče i důchodů. 
Shrnut je také pokrok hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí doporučení.                 
K předluženosti podnikového sektoru, pohled na deficit kapitálu ve slovinských bankách a na 
vytvoření Bank Asset Management Company (BAMC) pro restrukturalizaci bankovního sektoru. Ke 
změnám v systému sociálních transferů a podpor od ledna 2012. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
18289-9 (brož.) 
 
27388 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
South Africa : OECD economic surveys 2013 
Jihoafrická republika : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2013, 120 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Jihoafrické republiky - hodnocení a doporučení. Stagnace hospodářského růstu    
v návaznosti na krizi, důraz na úlohu veřejných financí v podpoře růstu. K vládnímu strategickému 
plánu rozvoje a růstu zaměstnanosti, hlavní doporučení ke zlepšení zaměstnanosti. Shrnut je také 
pokrok hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí doporučení. Určení několika překážek 
ve zlepšování kvality vzdělávacího systému. Problematika efektivní politiky zeleného růstu                 
v kombinaci s dalšími strukturálními a makroekonomickými změnami, otázka klimatických změn a 
nastavení cen vody a emisí skleníkových plynů. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-18230-1 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
27421 
Mojmír Král 
PowerPoint 2013 : snadno a rychle 
Praha : Grada, 2013, 112 s. : il. 
Práce s aplikací PowerPoint 2013 od samotného začátku práce s programem až po vytvoření a 
promítání (vytištění) prezentace. Seznámení s programem, práce se soubory, snímky, objekty na 
snímcích, organizování snímků prezentace, základní úpravy prezentace, příprava prezentace a 
promítání, export prezentace, nastavení programu. Novinky verze 2013. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
4728-6 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
27385 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : old risks, new challenges. April 2013 
Zpráva o globální finanční stabilitě : staré hrozby, nové výzvy. Duben 2013 
Washington : International Monetary Fund, 2013, xiv, 144 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva analyzuje hlavní 
úkoly, které čekají finanční a nefinanční společnosti při nápravě svých bilancí a uvolnění nadměrného 
zadlužení. Dále se podrobněji zabývá swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy (sovereign credit 
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default swaps - SCDS) jako významným nástrojem řízení úvěrového rizika, vzrůstajícím trhem             
s SCDS a negativním vnímáním spekulativních obchodů s SCDS kontrakty, jež by mohly mít 
destabilizační účinek. Zkoumá také otázku nekonvenční monetární politiky ("MP-plus") a jejích 
vedlejších dopadů na finanční stabilitu a zjišťuje, že úroková míra a nekonvenční politika prováděná 
centrálními bankami ve čtyřech hlavních regionech (eurozóna, Japonsko, Velká Británie a USA) ve 
skutečnosti snížily zranitelnost domácího bankovního sektoru a přispěly z krátkodobého pohledu         
k finanční stabilitě. Navrhuje použití cílených mikroprudenčních a makroprudenčních politik ke 
snížení potenciálního rizika s cílem získat větší manévrovací prostor pro měnovou politiku k podpoře 
makroekonomiky. - Pozn. -- Příl. -- Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-47558-958-0 (brož.) 
 
27376 
Adéla Jůnová Macková 
Nerovné partnerství : Československo-íránské vztahy 1918-1938 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 211 s. : il., fot. 
Zahraniční a hospodářská politika Československa v meziválečném období v souvislosti s regulačními 
a podpůrnými opatřeními státu v oblasti zahraničního obchodu. Politicko-hospodářský vývoj Iráku       
v 19. a 20. století, především reformy šáha Rezy z dynastie Páhlaví (v letech 1926-1941). Navazování 
diplomatických styků Československa s Íránem, vytvoření, vývoj a úloha zastupitelských úřadů.      
Čs. aktivity hospodářské spolupráce, pronikání čs. firem na íránský trh (Škodovy závody, ČKD a 
Zbrojovka Brno). Úloha čs. kolonie v Íránu v rámci Úmluvy o usazování. - ISBN: 978-80-86729-87-9 
(brož.) 
 
27383 
Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv 
Obchodní podnikání ve 21. století 
Praha : Grada, 2013, 520 s. 
Ucelený výklad z problematiky obchodního podnikání a z dalších souvisejících oborů, především 
ekonomiky, práva, managementu, marketingu a logistiky. Obchod a jeho činnosti (základní pojmy a 
souvislosti, postavení obchodních firem na trhu). Řízení obchodních firem (organizace a finanční 
řízení, řízení projektů, řízení rizik). Spotřebitel a obchod (nákupní chování spotřebitele, marketingové 
vlivy, marketingový výzkum, ochrana spotřebitele). Specifické oblasti řízení obchodu (územní 
strategie obchodních firem, stavebně-technické řešení, informatika v řízení, řízení zásob v obchodě, 
řízení obchodního provozu). Mezinárodní obchod, zahraničně-obchodní politika, mezinárodní 
obchodní operace. Kromě teoretických pojednání obsahuje publikace řadu údajů z praxe, případové 
studie a kontrolní otázky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4780-4 (váz.) 
 

Podnik a podnikání 
 
27377 
Růžena Merlíčková Růžičková 
Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně : 
Olomouc : ANAG, 2013, 263 s. : tab. 
Analýza současného stavu a právní úprava. Majetek, vlastnické vztahy k majetku, způsob nabývání 
vlastnictví. Účetnictví a daně neziskových organizací (předpisy, České účetní standardy, předpisy pro 
neziskové organizace). Řešení problematiky daně z příjmů, postup prací při získávání podkladů pro 
zjištění základu daně a některé nevyjasněné okruhy činností. Přehled vnitřních směrnic. Právní stav 
předpisů uváděných v publikaci je k 1.5.2013. - 12. aktualiz. vyd. - Přehled použitých právních 
předpisů. - ISBN: 978-80-7263-825-3 (brož.) 
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27025VIII 
Petr Čech 
Obchodní společnosti po roce 2013 
Praha : Svaz účetních, 2013, 64 s. 
Právní úprava obchodních korporací po rekodifikaci - přehled a systém nové právní úpravy, přechodná 
ustanovení. Hlavní změny týkající se všech obchodních korporací a v právní úpravě společnosti           
s ručením omezeným a akciové společnosti. V druhé části publikace jsou uveřejněna stanoviska          
k dotazům z praxe (zvýšení minimální mzdy, místo plnění při kombinaci služeb, automobil na leasing, 
uplatnění DPH z jízdenek, pronájem nemovitosti). - ISBN: 978-80-87367-40-7 (brož.) 
 
27430 
Jan Váchal, Marek Vochozka a kolektiv 
Podnikové řízení 
Praha : Grada, 2013, 685 s. : il. 
Publikace zahrnuje základní problémové okruhy vědního oboru podnikové řízení a přináší nové 
poznatky z tohoto oboru. Obsahuje úvod do teorie podnikového řízení (základní principy, organizační 
struktura, prostředí podniku, úloha a role manažerů, hodnota podniku, hospodaření podniku, finanční 
řízení podniku, řízení lidských zdrojů, obor Performance Tuning). Využití oboru Performance Tuning 
v praxi (aplikace, manažerská funkce). Strategické řízení podniku v turbulentní a diskontinuální době 
(podniková strategie, proces management, řízení výrobních a pracovních procesů, management 
kvality, krizový management, správa podniku, řízení služeb, inovace v podniku, duševní vlastnictví 
podniku, podnikový audit, etika podnikání). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4642-5 (váz.) 
 
27379 
Vojtěch Bednář a kolektiv 
Sociální vztahy v organizaci a jejich management 
Praha : Grada, 2013, 224 s. : il. 
Sociální vztahy v organizaci a přehled nástrojů, kterými je možné tyto vztahy ovlivňovat z hlediska 
managementu. Konflikty a jejich řešení. Sociálně psychologické aspekty života v organizaci (strategie 
přežití mezi lidmi, osobnostní styly, problémoví lidé na pracovišti, nakládání s časem, jak přežít           
v patologické organizaci). Mezilidské vztahy na pracovišti z pohledu psychologa a pohledem 
personálního marketingu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-4211-3 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
27378 
Lucie Rytířová 
Důchodový systém v České republice 
Olomouc : ANAG, 2013, 115 s. 
Důchodový systém v ČR, důchodové pojištění, spoření a doplňkové penzijní spoření. Přehledný popis 
tří pilířů českého důchodového systému. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-821-5 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
27400 
Karel Zeman 
Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby 
Praha : Oeconomica, 2013, 315 s. : il. 
Publikace analyzuje vývoj vlastnictví k půdě, v časovém intervalu od roku 1918 do roku 2010. 
Zároveň jsou analyzovány související národohospodářské procesy, které měly zásadní vliv na vývoj 
vlastnických práv obecně, tedy nejenom k půdě. Zkoumané období je rozděleno do pěti časových 
intervalů, které jsou dány hospodářsko-právní formou v tom kterém období (1918-1939, 1939-1945, 
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1945-1948, 1948-1989, 1989-2010). V každém období je systémově zkoumán tehdejší právní rámec 
pozemkových reforem, institucionální zajištění pozemkových reforem, analýza vlastního průběhu 
realizovaných změn vlastnických práv a procesy související, které determinovaly vývoj vlastnictví       
v každé hospodářsko-právní formě. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-1915-9 (brož.) 
 
27429 
Anna Bernardinová, Miroslav Mareš 
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy : praktická příručka pro všechny majitele 
rodinných a bytových domů, bytů a pro realitní kanceláře 
Praha : Linde Praha, 2013, 148 s. 
Povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Komentář ke zpracování průkazu 
energetické náročnosti budovy podle zák. č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Aktuální otázky a 
odpovědi ke zpracování průkazu z praxe. Znění vybraných předpisů: směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU, zákon o hospodaření energií a vyhláška o energetické náročnosti budov. - 
Vybrané právní předpisy EU a ČR. - ISBN: 978-80-7201-914-4 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
27412 
Bořivoj Šubrt, Milan Tuček 
Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů 
Olomouc : ANAG, 2013, 327 s. 
Výklad zásad platných pro poskytování pracovnělékařských služeb v návaznosti na vydané právní 
předpisy. Historie pracovního lékařství, účel a mezinárodní srovnání. Mezinárodní a vnitrostátní 
právní úprava. Obecný zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. Pracovnělékařské služby podle 
zák. č. 373/2011 Sb. Zvláštní právní předpisy. Kategorizace prací, rizikové práce. Pracovnělékařské 
prohlídky. Lékařské posudky. Nemoci z povolání. Kontrola a sankce. Znění prováděcí vyhlášky         
č. 79/2013 Sb. Vzory formulářů. Odborné standardy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-820-8 (brož.) 
 
27427 
Clemens Kaesler, Frauke Kaesler-Probstová ; překlad Jaroslav Mužík 
Praktická podniková personalistika 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 143 s. : il. 
Souhrn poznatků z oblasti personalistiky na základě praxe personálního řízení ve Spolkové republice 
Německo. Úvodní kapitola přibližuje historické pozadí personalistiky. Následuje výklad problematiky: 
plánování potřeb personálu, získávání, výběr a přijetí personálu, řízení, rozvoj, odměňování a 
hodnocení personálu, personální správa. Součástí výkladu jsou i případové studie. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7357-913-5 (brož.) 
 

Právo 
 
27399 
translation by Trade Links ; [Z. Pošustová] 
Civil code = "Občanský zákoník" 
Občanský zákoník 
Prague : Trade Links, 2013, 302 s. 
Anglický překlad občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění č. 202/2012 Sb. se stručným 
komentářem. - 2013 ed. - Pozn. - (brož.) 
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27403 
Martina Kasíková ... [et al.] 
Exekuční řád : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xviii, 939 s. 
Komentované znění zák. č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti a o změně dalších zákonů. Komentář je doplněn odkazy na judikaturu. Následuje 
komentář k prováděcím vyhláškám a znění stavovských předpisů (organizační, kancelářský, kárný řád, 
zkušební řád, činnost Kontrolní komise, pravidla profesionální etiky, sazebník úhrad nákladů aj.). -     
3. vyd. - ISBN: 978-80-7400-476-6 (váz.) 
 
27413 
Jiří Plamínek 
Mediace : nejúčinnější lék na konflikty 
Praha : Grada, 2013, 168 s. : il. 
Způsob řešení sporů, při němž účastníkům konfliktu pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník - 
mediátor. Kniha popisuje principy a předpoklady mediace, role a nástroje mediátora a proces mediace 
včetně české praxe. Součástí výkladu jsou i příklady a rady z praxe autora. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-5031-6 (brož.) 
 
27425 
Petr Bezouška, Lucie Piechowiczová 
Nový občanský zákoník  : nejdůležitější změny 
Olomouc : ANAG, 2013, 375 s. 
Základní změny, které přináší zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Publikace srozumitelnou a 
čtivou formou seznamuje s novými instituty (právní jednání, právo stavby aj.) i se změnami v pojetí 
stávajících institutů (pojetí věci, pojetí nemovitosti, kontraktační proces aj.). Přináší poznámky            
k novým, změněným nebo přechodným ustanovením. Tam, kde je to účelné, poukazuje i na další 
literaturu k danému tématu nebo na judikaturu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-819-2 (brož.) 
 
27432I 
Jiří Švestka, Jan Dvořák,. Michaela Zuklínová a kolektiv 
Občanské právo hmotné. Díl 1., Obecná část 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 429 s. 
Učebnice podává výklad nového českého soukromého práva podle zák. č. 89/2012 Sb. První svazek je 
zaměřen na výklad obecné části nového občanského zákoníku, která je sestavena z následujících částí 
(hlav): Pojem práva; Stručný historický vývoj občanského práva na českém území; Evropské 
soukromé právo; Prameny občanského práva; Normy občanského práva; Občanskoprávní skutečnost; 
Subjekty občanského práva; Zastoupení; Občanské právo v subjektivním smyslu; Občanskoprávní 
povinnost; Předmět občanského práva; Promlčení, prekluze a vydržení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7478-325-8 (soubor) 
 
27375 
Václav Bartík, Eva Janečková 
Ochrana osobních údajů v životě podnikatele : 103 řešení modelových situací 
Olomouc : ANAG, 2013, 199 s. 
Základní pojmy a výjimky. Vybrané aplikační problémy. Omezení při práci s osobními údaji. 
Povinnosti a rizika při jejich zpracování (informační a oznamovací povinnost, likvidace osobních 
údajů, zpracování osobních údajů klienta atd.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-811-6 (brož.) 
 
27426 
sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská 
Promlčení a prekluze 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 336 s. 
Judikatura poskytuje vodítko při aplikaci právní úpravy oblasti promlčení a prekluze v novém 
občanském zákoníku, s platností od 1.1.2014. Obsahuje rozhodnutí soudů učiněných sice za jiného 
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právního stavu, avšak použitelných i pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. 
Úvodní text přináší srovnání dosavadní i nové úpravy, upozorňuje na zásadní odlišnosti a specifika. 
Následuje text 3. dílu nového občanského zákoníku a znění 110 judikátů sovisejících s tématem. 
Příloha obsahuje vybrané znění důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku a vybraná znění 
předchozích občanských zákoníků v souvislosti s promlčením a prekluzí. - ISBN: 978-80-7478-057-8 
(brož.) 
 
27405 
sestavila Sylva Šiškeová 
Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 475 s. 
Výbor soudních rozhodnutí na téma soudů a soudců. Část věnovaná soudům se dále člení na kapitoly 
zabývající se státní správou soudů, věcnou, funkční a místní příslušností a odnětím a přikázáním věci. 
Část zaměřená na rozhodnutí vztahující se k soudcům pak obsahuje soudní rozhodnutí týkající se např. 
jmenování soudců, rozhodování senátem či samosoudci, vyloučení soudce a kárného řízení. Do výběru 
byly zařazovány judikáty soudů rozhodujících v trestní, civilní i správní větvi soudnictví a rozhodnutí 
Ústavního soudu. Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 1.1.2013. - ISBN: 978-80-7478-
020-2 (brož.) 
 
27404 
sestavila Petra Polišenská 
Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 430 s. 
Přehled judikatury představuje rozhodnutí vztahující se k zákonu o rodině a trestnímu zákonu. Jedná 
se o ustanovení upravující vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí. Přehled je rozčleněn na dvě 
části. Civilní část obsahuje judikaturu v oddílech: obecné otázky, procesní úprava - výše výživného, 
rozsah vyživovací povinnosti, rodiče a jejich vyživovací povinnost, pozůstalostní řízení, pěstounství, 
výkon rozhodnutí, mezinárodní prvek a další související judikatura. Trestní část obsahuje judikáty       
v oddílech: obecné otázky, zanedbání povinné výživy, plnění vyživovací povinnosti, procesní úprava, 
mezinárodní prvek a další související judikatura. Právní stav citované judikatury je ke dni 31.1.2013. - 
Přehled souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-7478-046-2 (brož.) 
 
27398 
Kristina Koldinská 
Sociální právo 
Praha : C.H. Beck, 2013, xvi, 191 s. : il. 
Základní výklady o historickém vývoji oboru, použitých pojmech a o správě a financování sociální 
ochrany. Reakce sociálního práva na jednotlivé sociální události: rodičovství a mateřství, 
nezaopatřenost dítěte, ochrana zdraví, nemoc, invalidita, stáří, smrt, nezaměstnanost a chudoba. 
Mezinárodní souvislosti, sociální právo EU. Principy procesů v sociální správě, správní proces a druhy 
procesů v sociální správě. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-474-2 (brož.) 
 
27411 
Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo 
Správní řád : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xxvi, 818 s. 
Komentované znění zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších zákonů. Názvy částí 
zákona: Úvodní ustanovení; Obecná ustanovení o správním řízení; Zvláštní ustanovení o správním 
řízení; Vyjádření, osvědčení a sdělení; Veřejnoprávní smlouvy; Opatření obecné povahy; Společná a 
závěrečná ustanovení; Účinnost. Součástí komentáře jsou odkazy na související ustanovení, související 
předpisy, literaturu a judikaturu správních soudů, resp. Ústavního soudu ČR. Komentované znění 
vyhlášky MV č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. - 4. vyd. - ISBN: 978-80-7400-484-1 (váz.) 
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27401 
sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská 
Věci v právním smyslu 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 409 s. 
Věci v právním smyslu - dosavadní stav a koncepční změny. Stručný rozbor nové právní úpravy         
v první části publikace, zásadní odlišnosti a specifika. Text příslušné partie nového občanského 
zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) spolu s odkazy na judikaturu, jež je shrnuta v druhé části publikace      
v oddílech: Všeobecná ustanovení o věcech v právním smyslu; Rozdělení věcí; Součást věci a 
příslušenství věci; Cenné papíry. Třetí část publikace obsahuje znění důvodové zprávy, texty 
předchozích právních úprav občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb., zák. č. 141/1950 Sb., vládní 
návrh z roku 1937, obecný zákoník občanský). - ISBN: 978-80-7478-040-0 (brož.) 
 
27406 
Martina Doležalová ... [et al.] 
Zákon o mediaci : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2013, xiv, 345 s. 
Komentované znění zák. č. 202/2012 Sb., zákona o mediaci a o změně některých zákonů. Související 
předpisy, ustanovení a judikatura. Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.           
V přílohách znění dalších souvisejících předpisů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-458-2 (váz.) 
 
27402 
Lukáš Křístek 
Znalectví 
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 331 s. 
Stručná historie znalectví od středověku do roku 1959 včetně stručných komentářů dřívější legislativy. 
Jednotlivé změny současného zákona č. 36/1967 Sb. a jeho tří novel (poslední zákonem č. 444/2011 
Sb.). Znalectví v systému českého práva. Jednotlivé teorie o znalectví. Znalecký posudek jako důkaz 
(argument, důkaz a pravda). Osoba znalce, jeho jmenování, povinnosti, odpovědnost, ochrana, 
pozastavení práva vykonávat znaleckou činnost. Znalecký posudek, použití, vlastnosti, náležitosti, 
vědecké metody při jeho vypracování atd. Hodnocení znaleckého posudku. Komparatistika (vybrané 
státy, evropské soudy a znalec). Požadavky na znalecký posudek vydaný Komisí pro cenné papíry. 
Judikatura. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7478-042-4 (borž.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
27392 
Organisation for Economic Co-operation and Development ; [edited by Jean-Christophe Dumont] 
International migration outlook 2013 
Výhled mezinárodní migrace pro rok 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013, 419 s. : tab., grafy, rámečky 
Obsahem knihy je 37. zpráva OECD v rámci průběžného systému zpráv o migraci. První část přináší 
analýzu současného vývoje migračních toků, trendů a politik zemí OECD. Druhá část se podrobněji 
věnuje dopadům hospodářské krize na zaměstnanost imigrantů a poukazuje na změny v integrační 
politice ve vztahu k imigrantům a jejich potomkům v přijímajících zemích. Třetí část se zaměřuje na 
měření fiskálních dopadů imigrace do zemí OECD a na srovnávací analýzu čisté fiskální pozice 
imigrantů a čistého fiskálního postavení domácích obyvatel (u dat z evropských států OECD, z USA, 
Kanady a Austrálie). Čtvrtá kapitola se na základě empirické literatury a praktických postupů zabývá 
otázkou diskriminace imigrantů a jejich dětí na pracovním trhu či ve společnosti a opatřeními k boji 
proti této diskriminaci. Pátá kapitola přináší stručné poznámky k migrační politice a statistiku 
současných migračních toků a objemů u konkrétních zemí doplněné obsáhlou statistickou přílohou. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-20015-9 (brož.) 
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Účetnictví 
 
27381 
Jaroslav Šantrůček, David Štědra 
Pohledávky, jejich cese a hodnota 
Praha : Oeconomica, 2012, 122, 45 s. : il. 
Důvody pro tržní oceňování pohledávek. Předmět oceňování. Metody. Varianty postupu při stanovení 
hodnoty pro cese pohledávek (vymezení účelu ocenění, analýza likvidity předmětné pohledávky, 
odlišnosti pro účel ocenění, výpočty současné hodnoty pro cesi pohledávek). Analýza porovnáním se 
skutečně zaplacenou částkou za obdobné cese. Vzorové výpočty. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
245-1920-3 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
27423 
Petr Pospíšil a kol. 
Právnické osoby obcí a krajů 
Praha : Wolters Kluwer, 2013 xv, 262 s. 
Postavení a úkoly územních samosprávných celků v systému české veřejné správy. Výklad pojmu 
právnická osoba. Vztah územních samosprávných celků k jednotlivým typům právnických osob, které 
mohou obce (kraje) zřizovat. Výklad jednotlivých právních forem: příspěvkové organizace, obchodní 
společnosti, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, 
zájmová sdružení právnických osob a evropská seskupení pro územní spolupráci. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7357-982-1 (brož.) 
 
27424 
Bohumír Brom 
Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru : praktická příručka pro správu 
dokumentů 
Praha : Linde Praha, 2013, 319 s. : il. 
Správa dokumentů v současné české praxi (stručný vývoj, základní předpoklady pro dobré fungování). 
Jednotlivé fáze spisové služby. U každé z fází je popsána správa dokumentů v digitální i v analogové 
podobě. Správa tzv. soukromoprávních původců. Spolupráce původců s archivními institucemi. 
Správa speciálních typů dokumentů. Rozvoj e-governmentu v ČR a jeho důsledky pro oblast správy 
dokumentů. - ISBN: 978-80-7201-913-7 (brož.) 
 
27382 
Eva Janečková 
Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) 
Plzeň : Čeněk, 2013, 242 s. 
Protektorát (v mezinárodním právu, očima Němců), okupační správa (význam, charakteristika, úřad 
říšského protektora, oberlandráty, další složky německé správy) a autonomní český stát (státní 
prezident, vláda, národní souručenství). Heydrichova správní reforma říšské a protektorátní správy. 
Okupační a protektorátní správa po roce 1943. - ISBN: 978-80-7380-419-0 (brož.) 
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Ostatní 
 
21555XVI     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR 
Biografický slovník českých zemí. [XVI. sešit], Ep-Fe 
Praha : Academia, 2013, XVII, 1-136 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již nežijících osobnostech. Každé heslo je opatřeno 
standardizovaným záhlavím, životopisem dané osoby a je doplněno o příslušné bibliografické údaje. - 
Vyd. 1. - ISBN: 80-7277-214-7 (soubor) 
 
27380 
Brian Tracy, Christina Tracy Stein ; [překlad Růžena Pokorná] 
Polibte tu žábu! : 12 skvělých způsobů, jak změnit postoje v životě a práci z negativních na 
pozitivní 
Olomouc : ANAG, 2013, 155 s. 
Příčiny lidské negativity. Techniky a cvičení na odstranění základních příčin negativních lidských 
postojů k sobě a k ostatním. - ISBN: 978-80-7263-816-1 (brož.) 
 
27428 
Michal Kubát 
Současná česká politika : co s neefektivním režimem? 
Brno : Barrister & Principal, 2013, 119 s. 
Politické režimy v demokracii a jak je chápat. Akceschopnost demokratického režimu. Systematický a 
komparativní pohled na český parlamentní režim. Teoretický i praktický kontext jeho fungování. 
Řešení problematické situace, v níž se český parlamentarismus dlouhodobě nachází (majoritní 
demokracie v podmínkách ČR, poloprezidencialismus, institucionální a politický rámec racionalizace 
českého parlamentního režimu, přímá volba prezidenta). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87474-86-0 (váz.) 
 
27407 
Deepak Chopra a Rudolph E. Tanzi ; [překlad Jana Žlábková] 
Supermozek : uvolněte výbušnou sílu své mysli 
Praha : BETA - Pavel Dobrovský, 2013, 347 s. 
Kniha nabízí zcela nový pohled na lidský mozek a ukazuje, jak ho využívat jako bránu ke zdraví, štěstí 
a duchovnímu růstu. Její autoři shrnuli své poznatky a vytvořili nový přístup k mozku a jeho 
neprozkoumanému potenciálu. Říkají, že pokud "běžný" mozek, který používáme při každodenních 
činnostech, rozvíjíme pomocí bdělé a vědomé pozornosti, může přesáhnout dosud známé limity 
(mozek v roli vůdce, vynálezce, učitele a uživatele). Kniha ukazuje, jak spojit vědecké výzkumy a 
duchovní vhledy. Učí, jak navazovat s mozkem spojení a díky tomuto vztahu úplně změnit svůj život. 
Mozek není jen největším darem přírody, ale je i branou k neomezené budoucnosti. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7306-535-5 (váz.) 
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