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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám nové číslo dokumentačního
bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE. Přináší
informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a
jiných informačních zdrojích, vztahujících se k problematice
Ministerstva financí a jeho resortu.
V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů
podchycena např. témata zákon č.307/2013 Sb. o povinném
značení lihu a prováděcí vyhláška, ekonomické dopady
implementace ICT ve veřejné správě, komparace systémů fungování
a řízení ekonomické diplomacie ve vybraných evropských státech,
novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2014, vznik pracovního
poměru podle nového občanského zákoníku, změny v daních
z příjmů fyzických osob v EU v období ekonomické krize,
stížnost dle daňového řádu v průběhu daňové kontroly,
prominutí úhrady daně z příjmů z titulu povodní v roce 2013,
meze legitimního očekávání a ustálená praxe správce daně,
devizové intervence ČNB, vybrané daňové novinky 2014, leasing
a jeho význam v IFRS, dopady ekonomické krize a placení
pojistného na zdravotní pojištění a sankce v daňovém řízení.
Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články
z německy psaného tisku na téma národohospodářské dopady
fiskálních impulsů (výsledky simulačních propočtů za Německo),
povinnost objasnění a součinnosti při daňové kontrole a
problematika řetězových obchodů se zaměřením na podnikatele
uvnitř řetězu.
Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se
otázky reakce agregátních investic v USA na ekonomické šoky,
averze investorů k riziku jako příčině dlouhotrvajícího
ekonomického poklesu, reakce na studii ECB k rozdělení
bohatství domácností v zemích eurozóny, rozpočtu pro eurozónu,
fiskálních multiplikátorů, finančních cyklů, měnové politiky a
makroprudenční politiky v eurozóně, nového regulačního
rámce v EU a úlohy nezávislého fiskálního úřadu a tvorby
převodních cen ve skandinávských zemích s přihlédnutím
k břemenu daně z příjmu právnických osob ve 34 členských
zemích OECD. Ve francouzštině je článek zabývající se otázkou
finanční solidarity států EU vůči zemím postiženým
ekonomickou krizí.
Dva zajímavé slovenské články se vztahují k transatlantickým
ekonomickým vztahům a zavedení daňové licence v SR.
Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek
Vybrané příspěvky k debatě o devizových intervencích.
Věříme, že Vás naše informace o nových knihách a
odborných článcích zaujmou. Rádi Vám zajistíme plné texty
článků i knihy.

Mgr. A. Sahánková
VO 3003
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AKTUALITY
Z produkce Ministerstva financí
Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia
Na internetových stránkách Ministerstva financí je
ke stažení Čtvrtletní informace o řízení dluhového
portfolia - prosinec 2013, zpracovaná odborem 20
Ministerstva financí. Vychází 4 x ročně.
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/rizenistatniho-dluhu/publikace-a-prezentace/dluhove-portfolioctvrtletni-informace/2013/ctvrtletni-informace-o-rizenidluhoveho-16402

Metodická příručka Fiskálního výhledu ČR
Na internetových stránkách Ministerstva financí je
k dispozici Metodická příručka Fiskálního výhledu prosinec 2013, zpracovaná odborem 37.
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2012/metodickaprirucka-k-fiskalnimu-vyhledu--7375

stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí
(součástí je popis aktuálního legislativního
rámce, přehled základních podpůrných prostředků
ze strany EU a ČR, které mohou subjekty
v odvětví využívat). Nechybí přehled vývoje
produkce vybraných výrobků a analýza
postavení nejvýznamnějších subjektů v hlavních
oborech kovozpracujícího průmyslu. Dokument
rovněž obsahuje vývoj finančních poměrových
ukazatelů sektoru, potažmo jednotlivých firem –
ukazatele likvidity, aktivity, rentability a
zadluženosti, stejně jako rozložení podnikatelské
základny odvětví dle Bisnode skóring
(skóringový model predikující riziko úpadku
firmy v následujících dvanácti měsících). Studie
je logicky uzavřena shrnutím základních
vývojových trendů s identifikací perspektiv
dalšího vývoje a SWOT analýzou odvětví
v podmínkách ČR.

Monitoring

Úplné znění zákonů (ÚZ)

Speciální monitoring, tentokrát na téma
Oslabení koruny 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.

Odborná knihovna MF zařadila v posledním
měsíci do svého knihovního fondu publikace

stránkách

27022/986
Zákony 2014: daně z příjmů, zákon o rezervách:
redakční uzávěrka 4.11.2013
27022/987
Zákony 2014 : zákon o dani z přidané hodnoty:
redakční uzávěrka 4.11.2013

Sledované téma - Boj proti korupci
Na

27022/990
Zákon o účetnictví 2014: redakční uzávěrka 11.11.2013

Odborné

knihovny
MF
je k dispozici sekce
Boj proti korupci, která nabízí aktualizovaný monitor
k tomuto tématu. K dispozici je zde rovněž přehled
nenovějších knih a odborných článků z fondu Odborné
knihovny MF. Knihy lze přímo zde rezervovat a články
jsou dostupné k ofocení v Odborné knihovně MF.
V sekci lze též najít důležité internetové odkazy
z této oblasti.
http://knihovna.mfcr.cz/korupce.php

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

Kovové konstrukce a kovodělné výrobky: leden 2014
Dokument hodnotí postavení daného segmentu
v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor vývoje
základních ekonomických charakteristik, popis
podnikatelské základny a vlastnické struktury),
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27022/988
Zákony 2014: veřejné zakázky, koncesní zákon:
redakční uzávěrka 4.11.2013
27022/992
Zákony 2014: spotřební daně, povinné značení
lihu, zákon o lihu, energetické daně: redakční
uzávěrka 11.11.2013
27022/989
Zákony 2014: daňový řád, Finanční správa ČR,
mezinárodní spolupráce: redakční uzávěrka
k 11.11.2013
27022/991
Zákony 2014: daň z nabytí nemovitých věcí, daň
z nemovitých věcí, daň silniční: redakční
uzávěrka k 11.11.2013
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Pokyny pro zadávání překladů na MF
Objednat překlad dokumentu je v souladu s příslušným
ustanovením Organizačního řádu Ministerstva
financí oprávněn pouze odbor Personální.
Požadavky a další korespondence k překladům
dokumentů se odesílají jen na e-mailovou adresu
preklady@mfcr.cz, aby bylo zajištěno neprodleně
vyřízení daného požadavku.
Administrativu spojenou se zabezpečením překladů
zajišťují RNDr. Eva Jůzová a Ing. Jana Böhmová
z oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace.
Okamžité zpracování požadavku na překlad
dokumentu je zaručeno, pokud je řádný požadavek
na překlad zaslán v období 9,00 až 15,00.
Termín překladu se navrhuje včas dle skutečné
aktuální potřeby, neboť prodleva s požadavkem ze
strany žadatele způsobí zbytečné a výrazné
navýšení nákladů o příplatek za expresní překlad.
Žádost o spěšný překlad dokumentu (viz. formulář
v šablonách) se zasílá včetně textu určeného
k přeložení v elektronické podobě na e-mailovou
adresu preklady@mfcr.cz.
Neprodleně žadatel předkládá odboru 30 – Personální
písemnou formu žádosti s příslušnými schvalujícími
podpisy náměstka ministra a ředitele odboru.
Doporučuje
se
pro
sjednocení
odborné
terminologie přiložit případný starší překlad, aby
mohl překladatel použít shodné překlady
odborných termínů.
Na Vaše případné dotazy jsou připraveny
odpovědět RNDr. Eva Jůzová, l. 2585 a Ing. Jana
Böhmová, l. 2387.
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Téma měsíce: Vybrané příspěvky k debatě o devizových intervencích
Ing. Martin Komrska
Oddělení 3003 Finanční a ekonomické informace, Vysoká škola ekonomická v Praze
7. listopadu 2013 se Česká národní banka po 11 letech rozhodla intervenovat na devizových trzích, a
to tak, aby kurz koruny vůči euru udržela poblíž hranice 27 Kč za euro. Tento krok, jeho adekvátnost
i možné důsledky se v posledních týdnech staly bezpochyby nejdiskutovanějšími tématy v českém
tisku, ať už odborném či laickém. Druhé letošní Téma měsíce vám proto přináší přehled probíhající debaty.
Proč se intervenuje?
Začněme shrnutím postoje samotné České národní banky (dále jen „ČNB“). Na stránkách ČNB lze
najít dokument s názvem Důvody a přínosy oslabení koruny, 1 který prezentuje hlavní argumenty ve
prospěch tohoto mimořádného opatření. Analytičtější popis situace je možné nalézt také v přednášce
guvernéra ČNB Miroslava Singera Aktuální vývoj v české ekonomice a měnová politika ČNB pro
Univerzitu Palackého v Olomouci2. Argumentace ČNB ve prospěch intervencí se zásadním způsobem
opírá o výstupy makroekonomické prognózy. Její nejčerstvější podoba signalizovala, že pro dosažení
inflačního cíle (dvouprocentní nárůst indexu spotřebitelských cen) je nutné dále uvolnit měnovou
politiku. Standardním nástrojem je pro ČNB dvoutýdenní repo sazba,3 nicméně její snížení, ke
kterému by bylo přikročeno v „normálních“ dobách, tentokrát není možné. Repo sazba totiž dosáhla
úrovně tzv. technické nuly (0,05 p. b.) a do záporných hodnot, které by byly konzistentní
s měnověpolitickým cílem, se dostat nemůže. Bankovní rada tedy rozhodla, že pro dosažení inflačního
cíle bude mimořádně používat jiný nástroj, tj. právě měnový kurz.
V návaznosti na výše uvedené zdůrazňuje Mojmír Hampl (viceguvernér ČNB) v článku Měnová
politika v časech měnového populismu „10 poznámek k domácí debatě o intervencích“4, že oslabení
kurzu působí naprosto stejným směrem jako snižování úrokových sazeb, které ČNB prováděla bez
většího zájmu médií již od roku 2008, kdy snížila sazby postupně o cca čtyři procentní body až ke
stávající nule. Hampl se také věnuje debatě o optimální hodnotě inflačního cíle, tj. otázce, zda by ČNB
neměla dlouhodobě zvolit nižší cíl než současný dvouprocentní přírůstek indexu spotřebitelských cen.
Současnou hodnotu inflačního cíle obhajuje tím, že vzhledem ke statistickým zkreslením představuje
právě dvouprocentní inflace v reálném světě přibližně stabilitu cen. Nadále upozorňuje, že i kdyby si
ČNB stavila cíl nulový, stále by dnes čelila potřebě uvolnění měnových podmínek, neboť to, co dle
prognóz ekonomice hrozilo, není nízká inflace, ale deflace, neboli pokles cenové hladiny.
Otázka škodlivosti deflace
Tím se dostáváme k zásadnímu bodu celé debaty. Je, či není deflace hrozbou, které bychom se měli
obávat a za každou cenu vyvarovat? Jak popisuje již jednou zmíněný dokument Důvody a přínosy
oslabení koruny, podle ekonomů ČNB se jedná o jednoznačně negativní fenomén. Argumentují tím, že
při deflačních očekáváních dochází k odkladu spotřeby, poklesu tržeb a rostoucí nezaměstnanosti.
Tento proces pak má dle dané interpretace tendenci neustále se prohlubovat, což se označuje jako
deflační-recesní spirála.
1

Bez explicitního autora, Česká národní banka, Dostupné online:
http://www.cnb.cz/cs/faq/duvody_a_prinosy_oslabeni_koruny.html
2
M. Singer: Aktuální vývoj v české ekonomice a měnová politika, přednáška pro Právnickou fakultu Univerzity
Palackého, Olomouc, 20. 11. 2013, dostupné online:
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_p
rojevy/download/singer_20131120_olomouc.pdf
3
Dvoutýdenní repo sazba je sazbou, za kterou ČNB standardně provádí operace na 14denní stahování likvidity
od komerčních bank.
4
M. Hampl: Měnová politika v časech měnového populismu „10 poznámek k domácí debatě o intervencích“,
Česká národní banka, dostupné online:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2013/cl_13_131209_hampl.html
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Zcela odlišný pohled na problematiku deflace přináší komentář Václava Klause (pod záštitou Institutu
Václava Klause) s názvem Byla deflace opravdu hrozbou a zásahem ČNB jsme ji zažehnali?5 Klaus
si pokládá otázku, zda je adekvátní označovat deflaci za hrozbu a připomíná jednu z mála zkušeností,
kterou naše země s deflací má. Jednalo se o deflační politiku A. Rašína na počátku dvacátých let,
kterou se tehdejší ministr financí snažil uchránit Československo před středoevropskou inflací (až
hyperinflací). Klaus upozorňuje, že byť tato politika měla mnoho kritiků a pravděpodobně způsobila
krátkodobé ztráty na produktu, „nevznikl žádný bludný kruh pokračujícího zhoršování ekonomické
situace, což je však právě to, čeho se naši dnešní bojovníci s údajnou deflací tolik bojí.“ Česká koruna
se naopak (na rozdíl od měn okolních zemí) postupně stala měnou uznávanou a pevnou. Klaus také
oponuje představě, že deflace způsobila ve 30. letech Velkou depresi. Tehdejší pokles cen byl dle něj
spíš průvodním jevem, nikoliv příčinou skutečných problémů.
Na závěr Klaus pokládá otázku, zda, pokud je deflace zlem, je skutečně tak významným zlem, aby její
potenciální přítomnost po pouhá dvě čtvrtletí roku 2014 (takto skutečně časové rozmezí deflace
ukazuje prognóza ČNB – pozn. autora) ospravedlnila provedenou razantní intervenci.
Také ekonom Pavel Kohout v článku Japonsko, Česko, centrální bankéři a ekonomičtí fušeři6 pro
E15 upozorňuje, že deflace je důsledkem hospodářských problémů, nikoliv jejich příčinou. Odmítá
pak interpretaci, že české ekonomice hrozil obávaný vývoj stagnujícího Japonska. Podle Kohouta
dochází ke škodlivým deflačním obdobím v důsledku zastavení předchozí masivní úvěrové aktivity,
která vyústí v bankovní krizi. Takovou situaci však v ČR nepozoruje a upozorňuje, že na rozdíl od
Japonska nemá ČR přebujelý bankovní sektor. Kohout také dodává, že příčinou poklesu cen může být
zároveň technologický pokrok, čili není možné deflaci odmítat a priori.
Ekonom českého Ludwig von Mises Institutu Vladimír Krupa v článku Pokračující polemika s ČNB7
představuje další poznámku k deflaci, která v argumentaci ČNB není explicitně zohledněna. Podle
Krupy byly nárůst úrokových sazeb a krátkodobá deflace dříve v historii těmi faktory, které
napomohly rychlému očištění ekonomiky a přerozdělení bohatství od bývalých bankrotářů k novým
potenciálně efektivnějším vlastníkům. Současné snahy podobným jevům předejít tak prodlužují
životnost dlouhodobě nekonkurenceschopných subjektů, případně uměle stimulují aktivitu nových,
které se ale dlouhodobě bez monetární expanze neobejdou.
Co bude po intervencích?
Miroslav Zámečník srovnává v článku ČNB a švýcarská zkušenost8 devizové intervence obou
národních centrálních bank. I přes celkově souhlasné hodnocení kroků zmíněných vrcholných
měnových institucí si Zámečník pokládá otázku, co se stane, až intervence přestanou. Dojde
k „přehnanému“ zhodnocení koruny? Pokud ano, mělo by to přesně opačné efekty, než nyní
prováděné znehodnocení koruny.
Této otázce se věnuje ekonom z Mezinárodního měnového fondu Jaromír Hurník v článku Akce
ČNB? Přesně taková, jaká měla být.9 Hurník nesdílí obavu, že by po ukončení intervencí muselo
dojít k významné apreciaci kurzu zpět na původní úroveň. Vysvětluje totiž, že nominální měnový
kurz, který se ČNB rozhodla krátkodobě ovlivňovat, nemá nic jako „rovnovážnou“ hodnotu (tu má
pouze tzv. reálný kurz). Nominální kurz je peněžní veličina, jejíž hodnotu může centrální banka
poměrně pohodlně nastavit tím, že nechá patřičně přizpůsobit celkovou úroveň cen v ekonomice, tedy
5

V. Klaus: Byla deflace opravdu hrozbou a zásahem ČNB jsme ji zažehnali? Politický komentář Institutu
Václava Klause č. 16, 17. 11. 2013, dostupné online:
http://institutvk.cz/politicke-komentare/politicky-komentar-ivk-c-16-byla-deflace-opravdu-hrozbou-zasahemcnb-jsme-ji-zaz
6
P. Kohout: Japonsko, Česko, centrální bankéři a ekonomičtí fušeři, E15 (online), 23. 11. 2013, dostupné
online: http://nazory.euro.e15.cz/analyzy/pavel-kohout-japonsko-cesko-centralni-bankeri-a-ekonomicti-fuseri1040463
7
V. Krupa: Pokračování polemiky s ČNB, Ludwig von Mises Institut CZ/SK, 21. 12. 2013, dostupné online:
http://www.mises.cz/clanky/pokracovani-polemiky-s-cnb-1315.aspx
8
M. Zámečník: ČNB a švýcarská zkušenost, Euro, 18. 11. 2013, str. 8, dostupné online:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clanky/miroslav-zamecnik-cnb-a-svycarska-zkusenost-113791/
9
J. Hurník: Akce ČNB? Přesně taková, jaká měla být, Hospodářské noviny, 18. 11. 2013, str. 11
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cenovou hladinu. Pokud ČNB ponechá měnovou politiku uvolněnou natolik, aby inflace posunula
cenovou hladinu na adekvátní úroveň, devizový kurz už se nemá důvod navracet zpět.
Závěr
Vzhledem k tomu, že horizont měnové politiky ČNB je více než rok, bude nutné na definitivní
zhodnocení prospěšnosti či škodlivosti devizových intervencí ještě vyčkat. Již nyní však debata
vzbuzuje mnohé zajímavé otázky a polemiky, které mohou být pro samotnou podstatu centrálního
bankovnictví do budoucna přínosné.
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Daně
Stefan Rogge
Aufklärungs- und Mitwirkungspflichten bei Durchführung einer Außenprüfung
Povinnost objasnění a součinnosti při daňové kontrole
Der Betrieb, Jg. 66, (2013) Nr. 44, S. 2470-2476
Při daňové kontrole prováděné finanční správou se na daňového poplatníka vztahuje povinnost
součinnosti a objasňování. Přitom dochází ke kolizi zásady rovného zdanění zastupované finanční
správou s někdy protichůdnými zájmy daňového poplatníka, tj. jeho snahami vyhnout se nežádoucím
časovým, pracovním či finančním nákladům; rozsah konkrétní povinné součinnosti a objasnění
v jednotlivých případech opakovaně vede ke sporům. Shrnuty jsou povinnosti daňového poplatníka
vůči finanční správě, přičemž je zdůrazněna zásada přiměřenosti. Uveden je přehled obvykle
předkládaných/požadovaných podkladů a dokumentů i možnosti/právo poplatníka odepřít součinnost.
Příspěvek uzavírá seznam kritérií, která usnadní poplatníkovi posoudit jeho povinnost součinnosti. Pozn.
Xénia Makarová
Ciel: špekulanti, poctivci: obeť : daňové licencie
Trend, Sv. 23, (2013) č. 47, s. 10-13
Plánované zavedení daňové licence v SR (tj. každoroční daňové minimum pro ztrátové či spící firmy);
předpokládaný výnos z daňových licencí. Praxe daňových licencí v Rakousku a Francii. Článek je
doplněn přehledem změn v oblasti daní a odvodů v SR v letech 2011-2014. -- Tématu se z pohledu
spících společnosti věnuje Trend, č. 49 z 12. prosince 2013, s. 22 a 25.
Katarzyna Bronzewska and Valentino Tamburro
Cooperative compliance in Italy - does it stand a chance?
Spolupráce při dodržování daňových povinností v Itálii - stojí za pokus?
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 12, p. 595-602
Článek je zaměřen na režim součinnosti při dodržování daňových povinností pro velké podniky v Itálii,
který byl zaveden jako pilotní program 25. června 2013. Autoři prezentují pohled OECD na režim
spolupráce, vysvětlují konkrétní italský režim a analyzují, co je zapotřebí pro úspěšné fungování
takového programu v Itálii. - Pozn.
Zdeněk Morávek
Daň z nemovitých věcí od roku 2014
Účetnictví v praxi, Sv. 13, (2013) č. 12, s. 8-13
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, se od roku 2014 stává zákonem o dani z nemovitých
věcí, ovšem pod stejným číslem. V textu jsou na příkladech demonstrovány změny v oblasti daně
z pozemků a daně ze staveb a jednotek.
Dana Trezziová, Milena Ďurišová
Daňové aktuality
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 10, s. 6-10
Autorky v článku uvádějí aktuální změny v oblasti pojištění a daní. Z daňové oblasti článek informuje
o změnách v dani z příjmu fyzických a právnických osob v návaznosti na nový občanský zákoník.
Z oblasti pojištění jsou v článku uvedeny aktuální informace České správy sociálního zabezpečení a dále
informace o připravovaném zákonu o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob.
Miloš Kořínek
Dary mohou ušetřit na daních
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 12, s. 37-39
Podmínky uplatnění daru jako nezdanitelné části základu daně z příjmu fyzických a právnických osob;
dary v dodatečném daňovém přiznání k dani z příjmů. Příklady.
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Isabel Gabert
Deutsche Amtshilfe nach dem EU-Amtshilfegesetz (EUAHiG) und ihr Einfluss auf das Ertragsteuerrecht
Německá úřední pomoc dle zákona o vzájemné spolupráci v EU v daňových záležitostech a její
vliv na předpisy k dani ze zisku
Finanz-Rundschau, Jg. 2013, Nr. 21, S. 986-992
Německý zákon o vzájemné úřední pomoci v daňové oblasti je transformací evropské směrnice a má
přispět ke zlepšení výměny informací mezi finančními úřady EU a pomoci při boji s daňovým únikem
a daňovými oázami. Evropská směrnice obsahuje významné novinky a předpisy k rozšíření vzájemné
pomoci příslušných orgánů v Evropě a její implementací do německého zákona EUAHiG získává
německá daňová správa cenné nástroje k eliminaci daňového úniku a zabezpečení národního daňového
příjmu. Představeny jsou hlavní novinky zákona i jeho dopady na předpisy k výnosovým daním a
úřední pomoc v rámci Evropy. Oblast aplikace zákona. Nástroje informační výměny; automatická
informace, spontánní informace. Elektronizace informační výměny. - Pozn.
Kateřina Surmanová, s přispěním Aleše Měřičky
Dohoda je napsaná, spor o daně nevyřešila
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 242 (12.12.2013), s. 2-3
Seznámení s hlavními dojednanými závěry chystané koaliční dohody v oblasti daní a veřejných
financí. S realizací změn i s možným zavedením sektorových daní se počítá od ledna 2015. -- Viz také
příspěvek na s. 1 (ČSSD: zvláštní daň bude pro banky i energetiku). -- K plánům na zavedení
minimální daně pro živnostníky viz HN č. 241/2013 (11.12.2013), s. 1, 2-3.
Jakob Bundgaard
Hybrid financial instruments and primary EU law. Part 2
Hybridní finanční nástroje a primární právo EU. Část 2
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 12, p. 587-594
Článek, zabývající se vlivem práva EU na zdanění hybridních finančních nástrojů, je pokračováním
textu z European Taxation č. 11/2013. Tato část je věnována potenciálním ospravedlněním a testu
přiměřenosti uplatňovanému Soudním dvorem EU. - Pozn.
Martin Pech
Jak obhájit uplatněný nárok na odpočet DPH před finančním úřadem? : nárok na odpočet DPH pravidla, prokazování, rizika a sankce
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 24, s. 2-5
Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet DPH, lhůta uplatnění nároku na odpočet, plný/částečný
nárok na odpočet, prokazování nároku na odpočet, sankce v případě neoprávněně uplatněného nároku
na odpočet.
Vendula Sochorová
Meze legitimního očekávání a ustálená praxe správce daně
Daňový expert, Sv. 2013, č. 6, s. 2-5
K problematice požadavků (daňových subjektů) na postup správce daně dle ustálené správní praxe;
zásada legitimního očekávání (očekávání procedurálního charakteru, očekávání meritorního či
příznivého rozhodnutí), ustálená správní praxe a její změna, konflikt zásady legitimního očekávání a
zásady zákonnosti. Pohled Soudního dvora EU na zásadu ochrany legitimního očekávání, případ
Agroferm. - Pozn.
Lubomír Janoušek
Nad daňovými benefity v roce 2013
Daňový expert, Sv. 2013, č. 4, s. 13-18
Daňový režim benefitů z pohledu zaměstnance/zaměstnavatele v případě: 1) poskytnutí majetku (např.
bezplatné poskytnutí automobilu ke služebním/soukromým účelům, užívání dalšího majetku zaměstnavatele
zaměstnancem mimo pracovní režim či zvýhodněný prodej bytové jednotky), 2) pojištění osob,
3) přechodného ubytování a dopravy osob, 4) příspěvků na kulturu a rekreaci, 5) předškolního zařízení
provozovaného zaměstnavatelem příp. jinými subjekty, 6) vzdělávání zaměstnanců.
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Zdeněk Kuneš
Nájem dopravního prostředku z pohledu DPH
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 12-13, s. 21-23
Stanovení místa plnění (v EU, ve třetích zemích) v případě nájmu dopravního prostředku pro účely
DPH; definice dopravního prostředku, rozlišování krátkodobého a dlouhodobého nájmu dopravního
prostředku (osobě povinné/nepovinné k dani), dlouhodobý nájem rekreační lodi. Změna v délce nájmu
dopravního prostředku. Nájem dopravního prostředku v tuzemsku a jeho užití v zahraničí. Příklady.
Jan Čapek, Tereza Růžičková
Několik poznámek ke zdanění derivátů
Daňový expert, Sv. 2013, č. 4, s. 22-25
K problematickým otázkám zdanění derivátů daní z příjmů právnických osob. Definice derivátu.
Účtování o derivátech. Zdanění právnických osob/daňových rezidentů, speciální úprava pro deriváty,
daňová uznatelnost nákladů na deriváty, zohlednění opravných položek. Zdanění derivátových příjmů
nerezidentů (aplikace srážkové daně atd.). - Pozn.
Zdeněk Morávek
Některá plnění osvobozená od DPH u obcí při kulturních a sportovních službách
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 23, s. 9-13
Plnění osvobozená od DPH, která se vyskytují v rámci činností obcí (kulturní, sportovní), případy
plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu - tedy uskutečněných plnění, u nichž
obcím nevzniká povinnost uplatnit daň na výstupu, ale současně nevzniká nárok na uplatnění odpočtu
daně. Příklady aplikace.
Jana Jarešová
Novely daňového řádu
Daňový expert, Sv. 2013, č. 6, s. 6-14
Shrnutí k legislativním změnám, které zasahují do úpravy daňového řádu. Novelizace v roce 2013 (z titulu
zákona o JIM - zpřesnění důvodů pro zastavení řízení, nová úprava registrace, dodatečné daňové
přiznání atd.), novelizace účinné od roku 2014 (z titulu nového občanského zákoníku - terminologické
změny, jednání právnických osob, nová pravidla pro elektronický úřední záznam atd.), novelizace
účinné od roku 2015 (z titulu JIM). - Pozn.
Veronika Dvořáková
Obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské
unie. 4. díl
Daňový expert, Sv. 2013, č. 6, s. 21-26
Rozsah aplikace obecných (GAAR) a specifických (SAAR) pravidel proti zneužívání daňových
systémů v Bulharsku, ČR, Irsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Nizozemí,
Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Pravidla nízké kapitalizace, CFC pravidla, pravidla proti
daňovým rájům. - Závěrečný díl.
Otakar Machala
Prominutí úhrady daně z příjmů z titulu povodní v roce 2013
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 12, s. 25-28
Daňové úlevy resp. zmírnění dopadů povodní v roce 2013 na základě rozhodnutí ministerstva financí
o prominutí daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události; účetní a daňové
dopady prominutí daně z příjmů z důvodu povodní a záplav (vč. stanoviska GFŘ), účtování o zániku
daňového závazku. -- Viz také příspěvek v čas. Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2013, s. 24-26.
Ivan Macháček
Sankce v daňovém řízení
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 12, s. 33-36
Sankce za porušení daňových povinností; sankce za opožděné daňové přiznání (pokuta, výše pokuty),
sankce za prodlení při placení daní (úrok z prodlení, výše úroku), sankce za doměření daně správcem
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daně (penále, výše penále), sankce vyplývající z dodatečného daňového přiznání (na daň nižší, na daň
vyšší), ostatní sankce dle daňového řádu (porušení povinnosti mlčenlivosti, pořádková pokuta, úrok
z neoprávněného jednání správce daně atd.). Prominutí daně/příslušenství daně (zveřejňované ve
Finančním zpravodaji). Příklady.
Ivan Macháček
Spolupracující osoby a daňové přiznání za rok 2013
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 22, s. 7-14
Hlavní principy využití institutu spolupracujících osob, možnosti optimalizace daňové povinnosti.
Legislativní otázky spolupráce. Vymezení spolupracujících osob. Rozdělení příjmů a výdajů. Postup
v případě spolupráce druhého manžela či spolupráce ostatních osob žijících v domácnosti s OSVČ.
Možnost rozdělení daňové ztráty na spolupracující osoby. Paušální výdaje uplatňované OSVČ.
Solidární zvýšení daně v případě spolupráce osob. Příklady.
David Jeroušek
Stížnost dle daňového řádu v průběhu daňové kontroly
Daňový expert, Sv. 2013, č. 4, s. 2-12
Prostředky ochrany při správě daní, upřesnění k aplikaci instrumentu stížnosti. Stížnost dle § 261
daňového řádu, právní vymezení stížnosti. Stížnost na nevhodné chování úředních osob správce daně,
stížnost na postup správce daně; šetření stížnosti a jeho ukončení - vyrozumění, opatření k nápravě,
prošetření způsobu vyřízení stížnosti. Stížnost při daňové kontrole, vymezení daňové kontroly a jejích
postupů, stížnost na nevhodné chování úřední osoby v daňové kontrole, stížnost na postup správce
daně při daňové kontrole. - Pozn.
Marek Kanczew
Tax rulings in Poland
Daňové pokyny v Polsku
European taxation, Vol. 53, (2013) No. 12, p. 603-608
Příspěvek se zaměřuje na postupy uplatňované v Polsku při vydávání individuálních i obecných
daňových pokynů a objasňuje silné a slabé stránky polského režimu a jeho úlohu v daňovém
plánování. - Pozn.
Rainer Zielke
Transfer pricing in Scandinavian countries with reference to the corporate income tax burden in
34 OECD member countries : Denmark, Finland, Norway and Sweden compared
Tvorba převodních cen ve skandinávských zemích s přihlédnutím k břemenu daně z příjmu
právnických osob ve 34 členských zemích OECD : srovnání Dánska, Finska, Norska a Švédska
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 11, p. 602-610
Klíčovou otázkou článku je, do jaké míry může být daňové plánování v případě skandinávských zemí
optimalizováno pomocí převodních cen. Nejdříve se rozebírá (jako podklad k tématu) břemeno
podnikové daně z příjmu ve 34 zemích OECD. Pak jsou vysvětlena pravidla tvorby převodních cen
v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku a na základě těchto zjištění jsou posouzeny různé strategie
tvorby převodních cen, které mohou být uplatněny ve skandinávských zemích. - Pozn.
K.-H. Renner, H.-P. Siebenhaar
Über Gebühr
O poplatku
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 223 (19.11.2013), S. 1, 4-5
Poplatková politika veřejnoprávní televize a rozhlasu v Německu (ARD, ZDF, Deutschlandradio);
poplatkové období, vývoj výše poplatků a příjmů z poplatků (1954-2013).
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Zdeněk Kuneš
Uplatnění DPH při obchodování s použitým automobilem
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 22, s. 15-18
Uplatňování DPH při nákupu a prodeji použitého (ojetého) automobilu; vymezení pojmu nový a
použitý automobil. Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, použití zvláštního režimu.
Stanovení základu daně, daňový doklad, nárok na odpočet daně, obchody bez možnosti použití
zvláštního režimu. Daňová evidence v případě zvláštního a běžného režimu. Vývoz použitého
automobilu. Limit obratu a povinnost odvodu DPH. Příklady.
Jan Hájek, Monika Novotná
Úskalí aplikace zjednodušeného dodání formou třístranného obchodu
Daně a právo v praxi, Sv. 18, (2013) č. 12, s. 40-41
Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží, úskalí a specifika zjednodušeného dodání
formou třístranného obchodu. Podstata třístranného obchodu. (Ne)splnění některé z definovaných
podmínek, dočasné přerušení dopravy, "prodej" zboží organizační složce podniku, přiřazení dopravy a
řetězení prodejů. Příklad.
Václav Benda
Vedení evidence pro účely DPH
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 22, s. 2-6
K povinnosti a obecným pravidlům vedení evidence pro účely DPH; evidence obchodního majetku,
evidence ve sdružení a ve skupině. Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely DPH. Evidence plnění
v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění.
Roman Seer
Voluntary compliance
Dobrovolné dodržování daňových povinností
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 11, p. 584-590
Autor popisuje koncept dobrovolného plnění daňových povinností a rozebírá faktory, které mají
podstatný vliv na chování daňového poplatníka.
Tomáš Urbášek
Vybrané daňové novinky 2014
Finanční management, Sv. 10, (2013) č. 9, s. 28-29
Autor uvádí v přehledovém článku nejdůležitější změny týkající se oblasti daní. Některé ze změn byly
ovlivněny novým občanským zákoníkem. Patří mezi ně například: prodloužení časového testu při
uplatňování osvobození příjmu z prodeje cenných papírů, rozšíření možnosti uplatňování daňového
odpočtu na výzkum a vývoj, posunutí hranice pro srážkovou daň u dohody o provedení práce či
zrušení zákona o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitostí.
Martin Děrgel
Výpočet DPH při záloze předem
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 23, s. 2-9
Výpočet DPH při uskutečnění zdanitelného plnění v případě předem přijaté zálohy, která byla vyšší
nebo nižší než konečná cena (úplata), DPH vstupující, DPH vystupující; výjimečně přiznávaná DPH
až ke dni plnění v případě 1) zvláštního režimu poskytnutí tzv. cestovní služby a 2) režimu tzv.
přenesené daňové povinnosti v tuzemsku. Příklady.
Axel Schrinner
Wo der Fiskus nur wenig nervt
Kde fiskál rozčiluje pouze trochu
Handelsblatt, Jg. 2013, Nr. 224 (20.11.2013), S. 8-9
Stručně k daňovým systémům světových regionů z pohledu soutěže, porovnání s daňovým systémem
Německa. V mapce názorné charakteristiky regionů (nejkomplikovanější daně ze mzdy, nejnižší
platby, časově náročná administrativa, nejvyšší sazby atd.).
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Jiří Kroupa
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, a prováděcí vyhláška č. 334/2013 Sb.
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 42-43
Autor seznamuje s obsahem nového zákona o povinném značení lihu, který nabyl účinnost
k 1.12.2013, a s vyhláškou k provedení některých ustanovení tohoto zákona. Shrnuje klíčové prvky
nové právní úpravy a změny oproti dosavadní úpravě (zpřísnění registrace osob povinných označit líh,
zavedení povinnosti osob povinných označit líh a distributorů lihu poskytnout kauci, regulace
nakládání s lihem, vybavenost sledovacím zařízením, snížení maximálního přípustného objemu
spotřebitelského balení, zákaz značení nezdaněného lihu při jeho přepravě, regulace nakládání
s kontrolními páskami, nová generace kontrolních pásek, posílení kontrolních a sankčních oprávnění
celních a dalších správních orgánů, aj.).
Jan Široký
Změny v daních z příjmů fyzických osob v EU v období ekonomické krize
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 21, (2013) č. 24, s. 5-7
Osobní důchodová daň v EU (zdanění příjmů fyzických osob); sazby osobní důchodové daně v zemích
EU k 31.10.2013, stručný komentář ke změnám sazeb v období od 1.1.2008 - 31.10.2013.
Alena Holmes, Zdeňka Tesařová
Změny v oblasti majetkových daní od 1.1.2014
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 38-41
Příspěvek poukazuje na vybrané hlavní změny v oblasti majetkových daní, jež by měly být aplikovány
s účinností od 1.1.2014 - změny přijaté v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, a v části třetí a čtvrté zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových
zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, dotýkající se
právní úpravy daně z nemovitostí a daně silniční. Podrobněji k předmětu daně z nabytí nemovitých
věcí, k poplatníkovi daně, základu daně, sazbě daně, osvobození od daně a ke změnám procesního
charakteru.
Václav Benda
Změny zákona o DPH k 1.1.2014
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 4-7
Ke změnám zákona o dani z přidané hodnoty s ohledem na změnu daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva ve formě zákonného opatření č. 344/2013 Sb. Novely zákona o DPH
jsou zařazeny jako část pátá a čtyřicátá první a nepřinášeji v zásadě věcné změny, ale především
legislativně-technické změny ve vazbě na nový občanský zákoník a další právní předpisy. K vymezení
nových pojmů a novému definování pojmů, k vymezení daňových subjektů a jejich registrace, místu
plnění, dodání zboží a poskytnutí služby, daňovým dokladům a sazbám DPH. Dále k osvobození od
daně bez nároku na odpočet daně, k odpočtu daně a k tuzemské správě daně.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 1/2014
Změny v oblasti daně z příjmů. Daň z nemovitých věcí. Solidární zdanění zaměstnance a OSVČ v dani
z příjmů za rok 2013. Sleva na manželku (manžela) za rok 2013. Jaké změny DPH přinese NOZ?
Zvláštní režimy DPH. Přiznání k dani silniční za rok 2013.
Daňový TIP
č. 1/2014
Přehled hlavních změn ve zdanění právnických osob od 1.1. 2014. Přehled hlavních změn ve zdanění
fyzických osob od 1.1. 2014 - doplnění. Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty od 1.1. 2014.
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Zúčtování leasingu při likvidaci firmy. Účtování plateb platební kartou. Degustace vína z pohledu
daňových nákladů. Darovací daň a kapitalizace pohledávek.
č. 2/2014
Změny v dani silniční od 1.1. 2014. Chronologie změn ve zdravotním pojištění ve zkratce a přehledně.
Cestovní náhrady - změny pro rok 2014. Daňová zvýhodnění a slevy. DPH a služby od slovenského
neplátce.

Ekonomické vědy. Ekonomie
Rüdiger Bachmann, Ricardo J. Caballero, Eduardo M.R.A. Engel
Aggregate implications of lumpy investment : new evidence and DSGE model
Agregátní důsledky skokových investic : nové důkazy a dynamický stochastický model
všeobecné rovnováhy
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 5, (2013) No. 4, p. 29-67
Studie se zabývá otázkou reakce agregátních investic v USA na ekonomické šoky. Autoři pracují
s modelem reálného hospodářského cyklu se skokovými investicemi. Uvádějí, že během konjunktury
dochází k vyšší akumulaci kapitálu s důsledkem série pozitivních ekonomických šoků. Během poklesu
však ekonomika na pozitivní šoky v převážné míře nereaguje. Dále je v článku diskutována nutnost
určení relativního podílu vlivu dvou faktorů - nákladů přizpůsobení a cenové odezvy - na zmírňování
účinku šoků na agregátní proměnné. - Pozn.
by Lisa B. Kahn
Asymmetric information between employers
Asymetrické informace mezi zaměstnavateli
American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 5, (2013) No. 4, p. 165-205
Článek zkoumá problém asymetrických informací na trhu práce. K asymetrickým informacím na trhu
práce dochází, pokud má potenciální zaměstnavatel méně informací o zaměstnancových schopnostech
a kvalitách než stávající zaměstnavatel. Autorka v článku vyvíjí model „asymetrického získávání
znalostí“. V modelu je možné pracovat s různými stupni asymetrie. Na základě testů, při kterých byla
využita data získaná z dlouhodobého průzkumu chování pracovníků, potvrzuje autorka existenci
asymetrických informací na trhu práce. Potenciální zaměstnavatelé („outsideři“) častěji chybují
v očekávání schopností pracovníků než stávající zaměstnavatelé. - Pozn.
Jozef Baruník, Lukáš Vácha
Contagion among Central and Eastern European stock markets during the financial crisis
Šíření nákazy v době finanční krize mezi středoevropskými a východoevropskými burzami
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 5, p. 443-453
Příspěvek se zaměřuje na oblast používání moderních kvantitativních metod v modelování akciových
trhů vybraných států střední a východní Evropy, zejména s ohledem na vysokofrekvenční data. Autoři
provádějí analýzu společné dynamiky a šíření nákazy mezi burzami cenných papírů v ČR, Maďarsku,
Polsku a Německu prostřednictvím zkoumání jejich vzájemných propojení v době nedávné finanční
krize na vysokofrekvenčních datech (za období leden 2008 - listopad 2009). Pro zjišťování
vzájemných vztahů mezi burzami pro oblast vysokofrekvenčních dat využívají nástroje vlnkové
analýzy (wavelet analysis). Ta jim umožňuje odhalit zajímavou dynamiku korelace mezi
středoevropskými a východoevropskými burzami a německým akciovým indexem DAX. - Pozn. -Viz i další příspěvky tohoto zvláštního čísla s tematikou finančních trhů ve střední Evropě.
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Boriss Siliverstovs
Dating business cycles in historical perspective : evidence for Switzerland
Datování hospodářských cyklů z historického pohledu : na základě údajů o Švýcarsku
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 233, (2013) No. 5+6, p. 661-679
Empirické zjišťování časové posloupnosti klasického hospodářského cyklu ve Švýcarsku na základě
datovacích algoritmů. Autor rozpracovává a vylepšuje metodologii zjišťování fází hospodářského
cyklu a prostřednictvím nejnovějších dat o vývoji HDP ve Švýcarsku za 15 let (1997-2012) stanovuje
citlivost časové posloupnosti s ohledem na konkrétní roky. - Pozn.
Pavol Minárik
Ekonomie náboženství a její relevance pro ekonomy ve střední Evropě
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 5, s. 691-704
Příspěvek mapuje ekonomii náboženství a specificky poukazuje na možnosti její aplikace v českém a
středoevropském prostoru. Nejdříve rozebírá různá témata, kterým se věnuje světová ekonomie
náboženství, a odkazuje na zahraniční výzkum. Dále předkládá konkrétní příklady aplikace ekonomie
náboženství v postkomunistickém regionu (tam má náboženství specifické postavení) - zkoumání
náboženské participace; role náboženství v postkomunistické transformaci; zkoumání vlivu
(post)komunismu na ekonomické a sociální postoje lidí. Závěr nabízí další témata a inspirace pro
budoucí výzkum v oblasti ekonomie náboženství v českém a středoevropském prostředí. - Pozn.
Bundesministerium der Finanzen
Gesamtwirtschaftliche Auswirkung fiskaler Impulse : Ergebnisse von Simulationsrechnungen
für Deutschland
Národohospodářské dopady fiskálních impulsů : výsledky simulačních propočtů za Německo
Monatsbericht des BMF, Jg. 2013, Nr. 11, S. 15-22
Z diskuze o strukturálních nerovnováhách v eurozóně vyplývá pro Německo požadavek, aby k posílení
vnitřní poptávky zapojilo i nástroje finanční politiky (např. státní výdajové programy). Aplikace
makroekonometrického modelu NiGEM (National Institute's Global Econometric Model) umožňuje
kvantifikaci konjunkturálních efektů expanzivních opatření fiskální politiky a odezvy ve výkonové
bilanci Německa a jeho hlavních partnerských zemích. Propočty pomocí modelu NiGEM ukazují
omezené možnosti posílení vnitřní poptávky prostřednictvím expanzivní finanční politiky a malé
efekty na mezinárodní úrovni i v případě nasazení velkých prostředků, kdy nevznikají impulsy pro
dlouhodobý růst, ale hrozí trvalé zvýšení dluhové kvóty. Simulační možnosti modelu, vytváření
simulací, struktura modelu NiGEM. - Pozn.
by Arash Nekoei
Immigrant’s labour supply and exchange rate volatility
Nabídka práce imigrantů a volatilita měnových kurzů
American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 5, (2013) No. 4, p. 144-164
Autor se ve svém článku zabývá vlivem změn měnových kurzů na nabídku práce imigrantů. Imigranti
berou při rozhodování o nabízeném množství práce v úvahu kupní sílu svého příjmu ve své vlasti.
Apreciace měny vede k poklesu nabízených hodin, imigranti odpracují méně hodin, více
spotřebovávají a posílají méně peněz domů. Efekt změny měnového kurzu je tím vyšší, čím silnější
má pracovník vazby na svou původní vlast. S rostoucí délkou pobytu v cizí zemi se efekt snižuje.
Autor dále uvádí svoji teorii do souvislosti s neoklasickým modelem trhu práce. V tomto případě je
substituční efekt převýšen důchodovým efektem, tj. volný čas je hrubým komplementem výdělku. - Pozn.
Zuzana Machová, Igor Kotlán
Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu : panelový VAR model pro země OECD
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 5, s. 623-638
Příspěvek k tematice interakce jednotlivých prvků fiskální politiky, zejména zdanění jako zdroje
vládních výdajů na jedné straně a zkoumání dopadu zdanění a vládních výdajů na ekonomický růst na
straně druhé. Autoři za pomoci VAR modelu modelují interakci zdanění, vládních výdajů a
ekonomického růstu na panelových datech pro země OECD (zkoumané období 2005-2010),
s dynamizací za využití zobecněné metody momentů (dynamický panel). Daňové břemeno je
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aproximováno nejen obvykle používanou daňovou kvótou, ale zejména alternativním ukazatelem
daňového zatížení vlastní konstrukce autorů - indexem efektivního daňového zatížení (WTI, World
Tax Index). WTI se snaží do hodnocení zakomponovat maximum aspektů, které jsou spjaté např.
s progresivitou zdanění, s administrativní náročností výběru daní z pohledu plátce, s rozsahem
daňových výjimek, s možností daňového odpočtu nákladů atd., skládá se z pěti dílčích subindexů a
eliminuje nedostatky daňové kvóty v oblasti vazby mezi mírou zdanění a daňovými výnosy. Autoři
ověřují hypotézu o vlivu efektivního daňového zatížení a vládních výdajů na hospodářský růst a
zkoumají jak vliv celkového daňového zatížení, tak jednotlivých daňových subkomponent. Vliv
zdanění byl v souladu s ekonomickou teorií potvrzen jako statisticky významně negativní ve vztahu
k hospodářskému růstu. - Pozn.
Kenza Benhima, Baptiste Massenot
Safety traps
Pasti bezpečnosti
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 5, (2013) No. 4, p. 69-106
Autoři v článku zkoumají averzi investorů k riziku jako příčinu dlouhotrvajícího ekonomického
poklesu. Autoři vyvinuli model hospodářského cyklu, na kterém ukazují, že v situaci, kdy panuje
averze k riziku, může ekonomika dospět ke dvěma odlišným bodům rovnováhy: vedle běžného bodu
rovnováhy se v modelu vyskytuje rovnováha za situace, kdy investoři preferují bezpečná aktiva
s nízkým výnosem před rizikovými aktivy s vyššími výnosy. Autoři tento bod nazývají „pastí
bezpečnosti“. Model dále demonstrují na příkladu japonské ekonomiky, která se nachází v dlouhodobé
ekonomické krizi. - Pozn.
Stagnant thinking
Stagnující myšlení
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8865, p. 73
Staré vysvětlení ekonomické nečinnosti získává nové následovníky. Příspěvek se zabývá pojmem
sekulární stagnace, který zavedl ekonom Alvin Hansen ve stagnujících 30. letech minulého století.
Domníval se, že zpomalení růstu populace a technického rozvoje snižuje příležitosti k investování, pak
se hromadí nevyužité úspory a hospodářský růst klesá, pokud si vlády nepůjčí peníze a neutrácejí, aby
podpořily poptávku. Zájem o tuto hypotézu se v konjunktuře 50. let zmenšil, ale teď opět stoupá, jak
dokazují vyjádření i studie ekonomů citovaných v článku.

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
Libor Křapka
2013: rok plný zlatých turbulencí
Finanční management, Sv. 10, (2013) č. 8, s. 42-44
Autor v článku popisuje vývoj ceny zlata v roce 2013. Ačkoli se na konci roku 2012 očekávalo, že
cena zlata v roce 2013 dále poroste, odhady se nepotvrdily, naopak došlo k prudkému poklesu ceny a
následně k dalším výkyvům. Autor očekává, že cena zlata bude fluktuovat i nadále. Na závěr
formuluje doporučení pro investory, kteří mají v plánu do zlata v budoucnu investovat.
Javier Blas ... [et al.]
Africa : banking and finance
Afrika : bankovnictví a finance
Financial Times, Vol. 2013, No. 38420 (16.12.2013), sep. sect. (5 p.)
Africký kontinent má velký potenciál růstu vzhledem ke zvyšování počtu obyvatel a technickému
pokroku. Jednotlivé články přehledu jsou věnovány pojišťovnictví, islámským financím, úsporám,
fúzím a akvizicím, státním dluhopisům aj.
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Marika Křepelová, Josef Jablonský
Analýza státních dluhopisů jako indikátoru pro akciový trh
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 5, s. 605-622
Studie modelovým způsobem zjišťuje dlouhodobou závislost mezi dluhopisovým výnosem a
akciovým výnosem v České republice a v USA (za období 2002-2012), následně výsledky porovnává.
Dluhopisový trh je v analýze zastoupen časovou řadou desetiletého státního dluhopisu, indikátorem
pro akciový trh je časová řada burzovního indexu (PX50, resp. S&P500). Autoři za použití GARCH
modelu pracují s proměnlivými režimy (režim normálního trhu, režim býčího trhu a režim medvědího
trhu). Nejprve se věnují teoretickému pohledu na porovnání volatility státního dluhopisu a burzovního
indexu a dluhopisovému trhu jako indikátoru akciového trhu, dále za pomoci dynamického
Markovova modelu odhalují medvědí, normální a býčí úseky finančních časových řad. Následně
provádějí grafickou analýzu časových řad ČR a USA a zjišťují, zda je desetiletý státní dluhopis
indikátorem pro burzovní index, tzn. zda medvědí a býčí režimy u dluhopisů předcházejí těmto
režimům u burzovních indexů.
Roman Horváth, Pavel Karas
Central bank communication and interest rates : the case of Czech National Bank
Komunikace centrální banky a úrokové sazby : na příkladu České národní banky
Finance a úvěr, Vol. 63, (2013) No. 5, p. 454-464
Pohled na zvyšující se transparentnost a otevřenou komunikaci měnověpolitických rozhodnutí
centrálními bankami. Autoři prostřednictvím modelů GARCH, TGARCH a EGARCH analyzují
význam písemné a ústní komunikace České národní banky s ohledem na hladinu a volatilitu
krátkodobých a dlouhodobých úrokových sazeb v ČR. Použitím detailních údajů za období 2007-2012
zjišťují, jak finanční trhy reagují na komunikaci centrální banky. V závěru diskutují výsledky
ekonometrických odhadů hodnotících, zda komunikace centrální banky ovlivňuje dlouhodobé a
krátkodobé úrokové sazby. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto zvláštního čísla s tematikou
finančních trhů ve střední Evropě.
By Sam Fleming and Alex Barker
Credibility test
Zkouška důvěryhodnosti
Financial Times, Vol. 2013, No. 38417 (12.12.2013), p. 7
Testy bankovního zdraví, které prováděl Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), se ukázaly jako
velmi mírné, protože čisté osvědčení dostala např. i banka Dexia. Teď má eurozóna možnost vytvořit
jeden regulační úřad, který by pomohl dát jednotnou měnu dohromady. Za velkou hrozbu jsou
považovány italské banky. ECB však nemá žádné institucionální zkušenosti s bankovním dohledem,
který až dosud byl v národní kompetenci. Nové pravomoci se tak stanou testem její důvěryhodnosti.
Radek Bednařík
ČNB pokračuje v intervencích, kurz je nejslabší za posledních pět let : měnová politika
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 246 (18.12.2013), s. 16
Podmínky měnových opatření ohledně základní úrokové sazby na technické nule (0,05 %) a cílové
hladiny kurzu koruny k euru na hodnotě 27 zůstávají i po včerejším zasedání bankovní rady ČNB beze
změny. Očekává se, že devizové intervence a slabší kurz koruny zvýší HDP příští rok o 60 miliard
korun a přispějí k vytvoření asi 35 tisíc pracovních míst. Centrální banka rovněž upřesnila, že bude
držet oslabený kurz koruny přinejmenším do začátku roku 2015. Dále k výtkám proti umělému
oslabení koruny a k postoji jednotlivých členů bankovní rady ČNB k uvolňování měnové politiky
prostřednictvím devizových intervencí.
Mojmír Hampl
Europohled z Prahy na Pobaltí : kdyby eurozóna měla stejně pružnou hospodářskou politiku
jako pobaltské země, byla by její krize už dávno minulostí
Euro, Sv. 2013, č. 49, s. 52-53
Pohled na odlišné měnové politiky pobaltských zemí a některých zemí mimo eurozónu, včetně Česka.
K měnovému režimu pevného kurzu zafixovaného k euru v Pobaltí a ke snahám o brzký vstup do
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eurozóny. Přechod k volně plovoucímu kurzu a k autonomní domácí měnové politice přímého cílování
velmi nízké domácí inflace v ČR. Srovnání výhod, nevýhod a důsledků pro ekonomiku jednotlivých
zmiňovaných kurzových strategií.
Žofia Suchá
Európska banková únia v podmienkach finančnej globalizácie
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 167-185
Autorka přibližuje kroky směřující k integraci v oblasti bankovního sektoru a fiskálních politik
v rámci EU v kontextu globální ekonomiky a vztahů. V příspěvku se snaží dát do kontrastu dřívější
etapy integrace EU se snahou o vytvoření bankovní unie a s ní spojenou potřebou rozpočtové unie,
která už nemá daleko od unie politické. Poukazuje na specifické okolnosti, které uvolnily cestu pro
pokračování integrace, a zastává názor, že finanční krize a vliv finančních trhů a jejich institucí jsou
hnacím motorem přesouvání suverenity na nadnárodní úroveň také v oblasti bankovního odvětví. Bez
tlaku na vlády ze strany finančních trhů, finanční krize a z ní vyplývající recese by státy nebyly
ochotné dobrovolně akceptovat integraci tohoto stupně.
Ever closer : currency unions in Africa
Stále těsněji : měnové unie v Africe
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8865, p. 71-72
Eurokrize odrazuje většinu lidí od měnových unií. Nikoliv však v Africe, kde se v listopadu
představitelé pěti zemí Východoafrického společenství dohodli na vytvoření měnové unie do deseti
let. Měsíc předtím západoafričtí politici schválili plán na zavedení nové společné měny eco do pěti let.
Hanna Freystätter, Hanna Putkuri, Jukka Vauhkonen
Financial cycles, monetary policy and macroprudential policy in the euro area
Finanční cykly, měnová politika a makroprudenční politika v eurozóně
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 87, (2013) No. 4, p. 35-47
Problematika posilování proticyklické makroobezřetnostní politiky v eurozóně zaměřené na
předcházení rizik nestability finančního systému jako celku. Příspěvek se zabývá zejména
makroprudenční politikou a jejími nástroji na potlačování nadměrného růstu úvěrů a zadlužení
(leverage) a následného zmírňování procyklických tendencí finančního systému. K jednotnému
bankovnímu dohledu (SSM) ECB a národních regulačních orgánů od podzimu 2014 a k proticyklickým
kapitálovým požadavkům dle CRD (proticyklický kapitálový polštář má být zaveden ve všech státech
eurozóny do začátku roku 2016). Dále k současným zkušenostem s nástroji makroprudenční politiky,
k tomu, jak proticyklická makroobezřetnostní politika může změnit provozní prostředí měnové
politiky a k potenciálním konfliktům měnové a makroprudenční politiky. Následně úvaha o faktorech
úspěšnosti makroprudenční politiky ve specifických podmínkách eurozóny a o tom, zda nové nástroje
mohou účinně zabránit finanční krizi. - Pozn.
Jan Vejmělek
I přes intervence bude inflace výjimečně nízká : oslabení měny
Finanční management, Sv. 10, (2013) č. 9, s. 44-45
Článek předpovídá budoucí vývoj české ekonomiky v reakci na devizové intervence ČNB, ke kterým
došlo v listopadu 2013. I přes zásah ČNB bude podle prognózy inflace v roce 2014 na nejnižší úrovni
od roku 2003. Spotřeba domácností pravděpodobně poroste. Pozitivní efekty plynoucí z oslabení české
koruny lze očekávat v roce 2015.
Petra Pelantová
Jak vysát konta
Euro, Sv. 2013, č. 48, s. 18-22
Problematika bezpečnosti elektronického bankovnictví a rizika spojená s obsluhou bankovního konta
prostřednictvím internetu u českých bank. Kyberútoky organizovaných skupin počítačových pirátů na
bankovní konta, navyšování investic ze strany bank do informační bezpečnosti a ochrany systému
elektronického bankovnictví. K bankovním hrozbám (phishing, pharming, vishing, smishing, trojský
kůň a mobilní hrozba). Národní centrum kybernetické bezpečnosti.
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More questions than answers : the Volcker rule
Víc otázek než odpovědí : Volckerovo pravidlo
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8866, p. 65-66
Příspěvek se zaměřuje na tzv. Volckerovo pravidlo, které bylo začleněno do amerického DoddovaFrankova zákona o regulaci finančních institucí. Pravidlo, které nabyde účinnosti 1. dubna 2014,
zakazuje bankám "vlastnické obchodování", představující transakce prováděné výhradně pro zisk
bank, nikoliv ve prospěch klientů. Jeho zavedení však vyvolává nové pochybnosti, které jsou v textu
rozebírány. -- Viz i článek Hedge-trimming: the Volcker rule na s. 18.
New club rules : voting rights at the ECB
Nová klubovní pravidla : hlasovací práva v ECB
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8866, p. 68, 70
V souvislosti s tím, že Lotyšsko se počátkem roku stane dalším členem euroklubu, se v článku
rozebírají kritizovaná pravidla hlasování v ECB. Plánované změny jsou však také kontroverzní. Až se
k eurozóně přidá v r. 2015 podle očekávání i Litva, struktura hlasování se posune lehce ve prospěch
větších zemí. Ale i tak budou mít Němci další důvod rozčilovat se na euro, protože jejich zástupce se
nebude moci účastnit všech hlasování.
Not fully inflated : asset prices
Ještě ne plně nafouklé : ceny aktiv
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8865, p. 68-69
Protože ceny mnoha aktiv rostou, začíná se opět hovořit o bublinách. Některé ceny dosahují výše,
která sotva odpovídá ekonomickým fundamentům. Zatím se však objevuje jen málo příznaků mánie,
která provází většinu bublin. -- Viz i článek More bricks, fewer bubbles na s. 15-16. -- Český překlad
článku pod názvem Kdy přijde další bublina? viz čas. Ekonom č. 50/2013, s. 34-35.
Putting Humpty together again : the Balkanisation of banking
Jak opět slepit pana Vajíčka : balkanizace bankovnictví
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8863, p. 74
Nejvíce ze všeho děsí finanční regulátory představa krachu velké zahraniční banky, působící na jejich
domácím trhu. Proto orgány dohledu na celém světě zvažují, jak v podobné situaci postupovat.
Globální systém, který by řešil selhání mezinárodních bank, by si vyžádal značnou míru důvěry
regulátorů různých zemí ve své protějšky. Řada regulátorů však místo ke globálnímu systému směřuje
k roztříštěnějšímu, ve kterém se snaží oddělit místní pobočku od krachující zahraniční banky. Dozorčí
orgány přitom spoléhají na kapitál, který banky podle jejich pokynů mají držet místně.
Malte Fischer
Saat für eine neue Krise
Sadba pro novou krizi
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 47, S. 24-27
Evropská centrální banka se pokouší minimálními úroky odvrátit deflaci a stabilizovat země, které se
nacházejí v krizi. To však ohrožuje potřebné odbourávání dluhů a podporuje nové spekulační bubliny.
Autor předpovídá nástup očistné krize, která bude o to těžší, čím déle se ji bude ECB snažit odsouvat. -Tématu deflace se věnuje i rozhovor s T. Sargentem (odborník na měnovou politiku) na s. 28, který
v deflaci nespatřuje problém. Definuje podmínku nastavení příslušné měnové politiky, zdůvodňuje
úsilí centrálních bank o dvouprocentní inflaci. V závěru nevylučuje, že opětovné zavedení zlatého
standardu by mohlo centrálním bankám, které se staly zabezpečovateli financí pro stát, vrátit původní
roli - technokraticky a nezávisle řídit množství peněz.
Stressed out : Slovenia's financial crisis
V tísni : slovinská finanční krize
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8864, p. 60
Slovinský bankovní sektor není velký, má ale značný podíl nedobytných půjček (z tohoto hlediska
zaujímá třetí místo v eurozóně, hned po Řecku a Irsku). Země zatím odmítá stát se šestým státem
eurozóny, který požádá o pomoc, a snaží se bankám sama pomoci - za cenu velkých nákladů. Tři
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největší slovinské banky jsou na pokraji krachu a přežívají jen díky pomoci státu. -- Viz také
příspěvek v HN č. 243/2013 (13.12.2013), s. 7.
By Robin Harding
The Bernanke years
Roky Bernankeho
Financial Times, Vol. 2013, No. 38420 (16.12.2013), p. 7
V souvislosti s odchodem Bena Bernankeho z pozice předsedy americké centrální banky se rozebírají
výsledky jeho působení v této funkci. Nepodařilo se mu zabránit finanční krizi, ale značnou měrou
přispěl ke stabilizaci a oživení ekonomiky.
Trading up : the future of the Paris Bourse
Jak udělat lepší dojem : budoucnost Pařížské burzy
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8865, p. 69-70
Budoucnost Paříže jako finančního centra je nejistá. Opět dochází ke změně vlastnictví, protože
IntercontinentalExchange dokončila v listopadu nákup evropsko-americké burzy NYSE Euronext, pod
kterou spadá i Pařížská burza. Hodnota firem obchodovaných v Londýně je dvakrát větší než v případě
Paříže a francouzské banky provádějí většinu svých obchodů v Londýně.
Two albatrosses take flight : Fannie Mae and Freddie Mac
Dvěma albatrosům se podařilo vzlétnout : Fannie Mae a Freddie Mac
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8863, p. 72
Hlavní výtka, která dříve směřovala ke dvěma hypotečním gigantům Fannie Mae a Freddie Mac
podporovaným americkou vládou, zněla, že se jedná o nešťastný hybrid, kde si soukromí investoři
cpou do kapes zisky a daňoví poplatníci nesou ztráty. Pět let poté, co vláda tyto dvě banky zachránila,
se však role obrátily. Všechny zisky nyní bere federální vláda a soukromí akcionáři byli odstaveni na
vedlejší kolej. Investorům se to pochopitelně nelíbí, ale vláda nijak nespěchá s uvolněním svěřenců,
kteří se najednou stali výnosnými.
Under the mattress : German financial habits
Pod matrací : německé finanční návyky
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8863, p. 72-73
Zatímco více než polovina Američanů vlastní nějakou podobu akcií, u Němců to činí jen 15 %. Němci
dávají přednost bezpečným, i když mnohem méně výnosným spořicím účtům, především spořitelním
knížkám. Na vlastnictví akcií nahlížejí jako na svého druhu hazard. Tento postoj se negativně
projevuje na ukazateli jejich středního čistého bohatství, který je oproti jiným zemím nízký i přes
relativně vysoké příjmy.

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
A reasonable supply
Rozumná nabídka
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8864, p. 64
Aby se chudé země staly bohatými, musí rozšířit nabídkovou stranu ekonomiky. Usilují o to i čínští
národohospodáři. Kritici čínského růstového modelu se zaměřují spíš na stranu poptávky, zejména na
její strukturu. V článku se však dokazuje, že argumenty o neudržitelnosti čínského investičního
rozmachu jsou přehnané.
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Yvonne Esterhazy
Ende gut?
Konec dobrý?
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 49, S. 44
Převzetím dluhů takřka zbankrotovaných irských bank se v roce 2010 hrozba bankrotu přelila i na
samotný irský stát, země se tehdy dostala pod záštitu EFSF (Evropský fond finanční stability) a
podpůrné úvěry čerpala od EU i MMF. Stručně je popsán průběh sanace irských veřejných financí a
předpokládaný vývoj po 15. prosinci 2013, kdy v zemi končí krizový režim. Shrnuty jsou důvody
zachování úsporného rozpočtu (výdajová disciplína především v sektoru zdravotnictví) a předpoklady
i reálnost stanoveného hospodářského růstu v ekonomice, kde velký problém představuje vysoká míra
nezaměstnanosti; zdůrazněn je sklon irské ekonomiky k externím šokům z důvodu její otevřenosti a
orientace na export.
Hans-Werner Sinn ; [rozhovor vedl] Robert Břešťan
Euro teď nepřijímejte, počkejte na konec krize
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 50, s. 12-14
Rozhovor s předním německým ekonomem Hansem-Wernerem Sinnem. Ukazuje v něm svůj pohled
na krizi eurozóny, zvýšení flexibility eurozóny a usnadnění (dočasného) vystoupení některého
členského státu z eurozóny, regionální deflaci v zemích eurozóny a na negativní vliv společné měny
na řeckou ekonomiku. Dále se vyjadřuje ke kritice Německa ohledně nadměrného exportu a úsporných
opatření, k českému exportu a konkurenceschopnosti, devalvaci koruny a k úspěšnému německému
růstovému modelu. Zamýšlí se také nad budoucností sociálního státu a budoucností německé
ekonomiky.
Make the foreigners pay : road tolls in Europe
Ať cizinci platí : mýtné v Evropě
The Economist, Vol. 409, (2013) No. 8863, p. 70
Evropská unie si zakládá na svých čtyřech svobodách, volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu,
pro evropské motoristy se však život stává stále tíživějším. Sedm zemí EU společně se Švýcarskem
vybírá poplatky za používání silnic v určitém období, které zvýhodňují domácí řidiče oproti
zahraničním. V článku se uvádějí různé způsoby zpoplatnění dálnic.
Blahoslav Hruška
Pacient z východu
Euro, Sv. 2013, č. 49, s. 44-47
Příspěvek informuje o pokroku ve znovusjednocení Německa a o výsledcích poslední zprávy o stavu
německé jednoty vydané Spolkovým ministerstvem vnitra Německa. Autor upozorňuje na oblasti, ve
kterých nové spolkové země dohánějí či předhánějí země staré (demografické plusy, HDP na hlavu,
více ekonomicky činných obyvatel aj.), nicméně poukazuje na to, že jsou mezi nimi extrémní rozdíly,
proces ekonomického znovusjednocení zůstává nedokončen a hospodářská síla východu se západu
přibližuje každým rokem jen o jeden procentní bod. Německo tak fakticky není jednotným
hospodářským prostorem a nové spolkové země se neobejdou bez rozsáhlých peněžních transferů.
Dále k odhadům transformačních nákladů a o efektivitě solidárního příspěvku.
Dáša Hyklová
Peking se děsí sovětského zítřku
Euro, Sv. 2013, č. 48, s. 48-51
Informace o plánu zásadních ekonomických reforem v Číně. Zahrnují jak pokračování daňových a
fiskálních reforem, zlepšování přístupu ke zdravotní péči, bankovním službám a mikroúvěrům pro
obyvatelstvo, tak také změny ve vlastnictví půdy a možnosti obchodování s ní, uvolnění politiky
jednoho dítěte a zrušení převýchovných pracovních táborů. Čínské politické vedení také zřídilo státní
bezpečnostní radu. -- Viz také příspěvek v čas. Ekonom č. 48/2013, s. 28-29.
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Helena Horská
Podnikatelé a domácnosti doufají ve světlejší zítřky
Finanční management, Sv. 10, (2013) č. 8, s. 40-41
Článek vychází z říjnového vydání pravidelného průzkumu Českého statistického úřadu sledujícího
nálady podnikatelů v různých odvětvích. Podle průzkumu se mezi podnikateli začíná šířit mírný
optimismus. Autorka článku dále diskutuje, jak se do očekávání podnikatelů mohou promítnout
intervence České národní banky.
Michal Petr
Přičítání odpovědnosti za porušení soutěžního práva
Antitrust, Sv. 2013, č. 3, s. 78-84
Autor hodnotí a porovnává českou a unijní praxi pokud jde o to, který konkrétní subjekt má za jednání
soutěžitele nést odpovědnost v případě porušení soutěžního práva. Na základě starší a novější české
judikatury i rozsudků ESD také zjišťuje, jak mohou tyto závěry ovlivnit vnitroorganizační změny
uvnitř soutěžitelů, resp. zánik subjektu, kterému by jinak byla odpovědnost přičtena. Dále k posouzení
přechodu deliktní odpovědnosti a k odlišnostem v rozhodovací praxi i k jejím očekávaným posunům. - Pozn.
Radoslav Peter, Tibor Lalinský
Slovensko verzus Česko: 20 rokov od rozvodu
Biatec, Sv. 21, (2013) č. 9, s. 5-9
Porovnání výkonnosti České republiky a Slovenské republiky za období let 1994-2013; hospodářský
růst a jeho charakteristika, platební bilance a vývozní konkurenceschopnost, cenový vývoj, trh práce. - Pozn.
Miroslav Zámečník
Země na okraji : Ukrajina se veze stejně jako Rusko na komoditním cyklu a stále ještě neumí
využívat komparativní výhody v zemědělství
Euro, Sv. 2013, č. 50, s. 46-47
Autor přináší hospodářské porovnání Ukrajiny a Argentiny (země mají obdobné komparativní výhody
a zhruba stejný počet obyvatel) a pomocí historického exkurzu ukazuje, jak vznikl současný propastný
rozdíl mezi oběma zeměmi. Zaměřuje se zejména na hospodářský propad Ukrajiny po rozpadu SSSR,
potransformační vývoj doprovázený zanedbatelným exportem, nízkým objemem investic do
agrobyznysu a nevyjasněnou pozicí vůči EU. Dále upozorňuje na ekonomickou provázanost Ukrajiny
a Ruska a jeho význam pro prosperitu ukrajinské ekonomiky. -- K budoucímu směřování Ukrajiny viz
také příspěvek na s. 42-45.

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Lenka Pítrová ... [et al.]
Analýza opatření a návrhů reagujících na krizi evropského integračního projektu
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 143-165
Článek shrnuje a analyzuje dosud přijatá, ale také v současnosti zvažovaná opatření, která mají
zabránit opakování finanční, dluhové a ekonomické krize a systémovým selháním především v rámci
eurozóny, a to jak v oblasti hospodářské politiky (hospodářská a rozpočtová unie, integrovaný finanční
rámec - tzv. bankovní unie), tak v oblasti institucionální (otázka federalizace a případného vytvoření
dvourychlostní EU a posílení institucionálního postavení euroskupiny). Rozbor přijatých opatření
představuje východisko pro jejich hodnocení a prognózu dalšího směřování evropského integračního
projektu. Poukazuje také na klíčová témata unijní debaty o evropské integraci - otázku strukturálních
reforem, odpovědnosti za další integrační proces a zejména ex-ante koordinace evropských politik. - Pozn.
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Jarolím Antal
Transatlantické ekonomické vzťahy : prichádza čas na ich oživenie?
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 45-59
Příspěvek analyzuje současný vývoj transatlantických hospodářských vztahů a zaměřuje se na
konkrétní kroky, které byly podniknuty v souvislosti s plánem na prohlubování ekonomické integrace
mezi EU a USA. Věnuje se také překážkám hlubší integrace, které se stávají čím dál větším
problémem (regulační opatření komplikující vstup podniků na americký nebo evropský trh, cla,
celkové strukturální problémy aj.). Autor se nejprve zaměřuje na ekonomický kontext a pozici vztahů
v transatlantické ekonomice vzhledem na jejich objem, hodnotu a význam v globálním prostředí a
definuje změny institucionální struktury těchto vztahů. Dále vytyčuje problematické oblasti
hospodářských vztahů, jejich podstatu a diskutuje potřebu a přípravy nové obchodní smlouvy, resp.
transatlantické zóny volného obchodu. - Pozn.

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Romain Sautard, Valérie Duchateau and Jeannot Rasolofoarison
Do high-end goods represent a comparative advantage for Europe?
Představuje luxusní zboží komparativní výhodu pro evropské výrobce?
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 118, p. 1-8
Jedním ze způsobů konkurenčního boje s rozvíjejícími se trhy, které uplatňují vyspělé státy, je
specializace na výrobu luxusního zboží (high-end goods). Tato činnost je strategická pro exportní
činnost států zejména v době, kdy zažívají slabou domácí poptávku. Studie se věnuje objektivnímu
vymezení obchodu s luxusním zbožím, charakterizuje dynamiku světového vývozu luxusního zboží se
zaměřením na export z Francie. Dokládá, že spotřební luxusní zboží představuje významný zdroj růstu
exportu průmyslových zemí (mezi šest největších exportérů v roce 2011 patří evropské státy
Německo, Itálie, Švýcarsko, Francie a Velká Británie), a charakterizuje postavení rozvíjejících se
ekonomik v daném segmentu mezinárodního obchodu. Přináší také pohled na geografickou strukturu
největších dovozců a spotřebitelů luxusního zboží. V závěru seznamuje se zjištěními o důležitosti
sektoru luxusního zboží a služeb pro evropskou ekonomiku a o jeho kladném přispění v rámci
obchodní bilance evropských států. - Pozn.
Václav Lavička
Evropa a USA míří k volnému obchodu : vzpruha pro obchod, růst i zaměstnanost
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 234 (2.12.2013), s. 12-13
K dalšímu kolu jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi USA a
Evropskou unií. Nutnost odstranění netarifních bariér; nesoulad v bezpečnostní a technické regulaci;
rozdíly v systému zadávání veřejných zakázek a tlak na otevření trhu s veřejnými zakázkami ze strany
evropských firem; další kontroverzní oblasti vyjednávání; zvažování přínosu TTIP pro země EU.
Grafy znázorňují skladbu vzájemného obchodu, dynamiku obchodu EU s USA, hlavní exportní a
importní trhy EU a 10 největších světových vývozců zboží.
Elisa Newby
Foreign trade statistics based on value added challenge the traditional picture of international trade
Statistika zahraničního obchodu založená na přidané hodnotě zpochybňuje tradiční představu
o mezinárodním obchodu
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 87, (2013) No. 4, p. 65-77
Statistika mezinárodního obchodu založená na přidané hodnotě sleduje přidanou hodnotu jednotlivé
země a odvětví v různých fázích výrobního procesu. Autorka vychází z údajů databáze TiVA (Trade
in Value Added) vytvářené OECD a WTO a poskytuje odlišný pohled na nerovnováhy v obchodní
výměně mezi hlavními hospodářskými regiony a na vzájemnou závislost dovozu a vývozu v porovnání
s tradičními celními statistikami. V příspěvku analyzuje také nerovnováhy obchodu s ohledem na
zahraniční a domácí přidanou hodnotu v jednotlivých zemích eurozóny. Zjištění naznačují, že
statistika zahraničního obchodu založená na přidané hodnotě odhaluje význam tohoto obchodu pro
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domácí ekonomiku lépe než statistika založená na objemu obchodní výměny. Nabízí tak alternativní
způsob zjišťování významu zahraničního obchodu zejména pro státy integrované do globálních
hodnotových řetězců. - Pozn.
Deutsche Bundesbank
Internationale Kooperation auf dem Gebiet der Finanzsektorpolitik - der Finanzstabilitätsrat
(FSB) = International cooperation in the area of financial sector policy - the Financial Stability
Board (FSB)
Mezinárodní spolupráce v oblasti politiky finančního odvětví - Výbor finanční stability (FSB)
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 10, S. 47-58
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 10, p. 47-57
Výbor finanční stability (FSB) na základě mandátu zemí G20 nepřetržitě sleduje stabilitu globálního
finančního systému a prosazuje regulaci finančního odvětví. Je nedílnou součástí systému tvorby
politik pro oblast mezinárodního finančního sektoru a koordinuje práci národních orgánů,
mezinárodních institucí a tvůrců standardů zodpovědných za finanční stabilitu. Článek detailně
seznamuje s fungováním FSB, který je nástupcem Financial stability forum (FSF), s hlavními
institucionálními zlepšeními, jež FSB přináší, dále pak s jeho organizační strukturou a oblastmi
činností (průběžná analýza stability světového finančního systému, regulační politika a snižování rizik
spojených se systémově významnými finančními institucemi, dohled a regulace stínového
bankovnictví a další reformy finančního trhu). Krátce se věnuje také prosazování aplikací
mezinárodních standardů a výhledu mezinárodní spolupráce v otázkách finančního odvětví. - Pozn. -Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.
Adam Krčál
Komparace systémů fungování a řízení ekonomické diplomacie ve vybraných evropských státech
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 2, s. 3-17
Autor nejprve popisuje systém řízení ekonomické diplomacie v ČR, dále pak analyzuje řízení
ekonomické diplomacie v Rakousku, Německu, Finsku a ve Francii a zjišťuje základní odlišnosti ve
srovnání s ČR. Základními parametry provedené komparace jsou: institucionální struktura řízení
ekonomické diplomacie (kdo nese odpovědnost na vládní úrovni, jak jsou zapojeny další státní
instituce, jaký je systém agentur a jak jsou zapojeny také nestátní instituce) a spektrum služeb pro
exportéry (jakým způsobem stát zajišťuje finanční služby a jakou podobu má spektrum nabízených
nefinančních služeb). Ze srovnávací analýzy vyplývá, že institucionální struktura řízení ekonomické
diplomacie je ve zkoumaných státech odlišná, nicméně ve všech sledovaných státech je na ekonomickou
diplomacii kladen velmi silný důraz a vlády těchto států si uvědomují, jak velký pozitivní dopad může
efektivní systém jejího řízení mít na ekonomiku a její konkurenceschopnost. - Pozn.
Jan Němec
Všichni proti Němcům
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 50, s. 9-11
Ekonomická konkurenceschopnost Německa, manifestovaná silnými vývozy, a vysoké přebytky
běžného účtu německé platební bilance přitahují stále více kritiky ze strany EU i významných
světových ekonomických hráčů. Příspěvek shrnuje negativní důsledky vzniklých nerovnováh a
podrobnějšímu zkoumání podrobuje jednotlivé kritické výtky k obchodnímu přebytku Německa.
Malte Fischer
Warum eigentlich ... ist die Kritik an den deutschen Exportüberschüssen verfehlt?
Proč vlastně ... je chybná kritika německých exportních přebytků?
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 46, S. 46
Exportní přebytky Německa jsou hodnoceny jako až natolik vysoké, že např. způsobují omezování
růstu a zaměstnanosti v celosvětovém měřítku - různé instituce i státy proto navrhují Německu
opatření, jak přebytky snížit. Autor připomíná, že exportní přebytky nejsou historickou zvláštností, a
odkazuje na období po 2. světové válce, kdy byla německá marka v rámci systému pevných kurzů
podhodnocena a ulehčovala podnikům průnik na zahraniční trhy. Úspěšnost německých produktů a
průběžný nárůst zisků vedly k trvalému posilování exportního sektoru a doslova i závislosti na něm ze
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strany zahraničních (obchodních) partnerů. I dnes, kdy je Německo členem měnové unie, profituje
z nízkého kurzu eura (měřeno hospodářskou silou Německa). Krátce jsou shrnuty tři důvody, proč je
kritika přebytků mylná a v závěru se uvádí, že skvělé výsledky exportu jsou zastíněny nevhodnými
investicemi příjmů z těchto obchodů (řecké státní půjčky, irské bankovní půjčky, nevýnosné španělské
nemovitosti); je nutné lépe diverzifikovat investice exportních příjmů, což znamená více se zaměřit na
domácí investice, které přitáhnou import a pomohou odbourat přebytky.
By Shawn Donnan
WTO clears way for global trade deal
WTO dává průchod dohodě o globálním obchodu
Financial Times, Vol. 2013, No. 38413 (7.12.2013), p. 1
Ministři členských zemí Světové obchodní organizace se v Bali dohodli na globálním obchodním
ujednání. Dohoda o "usnadnění obchodu" omezí překážky obchodování mezi všemi členskými státy sníží byrokracii a zavede společné celní standardy. Poprvé tak došlo k tomu, že nějaká čast dlouho
stagnujícího kola z Dauhá byla splněna. -- Český překlad článku s využitím informací z dalších textů
publikovaných k problematice ve FT vyšel v Hospodářských novinách č. 259 ze dne 9. 12. 2013, s. 15.

Podnik a podnikání
Martin Šabo
Připravované změny v oblasti FKSP a sociálních fondů
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2013, č. 4, s. 9-11
V oblasti fondu kulturních a sociálních potřeb, resp. sociálních fondů, je pro rok 2014 a následující
roky připravováno či již schváleno několik změn. Článek informuje o změnách, které přinese
připravovaná novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb, a o změnách souvisejících
právních předpisů.

Pojišťovnictví. Sociální péče
Antonín Daněk
Dopady ekonomické krize a placení pojistného na zdravotní pojištění
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 10, s. 35-37
V souvislosti s ekonomickou krizí někteří zaměstnavatelé dočasně snižují zaměstnancům mzdy. Při
snižování mzdy je však nutné brát v úvahu dopady tohoto snížení na výši odvodů pojistného na
zdravotní pojištění. Autor v článku na příkladech uvádí různé postupy výpočtů pojistného v závislosti
například na výši hrubého příjmu zaměstnance či na rozsahu pracovního úvazku.
Jana Herboczková
Jednání o režimu podle Solvency II se opět dala do pohybu po uveřejnění zprávy EIOPA k tzv.
long-term guarantees
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 31, s. 94-105
K projednávání nové evropské legislativy v oblasti pojišťovnictví - směrnice Solvency II a Omnibus
II. Autorka se zaměřuje na problematiku dlouhodobých garancí (tzv. long-term guarantees) a na obsah
zprávy EIOPA k dopadové studii k dlouhodobým garancím. Seznamuje s jednotlivými opatřeními i se
stanovisky EIOPA k těmto navrhovaným opatřením (úprava bezrizikové výnosové křivky - CCP;
extrapolace; klasický matching adjustment; rozšířený matching adjustment; přechodná období a
prodloužení ozdravného období). V závěru shrnuje další očekávaný vývoj, ostatní aktuálně
diskutovaná témata i termín účinnosti Solvency II. - Pozn. -- Tematicky navazuje na článek
z Pojistných rozprav č. 30, s. 33-38.
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Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková
Pojistný trh stagnuje, stejně jako jeho efektivnost
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 31, s. 5-10
Shrnutí vývoje českého pojistného trhu a pohled na současnou situaci charakterizovanou výrazným
zpomalením růstu pojistného trhu a postupnou stagnací efektivnosti odvětví pojišťovnictví. Blíže
k dopadům a dozvukům finanční krize na odvětví, k regulatorním změnám i k dopadu povodní z roku
2013 na český pojistný trh.

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
Deutsche Bundesbank
Die Preissteigerungen bei Wohnimmobilien seit dem Jahr 2010: Einflussfaktoren und regionale
Abhängigkeiten = The determinants and regional dependencies of house price increases since 2010
Určující faktory a regionální závislosti nárůstu cen rezidenčních nemovitostí od roku 2010
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 65, (2013) Nr. 10, S. 13-30
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 65, (2013) No. 10, p. 13-29
Rozbor trendů a faktorů ovlivňujících dynamiku cen na trhu s bydlením v Německu po roce 2010
doplněný o pohled na problematiku statistického zkoumání cenového vývoje německých nemovitostí.
Příspěvek se zaměřuje na cenový vývoj ve světle demografických a ekonomických determinant a na
empirické zjišťování regionální struktury cenových pohybů rezidenčních nemovitostí v letech 20102012. Autoři také prezentují výsledky simulace vlivu růstových očekávání a reálných úrokových sazeb
na cenu nemovitostí a posuzují makroekonomická rizika vyplývající ze současné cenové skladby
německého bytového trhu. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi
časopisu.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Max Haerder, Bert Losse, Cordula Tutt
Achtung, 8,50!
Pozor, zákonná minimální mzda ve výši 8,50 eur/hod.!
WirtschaftsWoche, Jg. 2013, Nr. 43, S. 34-35
Předpokládané dopady zvýšení minimální mzdy v Německu na trh práce a zaměstnanost; v grafu počet
německých zaměstnanců v jednotlivých mzdových skupinách. -- K tématu viz též Handelsblatt, č. 201
z 18. října 2013, s. 20; konkrétní údaje o minimálních mzdách ve vybraných odvětvích v Německu a
přehled minimálních mezd ve vybraných evropských zemích přináší Handelsblatt, č. 204 z 23. října, s.
1 a 4-5.
Miroslav Bulla
Časté chyby ve mzdové praxi
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 10, s. 11-16
Autor se ve svém článku zabývá častými chybami z oblasti mezd, jejich zdanění a pracovního práva.
Chyby uvádí na konkrétních příkladech, výklad doplňuje odkazy na související legislativu. Mezi
zmiňovanými chybami uvádí například nerespektování zaručené mzdy, chyby v poskytování
dovolené, či nedostatky ve výpočtech průměrného výdělku.
Blahoslav Hruška
Česká ulička : německý pracovní trh bude po zavedení plošné minimální mzdy hledat únikové
cesty. Inspirovat se může třeba českým švarcsystémem
Euro, Sv. 2013, č. 50, s. 50-51
Od roku 2015 má být v Německu zavedena zákonem stanovená minimální mzda ve výši 8,5 eura za
hodinu. Autor rozebírá důsledky tohoto opatření pro trh práce a pro přísnější regulaci agentur práce
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i mzdovou politiku vůči agenturním zaměstnancům a některým nízkopříjmovým oborům bez tarifních
dohod.
Bořivoj Šubrt
Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014
Práce a mzda, Sv. 61, (2013) č. 10, s. 17-25
Autor v článku připomíná hlavní pravidla pro uzavírání kolektivních smluv. Při výkladu odkazuje na
související legislativu. Součástí článku jsou i změny, které přinese novela zákoníku práce. - Pozn.
Ladislav Jouza
Lhůty a počítání času v zákoníku práce podle nového občanského zákoníku
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 12-13, s. 75-79
Vliv občanského zákoníku na počítání času a posuzování lhůt z titulu zákoníku práce. Promlčecí práva
ve lhůtě, účel institutu promlčení, promlčená náhrady škody, promlčecí lhůta při pracovním úrazu,
promlčecí lhůta v případě přijetí úplatku, zánik práva (prekluze). Lhůty k vrácení bezdůvodného
obohacení, přeplatky a obohacování (např. částky neoprávněně vyplacené zaměstnanci), nová úprava
pojmu bezdůvodné obohacení. Lhůta pro odstoupení od pracovní smlouvy, zkušební doba, výpovědní
doba, prodloužení výpovědní doby, výpovědní doba při přechodu práv a povinností. Obnova řízení a
dovolání, lhůta pro žalobu na obnovu řízení.
Petr Gapko
Na pokles nezaměstnanosti si budeme muset ještě počkat
Finanční management, Sv. 10, (2013) č. 8, s. 46-47
Autor shrnuje údaje týkající se nezaměstnanosti a trhu práce zveřejněné Českým statistickým úřadem
za třetí čtvrtletí roku 2013. Z údajů vyplývá, že se trh práce v ČR v současnosti nachází na poměrně
stabilní úrovni. Nezaměstnanost se nezvyšuje, k jejímu poklesu však zřejmě v nejbližší době také
nedojde. Roste význam terciárního sektoru. Podobný vývoj autor očekává i v budoucnu.
Olga Bičáková
Tendence vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 6, (2013) č. 12-13, s. 43-47
Vliv slabé ekonomiky na trh práce a zaměstnanost od roku 2012; průměrný počet nezaměstnaných,
zaměstnanost dle typů pracovních úvazků, počet podzaměstnaných, trend zaměstnanosti v primárním
sektoru, zaměstnanost vysokoškoláků. Porovnání vývoje nezaměstnanosti v roce 2011 a 2012;
průměrná výše podpory. Realizace politiky zaměstnanosti, výdaje na politiku zaměstnanosti. Odhady
vývoje ne/zaměstnanosti v roce 2013 a 2014. Nezaměstnanost v EU.
Ladislav Jouza
Vznik pracovního poměru podle nového občanského zákoníku
Účetnictví, Sv. 2013, č. 12, s. 40-43
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. stanoví, že pracovní poměr a práva a povinnosti, které z toho
pro zaměstnance a zaměstnavatele vyplývají, upravuje jiný zákon, tedy zákoník práce. Význam NOZ
pro vznik pracovního poměru tak spočívá zejména ve stanovení přístupu k obsahu a posouzení formy
právního jednání, jakož i důsledků, které směřují k uzavření pracovní smlouvy, a tím i pracovního
poměru.
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 1/2014
Změny ve zdanění fyzických osob v roce 2014. Přehledy a zálohy OSVČ po 1. lednu 2014. Praktická
řešení ke zdravotnímu pojištění po 1.1. 2014. Svéprávnost zaměstnance po 1.1. 2014 (1.). NOZ uplatňování v pracovněprávních vztazích. Zákoník práce a NOZ v praxi mzdové účetní (1.). Dny
pracovního klidu (a výjimky dle ZP). Dar nejen jako položka snižující základ daně. Odškodňování
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pracovních úrazů v roce 2014. Kdy a jak zdanit mzdy vyplacené až po skončení roku? OSVČ a
zúčtování roku 2013 ve zdravotním pojištění.

Právo
Karel Eliáš
Civilista Viktor Knapp
Právník, Sv. 152, (2013) č. 12, s. 1184-1196
Profesor Viktor Knapp zasáhl do různých právních disciplín, tento text připomíná jeho působení na
poli občanského práva. -- Viz i další články v tomto monotematickém čísle časopisu, věnovaném 100.
výročí narození prof. Knappa.
Hans Nieskens
Dauerbrenner innergemeinschaftliche Reihengeschäfte - oder wie geht es weiter?
Stále aktuální řetězové obchody v rámci Společenství - čili jak to bude dál?
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 62, (2013) Nr. 21, S. 823-830
Řetězové obchody probíhají v EU denně v masovém měřítku a mnohdy ani bezprostřední účastníci si
nejsou vědomi, že jsou jejich součástí. Právo EU zatím nedisponuje zvláštními předpisy k řetězovým
obchodům, proto příspěvek nabízí možnosti řešení vyplývající z judikatury Spolkového finančního
dvora, která je interpretací judikatury Evropského soudního dvora (Euro Tyre Holding BV) a
zaměřena je na kritický bod v řetězovém obchodu, tj. podnikatele uvnitř řetězu. Přehled aktuální
situace v judikatuře a její kritické zhodnocení je doplněno návrhem na řešení - autora, finanční správy,
Spolkového finančního dvora vč. V. a XI. senátu. - Pozn.
Petr Čech
K náhradě újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře po rekodifikaci
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 31, s. 27-33
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích (mají nabýt účinnosti k 1.1.2014) výrazně
zasáhnou do postavení členů orgánů kapitálových společností. Příspěvek shrnuje hlavní změny, které
se týkají péče řádného hospodáře a důsledků jejího porušení. Autor se nejprve zaměřuje na časovou
působnost nové úpravy, charakterizuje nový pohled na péči řádného hospodáře a její porušení a
následně se věnuje náhradám způsobené újmy, jejímu způsobu a rozsahu a diskvalifikaci pro porušení
péče (§ 65 ZOK). - Pozn.
Vladimír Přikryl, Jana Čechová
Ke změně zákona č. 168/1999 Sb. a změně zákona č. 277/2009 Sb. podle zákona č. 303/2013 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Pojistné rozpravy, Sv. 2013, č. 31, s. 11-26
Autoři nejprve shrnují základní obsah a cíle tří právních předpisů tvořících základ rekodifikace
hmotně právní úpravy soukromého práva v ČR (zákony č. 89/2012 Sb., 90/2012 Sb. a 91/2012 Sb.).
Následně pak rozebírají změny, jež přináší do oblasti pojišťovnictví zákon č. 303/2013 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva - část 26, čl. XXX
(změna zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), část 72, čl. LXXXV (změna
zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví) a přechodná ustanovení k této změně pod čl. LXXXVI.
Nicole Grmelová
Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie
Současná Evropa, Sv. 18, (2013) č. 1, s. 61-71
Mimosmluvní odpovědnost EU představuje povinnost EU k náhradě škody způsobené jejími orgány
prostřednictvím nezákonného právního nebo správního aktu nebo jejími zaměstnanci při výkonu své
úřední funkce. Autorka nejprve vymezuje procesní podmínky pro podání žaloby na náhradu škody,
zejména aktivní a pasivní legitimaci, lhůty pro podání a formální náležitosti podání. Dále objasňuje,
jaké podmínky klade rozhodovací praxe Soudního dvora EU na důkazní břemeno, které musí žalobce
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unést, aby prokázal existenci příčinné souvislosti mezi (ne)jednáním EU a škodou, jež mu vznikla
v důsledku porušení norem ze strany EU. - Pozn.
Jan Januš, Jan Klesla
Nová pravidla pro manžele, rodinu a dědění zasáhnou i firmy : nový občanský zákoník
Hospodářské noviny, Sv. 57, (2013) č. 243 (13.12.2013), s. 18-19
Čtvrtá část série článků připravených ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce a věnovaných novému
občanskému zákoníku. Tento příspěvek upozorňuje na změny v oblasti dědění (i dědění podniku),
úprav vztahů mezi manželi a v rodině (§ 755- § 927) i na nová pravidla pro pozemky, stavby a katastr
nemovitostí, zejména z pohledu podnikatelů a manažerů.
Jan Stejskal
Nová právní úprava nestátních neziskových organizací
Daňový expert, Sv. 2013, č. 4, s. 19-21
Změna právní úpravy nestátních neziskových organizací z titulu nového občanského zákoníku. Status
veřejné prospěšnosti a jeho požadované znaky. Přehled právních předpisů, které ruší dosavadní
existenci některých právních forem. Důsledky změn v právních předpisech: občanská sdružení se mění
na spolky, zavedení nové právní formy - ústavu (zapsaný ústav, z.ú.), u nadací a nadačních fondů.
Martin Pujman
Spotřebitelská smlouva není past : změny v úpravě všeobecných smluvních podmínek v kontextu
aktuálního rozhodnutí Ústavního soudu
Euro, Sv. 2013, č. 51, s. 55
Autor seznamuje s nálezem Ústavního soudu ze dne 11.11.2013 (sp. zn. I. ÚS 3512/11), kterým se
vyjádřil k problematice tzv. spotřebitelských smluv, a přináší stručný výklad závěrů ÚS. Nález
potvrzuje tendence k posílení postavení spotřebitele ve smluvních vztazích s podnikateli a vyjadřuje se
k účelu všeobecných obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách. Závěry ÚS autor dále
dává do souvislosti s úpravou spotřebitelských smluv v novém občanském zákoníku a s posílením tzv.
informační povinnosti podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli a s možnou očekávanou praxí podnikatelů.
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech
Judikatura Evropského soudního dvora, 2013, roč. 10, č. 4
Režim daně z přidané hodnoty uplatňovaný v České republice u cestovních kanceláří : řízení pro
porušení Smlouvy (čl. 258 SFEU). Evropská komise proti České republice.
Rozsudek ESD (první senát) ze dne 26. 9. 2013
C-269/11
Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 1
Reorganizace a likvidace úvěrových institucí – předběžné otázky podané rozhodnutím Cour de
cassation (Francie). LBI hf v. Capital Markets SA a Fréderic Giraux.
Rozsudek ESD (pátý senát) ze dne 24. 10. 2013
C-85/12
Zkratky a vysvětlivky
ESD – Evropský soudní dvůr
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství (oficiální název)
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)
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Účetnictví
Alice Machová
IFRS jsou branou do světa...ale vyplatí se
Finanční management, Sv. 10, (2013) č. 8, s. 8-10
Autorka v článku uvádí základní výhody a nevýhody přechodu na mezinárodní účetní standardy
IAS/IFRS pro české společnosti. Zabývá se také motivy přechodu na IFRS a krátce shrnuje aktuální
situaci při uplatňování IFRS v ČR.
Jaroslav Dubský, Jana Kocurková
Leasing a jeho význam v IFRS
Finanční management, Sv. 10, (2013) č. 8, s. 16-19
Článek informuje o aktuálním vývoji návrhu nového standardu IFRS upravujícího problematiku
leasingu. Návrh v současnosti prochází procesem schvalování. Hlavní změnou, se kterou musí účetní
jednotky počítat, je nový přístup k účtování pronájmu. Standard z velké části odstraňuje členění
leasingu na finanční a operativní. Standard bude pravděpodobně vydán v roce 2014, účinný by měl být
nejdříve od roku 2017.
Vladimír Hruška
Malé opáčko aneb co mít na paměti při sestavování účetní závěrky podnikatelských subjektů
Účetnictví, Sv. 2013, č. 12, s. 2-23
Cílem článku je připomenout nedávné legislativní změny, které je třeba mít při sestavování účetní
závěrky na paměti. Také se uvádí určitý harmonogram prací při sestavování účetní závěrky s návazností
na sestavení dalších nezbytných podkladů.
Jiří Koch
Novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2014
Účetnictví v praxi, Sv. 13, (2013) č. 12, s. 4-7
Ke změnám, které přináší devatenáctá novela zákona č. 563/1991, o účetnictví. Mimo
terminologických a obsahových změn, vyplývajících z rekodifikačních zákonů (nový občanský
zákoník, zákon o obchodních korporacích), se jedná zejména o: zpřesnění a doplnění ustanovení
vymezujících účetní jednotky; stanovení společné odpovědnosti za sestavení účetní závěrky; rozšíření
účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, o svěřenský fond; a
legislativně-technické úpravy. -- Viz také příspěvek v čas. Finanční, daňový a účetní bulletin
č. 4/2013, s. 44-46.
Petra Procházková
Reálná hodnota majetku určeného k prodeji u vybraných účetních jednotek
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2013, č. 4, s. 12-17
Základním přístupem oceňování je ocenění v "historických" pořizovacích cenách, tento článek se
zabývá oceňováním reálnou hodnotou (fair value). Je popsána metoda a způsob ocenění majetku
určeného k prodeji reálnou hodnotou, postup při oceňování reálnou hodnotou, inventarizace majetku
určeného k prodeji a zánik povinnosti ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
Jaroslava Svobodová
Způsoby oceňování v účetnictví vybraných účetních jednotek
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 21, (2013) č. 4, s. 47-50
Autorka rozebírá způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku u vybraných
účetních jednotek dle zákona o účetnictví (§ 24 až § 28). K oceňování pořizovací cenou, reprodukční
pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou, ve výši 1 Kč a reálnou hodnotou.
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 1/2014
Novela zákona o účetnictví od 1.1. 2014. Časové rozlišování výnosů. Vzorová příloha k účetní
závěrce. Metoda oceňování cenných papírů. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví (3.).
Rezervy v daňové evidenci.
Účetní TIP
č. 1/2014
Cestovní náhrady v zahraničí. Průměrná mzda a změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2014. Jak
postupuje OSVČ ve zdravotním pojištění v souvislosti s vyúčtováním roku 2013? Kdy mění OSVČ ve
zdravotním pojištění v roce 2014 výši zálohy? Rozbor jedné zpronevěry pokladní hotovosti aneb
poučení pro účetní. Chybný údaj o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců v příloze v účetní
závěrce. Jak vysoké jsou daně v Rakousku (DPH a zdanění práce u vybraných příjmů).

Veřejná správa
Tomáš Lechner
Ekonomické dopady implementace ICT ve veřejné správě : důkazy z České republiky
Politická ekonomie, Sv. 61, (2013) č. 5, s. 675-690
Autor analyzuje ekonomické dopady procesu implementace informačních a komunikačních technologií
ve veřejné správě (e-government) a věnuje se aspektům, které v souvislosti s e-governmentem ovlivňují
ekonomické prostředí ČR. Mezi zkoumanými nástroji e-governmentu v ČR jsou kontaktní místa
veřejné správy, základní registry, datové schránky aj. Popisuje rozvoj informační společnosti v ČR,
implementaci ICT ve veřejné správě a dále zjišťuje její vliv na veřejné výdaje a růst veřejné správy.
Následně se zabývá vlivem e-governmentu v oblasti regulačních opatření a potenciálem zvyšovat
transparentnost veřejné správy, snižovat míru byrokratické zátěže a působit na snižování míry
korupce. Dále krátce k ekonomickému významu kybernetického prostoru a k jeho ochraně jako
součásti e-governmentu. - Pozn.

Veřejné finance. Rozpočet
Nicolas Caudal ... [et al.]
A budget for the euro area
Rozpočet pro eurozónu
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 120, p. 1-12
Dluhová krize z roku 2010 upozornila na nedostatky v projektu eurozóny: ta obsahuje měnový pilíř
(ECB), ale nemá žádný sjednocený fiskální pilíř, jak je tomu ve federativním státě. Eurozóna
prodělávala bezprecedentní období vážné makroekonomické a finanční nerovnováhy a krize
zdůraznila potřebu stálého stabilizačního mechanismu schopného vypořádat se s asymetrickými šoky.
Studie rozebírá představy o vytvoření a fungování takového mechanismu ve formě společného
rozpočtu eurozóny, s významnými zdroji příjmů a s výrazným stabilizačním efektem. Věnuje se také
faktorům společného rozpočtu eurozóny ovlivňujícím jeho stabilizační funkci a úspěšnost. Vytvoření
by bylo střednědobým projektem doprovázeným dalšími kroky směrem k politické integraci a zvýšení
solidarity mezi státy by opravňovalo k posílení hospodářského řízení eurozóny. - Pozn.
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Daniel Klimovský
Financovanie obcí v podmienkach Slovenskej republiky
Obec & finance, Sv. 18, (2013) č. 5, s. 68-70
Financování místní správy v SR; financování obcí před implementací fiskální decentralizace (sdílené
daně, místní daň, obecní poplatky, dotace ze státního rozpočtu), politické pozadí fiskální
decentralizace (legislativa, parlamentní diskuze, dohody s republikovými sdruženími obcí), současné
zdroje financování obcí a související problémy (stanovení jediné sdílené daně, snižování dotací, místní
daně).
Pasi Ikonen, Tuomas Saarenheimo, Matti Virén
Fiscal multipliers revisited
Znovu o fiskálních multiplikátorech
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 87, (2013) No. 4, p. 59-64
Autoři polemizují se závěry MMF z října 2012, jež se týkaly podhodnocení fiskálního multiplikátoru a
jeho vlivu na zaznamenanou chybu v předpovědích růstu zemí eurozóny v období 2010-2011.
Argumentují, že odchylka nebyla způsobena podhodnocením dopadu korelace mezi fiskální
konsolidací a hospodářským růstem, ale nastala kvůli všeobecnému přehodnocení rizika státního
zadlužení v eurozóně, které nepřiměřeně dopadlo na zranitelnější členské země. Tyto státy pak
prodělaly významný nárůst nákladů na obsluhu státního dluhu, zhoršení úvěrových podmínek a
nakonec i zmenšení domácí poptávky. V tom je podporují i závěry analýzy Evropské komise, která
chybu v předpovědích růstu spojuje s nárůstem tržních úrokových sazeb státních dluhopisů v době
dluhové krize. Autoři v příspěvku předkládají vlastní vysvětlení zpomalení růstu v eurozóně v souvislosti
se zmiňovanou hypotézou. - Pozn.
Sofia Fernandes, Eulalia Rubio
La solidarité financiere face a la crise de l'euro
Finanční solidarita čelí krizi eura
Problemes économiques, No 3076 (2013), p. 21-32
Autoři se zabývají otázkou finanční solidarity států Evropské unie vůči zemím postiženým
ekonomickou krizí. Ve svém článku probírají dopady daných opatření na veřejné finance a diskutují
otázku nerovnováhy platebního zúčtovacího systému TARGET2, ke které dochází v důsledku deficitů
platebních bilancí některých zemí eurozóny. Dále mluví o nástrojích používaných Evropskou centrální
bankou k boji s dluhovou krizí. - Pozn.
Michal Lehuta
Rada i komisia zdvihli prst : štátny rozpočet
Trend, Sv. 23, (2013) č. 46, s. 16-19
Problematická místa návrhu rozpočtu SR z pohledu Evropské komise a RRZ (Rady pro rozpočtovou
odpovědnost), Two Pack. Kritika jednorázových opatření, která zhoršují dlouhodobou udržitelnost
veřejných financí. Nejisté vyloučení Slovenska z procedury nadměrného deficitu (investiční výjimka),
vývoj státního dluhu (vázání výdajů), podmínky dosažení souladu s Paktem stability a růstu. V tabulce
přehled největších konsolidačních opatření v roce 2014, roky 2015-2016 (z tříletého rozpočtu pro roky
2014-2016) potřebná konsolidační opatření neobsahují. ARDAL.
Patricia Lampreave
The new regulatory framework in the European Union and the role of the independent fiscal authority
Nový regulační rámec v Evropské unii a úloha nezávislého fiskálního úřadu
Bulletin for international taxation, Vol. 67, (2013) No. 11, p. 592-600
Autorka rozebírá regulatorní rámec, který mění pravidla dohledu nad fiskální politikou a zahrnuje
dobrou hospodářskou správu v Evropské unii. Dále popisuje úlohu a vlastnosti nezávislých fiskálních
institucí, které působí jako fiskální dozor ve vybraných zemích EU. - Pozn.
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Marek Rojíček
Zadlužení vlád roste : dluh vládního sektoru v EU28 ve 2. čtvrtletí 2013
Statistika & my, Sv. 3, (2013) č. 11-12, s. 16
Krátce k meziročnímu růstu vládního dluhu v poměru k HDP v členských státech EU (dle stavu ke
konci 2. čtvrtletí roku 2013). Dále údaje o míře vládního zadlužení v jednotlivých zemích EU.
Z porovnání vyplývá, že i přes relativně vysokou dynamiku v předchozích letech patří ČR k třetině
zemí s nejnižší úrovní dluhu v poměru k HDP (46,5 %).

Životní úroveň
Credit Suisse
L'Europe, un continent riche : Global Wealth Report 2012
Evropa, bohatý kontinent : zpráva o světovém bohatství za rok 2012
Problemes économiques, No 3076 (2013), p. 5-15
Zpráva o světovém bohatství společnosti Credit Suisse z roku 2012 uvádí vývoj světového bohatství a
jeho rozdělení dle regionů. Měřeno velikostí soukromého bohatství, zůstává Evropa podle zprávy
nejbohatším regionem na světě těsně před Severní Amerikou. Nejchudšími regiony jsou i nadále
Afrika a Indie.
Paul de Grauwe, Yuemei Ji
Répartition de la richesse en Europe
Rozdělení bohatství v Evropě
Problemes économiques, No 3076 (2013), p. 16-20
Autoři reagují na studii Evropské centrální banky zveřejněnou v dubnu roku 2013 a na některé články,
které z ní vycházely. Studie se zabývala rozdělením bohatství domácností v zemích eurozóny. Ze
studie vyplynulo, že při porovnání bohatství domácností se na základě mediánu nachází na posledním
místě Německo. Někteří autoři tak ze studie vyvozovali, že Německo nemělo poskytovat v době
ekonomické krize finanční pomoc jiným zemím. Autoři článku však uvádějí tyto názory na pravou
míru: důvodem německého umístění je nerovnoměrné rozdělení bohatství mezi obyvateli Německa a
dále to, že velká část bohatství je v Německu ve vlastnictví státu či podniků. Ve studii ECB byly
přitom brány v úvahu pouze domácnosti. Podle jiných měřítek je tak Německo naopak jednou
z nejbohatších zemí eurozóny. - Pozn.
Jan Bumba
Rodiny s dětmi jsou na tom hůře než důchodci : ekonomie rodiny
Ekonom, Sv. 57, (2013) č. 49, s. 44-45
K postavení rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR, srovnání příjmů průměrné čtyřčlenné rodiny s dětmi
a domácnosti penzistů v ČR. K minimálnímu rozdílu v nákladech na dítě a dospělého; míra porodnosti
zaostávající za hranicí přirozené reprodukce; děti jako motor spotřeby; k absenci koncepční a
dlouhodobé prorodinné politiky v Česku. -- Viz také příspěvek na s. 41-43.

Ostatní
Tomáš Pergler
Překvapení na závěr
Euro, Sv. 2013, č. 50, s. 18-21
Informace o restitučních podnětech vztahujících se k vydání movitých památek a nemovitostí na
sklonku roční restituční lhůty (kauza zámku v Kroměříži). Bilance naturálních restitucí - výzvy
k vydání majetku zabaveného církvím po únoru 1948 podané římskokatolickými řády, diecézemi a
nekatolickými církvemi a náboženskými společnostmi. Pohled na vyřizování a hodnocení výzev
k vydání majetku Lesy ČR a dalšími povinnými osobami, potenciální správní a soudní řízení. --
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Detailnější pohled na problematiku církevních restitucí u lesního majetku a jeho správu v době
účinnosti restitučního zákona viz čas. Euro č. 1/2014 (6.1.2014), s. 52-53.
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Daně
27511I
Alena Vančurová, Barbora Slintáková
Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní,
daň z příjmu právnických osob
V Praze : 1. VOX, 2013, 84 s. +1 CD-ROM + 1 list
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (signatura 26677) a reaguje na změny sazeb
a dalších konstrukčních prvků daní pro rok 2013. Je řešena jako pracovní sešit a obsahuje tři kategorie
úkolů i s řešením. V subkapitolách jsou úkoly řazeny podle toku výkladu učebnice. Sešit je zaměřen
na daň a její konstrukci, daňový systém, správu daní a daň z příjmů právnických osob. - ISBN: 97880-87480-17-5 (brož.)
27511II
Alena Vančurová, Stanislav Klazar
Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního
pojištění
V Praze : 1. VOX, 2013, 100 s.
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (signatura 26677) a reaguje na změny pro
rok 2013. Je řešena jako pracovní sešit a obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. Tento sešit je
zaměřen na daň z příjmů fyzických osob a sociální pojistné. - ISBN: 978-80-87480-18-2 (brož.)
27511III
Alena Vančurová, Slavomíra Svátková, Lenka Láchová
Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice. 3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty,
majetkové daně
V Praze : 1. VOX, 2013, 68 s.
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (sign. 26677), na začátku jsou uvedeny
nejpodstatnější změny konstrukce daně pro rok 2013. Je řešena jako pracovní sešit a umožňuje
procvičit základní dovednosti na modelových příkladech. Obsahuje několik typů příkladů od
základních přes procvičující po komplexní k zopakování látky. V této části se procvičují selektivní
daně ze spotřeby, DPH a majetkové daně. - ISBN: 978-80-87480-16-8 (brož.)
27490
Zdeňka Hušáková, Martina Matějková
DPH u nemovitostí
V Praze : C.H. Beck, 2013, xv, 159 s.
Ucelený přehled o problematice DPH u nemovitostí, kde kromě aplikace speciálních ustanovení jsou
probírány také části zák. o DPH č. 235/2004 Sb., které se týkají všech plátců. První část publikace
pojednává o obecných pravidlech uplatňování DPH. Další část je zaměřena na speciální problematiku
vztaženou k nemovitostem, jako je převod nemovitostí, nájem, stavební a montážní práce a režim
přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. Závěrečný výklad se týká správy daně. Probíraná
problematika je promítnuta do řady konkrétních, praktických příkladů a související judikatury. - Vyd.
1. - ISBN: 978-80-7400-500-8 (brož.)
27449
editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia
EU VAT compass 2013/2014
Průvodce evropskou DPH na období 2013/2014
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2013, vi, 718 s. : tab.
Referenční příručka pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Toto vydání je aktualizováno
k 1. lednu 2013. První část přináší konsolidovaný text směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty včetně Prováděcího nařízení 282/2011, směrnici 2008/9/ES, kterou se stanoví
prováděcí pravidla pro vrácení DPH ve znění 2010/66/EU, a výňatky a shrnutí z dalších směrnic
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týkajících se DPH. Druhá část je věnována rozsudkům Evropského soudního dvora v případech DPH
za období 1970-2012. Ve třetí části je analyzována a porovnána praxe jednotlivých členských států
u alternativního výběru možností stanovených směrnicí o DPH. - [2013 ed.] - Pozn. - ISBN: 978-908722-199-7 (brož.)
E-9460
by Andrés Fuentes
Making the tax system less distortive in Switzerland
Vytváření daňového systému ve Švýcarsku s menšími distorzemi
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013, 24 s. : tab., grafy, rámečky
Studie přináší charakteristiku švýcarského daňového systému se zaměřením na jeho specifika. Autor
nejprve analyzuje, jak by přesun daňového zatížení směrem ke spotřebě a nemovitostem pomohl oživit
hospodářskou činnost. Stimuly by mohly zahrnovat i zavedení DPH ve finančním sektoru, které by
přispělo k rovnějším podmínkám ve vztahu k ostatním odvětvím. Následně pak autor zkoumá možné
změny daní s ohledem na podněty ke snižování nadměrného zadlužení domácností, jež by mohlo vést
ke zvýšení makroekonomických rizik a minimalizaci daňové povinnosti. Dále se pak věnuje otázce
zmírňování některých negativních vedlejších dopadů daňové decentralizace a daňové soutěže na
spravedlnost a efektivitu. - Pozn. - (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers
27491
Vlastimil Sojka
Mezinárodní zdanění příjmů : smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 355 s.
Problematika zdaňování příjmů cizinců v ČR a zahraničních příjmů českých daňových rezidentů.
Výklad základní metodiky práce s legislativou, vysvětlení pojmů, metody zamezení dvojího zdanění,
zdanění aktivních i pasivních příjmů, problémy zdaňování nadnárodních společností, specifické
problémy aplikace jednotlivých ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění. Text je provázen citací
judikatury správních soudů, komentářem k odborným sporům, názornými příklady a přehledy. Přílohy
obsahují znění pokynů a sdělení MF, znění zák. č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě
daní, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění a smlouvu mezi ČR a SR. Právní stav publikace je
k 1.5.2013. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7478-035-6 (brož.)
27448
editors Aurobindo Ponniah and Antoine Glaize ; OECD, IBFD, Taxand
OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations;
Transfer pricing features of selected countries 2013
Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy; Charakteristiky
převodních cen vybraných států v roce 2013
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2013, iv, 760 s. : tab.
Referenční příručka obsahuje v první části oficiální text Směrnice OECD o převodních cenách pro
nadnárodní podniky a daňové správy platný k 22. červenci 2010, ve druhé části popisuje režim
převodních cen u nadnárodních společností ve vybraných 36 státech v kontextu domácího a
mezinárodního práva i praxe pro rok 2013 (údaje jsou aktualizovány k 1. květnu 2013). - [2013 ed.] Pozn., příl., slovníček pojmů. - ISBN: 978-90-8722-210-9 (brož.)
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Ekonomické vědy. Ekonomie
E-9461
Aliya Algozhina
Monetary and fiscal policy interactions in an emerging open economy exposed to sudden stops
shock : a DSGE approach
Interakce měnové a fiskální politiky v rozvíjející se otevřené ekonomice vystavené náhlým
šokům : DSGE rámec
Prague : CERGE-EI, December 2012, 28 s. : grafy, vzorce
Vzhledem ke globálnímu nárůstu fiskálního dluhu po roce 2008 danému hospodářskou krizí se
zvyšuje zájem o výzkum interakcí měnové a fiskální politiky. Autorka studie navrhuje
makroekonomický model spojené fiskální a monetární politiky v rozvíjející se otevřené ekonomice,
který bere v potaz její strukturální jedinečnost. V jediném DSGE rámci jsou zde modelovány dva
nástroje monetární politiky (úroková míra a devizové intervence), dva nástroje fiskální politiky
(veřejná spotřeba a veřejné investice), dva typy domácností a zahraniční dluh reprezentovaný
omezením na kolaterál. Parametry jsou kalibrovány na případ Maďarska za použití dat z období 19952011. Impulzní odezvy na veřejné investice, veřejnou spotřebu a změny úrokové míry vedou
k závěrům podporujícím fiskální teorii cenové hladiny (FTPL) proti tradiční monetaristické doktríně. Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-280-5 (CERGE UK Praha, brož.)
27486
Lukáš Kovanda
Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou, a muži ano : čarovná zákoutí moderní ekonomie
Praha : BRÁNA, 2013, 150 s. : il., portréty
Nevšední pohled na současnou ekonomii očima ekonoma a žurnalisty. Rozhovory se čtyřmi
nekonvenčními ekonomy, které vznikly v letech 2008 až 2011, v době mezinárodní finanční krize.
Interview tak poskytl George Loewenstein, představitel behaviorální ekonomie a neuroekonomie,
Bruno Frey, který se zabývá tzv. ekonomií štěstí, a Daniel Hamermesh a jeho pojetí ekonomie krásy.
Tito ekonomové se zabývají novou ekonomickou disciplinou tzv. psychoekonomií, která se rozvíjí od
80. let 20. století. Poslední zpovídaný ekonom, Robert Aumann, se zabývá teorií her a ekonomickým
výzkumem týkajícím se politiky. Na jejich rozhovory navazují krátké texty, které prezentují a
popularizují oblast zájmu daného ekonoma. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7243-619-4 (váz.)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
27495
Stanislav Polouček a kol.
Bankovnictví
V Praze : C.H. Beck, 2013, xvi, 480 s. : il.
Kromě kapitol, které se týkají přímo oblasti bankovnictví (centrální bankovnictví a měnová politika,
organizační struktura, management bank, hospodaření bank, aktiva a pasiva bank, investiční
bankovnictví, konkurence a koncentrace v bankovnictví, mezinárodní bankovnictví), jsou v publikaci
zařazeny také kapitoly, které s problematikou bankovnictví úzce souvisejí (např. fúze a akvizice
v bankovním sektoru, nelegální činnost v bankovnictví a nelegální aktivity spojené s bankovnictvím).
Každá kapitola je zakončena shrnutím, klíčovými slovy a otázkami. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400491-9 (brož.)
27507
Thilo Sarrazin ; [překlad František Šícha]
Evropa euro nepotřebuje : jak nás politické vizionářství zavedlo do krize
Praha : Academia, 2013, 376 s.
Autor kritickým způsobem načrtává historii vzniku a fungování eura. Ve svých úvahách pracuje se
statistikami, analýzami, ekonomicko-politickými úvahami a osobními vzpomínkami a vymezuje se
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proti tvrzení "padne-li euro, ztroskotá i Evropa". Názvy jednotlivých kapitol: Od německé měnové
reformy k evropskému měnovému systému; Koncept Evropské měnové unie a jeho úskalí; Utváření
Evropské měnové unie - co se nepodařilo a proč; Měnová a záchranná politika v letech 2009-2012;
"Výhody" měnové unie z hlediska principiálního; Světová finanční krize, systémová otázka a poučení
z toho plynoucí; Úloha státních rozpočtů (pohled na jednotlivé země Evropy, evropská finanční
politika); Měnová unie a budoucnost Evropy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-2314-8 (váz.)
27515I
Josef Jílek
Finance v globální ekonomice. I. Peníze a platební styk
Praha : Grada, 2013, 660 s. : il.
Teoretické a zejména praktické aspekty moderního pojetí peněz a finančního systému jako celku.
Fungování finančního systému (zejména bankovního) a orientace v něm. Autor nejprve objasňuje
tvorbu a zánik peněz. Uvádí příklady fungování bankovního systému bez centrální banky a s centrální
bankou, doplněné o strukturu rozvah a výsledovek v obou typech bank. Dále hovoří o pojištění vkladů,
družstevním bankovnictví, nucené správě banky, bankovních krizích a švýcarském a islámském
bankovnictví. Následuje kapitola o vývoji názorů na podstatu peněz z počátku 20. století věnovaná
zejména rozdílům mezi neoklasickým přístupem a měnovou teorií produkce. Část věnovaná
platebnímu styku popisuje bankovní platby, platební systémy a praxi platebního styku v řadě
významných zemí (USA, EU, Japonsko, ČR). - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80247-3893-2 (váz.)
27515II
Josef Jílek
Finance v globální ekonomice. II. Měnová a kurzová politika
Praha : Grada 2013, 557 s. : il.
Komplexní dílo v oblasti měnové a kurzové politiky v České republice i ve světě. Autor nejprve
objasňuje nástroje měnové politiky, operační, zprostředkující a konečný cíl měnové politiky a režim
cílení inflace. Následují části o transmisním mechanismu a měnových politikách v řadě významných
zemí. Popis měnové politiky Fedu, Eurosystému, Bank of Japan, Bank of England, ČNB a čínské
centrální banky. Část věnovaná kurzové politice popisuje měnový trh, režimy měnových kurzů,
cizoměnové intervence, platební bilanci, úlohu zlata, dolarizaci a měnové krize. Závěrečná část
popisuje kurzovou politiku ČNB a měnové krize ve světě (Velká Británie, Mexiko, ČR). - 1. vyd. Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-4516-9 (váz.)
E-9462
Roman Horváth, Jakub Matějů
How are inflation targets set?
Jak se stanovují inflační cíle?
Prague : CERGE-EI, October 2010, 35 s. : tab., grafy, vzorce
Studie se věnuje procesu tvorby a nastavování inflačních cílů centrálními bankami v zemích cílujících
inflaci. Přináší empirickou analýzu určujících faktorů zdánlivé heterogenity stanovování inflačního
cíle v devatenácti zemích cílujících inflaci. Výsledky ukazují, že inflační cíle reflektují stav
makroekonomických fundamentů. Vyšší hladina, stejně jako vyšší variabilita inflace, se váže na vyšší
inflační cíl. Nastavení inflačního cíle také závisí na mezinárodním vývoji - inflace v zahraničí je
korelovaná s domácím inflačním cílem. Země rostoucí vysokým tempem mívají vyšší inflační cíle.
Výsledky také naznačují, že širší pásmo inflačního cíle se objevuje v zemích a obdobích s vyšší
makroekonomickou volatilitou a že kredibilita centrální banky má negativní vztah k výšce inflačního
cíle, což naznačuje, že méně kredibilní centrální banky vnímají rizika spojená s příliš nízkými
inflačními očekáváními. Na druhou stranu politická orientace vládní strany nehraje roli ani v případech
méně nezávislých centrálních bank. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-225-6 (CERGE UK Praha,
brož.)
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27517
Pavel Kohout
Investiční strategie pro třetí tisíciletí
Praha : Grada, 2013, 272 s. : il.
Nejlepší praktické zkušenosti i teoretické poznatky z oblasti investičního managementu. Funkční
metody investování ověřené finanční praxí v kapitolách: Investiční principy; Základy investiční
psychologie; Praktická ekonomie pro investory; Politické riziko; Měření investičního rizika;
Dynamika a diagnostika burzovních krachů; Jak předpovídat výnosy; Investice do nemovitostí;
Investiční strategie; Postupy investování krok za krokem; Nedokonalé trhy; Finanční poradci;
Ekonomické důsledky eura; Aktivní investiční management. - 7. aktualiz. a přeprac. vyd. - Investiční
test v příloze. - ISBN: 978-80-247-5064-4 (brož.)
27451
[Stefan Thurner] ; Organisation for Economic Co-operation and Development
Systemic financial risk
Systémové finanční riziko
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 75 s. : grafy, tab., vzorce
Tato zpráva je součástí série pěti případových studií publikovaných v rámci studie OECD o budoucích
globálních otřesech. Zaměřuje se zejména na mechanismus šíření otřesů z místní na globální úroveň a
na působení globalizace na systémové finanční riziko. Autor analyzuje výsledky simulací za pomoci
multiagentního modelu (ABM) finančních trhů a ukazuje, jak nadměrné leverage (poměr mezi
vlastním a cizím kapitálem) na finančních trzích může vést až k systémovému selhání. Nedávná
historie nám ukazuje, že v případě, kdy je předluženým dlužníkem stát nebo významná finanční
instituce, tak její případný bankrot ohrožuje globalizovanou ekonomiku. - Pozn. - ISBN: 978-92-6411272-8 (brož.)

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
27512
Zuzana Richterková
Přínos Čestmíra Kožušníka českému ekonomickému myšlení : (v kontextu diskuse o plánu a trhu)
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 83 s.
Ve studii je představen Č. Kožušník (1928-2010) jako osobnost českého ekonomického myšlení. Je
podán přehled o vývoji jeho ekonomických názorů a o hlavní oblasti jeho výzkumného zájmu
(utváření teoretického rámce Šikovy reformy v 60. letech 20. století). Z obsahu: životopisné údaje,
vztah ke státu a trhu, činnost v době normalizace, činnost v Prognostickém ústavu, Kožušníkův přínos
do českého ekonomického myšlení. - Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. - ISBN: 978-8086729-93-0 (brož.)
27505
Martin Myant, Jan Drahokoupil ; [překlad Milan Žák ... et al.]
Tranzitivní ekonomiky : politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie
Praha : Academia, 2013, 577 s. : il.
Analýza ekonomické transformace v postkomunistických zemích střední a východní Evropy a v zemích
bývalého Sovětského svazu od skončení centrálního plánování až po různé varianty kapitalistického
uspořádání v současnosti včetně nejnovějšího vývoje (včetně finanční krize v r. 2008). Srovnávací
analýza ekonomické transformace. Politicko-ekonomická rozmanitost, která se v tomto procesu
objevila. Rozdíly v ekonomickém postavení zemí a jejich integrace do světové ekonomiky (státní
uspořádání, role státu, reprezentace zájmů, rozvoj nových forem podnikání). Kritika tzv.
Washingtonského konsensu, podložená argumenty a empirickými daty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-2002268-4 (váz.)
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27454
International Monetary Fund
World economic outlook.October 2013., Transitions and tensions
Světový hospodářský výhled. Říjen 2013., Přechodová období a napětí
Washington : International Monetary Fund, 2013, xvi, 188 s. : tab., grafy, rámečky
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální
ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v roce 2013 a 2014 (ze září 2013). Blíže ke
společným šokům, společné dynamice HDP a k jejímu snižování na předkrizovou úroveň v průběhu
posledních dvou let. K vícerychlostní globální ekonomice a úloze finančních a obchodních vazeb
v přenášení otřesů mezi ekonomikami. Dále zkoumání odlišné míry odolnosti rozvíjejících se
ekonomik ve vztahu k pohybu mezinárodního kapitálu a empirické případové studie typických znaků
přispívajících k odolnosti ekonomiky (Česká republika, Chile a Malajsie). Následně detailnější
analýzy hospodářských vyhlídek jednotlivých významných regionů. Doplněno obsáhlou statistickou
přílohou shrnující historická data a odhady pro roky 2013-2014 i střednědobé scénáře na období 20152018. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-48434-063-9 (brož.)

Informatika. Počítače
27485
Slavoj Písek
Access 2013 : podrobný průvodce
Praha : Grada, 2013, 147 s. : il.
Efektivní využívání Accessu 2013 pro správu dat a databází. Výklad témat: úvod do problematiky
databází, tvorba struktury databáze, vkládání a vyhledávání dat, prezentace dat pomocí sestav a
formulářů, zabezpečení dat. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4746-0 (brož.)
27500
James Gleick ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kašpar]
Informace : historie, teorie, záplava
Praha : Dokořán, 2013, 396 s. : il., portréty, noty, faksim.
Populárně naučná kniha o všem, co je páteří naší civilizace: o telekomunikaci, ochranných známkách,
počítačích, genetice, spamu a memech, kompresi dat, kvantové mechanice i šifrách, slovnících,
náhodě, entropii i řetězových dopisech. Autor uchopil téma od základu - knihu otevírá kapitola o "dálkové
řeči" afrických bubeníků jako komunikačním kanálu a v dalších kapitolách seznamuje s historií a
hlavními aspekty informačního věku. Zdánlivě mrtvá historická témata autor oživuje moderním
pohledem teorie informace a v často překvapivých paralelách ukazuje, jak se současná civilizace
dostala tam, kde nyní je. - 1. vyd. v českém jazyce - ISBN: 978-80-7363-415-5 (Dokořán : váz.)

Podnik a podnikání
27508
Philip Kotler, Milton Kotler ; [překlad Kateřina Růžičková]
8 strategií růstu : jak ovládnout trh
Brno : BizBooks, 2013, 208 s. : il.
Popis klíčových strategií k dosažení celkového a udržitelného růstu firem v době ekonomické recese:
vybudování si tržního podílu, získání zákazníků a tzv. "stakeholderů", budování silné značky, inovace
výrobků a služeb, expanze do zahraničí, akvizice, fúze a aliance, mimořádná pověst v oblasti
společenské odpovědnosti firmy, uzavření partnerství s vládou či neziskovými organizacemi. Strategie
a kreativita je nutným předpokladem úspěchu v podnikání. - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN:
978-80-265-0076-6 (váz.)
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Právo
27494
Radka Zahradníková a kolektiv
Civilní právo procesní
Plzeň : Čeněk, 2013, 565 s.
Ucelený výklad nejen tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale i výklad evropského
práva civilního procesu. Názvy kapitol: Civilní právo procesní; Civilní proces; Subjekty civilního
procesu; Procesní úkony účastníků a soudů; Řízení v I. stupni; Zvláštní druhy řízení (nesporná řízení);
Opravné prostředky; Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem; Výkon rozhodnutí a
exekuce; Insolvenční řízení; Alternativní rozhodování sporů; Evropské právo civilního procesu. ISBN: 978-80-7380-437-4 (brož.)
27504
Jakub Morávek
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 435 s.
Právní problematika zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů.
Účel a smysl právní úpravy, historické konsekvence, prameny mezinárodního práva, vybrané aspekty,
právní úprava EU v této oblasti. Právní řád ČR a ochrana osobních údajů. Vybraná komentovaná
ustanovení zákona o ochraně osobních údajů včetně přehledu relevantní judikatury. Některé konkrétní
aspekty a specifické otázky (rozsah údajů v osobním spisu, sledování zaměstnanců atd.). Publikace
zohledňuje právní stav ke dni 31.3.2013. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-139-1 (brož.)
27484
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucie Madleňáková
Praktikum z obecného správního práva. 1. část
Praha : Leges, 2013, 80 s.
Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva (veřejná
správa, normy správního práva, prameny, formy činnosti a organizace veřejné správy, samospráva). Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-63-2 (brož.)
27493
Tomáš Gřivna ... [et al.]
Příklady z trestního práva hmotného a procesního
Praha . : Leges, 2013, 87 s.
Učební text s příklady případů z trestního práva hmotného a procesního a z trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. Studenti se tímto učí aplikovat získané znalosti a právní normy.
V učebnici nejsou uvedena správná řešení. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-87576-60-1 (brož.)
27483
Ignác Antonín Hrdina
Slabikář obecné teorie práva
Praha : Leges, 2013, 80 s.
Přehledně a stručně zpracované základy teorie práva: vymezení pojmu, analýza právní normy a její
realizace, právo ve společnosti, právo a hodnoty. - ISBN: 978-80-87576-67-0 (brož.)
27496
Luboš Jemelka ... [et al.]
Soudní řád správní : komentář
V Praze : C.H. Beck, 2013, xx, 1142 s.
Komentované znění zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.
Názvy částí zákona: Základní ustanovení; Organizace; Řízení ve správním soudnictví; Zvláštní
ustanovení k postavení soudců ve správním soudnictví; Ustanovení přechodná a zmocňovací;
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Účinnost. Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení a předpisy a judikaturu. Znění zák.
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. - Vyd. 1. - Přehled vybraných
právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-498-8 (váz.)
27522
Michaela Zuklínová
Spoluvlastnictví podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a
vybraná platná judikatura
Praha : Linde Praha, 2013, 107 s.
Komentář k vybraným částem týkajícím se spoluvlastnictví v novém civilním právu, zák. č. 89/2012
Sb., občanském zákoníku, § 1115 až § 1157. Právní úprava počítá jak s podílovým, tak bezpodílovým
spoluvlastnictvím, s podíly ideálními i reálnými, ale zejména je velký důraz položen na trvání
spoluvlastnictví či společenství při minimalizaci státní intervence legální, avšak dobře dostupné, je-li
toho zapotřebí. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7201-924-3 (brož.)
27513
Jiří Jelínek a kolektiv
Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část
Praha : Leges, 2013, 968 s.
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona
o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Autorský kolektiv
se věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného v obecné i zvláštní části trestního
zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) v právní úpravě platné k 1.9.2013. Obecná část vysvětluje pojmy:
trestní právo, jeho funkce, zásady, prameny, působnost trestních zákonů, trestní právo v evropských
souvislostech, trestný čin, skutková podstata trestných činů, objekt trestných činů, pachatel,
subjektivní stránka trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stadia trestné činnosti,
účastenství, souběh trestných činů, zánik trestné odpovědnosti, pojem, účel a smysl trestu, druhy
trestů, trestání dospělých, sankcionování mladistvých. Zvláštní část rozebírá jednotlivé typy trestných
činů: proti životu a zdraví, svobodě a právům na ochranu osobnosti, proti důstojnosti, majetku, trestné
činy obecně nebezpečné, trestné činy hospodářské, proti životnímu prostředí, proti ČR, proti pořádku
ve věcech veřejných a další. - Vyd. 3. - ISBN: 978-80-87576-64-9 (váz.)
27514
Jiří Jelínek a kolektiv
Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže,
zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif
Praha : Leges, 2013, 1215 s.
Znění zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších zákonů, s poznámkami a
judikaturou. Znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších zákonů,
s poznámkami a judikaturou. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zák. č. 218/2003 Sb.). Zákon
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zák. č. 418/2011 Sb.). Advokátní tarif
(vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek). Popsáno podle právního stavu k 1.10.2013. 4. aktualiz. vyd. podle stavu k 1.10.2013 - ISBN: 978-80-87576-69-4 (váz.)
27520
Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek
Ústavní systém České republiky
Plzeň : Čeněk, 2013, 516 s.
Ústavní systém ČR v jeho normativním kontextu. Ústavní vývoj před vznikem samostatné ČR.
Přehled ústavního pořádku ČR. Legitimita státní moci a její suverenita. Moc zákonodárná, výkonná a
soudní. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. Územní samospráva. Realizace principu dělby
moci v Ústavě ČR. Základní práva a svobody. Listina základních práv a svobod. Přehled prováděcích
zákonů. Právní stav uvedené legislativy a judikatury je k 1.7.2013. - 5. aktualiz. vyd. - Na rubu tit. s.:
5. vyd., Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd. - ISBN: 978-80-7380-423-7 (váz.)

45

Nové knihy v Odborné knihovně MF
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

27497
Pavel Svoboda
Úvod do evropského práva
V Praze : C.H. Beck, 2013, xx, 412 s.
Učebnice podává souhrnný výklad o právu EU v následujících částech: Institucionální právo (historie
a perspektivy, systém evropského práva, základy EU, pravomoci, orgány EU, prameny evropského
práva, základní lidská práva, uplatňování evropského práva, soudní přezkum); Hmotné právo (základy
vnitřního trhu EU, volný pohyb zboží, osob a pracovníků, svoboda usazování, volný pohyb služeb,
evropský finanční prostor, soutěžní politika, prostor svobody, bezpečnosti a práva, vnitřní a vnější
politiky EU). Výklad je doplněn odkazy na judikaturu a zásadnější práce z oboru evropského práva. 5. vyd. - ISBN: 978-80-7400-488-9 (brož.)
27523
Zdeněk Čáp ... [et al].
Zákon o obchodních korporacích : výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a
evropské předpisy
Praha : Linde Praha, 2013, 783 s.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je
součástí výsledků rekodifikačních prací v oblasti soukromého práva. Předmětem zákona je úprava
obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, družstvo) a jim společných otázek korporátního práva. Současně text
odkazuje i na ustanovení nového občanského zákoníku tam, kde je to pro pochopení textu ustanovení
nezbytné, nebo tam, kde příslušné ustanovení občanského zákoníku obsah institutu dotváří, nebo s ním
úzce souvisí. Dále výklad odkazuje na předchozí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (smyslem
je odkaz na ustanovení upravující svým obsahem a účelem obdobnou problematiku). Součástí výkladu
jsou i odkazy na další české a evropské předpisy. - Obsahuje seznam souvisejících předpisů EU a
vybraných souvisejících rekodifikačních právních předpisů. - ISBN: 978-80-7201-917-5 (brož.)
27492
Jindřich Škoda, František Vavera, Radek Šmerda
Zákon o policii s komentářem
Plzeň : Čeněk, 2013, 479 s.
Komentované znění zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších zákonů. V úvodu krátce
k historii této legislativy. Komentář rozebírá problematické oblasti zákona, popisuje aplikační praxi a
podrobně analyzuje normativní text zákona. Součástí jsou i související předpisy a prováděcí právní
předpisy. V publikaci je uveřejněn také zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů č. 341/2011
Sb. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7380-447-3 (brož.)

Účetnictví
27518
Karel Šteker, Milena Otrusinová
Jak číst účetní výkazy : základy českého účetnictví a výkaznictví
Praha : Grada, 2013, 264 s. : il.
Cílem publikace je přiblížit účetní informace prezentované v účetních výkazech a seznámit se
základními principy českého účetnictví. Kapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti finančního
účetnictví. První kapitola je věnována významu a základním prvkům účetnictví, účetním zásadám a
principům. V další kapitole jsou odkazy na právní úpravu účetnictví v ČR. Následují kapitoly
věnované postupům a metodám, které souvisejí se všemi položkami základních účetních výkazů, tj.
rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pozornost je věnována způsobu zobrazení jednotlivých účetních
operací v účetních výkazech. Závěr shrnuje problematiku účetní uzávěrky a sestavení výkazů v rámci
účetní závěrky včetně následných povinností, jako je audit, daňové přiznání a zveřejňování. - 1. vyd. Přílohy. - ISBN: 978-80-247-4702-6 (brož.)
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27025X
kolektiv autorů
Účetní závěrka podnikatelů 2013
Praha : Svaz účetních, 2013, 72 s.
Právní rámec účetní závěrky podnikatelů pro rok 2013, inventarizace, uzávěrkové operace, sestavení
účetní závěrky. V příloze příklady rozvahy v plném rozsahu, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu a
použitého účtového rozvrhu 2013. Povodně 2013 z daňového pohledu - daňový náklad škody vzniklé
v důsledku živelních pohrom. - Tematický okruh ročníku 2013 podle jednotlivých čísel. - ISBN: 97880-87367-42-1 (brož.)
27487
Ivana Pilařová, Jana Pilátová
Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2013
Praha : VOX, 2013, 199 s.
Účetní závěrka (operace, sestavení, zveřejnění aj.), základ daně (položky zvyšující a snižující základ
daně, speciální daňové problémy atd.), finanční analýza a účetní novinky roku 2013 a připravované
pro rok 2014. Příloha obsahuje položky účetních výkazů ve vazbě na účtový rozvrh. Komplexní,
prakticky zaměřené zpracování tématu. - 6. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-87480-20-5 (brož.)

Veřejná správa
27503
Jana Vodáková aj.
Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 207 s. : il.
Praktické zavedení ekonomického řízení do oblasti veřejného sektoru za pomoci manažerských
nástrojů. Výklad se zaměřuje na popis, význam a možnosti uplatnění těchto nástrojů a uvádí také
praktické příklady jejich aplikace. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány finančnímu účetnictví,
manažerskému účetnictví, programovému financování a rozpočtování, finanční analýze, Cost-Benefit
analýze a benchmarkingu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-324-1 (brož.)
27519
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Základy organizace veřejné správy v ČR
Plzeň : Čeněk, 2013, 248 s.
Principy a instituty organizace veřejné správy v ČR. Základy fungování veřejné správy, problematika
státní služby a postavení úředníků veřejné správy. Dozor nad výkonem samostatné působnosti.
Samostatná působnost hl. města Prahy. - 3. upr. vyd. - ISBN: 978-80-7380-459-6 (brož.)

Veřejné finance. Rozpočet
27501
Radim Boháč
Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice
Praha : Wolters Kluwer, 2013, 329 s.
Publikace analyzuje a klasifikuje daňové příjmy veřejných rozpočtů v ČR, a to z právního hlediska.
Poskytuje komplexní právní pohled na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění jakožto stěžejní
příjmy veřejných rozpočtů v ČR. První část publikace je zaměřena na obecná témata týkající se
daňových příjmů veřejných rozpočtů (ústavní základy, konstrukční prvky), ostatní části pak na
jednotlivé daňové příjmy veřejných rozpočtů (daně, poplatky, clo, pojistné, dávky, odvody, příspěvky,
úhrady). Součástí výkladu je přehled ústavních pravidel vztahujících se k daňovým příjmům v ústavních

47

Nové knihy v Odborné knihovně MF
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

dokumentech 14 států EU a jejich srovnání s českou právní úpravou. Publikace vychází z předpisů
platných k 1.9.2013. - ISBN: 978-80-7478-045-5 (brož.)
27450
[Herausgeber und Redaktion Bundesministerium der Finanzen]
Finanzbericht 2014 : Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang : abgeschlossen am 9. August 2013
Finanční zpráva na rok 2014 : stav a pravděpodobný vývoj finančního hospodaření v celkovém
národohospodářském kontextu : uzávěrka k 9. srpnu 2013
Berlin : Bundesministerium der Finanzen (Deutschland), August 2013, 406 s. : tab., grafy
Zpráva o vývoji finančního hospodaření Spolkové republiky Německo pro rok 2014 v celkovém
národohospodářském kontextu vypracovaná na základě schváleného návrhu státního rozpočtu pro rok
2014 a finančního plánu pro období 2013-2017. Obsahuje finanční plán spolkového státu pro období
2013-2017, spolkový rozpočet, celkový stav finančních a národohospodářských ukazatelů v období
sestavování státního rozpočtu pro rok 2014, přehled daňových změn v období 07/2012-06/2013,
finančních vztahů mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, přehled financí ve vztahu k EU a
mezinárodních finančních vztahů. Součástí zprávy je obsáhlá statistická část (tabulky, přehledy). Pozn. - (brož.)
E-9459
by Caroline Klein, Robert Price and Andreas Wörgötter
Improving the fiscal framework to enhance growth in an era of fiscal consolidation in Slovakia
Zlepšení fiskálního rámce k podpoře růstu v období fiskální konsolidace na Slovensku
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013, 30 s. : tab., grafy, rámečky
Studie se věnuje procesu fiskální konsolidace na Slovensku, posuzuje cíle a hodnotí reformy pravidel
a institucí potřebných k obnovení důvěryhodnosti slovenských veřejných financí. Diskutuje
konsolidační strategie, jež upřednostňují veřejné výdaje směřující k podpoře dlouhodobého růstu.
Ukazuje, že nedávno nastolená fiskální pravidla výrazně zlepšila fiskální rámec, nicméně další
posilování střednědobé fiskální disciplíny je nezbytné. Prorůstové fiskální konsolidaci by mohla
pomoci opatření směřující ke zvyšování účinnosti výběru daní, změny daňové skladby směrem k méně
distorzivním daním a lepší získávání prostředků z evropských fondů. V závěru se zaměřuje na
institucionální změny nutné pro zajištění další udržitelnosti veřejných výdajů (zvýšení transparentnosti
a veřejného dohledu nad rozpočtem, zlepšení rozpočtového plánování a pravidel pro rozpočtové
výdaje). - Pozn. - (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers

Životní prostředí
27453
Organisation for Economic Co-operation and Development
Green growth in Kitakyushu, Japan
Zelený růst v japonském Kitakjúšú
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 127 s. : tab., grafy, rámečky
Zelený růst je strategickým pilířem činnosti OECD od roku 2009, kdy byla vyvinuta Strategie
zeleného růstu. Tato zpráva je jednou z případových studií k pojetí zeleného růstu ve velkoměstech
garantovaných programem OECD Green Cities. Věnuje se ekologickým a hospodářským trendům a
hlavním úspěchům ve zlepšování životního prostředí v japonském městě Kitakjúšú. Rozebírá plány,
strategie a odvětvové politiky a jejich potenciál pro další posilování zeleného růstu ve městě, posuzuje
činnosti a odvětví, která napomáhají hospodářskému růstu a snižují tlak na životní prostředí (se
zaměřením na využití půdy, dopravu, recyklaci odpadu, energetickou efektivitu aj.). Zabývá se
regionálním inovačním systémem v oblasti zelených technologií, posilováním zeleného růstu
prostřednictvím víceúrovňové správy a řízení, možnostmi i omezeními decentralizace ve vztahu
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k podpoře zeleného růstu i úlohou občanů v utváření a realizaci zeleného růstu v jejich městě. - Pozn. ISBN: 978-92-64-19488-5 (brož.)
27452
Organisation for Economic Co-operation and Development
Green growth in Stockholm, Sweden
Zelený růst ve švédském Stockholmu
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 118 s. : tab., grafy, rámečky
Zelený růst je strategickým pilířem činnosti OECD od roku 2009, kdy byla vyvinuta Strategie
zeleného růstu. Tato zpráva je jednou z případových studií k pojetí zeleného růstu ve velkoměstech
garantovaných programem OECD Green Cities. Věnuje se ekologickým a hospodářským trendům a
hlavním úspěchům ve zlepšování životního prostředí ve městě Stockholmu a přilehlém regionu.
Posuzuje velkoměstský zelený růst pojímaný jako posilování hospodářského růstu a rozvoje
prostřednictvím městských činností snižujících negativní ekologické externality, dopady na přírodní
zdroje a ekosystém (zaměřuje se na využití půdního fondu, dopravu, energetickou efektivitu budov,
recyklaci odpadu, regionální vytápění a obnovitelné zdroje energie). Rozebírá také problematiku řízení
a správy zeleného růstu na místní, regionální i státní úrovni i problémy, kterým při rozvoji zeleného
růstu čelí. Zabývá se uplatněním zelených technologií v regionu, inovační výkonností, institucemi,
infrastrukturou a hlavními účastníky regionálního inovačního systému. - Pozn. - ISBN: 978-92-6419514-1 (brož.)

Ostatní
27502
Khaled Mohamed Al Maskari ; [překlad Magdalena Břenková]
Angličtina : praktická obchodní korespondence
Praha : Grada, 2013, xv, 152 s. : il.
Přehledná příručka se věnuje nejproblematičtějším aspektům obchodní korespondence v angličtině:
styl psaní obchodní korespondence, interní zprávy, obchodní e-maily, obchodní fráze, příklady psaní
osobních dokumentů, upozornění na záměnu slov s příkladem. - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. ISBN: 978-80-247-4600-5 (brož.)
27506
Ondřej Beránek (ed.)
Arabské revoluce : demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady
Praha : Academia, 2013, 301 s.
V roce 2011 došlo v řadě arabských zemí k svržení dosavadních autokratických režimů. Důsledkem
toho zůstaly nefunkční politické instituce, občanské společnosti a v určité míře i jejich ekonomiky.
Dopady revolučních událostí přibližuje tento sborník. Autoři v něm popisují různé jevy a geopolitické
změny v souvislosti s revolucemi. Zabývají se důvody, které vedly k pádu tří režimů v severní Africe
(Egypt, Libye a Tunisko). Rozebírají ekonomické aspekty revolucí, vývoj politického islámu, dopady
událostí na regionální (Izrael, Turecko) i mezinárodní aktéry (USA, EU) a situaci v Bahrajnu a
Saúdské Arábii. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-2298-1 (váz.)
27509
Ch. Deloire, Ch. Dubois ; [přeložil a předmluvu napsal Martin Hybler]
Circus politicus
V Praze : Rubato, 2013, 308 s.
Zkušení francouzští novináři prezentují v knize své rozsáhlé šetření o realitě mechanismů francouzské
a evropské politické moci. Zmapovali místa, kde žijí, stýkají se, korumpují se a rozhodují oni lidé
„tam nahoře“. Autoři se koncentrují především na fungování Evropské unie. Brusel je místo evropské
vlády, ve kterém se vzájemně proměšují arogantní byrokrati, lobbisté z celého světa, lidé
z neuchopitelných oddělení informatiky a financí, lidé ze sítí amerického dozoru a ovlivňovaní
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novináři. Autorům se daří rekonstruovat aktuální sitě vlivu ve světě a předvést jejich fungování.
Upozorňují, že politický systém se změnil v oligarchii a je potřeba proniknout do jeho neprůhledného
fungování. Kdo jsou oligarchové, jaké jsou jejich sítě, jaké jsou jejich morální a burzovní hodnoty? Obálkový podnázev: nástup oligarchie se zrychluje s krizí dluhu. - ISBN: 978-80-87705-05-6 (brož.)
27510
Michael J. Sandel ; [překlad Kateřina Růžičková]
Co si za peníze (ne)koupíte : společnost vstupuje do nové éry, vše je na prodej
Brno : BizBooks, 2013, 207 s.
Za poslední tři desetiletí 20. století hrají tržní hodnoty čím dál větší roli ve společenském životě.
Princip nákupu a prodeje se vztahuje nejen na materiální statky, ale stále víc ovlivňuje veškerý lidský
život a trhy jsou hlavním prostředkem dosažení veřejného blaha. Trhy jsou využity k přerozdělení
hodnot, jako je zdraví, vzdělání, veřejná a národní bezpečnost, trestní soudnictví, ochrana životního
prostředí, odpočinek, lidská reprodukce atd. Autor se zamýšlí nad tím, zda spěje společnost do stádia,
kdy bude vše na prodej nebo existují určité morální a občanské statky, které si za peníze nelze koupit?
- 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-265-0060-5 (brož.)
27498
Evelyn Frey & Roland Dittrich
Cvičebnice německé gramatiky = Übungsbuch der deutschen Grammatik
Brno : Edika , 2013, 224 s. : il. (převážně barev.) +1 CD
Nejdůležitější gramatické jevy vyskytující se v běžných komunikačních situacích. Cvičení pro
samostudium, výuku i přípravu na mezinárodní zkoušky. - 1. vyd. - Německo-český slovník. - ISBN:
978-80-266-0177-7 (brož.)
27481
[přeložila Zuzana Bernardová]
Čínsko-český ilustrovaný slovník
V Praze : Slovart, 2012, 360 s. : barev. il.
Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a
intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (člověk, sport, dům, práce, zahrada,
profese, jídlo, architektura aj.). - 2. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7391-728-9 (váz.)
27516
Eduard Gombár, Lukáš Pecha
Dějiny Iráku
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 701 s. : il., mapy, portréty
Hlavní historické epochy iráckých dějin ve starověku, středověku, době moderní a současnosti. Dějiny
jedné z nejstarších kulturních zemí světa, nazvané ve starověku Mezopotámie - od kolébky lidstva po
strategicky významný arabský stát Blízkého východu. Závěr přehledu je věnován americké okupaci
v letech 2003-2011 a současnému hospodářskému a kulturnímu životu země. Poslední kapitola
popisuje česko-irácké vztahy v průběhu 20. a 21. století. - Vyd. 1. - Chronologický přehled. - ISBN:
978-80-7422-249-8 (váz.)
27521
Fernando Báez ; [přeložili Daniel Nemrava, Pavlína Švandová a Radim Zámec]
Obecné dějiny ničení knih : od sumerských tabulek po digitální éru
Brno : Host, 2012, 597 s. : il.
Podrobná exkurze do světové historie ničení knih, kde se knihy stávají obětí hmyzu, záplav, plamenů,
válek a především lidské posedlosti — fanatických politiků, církevních hodnostářů a rovněž
dogmatické ostražitosti cenzury. Kniha jakožto pramen vědění musela ve všech civilizacích a ve všech
dobách bojovat proti lidské neústupnosti a barbarství. Publikace je rozdělena do tří rozsáhlých částí a
je doplněna daty různých případů pálení a ničení knih jak na západní, tak na východní polokouli, ať už
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na jejich zániku nese vinu přírodní katastrofa nebo člověk. - 1. vyd. - Rozložená tit. s. - ISBN: 978-807294-697-6 (brož.)
27499
Jana Kozmová, Pierre Brouland
Obchodní francouzština : Français commercial
Brno : Edika , 2013, 291 s. : il. +1 CD (MP3)
Učebnice francouzského obchodního jazyka a obchodních jednání. Každá kapitola obsahuje teoretický
úvod, který je názorně ilustrován vzory písemné komunikace, dále přehled vybraných odborných
termínů a běžnou frazeologii. K praktickému ověření znalostí slouží četná cvičení včetně překladů. Ke
každé kapitole patří také dialog na CD. Přílohy obsahují klíč ke cvičením, nejpoužívanější zkratky,
slovník a stručný gramatický přehled. - 2. vyd. - Obálkový podnázev: vše, co potřebujete pro rozvoj
písemného i ústního projevu. - ISBN: 978-80-266-0364-1 (brož.)
27488
Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Čakrt]
Obtížné rozhovory : jak vyjednávat o věcech, na nichž nejvíce záleží
Praha : Management Press, 2013, 339 s. : il.
Definice obtížných rozhovorů. Metody vedení konstruktivního a úspěšného vyjednávání bez přemíry
stresu a vypjatých emocí. Praktické příklady z domácího i pracovního prostředí. - Vyd. 1. - ISBN:
978-80-7261-261-1 (brož.)
27482
Andreas Basu, Liane Faust ; [překlad Natalie Vrajová]
Umění úspěšné komunikace : jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi
Praha : Grada, 2013, 104 s. : il.
Předpoklady úspěšné komunikace s druhými lidmi (otevřené jednání, jasné formulace požadavků,
empatické naslouchání, nalézání přijatelných řešení pro obě strany sporu, přijímání výčitek a kritik
druhých, zachování klidu a sebejistoty při komunikaci, navazování plnohodnotných vztahů). Způsob
používání nenásilné komunikace. - 1. vyd. - Přeloženo z němčiny. - ISBN: 978-80-247-5032-3 (brož.)
19480XIa
Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XI.a, 1792-1860
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013, 466 s. : il., fot.
Jedenáctý díl je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak
definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 17921860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura
nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu,
občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová,
komunikační i myšlenková revoluce. - Vyd. 1. - Obsahuje poznámky a poznámky k obrazovému
doprovodu. - ISBN: 978-80-7432-347-8 (váz.)
27489
Jan Tomasz Gross ; spolupráce Irena Grudzińska-Gross ; [přeložila Dorota Müllerová]
Zlatá žeň : co se odehrálo na pomezí holokaustu
Praha : Argo, 2013, 133 s.
Studie zkoumá polsko-židovské vztahy během druhé světové války i krátce po ní. Autor se zabývá
nejrůznějšími podobami přejímání židovského majetku Poláky a zoufalou situací Židů na polských
vesnicích. Konfrontuje osudy Židů s lidskou chamtivostí a antisemitismem Zamýší se nad postojem
katolické církve i Poláků a přináší důkazy antisemitismu na základě rozhovorů a archivních
dokumentů. - Vyd. 1. - Přeloženo z polštiny. - ISBN: 978-80-257-0861-3 (váz.)
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2014
stav ke dni 25.1.2014 D = dar
1000 řešení
Acta Oeconomica Pragensia

D

Acta VŠFS

D

Ad notam
Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika (v angl. jazyce)
Akademický bulletin

D

Antitrust
AUCO Czech Economic Review

D

Auditor
Bankovnictví
Bulletin advokacie
Cenový věstník
Clo-Douane
CNB - Economic Research Bulletin

D

Computer
Convergence Programme of the Czech Republic

D

Časopis pro právní vědu a praxi
Čtenář
Daně a finance (dříve Daně)
Daně a právo v praxi

D

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
Daně, účetnictví - vzory a případy
Daňová a Hospodářská Kartotéka
Daňový expert
Daňový tip
Demografie
Dokumentační zpravodaj VÚPSV

D

E + M Ekonomie a management
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EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP

D

Ekonom
Ekonomická revue

D

Euro
Excerpta Iuridica

D

Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance
Finanční aktuality

D

Finanční, daňový a účetní bulletin
Finanční management
Finanční zpravodaj

D

Fiscal Outlook of the Czech Republic ( v angl. jazyce)

D

Fiskální výhled České republiky

D

Forbes (Česko)
Fórum sociální politiky
FP - finanční poradce
Gorinfo

D

Hospodářské noviny
HR Forum
Chip
Informace odborné knihovny MF
Informační bulletin - Úřad pro ochranu osobních údajů

D

Interní auditor

D

Judikatura Evropského soudního dvora
Jurisprudence - specialista na komentování judikatury
Knihovna
Knižní novinky
Konkurs a vyrovnání

D

Konkursní noviny

D

Konvergenční program České republiky

D

Lidové noviny
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Macroeconomic Forecast Czech Republic - angl. verze

D

Makroekonomická predikce České republiky

D

Mezinárodní vztahy
Mladá fronta Dnes
Moderní obec
Moderní řízení
Mzdová účetní
Národní pojištění
Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku

D

Obec a finance
Obchodněprávní revue
Obchodní právo
Odhadce a oceňování majetku
Parlament, vláda, samospráva - PVS
Pohledy

D

Pojistné rozpravy
Pojistný obzor

D

Politická ekonomie
Poradce
Poradce veřejné správy
PPP - bulletin

D

Práce a mzda
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále /PaM/
Praktický poradce v daňových otázkách
Právní rádce
Právní rozhledy
Právník
Právo
Pro-Energy magazín

D

Profi Poradenství a Finance
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Průvodce pracovněprávními předpisy
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Rovné příležitosti do firem

D

Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy

D

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva
Sbírka zákonů
Scientia et Societas

D

Senát

D

Sondy revue
Současná Evropa

D

Soudní inženýrství
Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR
Soudní rozhledy
Správní právo
Statistika
Statistika & my

D

Stavební právo - bulletin

D

Stavitel
Střecha

D

Test
Trestněprávní revue
Týden
Účetní a daně
Účetní tip
Účetnictví

D

Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

D

Účetnictví v praxi

D
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Unes - účetnictví neziskového sektoru
Ústřední věstník ČR
Veřejná správa
Veřejná správa online - příloha časopisu Obec a finance
Veřejné zakázky
Věstník Ministerstva zemědělství ČR
Věstník Národního bezpečnostního úřadu

D

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

D

Zemědělec
Zeměměřič
Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

D
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2014
stav ke dni 25.1.2014

American Economic Journal. Applied Economics

USA

čtvrtletník

American Economic Journal. Economic Policy

USA

čtvrtletník

American Economic Journal. Macroeconomics

USA

čtvrtletník

American Economic Journal. Microeconomics

USA

čtvrtletník

American Economic Review

USA

7x ročně

Auszüge aus Presseartikeln

Německo

týdeník

Bank of Finland Bulletin

Finsko

čtvrtletník

Der Betrieb

Německo

týdeník

Biatec

Slovensko

měsíčník

Bulletin for International Taxation

Nizozemsko

měsíčník

CESifo Economic Studies

Německo

čtvrtletník

Conjoncture

Francie

měsíčník

Deutsche Bundesbank Financial Stability Review

Německo

1x ročně

Deutsche Bundesbank Geschäftsbericht

Německo

1x ročně

Deutsche Bundesbank Monatsbericht

Německo

měsíčník

Deutsche Bundesbank Monthly Report

Německo

měsíčník

The Economist

Velká Británie

týdeník

Ekonomické rozhľady

Slovensko

čtvrtletník

Energy Prices and Taxes

Francie

čtvrtletník

Environmental Finance

Velká Británie

měsíčník

European Taxation

Nizozemsko

měsíčník

Financial Times

Velká Británie

deník

Finansy

Rusko

měsíčník

Finanzarchiv

Německo

čtvrtletník

Finanz - Rundschau

Německo

čtrnáctideník

Fiscal Studies

Velká Británie

čtvrtletník

Focus on European Economic Integration

Rakousko

2x ročně
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Geldpolitik & Wirtschaft

Rakousko

čtvrtletník

Green Budget News

Německo

3x ročně

Handelsblatt

Německo

deník

IMF Economic Review

USA

čtvrtletník

International Financial Statistics

USA

měsíčník

International VAT Monitor

Nizozemsko

6x ročně

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik

Německo

6x ročně

Journal of Economic Literature

USA

čtvrtletník

Journal of Economic Perspectives

USA

čtvrtletník

Journal od Financial Crime

Velká Británie

čtvrtletník

Monatsbericht des BMF

Německo

měsíčník

Monthly Bulletin (European Central Bank)

Německo

měsíčník

Problemes économiques

Francie

čtrnáctideník

Statistiken: Daten und Analysen

Rakousko

čtvrtletník

Trend

Slovensko

týdeník

Trend TOP

Slovensko

6x ročně

Trésor - Economics

Francie

nepravidelně

Umsatzsteuer - Rundschau

Německo

měsíčník

Voprosy ekonomiki

Rusko

měsíčník

Wirtschaft und Statistik

Německo

měsíčník

Wirtschaftswoche

Německo

týdeník

Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik

Německo

3x ročně

ROČENKY
Balance of Payments Statistics Yearbook

USA

International Financial Statistics Yearbook

USA

Štatistická ročenka Slovenskej republiky

Slovensko
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