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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám červnové 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 právní úprava započtení pohledávky
po rekodifikaci, nová pravidla pro odměňování bankéřů, nová
éra mezinárodní spolupráce při výměně daňových informací,
trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce,
evropský systém pojištění vkladů, změny v zatížení z přidané
hodnoty ve výdajích průměrné domácnosti v ČR, aspekty
trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, vnější
ekonomická rovnováha ČR, daňová politika v zemích OECD,
20 let české ekonomiky ve srovnání se Slovenskem, pojišťovací
zprostředkovatelé a DPH, subjektivní blahobyt v ČR a střední
Evropě, DPH ve zdravotnictví a veřejné zakázky.
Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku
vybrali články věnované legální možnosti snížení daňové
povinnosti, daňové optimalizaci formou cum‐ex (trade), srážkové
dani z kapitálových příjmů, obavám z nového porušení Paktu
stability a deflaci v Řecku a Itálii. Z anglického tisku jsme
např. zařadili články na téma budoucnost EU, směrnice
MiFID2, daňové pobídky na výzkum, vývoj a inovace v EU a
pravidla státní pomoci, zdanění majetku bohatých jako
způsob snižování veřejného dluhu, určující faktory volatility
fiskální diskrece a ekonomický význam finanční gramotnosti
a dále článek o knize Thomase Pikettyho Kapitál ve 21. století
(o sociální nerovnosti). Ve francouzštině jsou články na téma
přehodnocení mezinárodního daňového systému, hlavní trendy
v oblasti úspor ve Francii, posouzení nevyhnutelnosti úsporných
opatření a systém tvorby cen léků ve Francii.
Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný
prvním výsledkům identifikace daňových podvodů v oblasti
DPH (daňové vratky) prostřednictvím kontrolních daňových
výkazů a z rusky psaného pak článek k evropským institucím
finanční stabilizace.
Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek
Vyhýbání se dani a společenská odpovědnost firem.
Věříme, že Vás naše informace o nových knihách a
odborných článcích zaujmou. Rádi Vám zajistíme plné texty
článků i Vámi vybrané knihy.

Do čísla přispěly:
Ing. Bc. Taťána Baslová, M. Beránková,
Bc. I. Janoušková, Mgr. M. Tichá,
PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová

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

Úplné znění zákonů (ÚZ)

Na internetových stránkách Ministerstva financí je
na adrese http://www.mfcr.cz/cs/verejny‐sektor/prognozy/
fiskalni‐vyhled/2014/fiskalni‐vyhled‐kveten‐2014‐18004 k dispozici
Fiskální výhled ČR – květen 2014. Dokument je
zaměřen především na hospodaření sektoru vládních
institucí včetně mezinárodního srovnání. Květnový
Fiskální výhled je doplňkem Konvergenčního
programu ČR, vydaného v dubnu, o kterém jsme
informovali v minulém čísle dokumentačního
bulletinu.

Odborná knihovna MF zařadila v posledním
měsíci do svého knihovního fondu publikace
27605/1027
Celní předpisy: celní zákon, zákon o Celní správě,
prováděcí předpisy, zboží porušující práva
duševního vlastnictví: redakční uzávěrka 7.4.2014

Monitoring

V letošním roce jsme se rozhodli vydat v červenci
a srpnu dvojčíslo 7‐8/2014. Vyjde v druhé
polovině srpna.

Pravidelný speciální monitoring, tentokrát na téma
Svěřenecký fond, 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.
Sektorové analýzy
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF
jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy Bisnode
(dříve ČEKIA)
Archiv sektorových analýz z let 2009 ‐ 2013
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php

Sektorové analýzy firmy Bisnode (dříve ČEKIA) 2014
Dřevozpracující průmysl
http://portaro.mfcr.cz/Portaro/documents/98470

Plný text sektorové analýzy:
Úvod
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/06/Drevozpracujici_prum
ysl/uvod.pdf

Studie odvětví
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/06/Drevozpracujici_prum
ysl/studie_odvetvi.pdf

Vývoj v číslech
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/06/Drevozpracujici_prum
ysl/vyvoj_v_cislech.pdf

Shrnutí
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/06/Drevozpracujici_prum
ysl/shrnuti.pdf

Metodika
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2014/06/Drevozpracujici_prum
ysl/Metodika_studie_odvetvi.pdf
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Otevírací doba Odborné knihovny MF v době
od 30.6. ‐ 29.8. 2014
Pondělí, středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 – 12.00
Ostatní služby budou po celou dobu poskytovány
obvyklým způsobem. Jejich stálá nabídka je
k dispozici na intranetových stránkách odborné
knihovny na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/
oknihovne.php

V případě potřeby kontaktujte, prosím,
zaměstnance e‐mailem: knihovna@mfcr.cz, nebo
telefonicky: 257042588.
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Téma měsíce: Vyhýbání se dani a společenská odpovědnost firem
Ing. Bc. Taťána Baslová
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace
Jako téma tohoto měsíce byla zvolena problematika vyhýbání se dani z poněkud netradičního pohledu:
z pohledu společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR). CSR představuje
dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve
které podnikají 1. Základem konceptu CSR jsou tři pilíře: sociální, ekonomický a environmentální.
Pojem vyhýbání se dani (tax avoidance) souhrnně označuje aktivity, které firmy provádějí s cílem
minimalizovat svou daňovou povinnost. Zároveň však nejde o přímé porušování zákona, ale spíše o jeho
obcházení. Pro tento článek bylo vybráno několik zahraničních zdrojů, které se zabývají souvislostí
CSR a vyhýbání se daňovým povinnostem a tím, zda se firmy, které se prezentují jako společensky
odpovědné, vyhýbají daním či nikoli.
To, proč je možné považovat problematiku vyhýbání se dani za jednu z oblastí, která by měla být
řešena v konceptu společenské odpovědnosti firem, uvádí v článku Fairer Shores: tax havens, tax
avoidance and corporate social responsibility 2 Jasmine M. Fisher. Z pohledu firmy je jedním
z důvodů negativní dopad na firmu v dlouhém období, který může převážit krátkodobé zisky, plynoucí
z působení v daňovém ráji. Vyhýbání se dani je také možné považovat za negativní externalitu. Tato
aktivita může poškodit i samotné daňové ráje (problém úniku kapitálu). Autorka dále diskutuje, co by
mělo přimět společnosti, aby zakomponovaly daňovou problematiku do své strategie společenské
odpovědnosti: tlak spotřebitelů, tlak investorů a vliv velkých společností (lídrů), které půjdou příkladem.
John Christensen a Richard Murphy ve starším článku The Social Irresponsibility of Corporate Tax
Avoidance: Taking CSR to the Bottom Line 3 uvádějí, že ačkoli mají mnohé firmy přijaté standardy
společenské odpovědnosti, často do nich problematiku placení daní nezahrnují. Autoři zdůrazňují, že
není možné se chovat eticky v jedné oblasti podnikání a v jiné oblasti jednat zcela opačně. Podle
Christensena a Murphyho by měla být oblast zdanění zahrnuta do standardů pro společenskou odpovědnost
jednotlivých mezinárodních firem, zprávy o společenské odpovědnosti by měly obsahovat seznam
zemí, ve kterých firma podniká a velikost daní, které v každé zemi firma ze svých aktivit odvádí.
K podobnému závěru dochází v článku Tax avoidance and corporate social responsibility: you
can’t do both, or can you? 4 Lutz Preuss. Preuss porovnával kodexy chování firem sídlících
v daňových rájích (offshore centrech) s kodexy chování amerických firem. Zkoumal, zda společnosti,
které sídlí v daňových rájích, vystupují navenek jako společensky odpovědné firmy; a pokud ano, jak
se skutečnost, že firma sídlí v daňovém ráji, promítá do jejích závazků vůči zákazníkům,
zaměstnancům a dalším skupinám stakeholders 5 v okolí firmy. Autor na základě výzkumu zjistil, že
většina zkoumaných firem, které sídlí v daňovém ráji, má zavedený kodex chování, v závazcích vůči
stakeholders však tyto firmy oproti společnostem se sídlem v USA zaostávají. Preuss v závěru také
zmiňuje možné důsledky na celý koncept společenské odpovědnosti: v situaci, kdy firmy ignorují
placení daní jako základní závazek vůči společnosti a kdy zároveň tyto firmy přesto vystupují navenek
jako společensky odpovědné, může být koncept společenské odpovědnosti firem vnímán pouze jako
jedna z forem zkreslování skutečnosti (tzv. window dressing).

1

Co je CSR. Business Leaders Forum [online]. Business Leaders Forum, © 2012 [cit. 2014-06-12]. Dostupné z:
http://www.csr-online.cz/co-je-csr/
2
FISHER, Jasmine M. Fairer Shores: tax havens, tax avoidance and corporate social responsibility. Boston
University Law Review. 2014, 94(1), 337-365. ISSN 0006-8047. Dostupné komerčně ze systému Proquest.
3
CHRISTENSEN, John a MURPHY, Richard. The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking
CSR to the Bottom Line. Development. 2004, 47(3), 37-44. ISSN 1011-6370. Dostupné komerčně ze systému
Proquest.
4
PREUSS, Lutz. Tax avoidance and corporate social responsibility: you can’t do both, or can you?. Corporate
Governance. 2010, 10(4), 365-374. ISSN 1472-0701. Dostupné komerčně ze systému Proquest.
5
K pojmu „stakeholders“ více např. zde: http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html
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Koncept společenské odpovědnosti se však vyvíjí a určité aktivity, které byly dříve dobrovolné, se
mohou později stát povinností ukotvenou v zákoně, jak uvádí Reijo Knuutinen v článku International
Tax Planning, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility 6. Knuutinen popisuje rozdíly
mezi daňovými úniky, vyhýbání se dani a daňovým plánováním a stejně jako předchozí autoři dochází
k závěru, že ačkoli firma přesunem do daňového ráje zákon přímo neporušuje, nechová se společensky
odpovědně. Firma, která působí v několika státech zároveň, může například získat neoprávněnou
výhodu vůči malým a středním podnikům, které působí pouze v dané oblasti. Autor dále reaguje na
některé kritické názory vůči konceptu společenské odpovědnosti, 7 např. na argument, že pokud firma
platí vyšší daně, než by mohla prostřednictvím daňového plánování, nechová se odpovědně vůči
akcionářům. Podle autora je jedním z úkolů firem vyhýbat se rizikům a hrozbám. Chybějící strategie
společenské odpovědnosti může být v dnešní době jedním z takových rizik. V určitých případech
mohou být společensky prospěšné aktivity také investicí.
Souvislostí společenské odpovědnosti firem a agresivního daňového plánování z pohledu teorie
legitimity se zabývají v článku Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of
legitimacy theory 8 Roman Lanis a Grant Richardson. Z pohledu teorie legitimity může být
společenská odpovědnost firem nástrojem, jak ovlivňovat veřejné mínění o určité firmě. Jak zjistili jiní
autoři již dříve, firmy mají například tendenci publikovat více informací o svých aktivitách ve
prospěch životního prostředí v době, kdy se média zabývají jeho porušováním. Lanis a Richardson
vytvořili hypotézu, že firmy, které provádí agresivní daňové plánování, zveřejňují ve zprávách
o společenské odpovědnosti více informací než firmy, které se k agresivním daňovým praktikám
neuchylují. Dále provedli empirický výzkum – vybrali 40 australských firem, z nichž 20 bylo
v minulosti obviněno z agresivních daňových praktik, a k nim přiřadili na základě určitých kritérií 20
dalších firem, které agresivní daňové plánování neprovádějí. Následně zkoumali informace
o společenské odpovědnosti, které o sobě tyto firmy zveřejňují. Na základě regresní a korelační
analýzy se jim poté podařilo hypotézu (a zároveň teorii legitimity z daňového pohledu) potvrdit:
společnosti, které provádí agresivní daňové plánování, se snaží publikovat více informací o svých
společensky prospěšných aktivitách, aby odvedly pozornost veřejnosti od toho, že se vyhýbají dani.
Tao Zeng vytváří ve své práci Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness 9 model,
který ukazuje, že firmy jsou ochotné vynaložit dodatečné náklady na CSR (jako například placení
vyšších daní) pouze v případě, kdy tím dokáží odlišit své produkty od firem, které nejsou společensky
odpovědné a kdy bude zákazník ochoten koupit produkt od společensky odpovědné firmy i přes vyšší cenu.
Jak ukazují vybrané články, to, že má firma přijatý koncept společenské odpovědnosti ještě nemusí
znamenat, že se nevyhýbá dani. CSR je dobrovolnou aktivitou a pro mnohé firmy také může
představovat spíše propagační nástroj, než snahu o skutečně odpovědné chování. Jedním z řešení by
mohla být větší informovanost spotřebitelů. Ti by posléze, jak již bylo zmíněno výše, mohli začít vyvíjet
tlak na firmy, aby se daním přestaly vyhýbat. Dalším možným řešením (i když poněkud kontroverzním) je
uzákonění společenské odpovědnosti. Prvním státem, kde k něčemu takovému v nedávné době došlo,
je Indie. 10 Je však nutné zmínit, že na samotný koncept CSR panují mezi různými ekonomy
protichůdné názory. Na závěr je možné uvést, že ačkoli se může zdát, že by společenská odpovědnost
měla problematiku vyhýbání se dani postihovat, v současné době se tak v praxi zřejmě neděje.
O vyhýbání se daňovým povinnostem se však mluví ve světě i v České republice stále častěji, je proto
třeba hledat nová řešení, jak těmto aktivitám zabránit.
6

KNUUTINEN, Reijo. International Tax Planning, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility.
Interdisciplinary Studies Journal. 2013, 3(1), 73-84. Dostupné komerčně ze systému Proquest.
7
Jedním z kritiků CSR je např. ekonom Milton Friedman
8
LANIS, Roman a RICHARDSON, Grant. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of
Legitimacy Theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2013, 26(1), 75-100. ISSN 0951-3574.
Dostupné komerčně ze systému Proquest.
9
ZENG, Tao. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness. In: Social Science Research Network,
December 2012. Rochester, 2012. Dostupné také online z:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2190528
10
CHHABRA, Esha. Corporate Social Responsibility: Should It Be A Law?. In: Forbes.com [online].
4/18/2014, 9:00 am [cit. 2014-06-12]. Dostupné z:
http://www.forbes.com/sites/eshachhabra/2014/04/18/corporate-social-responsibility-should-it-be-a-law/
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Daně
Vivien Polok, Mario Urso
Aktuelle Zolltarif-Verordnung und ihre Bedeutung für die Umsatzsteuer
Aktuální nařízení k celnímu tarifu a jeho význam pro daň z obratu
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 8, S. 305-310
Význam vymezování rozhraní daně z obratu a celního práva na právní prostředky, které zajišťují
právní jistotu. Analýza dopadů právních změn (na základě Prováděcího nařízení EU č. 1001/2013 ke
změně Nařízení celního tarifu EHS č. 2658/87) na německý zákon o dani z obratu a aplikaci snížených
sazeb u zboží (definovaného přílohou 2 zákona o dani z obratu). Aktuální nařízení k celnímu tarifu,
zařazování do celního tarifu; schéma členění kódového čísla. Pozice celního tarifu z hlediska zákona
o dani z obratu. Právní prostředky, závazné a nezávazné informace o celním tarifu (postup při žádosti). Pozn.
Niklas Hoyer
Auf Augenhöhe mit dem Fiskus
Rovnocenný s fiskálem
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 16, S. 80-87
Tipy na legální možnosti snížení daňové povinnosti: zaměstnanců (náklady na zabezpečení příjmů,
pracovna, činnost v zahraničí, dvojí domácnost, služební vůz, stěhování za prací atd.), rodin/partnerů
(manželský splitting, příspěvky na dítě, rodičovská), studentů (studium a vzdělávání), seniorů,
investorů, pronajímatelů. Zmíněna je rovněž nová možnost využít předvyplněného daňového přiznání,
uvedena je praktická ukázka postupu s odkazem na potřebný software. Elster. -- Srovnávací test
počítačových programů (i bezúplatných) na s. 88-89 hodnotí software i z hlediska vhodnosti pro
jednotlivé typy daňových poplatníků (Wertvolle Helfer).
Jana Kolářová, Edita Ševcovicová
Daň z přidané hodnoty ve zdravotnictví
Auditor, Sv. 2014, č. 3, s. 24-28
Problematika DPH ve zdravotnictví: specifika; právní východiska; členění zdravotních výkonů z hlediska
DPH; registrace k DPH; podmínky pro osvobození zdravotních služeb; příklady vyhodnocení
uplatnění DPH; sazby daně; související DPH na vstupu; závěr. - Pozn. -- Zdravotnickým prostředkům
a sazbě DPH se věnuje následný článek na s. 29-30.
Miroslava Nebuželská
Daně a účetnictví neziskových organizací v souvislosti s NOZ : daň z příjmu od 1. 1. 2014 v praxi
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12, (2014) č. 5, s. 3-10
Rekodifikace soukromého práva ovlivnila změny v daňové oblasti. Došlo ke zrušení zákona
č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Neziskových organizací
se dotýkají také změny v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Od 1. 1. 2014 lze neziskové
organizace rozdělit na tyto skupiny: na neziskové organizace, které nejsou veřejně prospěšnými
poplatníky, a na neziskové organizace, které jsou veřejně prospěšnými poplatníky (se širokým nebo
úzkým základem daně). Dále se změnily podmínky pro uplatňování nároku na snížení základu daně
z příjmu. Zdanění bezúplatně nabytých příjmů (dědictví, dary) nově upravuje zákon o daních z příjmů.
Článek je obohacen o praktické příklady. -- Hlavní a vedlejší (hospodářské) činnosti neziskových
organizací se věnuje příspěvek autorky na s. 13-14.
Jana Bellová, Jaroslav Zlámal, Lenka Kalábová
Daňové aspekty poskytovatele zdravotní péče v postavení fyzických osob v roce 2014
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 5, s. 22-28
Ekonomické charakteristiky poskytovatele zdravotní péče v právní formě fyzické osoby, povinnost
vést účetnictví, možnost daňové evidence. Daňové přiznání poskytovatele zdravotní péče v postavení
FO (OSVČ) k dani z příjmů fyzických osob (vč. příkladů). - Pozn.
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Donata Riedel, Frank Specht
Die Abgeltungsteuer bleibt - vorerst
Definitivní srážková daň zůstává - prozatím
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 91 (13.5.2014), S. 8-9
(Definitivní) srážková daň se v Německu týká úroků, dividend a dalších kapitálových příjmů, předběžně
by měla být zachována do roku 2017. Tlak na zrušení této daně však roste nejen v souvislosti s budováním
mezinárodní automatické výměny informací o daňovém úniku, ale i kvůli argumentu, že "je skandální,
aby lidé z měsíční mzdy odváděli až 43 procent, kdežto kapitálové příjmy se zdaňují pouze 25 procenty".
Ministr financí se zasazuje o přezkoumání této daně - podle jeho názoru porušuje daňovou
systematiku, která stanovuje shodné zdanění příjmů bez ohledu na to, jak vznikly. Ochránci daně tvrdí,
že její zrušení bude vlastně nepřímým zvýšením daní, sníží atraktivitu spoření atd.
Donata Riedel
Die Angst der Unternehmer vor der Reform der Erbschaftsteuer
Obavy podnikatelů z reformy daně dědické
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 85 (5.5.2014), S. 11
Značné úlevy při aplikaci daně dědické, jichž mohou podnikatelé v Německu (kvůli zachování
podnikové posloupnosti) od roku 2009 využívat, se pozitivně projevují na udržení existence podniku,
realizovaných investicích i zaměstnanosti. Nyní však je zachování daňového privilegia při dědění
podniku ohroženo, neboť dle názoru Spolkového účetního dvora jsou poskytované úlevy příliš
velkorysé a často bývá i soukromý majetek deklarován jako podnikový. Došlo tak prakticky téměř ke
zrušení daně dědické u velkých majetků, což je vnímáno jako porušení zásady rovnosti v daňové
povinnosti - a daňoví poplatníci, kteří nedědí velké podniky ani nemohou využít daňové optimalizace,
jsou znevýhodněni. Spolkový ústavní soud by proto měl ještě letos rozhodnout o změně či zachování
daňové výsady podniků - po vyhodnocení podkladů a statistik o objemech zděděných příp. darovaných
majetků i poklesu ve výběru daně z titulu reformované daňové povinnosti podniků.
David Tramba
Dobře utajený byznys : daňové ráje
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 16, s. 16-19
Příspěvek mapuje narůstající oblibu přesunu kapitálu do (mimoevropských) off-shore center ze strany
českých firem a analyzuje motivy a výhodnost stěhování firemních sídel do daňových rájů. Vedle
výhodných podmínek pro utajení firemních vlastníků je zdůrazněn i nárůst zdanění dividend
vyplácených do daňových rájů, s nimiž Česko nemá dohodu o zamezení dvojímu zdanění, zvýšení
dohledu finančních úřadů nad takovou firmou a vnímání její rizikovosti ze strany potenciálních
obchodních partnerů.
Electronic arm-twisting : tax collection in Latin America
Elektronické eskamotérství : výběr daní v Latinské Americe
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8887, p. 64
Málokdo by čekal, že Latinská Amerika bude určovat globální trend v oblasti výběru daní nebo
technologií. V oblasti povinných elektronických faktur tomu tak ale je. Před deseti lety začalo s jejich
prosazováním Chile, teď se přidávají další země, které jsou motivovány bojem s daňovými úniky.
Opatření má ale i další přínosy.
Christian Ramthun, Mark Fehr
Ex-Steuertrick
Daňový trik s akciemi
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 18, S. 86-87
Jednu z nejagresivnějších a pro fiskál nejdražších škodlivých daňových optimalizací letos definitivně
ukončilo rozhodnutí Spolkového finančního dvora. Tzv. obchody cum-ex (trade) se rozšířily na
přelomu 20. a 21. století a připravily německý fiskál o 10 mld. eur. Přiblížena je historie, "tvůrce"
i model podvodu, který nebyl zaměřen na daňovou úsporu, ale na cílené a opakované drancování státní
pokladny. Finanční správa bude prověřovat podezřelé případy vrácené daně z kapitálových výnosů
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i zpětně (před rokem 2012) a zaměří se i na všechny "podpůrné" zúčastněné subjekty (banky, fondy,
účelové společnosti).
Václav Benda
Fiktivní plnění pro účely DPH
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 9-14
Obecně k vymezení předmětu DPH při dodání zboží/poskytnutí služby, fiktivní plnění v případě
dodání zboží/poskytnutí služby. Příklady (bezúplatné poskytnutí majetku, dárky v rámci ekonomické
činnosti, dočasné využití obchodního majetku pro osobní potřebu).
Ruth Berschens, Elisabeth Atzler, Jan Hildebrand
Finanztransaktionssteuer zunächst nur auf Aktien
Daň z finančních transakcí se nejprve bude týkat akcií
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 84 (2.5.2014), S. 31
Plánovaná daň z finančních transakcí v EU by po více než čtyřech letech vyjednávání měla přejít do
fáze realizace - v postupných krocích: zpočátku by se měla vztahovat pouze na obchody s akciemi a ve
velmi omezeném rozsahu na derivátové obchody. Účelem transakční daně je přenést část povinnosti za
financování nákladné záchrany bank ze státu na samotné úvěrové instituce, spornou stránkou záměru
je snadná možnost "spoluúčasti" klientů (drobných spořilů) či obejití povinnosti nové daně
přesídlením do země, která tento odvod nevyžaduje.
Fiscal blackmail
Fiskální vydírání
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8888, p. 68
Ekonomové již dlouho vědí, že v daňových záležitostech hodně záleží na psychologii. Vlády, které
pracují s emocemi, mohou ušetřit při vymáhání daňových i jiných povinností spoustu peněz. Článek
vychází ze studie, která popisuje experiment provedený v Británii se 100 000 daňových poplatníků
s nezaplacenými daněmi. Pouhé upozornění na nezaplacenou daň nemělo takový účinek, jako sdělení
obsahující manipulativní doplňky - že provinilec je v menšině, protože většina Britů daně řádně
zaplatila, že daň je nutná k financování zdravotnictví a silnic ap.
Igor Kotlán, Zuzana Machová
Horizont daňové politiky v zemích OECD
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 2, s. 161-173
Článek se věnuje problematice vlivu fiskálních proměnných na ekonomický růst, autoři
prostřednictvím empirické analýzy stanovují optimální horizont daňové politiky, tedy její nejsilnější
vliv na ekonomický růst, v zemích OECD. To umožňuje tvůrcům daňové politiky lépe plánovat
růstové dopady svých opatření v daňové oblasti. Z provedené analýzy plynou průkazné negativní
dopady zvyšování daňové zátěže na ekonomický růst, a to jak za použití standardní daňové kvóty, tak
alternativního indexu daňového zatížení WTI. Potvrdil se také pozitivní vliv obvyklých růstových
proměnných, tedy fyzického a lidského kapitálu, stejně jako pozitivní vliv produktivních vládních
výdajů. Při rozboru optimálního horizontu daňové politiky bylo zjištěno, že tato působí nejsilněji se
zpožděním dvou až tří let. Součástí byla také konstrukce funkcí impulzních odezev, to umožnilo
modelové zachycení vlivu trvalých změn v daňovém zatížení na ekonomický růst při zohlednění vazeb
na výši produktivních vládních výdajů. - Pozn.
Stefano Chirichigno and Vittoria Segre
Hospital and medical care by commercial hospitals under EU VAT
Režim DPH v EU u nemocniční a zdravotní péče poskytované komerčními nemocnicemi
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 2, p. 78-81
Podle práva EU týkajícího se DPH je nemocniční a zdravotní péče poskytovaná nemocnicemi
osvobozena od této daně, ale členské státy mají pravomoc vyloučit komerční soukromé nemocnice
z tohoto osvobození, což může vést ke složitým situacím. Složitost je demonstrována na případech
projednávaných před Soudním dvorem EU. - Pozn.
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Michael Kohajda, Tomáš Sejkora
Institut ručení v daňové legislativě
Daně a finance, Sv. 2014, č. 1, s. 8-13
Charakteristika institutu ručení (podstata dle soukromého a daňového práva, základní znaky),
aksesorita, subsidiarita. Subrogační proces, převzetí občanskoprávních závěrů do daňové legislativy,
povaha regresu daňového ručitele. Institut bezdůvodného obohacení, plnění daňového ručitele za jiný
daňový subjekt. Regres ručitele podle nového občanského zákoníku. Nálezy Ústavního soudu
k problematice. - Pozn.
Daniela Doležalová
K návrhu směrnice o dani z finančních transakcí
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 5, s. 148-149
Návrhem směrnice o dani z finančních transakcí se Evropská unie zabývá již poměrně dlouho. Článek
mapuje dosavadní průběh projednávání a popisuje subjekty daně, zdaněné transakce, základ daně a
také některé negativní důsledky FTT. Návrh FTT z dílny Evropské komise je hodnocen jako poměrně
diskutabilní materie.
Martin Pech
Kdo se má bát? aneb Nová daňová opatření Ministerstva financí
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 29-32
Plánovaná opatření a změny ministerstva financí v daňové oblasti; prevence velkých i malých
podvodů a zabezpečení výběru DPH (rozšíření mechanismu reverse-charge, rozšíření reportingu
různých evidencí, účtenková loterie, centrální registr bankovních účtů, rozšíření institutu
nespolehlivého plátce, zavedení mechanismu rychlé reakce), daň z příjmů právnických osob (plán
zrušení plošného osvobození dividend, odložení realizace JIM, automatická výměna informací atd.),
daň z příjmů fyzických osob (navrácení daňové slevy důchodcům, omezení výdajových paušálů pro
podnikající fyzické osoby, navrácení limitů na daňový odpočet úroků z hypoték atd.).
Jiří Žežulka ; [rozhovor vedli] Luboš Kreč, Miroslava Jirsová
Kontroloři se zaměří na účty světových koncernů
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 92 (14.5.2014), s. 4
V rozhovoru se nový ředitel finanční správy Jiří Žežulka věnuje oblastem, na něž se úřad pod jeho
vedením prioritně zaměří s cílem zlepšit výběr daní a bojovat s daňovými úniky - jedná se zejména
o daňovou kontrolu převodních cen, daňové úniky při obchodování s pohonnými hmotami, kontrolu
subdodávek veřejných zakázek, účelové stěhování firem, popřípadě přiznání a prokazování majetku. -Viz také příspěvek na s. 1.
Ivan Macháček
Manžel a registrovaný partner v daních
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 10, s. 2-5
Daňový pohled na manžela/registrovaného partnera; podstata registrovaného partnerství. Uplatnění
slevy na manželku/partnera. Podmínky rozdělování příjmů dosažených ze samostatné činnosti
provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění atd.
Příklady.
Ivan Macháček
Nájem a jeho zdanění
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 9, s. 11-16
Eventuality zdanění příjmů z nájmu od roku 2014; zdanění příjmů z nájmu majetku zahrnutého ve
společném jmění manželů, zdanění příjmů z nájmu majetku ve spoluvlastnictví, nájemné jako daňový
výdaj u nájemce. Příklady, postupy.
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N.V. Ponomareva
Nalogi v elektronnom gosudarstve i processy informatizacii
Daně v elektronickém státě a procesy informatizace
Finansy, Sv. 2014, No. 1, s. 19-22
Autorka uvádí příklady postupující elektronizace státní správy v různých zemích světa a popisuje, jak
výpočetní technika usnadňuje výběr daní.
Luigi Quaratino
New provisions regarding the taxation of the digital economy
Nová ustanovení týkající se zdanění digitální ekonomiky
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 5, p. 211-217
Příspěvek stručně informuje o nedávno uzákoněných opatřeních, která se pokoušejí řešit problém
zdanění digitální ekonomiky v Itálii, a to včetně ustanovení týkajícího se DPH (internetová daň), které
bylo následně zrušeno, a ustanovení týkajícího se převodních cen. - Pozn.
Jana Antošová
Nová éra mezinárodní spolupráce při výměně daňových informací
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 4, s. 24-25
Výměna informací o daňových poplatnících (klientech bankovních institucí), charakteristika
oznamovacích standardů. Oznamovací povinnost zahraničních finančních institucí vůči americkému
správci daní z titulu amerického zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dva modely
mezivládních dohod IGA (Intergovernmental Agreement - 1 IGA, 2 IGA). Spolupráce USA a ČR
v rámci FATCA, předpoklad mezivládní dohody IGA. Další výhledové kroky OECD a EU k zajištění
výměny informací o účtech zahraničních klientů, CAA (Competent Authority Agreement), CRS
(Common Reporting and Due Diligence Standard), plán rozšíření směrnic DAC (Directive on
Administrative Cooperation in the Field of Taxation) a EUSD (EU Savings Directive). -- Problematice
se v čísle věnuje i příspěvek na s. 23.
Martin Děrgel
Nový odpočet na podporu odborného vzdělávání
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 2-9
Daňové pobídky od roku 2014 pro oblast učňovského školství a praktického vyučování:
1) zdvojnásobení daňově účinných motivačních příspěvků zaměstnavatelů, 2) daňové osvobození
příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, 3) nový odpočet od
základu daně na podporu odborného vzdělávání. Význam nového odpočtu, definice odborného
vzdělávání, investiční/časová složka odpočtu na podporu odborného vzdělávání. Příklady, postupy.
the Editors
Overview of general turnover taxes and tax rates : January 2014
Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb : leden 2014
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 2, green pages (10 p.)
Pravidelný přehled daní z obratu a daňových sazeb platných v různých zemích světa od 1. ledna 2014.
Uvádí se typ daně (DPH, daň z obratu, příp. jiný). - Pozn.
Vladimír Šretr
Podivný způsob registrace k DPH
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 14-18
Kritický pohled na "novelizovaný" postup správce daně při registraci klienta k DPH. Základní resp.
zákonné principy registrace k DPH, pochybnosti správce daně o osobě povinné k dani. Konkrétní
výčet požadavků správce daně, které zpochybňují údaje daňového subjektu a evokují překročení
pravomocí správce daně.
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Zdenka Papoušková
Podmínky zdaňování neziskových organizací v Izraeli a v České republice
Daně a finance, Sv. 2014, č. 1, s. 4-7
Analýza podmínek zdaňování neziskových organizací v Izraeli (a porovnání se situací v ČR);
neziskový sektor/neziskové subjekty v Izraeli, status veřejné prospěšnosti, daňový režim/osvobození
od daní. - Pozn.
Štěpán Karas
Pojišťovací zprostředkovatelé a DPH
Profi poradenství & finance, Sv. 2, (2014) č. 4, s. 16-17
K diskuzím o zúžení osvobození od DPH u pojišťovacích činností zavedeném novelou zákona o DPH
od 1.1.2013. Autor se věnuje záměrům této novely, informaci GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích
činností a základním atributům, které jsou z hlediska zprostředkování klíčové pro uplatnění
osvobození. Dále rozebírá některé praktické otázky osvobození od DPH a zvažuje dopad uplatnění
DPH u různých činností zprostředkovatelů v rámci obchodní sítě.
Martin Děrgel
Problémy s DPH u prodeje zasíťovaných pozemků po 1.1. 2014
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 10, s. 17-18
Daňový režim DPH u nemovitých věcí (po 1.1. 2014) resp. prodeje pozemku s inženýrskými sítěmi;
vymezení pojmu pozemek, sazba daně u dodání pozemku, podmínky uplatnění osvobození od daně
v případě staveb, nebytových prostor či bytů. Doplnění k výkladovým problémům.
Zdeněk Burda
Přezkoumání daňových rozhodnutí - výběr z judikatury
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 5, s. 50-58
Komentovaná vybraná judikatura k problematice přezkumu daňových rozhodnutí: 1) možnost žalovat
nepovolení nařízení přezkoumání daňových rozhodnutí, 2) možnost žalovat nepovolení přezkumu
u Ústavního soudu - ústavní stížnost k předcházejícímu rozsudku, 3) možnost žalovat povolení
přezkoumání daňových rozhodnutí, 4) vliv prekluze na zákonnost přezkumného řízení, 5) "překřížení"
žalob proti původnímu dodatečnému platebnímu výměru a proti výsledkům přezkumného řízení,
6) prekluze a přezkum daňových rozhodnutí.
Begoňa Pérez Bernabeu
R&D&I tax incentives in the European Union and state aid rules
Daňové pobídky na výzkum, vývoj a inovace v Evropské unii a pravidla státní pomoci
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 5, p. 178-191
Ačkoliv jsou daňové pobídky efektivním nástrojem pro podporu výzkumu, vývoje a inovací, mohly by
být v závislosti na své podobě kvalifikovány jako státní pomoc (čl. 107(1) SFEU), pokud nejsou
osvobozeny Evropskou komisí (čl. 107(3) SFEU). V článku se rozebírá úloha pravidel státní pomoci
ve vztahu k pobídkám výzkumu, vývoje a inovací a také nutnost zajistit, aby podpůrné politiky pro
výzkum, vývoj a inovace v Evropě měly stejný základ jako ve zbytku světa, čímž by se zajistily rovné
podmínky pro evropské podnikání na globálních trzích. - Pozn.
Gerri Chanel
Repenser la fiscalité internationale
Přehodnocení mezinárodního daňového systému
Problemes économiques, No. 3089 (2014), p. 59-63
Autorka se zabývá tématem zdaňování transakcí uskutečňovaných mezi spřízněnými podniky. V první
části článku je popsána problematika transferových cen. Dále je zdůrazněna nutnost transparentnosti.
Probrány jsou také mezinárodní aktivity v této oblasti (automatická výměna informací, oblast
bankovního tajemství).
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Martin Děrgel
Sdružení bez právní subjektivity versus společnost
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 5, s. 14-19
Na základě NOZ končí možnost vytvářet sdružení bez právní subjektivity, jejich nástupcem je
společnost - která je rovněž bez právní subjektivity (resp. bez právní osobnosti). Právní úprava
společnosti, společenská smlouva, pozice vlastníka a společníka. Společnost v daních z příjmů
(vč. příkladů). Stanovení povinnosti DPH (vč. příkladu k povinné registraci společníků společnosti).
Norbert Häring
Stimmt es, dass der Fiskus ehrliche Steuerzahler bestraft?
Je pravda, že fiskál trestá poctivé daňové poplatníky?
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 86 (6.5.2014), S. 8
I neúmyslná pochybení při plnění daňové povinnosti poplatníka v Německu, který daň poctivě přiznal,
podléhají vyšší sankci (např. úrok za zpoždění) než v případě odhalení úmyslně nesplněné daňové
povinnosti (daňový únik) daňovou správou či dodatečného přiznání k daňové povinnosti formou
sebeudání.
Vladislava Dokoupilová
Svěřenský fond - "anonymní majetek"
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 5, s. 2-5
Oživení a podstata institutu svěřenství, subjekty oprávněné založit svěřenský fond, náležitosti statutu
svěřenského fondu, obmyšlený svěřenského fondu, správa majetku prostřednictvím svěřenského
správce, kompetence a povinnosti správce, zánik správy fondu. Daňové povinnosti svěřenského fondu
(daň z nemovitostí, daň z příjmu právnických osob). Základní výhody/nevýhody a příklady využití
svěřenského fondu.
The data revolution : tax evasion
Datová revoluce : daňové úniky
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8886, p. 64
V květnu 2014 podepsalo 47 zemí dohodu, která zásadním způsobem ovlivní sdílení daňových
informací. Katalyzátorem dohody byl americký zákon FATCA, významným účastníkem je Švýcarsko.
Bude ještě třeba vyřešit několik problémů, jak harmonizovat a zdokonalit systémy sběru dat. Nicméně
globální výměna informací, ještě před deseti lety nemyslitelná, je na dosah.
By Vanessa Houlder and Vincent Boland
The Irish inversion
Irská inverze
Financial Times, Vol. 2014, No. 38532 (30.4.2014), p. 9
Americké firmy ve stále větší míře přenášejí své ústředí do zahraničí, aby se vyhnuly vysoké míře
zdanění v USA. Pro Spojené státy představuje tento trend ztrátu na daňových příjmech ve výši
několika miliard dolarů. Cílem jevu označovaného jako inverze se často stává Irsko. Nyní tam působí
devět z deseti největších farmaceutických firem světa a přední technologické společnosti jako Google,
Facebook a Twitter.
Zdeněk Kuneš
Uplatňování DPH při likvidaci solárních panelů
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 9, s. 16-18
Uplatňování DPH při likvidaci solárních panelů (dle zákona o odpadech); mechanismus likvidace
elektroodpadu, povinnost přiznat daň na výstupu, poskytnutí služby likvidace elektroodpadu a
související povinnost přiznat daň (stanovení dne zdanitelného plnění), náležitosti daňového dokladu,
odlišný režim likvidace solárních panelů do/po 1.1.2013.
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Václav Benda
Uplatňování DPH u fotovoltaických elektráren
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 10, s. 11-16
Odpočet DPH a přiznání daně při pořízení a provozování fotovoltaické elektrárny; příklady
uplatňování daně.
Viktor Šmejkal
Ústavní požadavek zákonnosti daně v českém právním řádu
Daně a finance, Sv. 2014, č. 1, s. 18-36
Analýza zásady zákonnosti daně (rozbor požadavku zákonnosti daně z hlediska norem); ústavní
záruky zákonnosti daně (konformita s Listinou základních práv, přiměřenost zdanění v kontextu
s ochranou vlastnictví, právní jistota a legitimní očekávání, ochrana nekonstituovaného práva
vlastnického, legitimní očekávání rychlosti správce daně), zásada rovnosti přispěvatelů do veřejných
rozpočtů, právo na srozumitelnost daňového zákona. K otázkám výkonu a kvality správy daně (přístup
ministerstva financí), (výkladové) rozpory u daňových zákonů, k otázce uzavřených diskuzí mezi
soudci a úředníky daňové správy. - Pozn.
Xénia Makarová
Výkazy DPH ukázali stovky špekulantov : podvody s DPH
Trend, Sv. 24, (2014) č. 16, s. 18-19
Boj s daňovým únikem v SR; první výsledky identifikace daňových podvodů v oblasti DPH (daňové
vratky) prostřednictvím kontrolních daňových výkazů. Daňová kobra. Interblue Group.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 6-7/2014
Daňové řešení výpůjčky u zaměstnance (vč. příkladů). Uplatnění hospodářského roku u účtující
fyzické osoby. Výdaje na pracovní cesty poplatníků daně z příjmů. DPH u společníků společnosti.
Uplatnění DPH u služeb vztahujících se k nemovité věci. Elektronicky poskytované služby a DPH
(vč. příkladů). Cizí měny v daňové evidenci (vč. příkladů).
Daňový a účetní TIP
č. 10/2014
Technické zhodnocení, nebo výdaje (náklady na opravu či údržbu majetku? Identifikované osoby
v otázkách a odpovědích.
č. 11/2014
Zákon o oceňování majetku 2014. Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro
podnikatele od 1.1. 2014. Daňová podpora odborného vzdělávání 2014 (vč. příkladů).
č. 12/2014
Dotazový speciál odpovídá na otázky věnované: změně odpisových skupin, zdanění příjmů důchodců,
pronájmu zařízení do s.r.o., uložení originálů dokladů (uchovávání daňových dokladů mimo
tuzemsko), poplatku za zkoušku jako daňově uznatelnému nákladu, věcnému břemenu (služebnost od
roku 2014), účtování mýtného, příjmům z praktického výcviku, odpisům zděděné nemovité věci atd.
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Ekonomické vědy. Ekonomie
Patrick Bajari, Stephanie Houghton, Steven Tadelis
Bidding for incomplete contracts : an empirical analysis of adaptation costs
Licitace neúplných zakázek : empirická analýza nákladů na přizpůsobení
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 4, p. 1288-1319
Autoři se zabývají problematikou veřejných zakázek formou aukcí v situaci, kdy je nutné zakázku
dodatečně upravit. Dodatečné úpravy zakázek vyvolávají náklady na přizpůsobení. Autoři vyvíjejí
model licitace neúplných zakázek a aplikují jej na oblast veřejných zakázek na výstavbu dálnic
v Kalifornii. Jedním z předpokladů modelu je to, že firmy náklady na přizpůsobení v určité výši
očekávají a zahrnují je do svých nabídek. Náklady na přizpůsobení tvoří 7,5 - 14 % nabídky. V závěru
jsou stručně porovnány výhody a nevýhody veřejných zakázek formou aukcí s veřejnými zakázkami
formou vyjednávacího řízení. - Pozn.
Bigger than Marx : Piketty fever
Větší než Marx : pikettovská horečka
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8885, p. 68
Kniha francouzského ekonoma Thomase Pikettyho Kapitál ve 21. století se stala nejprodávanější
publikací na Amazon.com. V článku se vysvětluje, čím jsou autorovy názory na sociální nerovnost
atraktivní a co knize vytýkají kritici. -- Viz i článek A modern Marx: capitalism and its critics na s. 11-12. -Profil ekonoma T. Pikettyho a jeho knihy viz také Ekonom č. 20/2014, s. 30-31. -- Pikettův pohled na
ekonomickou nerovnost komentuje Robert J. Shiller v čas. Euro č. 21/2014 (26.5.2014), s. 15. -- O budoucím
českém vydání knihy Kapitál ve 21. století viz HN č. 111/2014 (10.6.2014), s. 2.
R. Sverčkov, K. Sonin
Effektivnost' finansovych rynkov : Nobelevskaja premija po ekonomike 2013 goda
Efektivnost finančních trhů : Nobelova cena za ekonomii za r. 2013
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 1, s. 4-21
V článku se popisují hlavní úspěchy laureátů Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2013 - E. Famy,
R. Shillera a L.-P. Hansena - při analýze efektivnosti finančních trhů. Je podán výklad samotné
myšlenky nemožnosti dosahovat krátkodobě i dlouhodobě bezrizikového zisku, formalizace této
myšlenky v klíčových modelech tvorby cen na finančním trhu, metod testování těchto modelů a také
koncepce behaviorálních financí jako jednoho z vysvětlení neefektivnosti a iracionálnosti trhu
cenných papírů. Připojen je krátký přehled výzkumů efektivnosti ruského finančního trhu.
Sophocles Mavroeidis, Mikkel Plagborg-Moller, James H. Stock
Empirical evidence on inflation expectations in the New Keynesian Phillips curve
Empirické důkazy inflačních očekávání u novokeynesiánské Phillipsovy křivky
The Journal of economic literature, Vol. 52 (2014), No. 1, p. 124-188
Autoři shrnují dosavadní výzkumy zabývající se rolí inflačních očekávání u novokeynesiánské
Phillipsovy křivky. Konkrétně se zabývají literaturou, která pracuje s tzv. "metodami omezených
informací", mezi něž patří např. také "zobecněná metoda momentů" (generalized method of moments,
GMM). Nedochází však k jasným výsledkům. Podle autorů dosavadní práce vyčerpaly již všechny
možnosti toho, co lze zjistit z agregovaných makroekonomických časových řad. V budoucnu je proto
třeba hledat nové přístupy a k výzkumu používat nové soubory dat. - Pozn.
Jan Kuckuck
Testing Wagner's law at different stages of economic development
Testování Wagnerova zákona na různých stupních hospodářského rozvoje
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 1, p. 128-168
Autor za použití dlouhých časových řad (historická data za období 1850-1995) testuje platnost
Wagnerova zákona o narůstající aktivitě státu na různých stupních hospodářského rozvoje v pěti
evropských průmyslových zemích (Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Finsko a Itálie). Prostřednictvím
empirické analýzy zkoumá a hodnotí kladný vztah mezi tzv. Wagnerovým zákonem (poměrem mezi
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velikostí veřejného sektoru a hospodářským růstem) a stupněm rozvoje ekonomiky. Pro modelování
dlouhodobé kauzality využívá endogenní kointegrační model (VECM). - Pozn.
The opposite of insurance
Opak pojištění
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8887, p. 67
Příspěvek čerpá z nové publikace Atifa Miana z Princetonské univerzity a Amira Sufiho z Chicagské
univerzity, kteří napadají ortodoxní představu, že příčinou poslední krize byl krach bank. Autoři tvrdí,
že hlavní příčinou byl dluh domácností, který se nahromadil před krizí, a že dluh je opakem pojištění místo aby pomáhal sdílet rizika spojená s vlastnictvím bydlení, soustřeďuje rizika na ty, kteří jsou
nejméně schopni je nést. Analýzou vztahu mezi spotřebou, zaměstnaností, hodnotou bydlení a dalších
dluhů a aktiv podle okresů autoři zjišťují, že spotřeba klesla nejvíce v těch okresech, ve kterých došlo
k největšímu poklesu čisté hodnoty majetku rezidentů. Nebylo by tomu tak, kdyby primární omezení
spotřeby bylo způsobeno škodou na bankovním systému po pádu Lehman Brothers.
Monica Martinez-Bravo
The role of local officials in new democracies : evidence from Indonesia
Role místních představitelů v nových demokraciích : důkaz z Indonésie
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 4, p. 1244-1287
Článek zkoumá roli místních představitelů při prvních volbách po přechodu země na demokratický
režim. Před volbami obvykle zůstávají na svém postu místní činitelé, kteří byli jmenováni ještě za
předchozího režimu. Tyto osoby mohou být poté zdrojem klientelistického chování a podvodů při
volbách. Autorka vyvinula model, který předpokládá, že se místní činitelé snaží ovlivňovat voliče
během celostátních voleb z důvodu obav o svoji budoucí kariéru. Předpoklady modelu byly potvrzeny
na základě dat získaných při změně režimu v Indonésii. Místní představitelé mají tendenci podporovat
stranu, u které je pravděpodobné, že při volbách zvítězí. - Pozn.

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
Peter Spiegel
"It was the point where the eurozone could have exploded"
"V tomto bodě mohla eurozóna vybuchnout"
Financial Times, Vol. 2014, No. 38542 (12.5.2014), p. 8-9
První ze série článků ke krizi eurozóny mapuje události listopadu 2011. Pod podtitulem Jak bylo
zachráněno euro popisuje počátky krize v Řecku a následující politická jednání, kdy hrozilo, že Řecko
opustí měnovou unii, a Angela Merkelová nechtěla připustit zvýšení příspěvku Německa na
"záchranný val". -- 2. část série vyšla ve FT dne 15.5. na s. 6-7, 3. část dne 16.6. na s. 5.
A bigger bang : MiFID 2
Větší třesk : MiFID 2
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8884, p. 63-65
Evropský parlament schválil novou směrnici MiFID 2, která má změnit způsob obchodování s akciemi,
dluhopisy, deriváty a komoditami, jejich zúčtování a vykazování. V příspěvku se rozebírají zamýšlené
i nezamýšlené důsledky přijetí předchozí směrnice, MiFID 1.
Didier Davydoff
A chaque pays ses comportements d'épargne
Chování ohledně úspor v jednotlivých zemích
Problemes économiques, No. 3087 (2014), p. 12-18
Autor zkoumá, z jakého důvodu se liší míry úspor domácností v nejvyspělejších zemích OECD. V článku
jsou podrobněji rozebrány složky, které ovlivňují výši úspor v daných zemích. Jde o finanční a
nefinanční investice, penzijní fondy a zadlužení. Přístup k úsporám ovlivňuje zejména síla systémů
sociální ochrany a jejich štědrost a chování na finančních trzích. Nezanedbatelnou roli hraje také výše
daně z nemovitostí v dané zemi. - Pozn.
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M.K. Beljajev
Bitkoin: den'gi ili ne den'gi?
Bitcoin: jsou to peníze nebo ne?
Finansy, Sv. 2014, No. 3, s. 68-71
Bitcoin jako kvalitativně, bezprecedentně nový ekonomický fenomén; vznik a užívání bitcoinů; vztah
peněžních orgánů v různých zemích k nové měně; bitcoin jako živelná reakce na potřebu globální
měny; argumenty pro a proti bitcoinu jako měně v politickoekonomickém smyslu.
Ondřej Šafránek
Cenné papíry, jejich charakteristika a druhy
Právní rádce, Sv. 2014, č. 5, s. 6-7
Názorný přehled jednotlivých druhů cenných papírů podle nového občanského zákoníku a zákona
o obchodních korporacích, ale i podle starších právních předpisů.
Pascal Ordonneau
Comprendre les taux d'intéret négatifs
Porozumění negativním úrokovým sazbám
Problemes économiques, No. 3087 (2014), p. 25-28
Autor v článku poskytuje základní přehled o tom, jak funguje a za jakých podmínek se v ekonomice
objevuje záporná úroková sazba. Výklad dále doplňuje o komentář aktuálního dění (situace eurozóny,
Japonska) a zkušeností se zápornou úrokovou sazbou z historie (Švýcarsko v 70. letech, Švédsko
v roce 2009). - Pozn.
Marek Hatlapatka
Další býci na porážku
Forbes, Sv. 2014, č. 5, s. 94-95
V loňském roce došlo k dalšímu růstu na akciovém trhu. Vzhledem k poměrně rychlému růstu se
někteří odborníci domnívají, že se můžeme nacházet uprostřed další bubliny. Autor nynější situaci
krátce porovnává s finančními krizemi v letech 1972-1974 a 2000-2002, diskutuje, zda je možné
očekávat růst akciového trhu i do budoucna a uvádí argumenty (doporučení pro investory), proč je
v současné době dobré na akciovém trhu zůstat.
Deutsche Bundesbank
Das Schattenbankensystem im Euro-Raum : Darstellung und geldpolitische Implikationen =
The shadow banking system in the euro area: overview and monetary policy implications
Systém stínového bankovnictví v eurozóně : přehled a důsledky pro měnovou politiku
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 3, S. 15-35
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 3, p. 15-34
Příspěvek přináší analýzu dopadů zvyšujícího se významu stínového bankovnictví z pohledu efektivity
měnové politiky a důležitosti jejích jednotlivých transmisních kanálů. Nejprve k charakteristice změn
finančního prostředí a důležitosti stínového bankovnictví v eurozóně, problémům statistického pokrytí
stínového bankovnictví, dále k investičnímu chování a vnějšímu financování dalších finančních
zprostředkovatelů (OFIs) a ke vztahu mezi stínovým bankovnictvím a výkonností finančního systému.
Následně rozbor důležitosti stínového bankovnictví pro monetární analýzu, interakce mezi
komerčními bankami a stínovým bankovnictvím a vztahu mezi peněžní zásobou a cenovou úrovní.
Vložené boxy přinášejí krátkou charakteristiku vybraných prvků stínového bankovnictví a jejich
činnosti, mezinárodní srovnání struktur finančního zprostředkování v USA a jednotlivých státech
eurozóny a analýzu determinant vývoje vkladů u nebankovních finančních zprostředkovatelů. - Pozn. -Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu.
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Malte Fischer
Der üble Trick mit der Deflation
Hnusný trik s deflací
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 19, S. 20-27
Politici a centrální bankéři krizových zemí měnové unie halasně operují hrozbou deflace, takto
vyvolaná panika však má zakrýt jen strategii, jak přinutit ECB k otevření peněžního stavidla a tiskem
peněz ochránit státní rozpočty před bankrotem: v krizových zemích měnové unie se již po politické
stránce vyčerpala ochota k drastickým úsporným opatřením, "okrojení" dluhu představuje tabu a
výhled na pořádný růst je nepatrný. Řešení dluhových kvót už se nabízí pouze prostřednictvím snížení
úroků a růstu inflace - a k tomu je potřeba účasti ECB. Autor se zamýšlí nad skutečnou hrozbou
proklamované deflace i jejími vlivy na ekonomiku (vznik deflace, profit/ztráty z deflace,
pozitivní/negativní historické zkušenosti s dopadem deflace, možnosti ECB zasáhnout proti deflaci).
von Thorsten Polleit
Der verstaatlichte Kredit
Zestátněný úvěr
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 17, S. 43
Centrální banky a úřady dozoru chtějí případnému ohrožení finanční stability zabránit rozsáhlým
dozorem nad bankami a finančním trhem; autor vysvětluje, že/proč přehnaně pojatá regulace přechází
na úroveň zestátnění bankovních a finančních systémů. Význam volné soutěže.
Christian Ramthun
Dubiose Quellen
Pochybné zdroje
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 18, S. 30
OECD vytýká Německu nízkou aktivitu v boji proti praní špinavých peněz a tedy i se souvisejícím
mezinárodním terorizmem a v případě, že nepodnikne konkrétní opatření, hrozí mu režim zostřeného
dozoru (enhanced follow-up) nebo dokonce řízení o vysoce rizikové zemi ze strany ICRC
(Mezinárodní výbor červeného kříže). Zásadní kritika OECD se týká beztrestnosti praní vlastních
peněz (Selbstgeldwäsche/self money-laundering) - protože osoby, které perou své vlastní černé peníze,
se nemusejí obávat trestního stíhání. Možnost snadné legalizace černých peněz je dle odborníků
důvodem, proč se z Německa stalo rejdiště italské mafie. V Itálii by praní peněz přísné předpisy
nedovolily, tam totiž v případě podezření stát rychle zabavuje i velké majetky (nemovitosti, auta,
šperky, akcie), dokud podezřelí neprokážou legální způsob nabytí.
Vít Kropjok
Evropský systém pojištění vkladů
Daně a finance, Sv. 2014, č. 1, s. 36-40
K důvodům a hlavním bodům návrhu (jednotného) evropského modelu pojištění vkladů, Evropský
systém finančního dohledu, Liikanenova zpráva. Česká úprava pojištění vkladů, Fond pojištění
vkladů, pozitivní a negativní vymezení v rámci pojištění vkladů. - Pozn.
Tobias Piller
In Athen ist Deflation sogar wünschenswert
V Aténách je deflace dokonce žádoucí
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 15, S. 18-19
Centrální banky v Řecku a v Itálii se deflace neobávají. V Řecku si centrální banka, vláda a "Trojka"
(Evropská centrální banka, Evropská komise a Mezinárodní měnový fond) přejí klesající ceny.
S mírnou deflací se počítá. Pokles mezd tlačí na snižování cen. Nižší ceny mohou pomoci k tomu, že
se Řecko jako turistický cíl stane konkurenceschopnějším. Italští ekonomové kolem centrální banky
nevidí v nízké míře inflace (0,5 % v únoru 2014) příznaky deflace. O deflaci lze mluvit, když
je snižování cen celkové a stálé, jen tak může dojít ke spirále nízké spotřeby a nízkých cen. Když
klesají jednotlivé ceny, nevzbuzuje to pochybnosti. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt n. M., ze 4. dubna 2014.
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O.V. Chmyz, F.O. Rybkin
Investicionnyje banki na meždunarodnych finansovych rynkach
Investiční banky na mezinárodních finančních trzích
Finansy, Sv. 2014, No. 2, s. 64-68
Různé definice termínu "investiční banka" ve světové literatuře, světový objem investičních
bankovních služeb a potenciál jejich růstu, podíly bank jednotlivých regionů na trhu, nárůst fúzí a
akvizic. - Pozn.
A.N. Sucharev
Jevropejskije instituty finansovoj stabilizacii : sozdanije i sovremennoje sostojanije
Evropské instituce finanční stabilizace : vznik a současný stav
Finansy, Sv. 2014, No. 1, s. 52-55
Evropský fond finanční stability (EFSF), založený v roce 2010 v rámci eurozóny, a Evropský
mechanismus finanční stabilizace (EFSM), založený v roce 2010 v rámci Evropské unie, byly určeny
k poskytování finanční pomoci svým členům. V roce 2012 došlo ke vzniku záchranného fondu
Evropský stabilizační mechanismus (ESM), který nahradil oba dřívější fondy a představuje stálý
mechanismus k regulaci krizových jevů.
Alejandro Drexler, Greg Fischer, Antoinette Schoar
Keeping it simple: financial literacy and rules of thumb
Nechme to jednoduché: finanční gramotnost a pravidla palce
American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 1-31
Článek se vztahuje ke způsobu výuky finanční gramotnosti. Autoři porovnávali výsledky (účinnost)
dvou různých způsobů výuky finanční gramotnosti mikropodnikatelů v Dominikánské republice.
Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina podstoupila standardní program
zaměřený na výuku podvojného účetnictví, investiční rozhodování a řízení pracovního kapitálu.
Podoba programu, vyučovaného u druhé skupiny, byla mnohem jednodušší (tzv. "pravidla palce" rules of thumb, zjednodušená pravidla). Výsledky ukázaly, že si později lépe vedli účastníci, kteří
podstoupili jednodušší školení. Zjednodušení programů zaměřených na výuku informační gramotnosti
může u jednotlivců s nižší počáteční úrovní finanční gramotnosti přinést lepší výsledky. Je také
důležité přizpůsobit způsob výuky požadavkům účastníka (jeden způsob výuky nemusí být vhodný pro
všechny). - Pozn.
Jan Němec
Konec přerostlých kampeliček
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 15, s. 28-30
Příspěvek rozebírá reálné dopady jednoho z připravovaných opatření novely zákona o spořitelních
družstvech k posílení stability sektoru a přiblížení jeho fungování mezinárodním standardům
družstevního peněžnictví - omezení velikosti kampeliček (velikost vyjádřená objemem spravovaných
aktiv by neměla překročit 5 miliard korun). Bilanční suma družstevních záložen Creditas a Moravský
peněžní ústav překračuje stanovený horní limit a proto by se měly v budoucnu transformovat na
banku. Dále autor informuje o dalších opatřeních, která novela zákona přináší (zdvojnásobení odvodů
na zákonné pojištění vkladů, zákaz poskytování finančních služeb nečlenům spořitelních družstev,
pravidlo o hlasování členské schůze - člen družstva má pouze jeden hlas se stejnou váhou,
zastropování výše úvěrů). Krátce také shrnuje fungování systému finančního družstevnictví
v Německu.
Jean-Baptiste Feller
Les grandes tendances de l'épargne des Français
Hlavní trendy v oblasti úspor ve Francii
Problemes économiques, No. 3087 (2014), p. 29-39
Autor analyzuje trendy v oblasti úspor domácností ve Francii v období 6/2012-6/2013. 27 %
domácností ve Francii využívá k úsporám bankovní vklady, 35 % životní pojištění. Ve srovnání
s předešlým rokem došlo během období k nárůstu zájmu o spořicí účty s nezdaněnými úrokovými
výnosy (Livret A, LDD). Důvodem bylo navýšení limitů pro vklady na tyto účty v roce 2012.
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Poptávka po produktech životního pojištění se tím však nesnížila. V souvislosti s plánovaným
snížením úrokových sazeb u Livret A od srpna 2013 došlo poté k mírnému poklesu zájmu o tyto
produkty. - Pozn.
Martina Kláseková
Meter na bankové poplatky
Trend, Sv. 24, (2014) č. 17, s. 46
K nově zavedenému indexu bankovních poplatků v SR (bude jednou měsíčně zveřejňován Institutem
pro finanční politiku, který působí při ministerstvu financí). Bankovní poplatková inflace. Zákonná
povinnost bank informovat od roku 2014 o skladbě příjmů z poplatků.
Roman Kostelný
Mimoriadne opatrenia ECB počas globálnej krízy
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 2-6
Přehled opatření ECB, která tato instituce přijala od počátku krize v roce 2007 a reagovala tak na
různé problémy nejen na evropském peněžním trhu, ale i v reálné ekonomice. Změna v charakteru
výkonu operací měnové politiky (FRFA), SMP (securities markets programme), MRO (main
refinancing operation), LTRO (longer-term refinancing operation), STRO (special-term refinancing
operation). Kvalitativní uvolňování měnové politiky, klíčové úrokové sazby (během let 2007-2014).
Směnný kurz euro/dolar, QE3. - Pozn.
Neither borrowers nor lenders : Italian banks
Ani dlužníci, ani věřitelé : italské banky
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8886, p. 63
Přinejmenším na papíře by měl italský bankovní systém patřit mezi nejzdravější v Evropě. Přesto ale
zápasí s horou špatných dluhů od italských podniků. Ty nyní představují více než 8 % všech
bankovních půjček neboli téměř 17 % HDP, přičemž průměr v eurozóně je 11 %. Hlavním viníkem je
italské hospodářství, které po více než dva roky vykazuje pokles. Navíc pomalý právní systém
znesnadňuje věřitelům, aby se dostali ke svým penězům.
Martin Lobotka
Němci už brzy u rotaček ECB?
Forbes, Sv. 2014, č. 5, s. 92-93
Autor se v článku vyjadřuje k možným řešením, která by mohla pomoci zabránit deflaci v eurozóně.
V úvodu porovnává situaci Evropské centrální banky a Fed. Klíčová otázka, kterou se autor zabývá,
je, zda by měla ECB přikročit po vzoru Fed k tzv. kvantitativnímu uvolňování (quantitative easing,
QE). Podle autora by ECB kvantitativní uvolňování spustit měla: inflace v eurozóně se nachází již
téměř rok pod cílem ECB, úvěrová aktivita zůstává slabá, klesá peněžní zásoba. Náklady na odstranění
případného zvýšení inflace by měly být nižší než náklady deflace. ECB má podle Lobotky nyní dvě
možnosti: zavedení negativní depozitní sazby či kvantitativní uvolňování, přičemž účinky QE
považuje autor v porovnání s negativními depozitními sazbami za vyšší. Aby byl efekt hmatatelný,
měla by ECB nakoupit státní dluhopisy, korporátní dluhopisy a aktivy kryté cenné papíry v objemu
vyšším než 1000 mld. eur. Dále se autor zabývá možnými důsledky opatření pro investory v České republice.
Libor Němec, Jarmila Tornová
Nová pravidla pro odměňování bankéřů: pevné limity pro bonusy
Právní rádce, Sv. 2014, č. 5, s. 46-48
V bankovním sektoru a v sektoru investičních služeb EU je regulace odměňování součástí
regulatorního balíčku, který byl postupně vypracován jako legislativní reakce na finanční krizi a který
je označován také jako "CRD IV/CRR package". Pravidla CRD IV pro odměňování vedoucích
pracovníků úvěrových institucí a investičních podniků byla do českého právního rámce implementována
zejména vyhláškou ČNB č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků s cennými papíry. Článek přináší rozbor nových pravidel odměňování.
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Zbyněk Revenda
Pomoc ohroženým bankám - teorie, realita a měnové dopady
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 2, s. 270-288
Příspěvek rozebírá teoretické a některé praktické aspekty pomoci ohroženým bankám se zaměřením na
roli věřitele poslední instance v současných vyspělých ekonomikách. Samostatnou část věnuje
základní analýze dopadů spojených s úvěrováním obchodních bank centrální bankou na příkladu
ekonomiky USA. Nejprve se věnuje zásadám pomoci věřitele poslední instance podle W. Bagehota,
formám pomoci a modifikacím role věřitele poslední instance a rozhodování o pomoci ohroženým
bankám (důvody pro i proti, solventnost banky, systémové riziko, velikost problémové banky). Dále
se zabývá problematikou systémově významných bank, zdroji pomoci problémovým bankám a
subjekty hradícími záchranu a ztráty banky. V závěru pak rozebírá měnové dopady úvěrové pomoci
bankám. - Pozn.
Edward McBride
Shadow and substance : special report on international banking
Stín a podstata : zvláštní zpráva o mezinárodním bankovnictví
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8886, centr. sect. (16 p.)
Po finanční krizi banky omezují rozsah svých činností, čehož využívají "stínové banky", které v tomto
sektoru zaujímají stále větší podíl. Otázkou je, zda díky tomuto vývoji budou finance ve větším
bezpečí. Podrobný přehled přináší definici stínového bankovnictví, vysvětluje, proč je pro stínové
banky snazší vyhovět žadatelům o úvěr, informuje o nových způsobech platebního styku aj. -- Viz
i článek The lure of shadow banking na s. 7.
Miroslava Jirsová
Stát chce pomocí registru hlídat fungování svěřenských fondů : správa majetku
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 91 (13.5.2014), s. 12
K úvahám o zřízení neveřejného registru svěřenských fondů, jejichž institut byl zaveden od ledna
2014 novým občanským zákoníkem. Dále k očekávaným budoucím legislativním změnám ve
fungování a zdanění této formy správy majetku.
Martina Šimková, Jaroslav Sixta
Statistics of remittances in the Czech Republic
Statistika remitencí v ČR
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 1, p. 31-40
Současný trend nárůstu počtu imigrantů do ČR a zvyšující se množství zasílaných remitencí do zemí
jejich původu jsou jedním z důvodů zájmu o statistické zjišťování v oblasti remitencí. Příspěvek
nejprve rozebírá některé metodologické otázky v souvislosti se statistikami remitencí a dále se věnuje
odhadům počtu a skladby cizinců v ČR (zahrnují délku pobytu, hospodářskou činnost, příjmy,
spotřební chování, aj.) a odhadům zaslaných remitencí v roce 2011, zvláště u pěti nejčastěji
zastoupených národností imigrantů v ČR (Slováci, Ukrajinci, Rusové, Poláci a Vietnamci). - Pozn.
Annamaria Lusardi, Olivia S. Mitchell
The economic importance of financial literacy : theory and evidence
Ekonomický význam finanční gramotnosti : teorie a důkazy
The Journal of economic literature, Vol. 52 (2014), No. 1, p. 5-44
Autorky shrnují dosavadní výzkumy v oblasti finanční gramotnosti. Finanční gramotnost je stále
důležitější - roste množství finančních produktů a zároveň se zvyšuje odpovědnost jednotlivce
v otázkách finančního rozhodování. Nejprve je uveden přehled teoretických základů finanční
gramotnosti (ta je považována za formu investice do lidského kapitálu) a poté jsou shrnuty výzkumy
na toto téma prováděné u různých skupin obyvatel (dospělá populace, mladí lidé, skupiny podle
demografických měřítek - věk, pohlaví, vzdělání, aj.) včetně otázky měření finanční gramotnosti. Je
diskutováno, proč je finanční gramotnost důležitá (náklady finanční negramotnosti v produktivním a
důchodovém věku). Jsou zdůrazněny klíčové otázky hodnocení efektivnosti vzdělávacích programů
v oblasti finanční gramotnosti (výběr správných měřítek pro hodnocení, přizpůsobení programu
konkrétní cílové skupině). - Pozn.
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By Elaine Moore and Tracy Alloway
The wisdom of crowds : peer-to-peer lending
Moudrost davů : půjčky na principu peer-to-peer
Financial Times, Vol. 2014, No. 38549 (20.5.2014), p. 7
Online služby zaměřené na půjčování peněz jsou alternativou bankovnictví a zažívají velký rozmach.
V průběhu méně než deseti let hrstka internetových služeb založených na crowdfundingu poskytla
jednotlivcům a firmám miliardy dolarů v malých půjčkách tím, že dávala dohromady investory s těmi,
kdo si potřebovali půjčit, a že nabízela lepší sazby než banky. Půjčování na principu peer-to-peer tak
vnáší do soutěže nový prvek, ale je riskantnější. Nové služby přitahují pozornost regulačních úřadů na
celém světě - a začínají je kooptovat i finanční instituce hlavního proudu.
Blahoslav Hruška
Tlustá líná peněženka : norský vládní fond čeká omlazovací kůra. Má být dravější a začít myslet
skutečně globálně
Euro, Sv. 2014, č. 19, s. 48-50
Příspěvek přináší kritický pohled na výnosnost, investiční strategii a výsledky největšího státního
investičního fondu na světě - norského GPFG (The Government Pension Fund - Global), který
spravuje investiční management norské centrální banky. Informuje také o kodexu GPFG, o plánech na
reformu a na zefektivnění záchranného polštáře v podobě státního fondu. Přináší některá doporučení
k investiční aktivitě fondu.
Michael Brächer
Über Gebühr
O poplatku za zpracování
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 92 (14.5.2014), S. 34-35
Rozsudek Spolkového soudního dvora hodnotí praxi extra poplatků vázaných na bankovní úvěry jako
porušení platného práva; stručně jsou představeny dva konkrétní soudní případy, kde se jasně
konstatuje nepřiměřené znevýhodnění klientů z titulu úvěrových klauzulí a patrná snaha přenášet na
klienty náklady na činnosti vykazované v zájmu banky či dokonce náklady na povinnosti stanovené
bankám zákonem.
Adam Černý
USA chtějí potrestat hříšné evropské banky : bankovnictví
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 88 (7.5.2014), s. 19
K problematice pokut a případného odškodnění za podíl na napomáhání daňovým únikům a praní
špinavých peněz, které hrozí švýcarské bance Credit Suisse a francouzské BNP Paribas ze strany
USA. K odhadované výši pokut a k novým svědectvím ve vyšetřování amerického ministerstva
spravedlnosti, společnost Dörig Partners a její úloha v kauze. -- O pokutě Credit Suisse viz také
příspěvek v HN č. 97/2014 (21.5.2014), s. 14 a o hrozící pokutě BNP Paribas viz HN č. 105/2014
(2.6.2014), s. 15.
Kristína Kočišová
Využívanie platobných kariet a efektívnosť bánk
E+M Ekonomie a Management, Sv. 17, (2014) č. 1, s. 121-138
Autorka v příspěvku zjišťuje, zda měl rozvoj využívání platebních karet pozitivní vliv na efektivitu
bankovního sektoru v zemích EU. Definuje vstupní a výstupní strukturu bankovních sektorů tak, aby
se dal posoudit efekt vlivu používání platebních karet na výkonnost bankovnictví měřenou metodou
DEA (data envelopment analysis). V první části popisuje současný stav v oblasti využívání platebních
karet v jednotlivých členských státech EU, ve druhé části jsou definovány metody měření efektivity se
zaměřením na DEA modely a výhody DEA analýzy. Třetí část je věnována praktické aplikaci této
metody analýzy (CCR a BCC vstupně orientované modely) na hodnocení efektivity dvaceti sedmi
bankovních sektorů v letech 2001 a 2011 a zhodnocení výsledků analýzy.
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Martin Wolf
Wipe out rentiers with cheap money
Zničte rentiéry s levnými penězi
Financial Times, Vol. 2014, No. 38538 (7.5.2014), p. 9
Bohaté země mají již více než pět let velmi levné peníze, Japonsko dokonce téměř dvacet let. Tímto
způsobem národohospodáři reagovali na krize, kterým jejich země čelily. Politika levných peněz je
kontroverzní a léčba může trvat dlouho, jak ukazuje japonský příklad. Nejvyšší úroková sazba
účtovaná v současnosti v některé ze čtyř nejvýznamnějších centrálních bank je 0,5 % v Bank of
England. Nízké úrokové sazby nejsou populární, zvláště ne u opatrných rentiérů. Ti už ale dlouho
neslouží užitečnému ekonomickému účelu, místo nich jsou zapotřebí investoři ochotní riskovat.
By Kara Scannell
With the program
S programem
Financial Times, Vol. 2014, No. 38540 (9.5.2014), p. 7
Americký úřad pro dohled nad finančními trhy a burzovními obchody SEC silně investuje do nových
technologií a vymýšlí nové postupy, aby dokázal držet krok s Wall Street, urychlit vyšetřování a
odhalovat finanční podvody a insider trading. V článku jsou uvedeny příklady analytických nástrojů
(např. Neat).

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
Ladislav Hájek, Lukáš Režný
20 let vývoje české ekonomiky : srovnání se Slovenskem
E+M Ekonomie a Management, Sv. 17, (2014) č. 1, s. 19-31
Ekonomická analýza a porovnání vývoje národních ekonomik ČR a SR za dvacetileté období.
V příspěvku jsou za využití indexové metody statisticky zpracovány a popsány dlouhodobé časové
řady vývoje HDP v České republice a na Slovensku v letech 1993-2012 a jsou konstruovány
kompozitní předstihové indikátory, které umožňují predikovat vývoj hospodářského cyklu do
budoucna. K vysvětlení pozorovaných rozptylů ekonomického růstu jednotlivých zemí je použita
metoda vícerozměrné regresní analýzy, autoři se zaměřují na ukazatele výchozí úrovně HDP na
obyvatele, hrubé tvorby kapitálu a na podíl veřejných výdajů na HDP. Dále tyto proměnné doplňují
o další faktory, které charakterizují institucionální kvalitu, jako jsou podmínky k podnikání, celkové
daňové zatížení a vnímání korupce. Závěry ukazují, že od vzniku dvou samostatných republik se
rozvíjelo Slovensko ve srovnání s ČR podstatně rychlejším tempem - za 20 let se zvýšil HDP ČR
o 67,9%, ale HDP Slovenska vzrostlo o 128%.
Éric Boulanger
Abenomics : la réponse du Japon a la crise
Abenomika : japonská odpověď na krizi
Problemes économiques, No. 3088 (2014), p. 5-12
Autor poskytuje v článku přehled o hospodářském vývoji v Japonsku a o opatřeních zavedených
premiérem Šinzó Abem. Japonsko prošlo obdobím "ztracených dvaceti let" (období deflace, stagnace).
V roce 2012 se stal premiérem Šinzó Abe. Po svém nástupu představil 3 základní opatření (opatření
jsou souhrnně nazývaná "abenomika"), která by Japonsku měla pomoci: uvolnění měnové politiky,
zavedení flexibilní fiskální politiky a strukturální reformy. - Pozn.
By Josh Noble
Addicted to debt
Náruživí dlužníci
Financial Times, Vol. 2014, No. 38543 (13.5.2014), p. 7
Po více než deseti letech často oslnivého růstu se zdá, že asijská konjunktura je u konce. Vývozy jsou
slabé, kvantitativní uvolňování na Západě končí a domácí ekonomiky jsou zatížené dluhem. Otázkou
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je, zda kontinent dokáže překonat svou závislost na úvěrech a zda odpovědní činitelé najdou nový
hospodářský model.
Daniel Deyl
Černo-bílý paradox
Euro, Sv. 2014, č. 20, s. 46-49
Charakteristika současného hospodářského vývoje po dvacetiletí vlády strany Afrického národního
kongresu v Jihoafrické republice. Autor poukazuje na ekonomický paradox, kdy výkonnost
ekonomiky každoročně roste a do čela země se postavili zástupci etnické většiny, nicméně chudých
přibývá a vysoká nezaměstnanost je rasově nerovnoměrně rozložena v neprospěch černých
Jihoafričanů. Dále k praktickým dopadům dohody BEE (Black Economic Empowerment), nárůstu
počtu státních úředníků a k nízké úrovni vzdělanosti v JAR.
Dieter Schnaas
Das bedrohte Idyll
Idyla v ohrožení
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 17, S. 18-22
Úvahu věnovanou dobrému aktuálnímu stavu německé ekonomiky i nebývalým možnostem pro
rozvoj jedince ve společnosti provází pochybnost o udržitelnosti současného hospodářského modelu
i jeho odolnosti vůči krizi. Filozoficky pojaté hodnocení úrovně dosažené prostřednictvím sociální
tržní ekonomiky podporuje výčet pozic až výsostného postavení Německa ať už v ohledu "zakořenění"
země v EU či jejího celosvětového významu a vlivu nejen po ekonomické stránce, ale rozebírá
i negativa a rizika německého ráje, jehož celkové dluhy a závazky dosahují 5 000 mld. eur. - Článek je
součásti rubriky na s. 18-34 nazvané Paradies Deutschland.
Loren Brandt, Debin Ma, Thomas G. Rawski
From divergence to convergence : reevaluating the history behind China's economic boom
Od divergence ke konvergenci : zhodnocení historie stojící za ekonomickým boomem Číny
The Journal of economic literature, Vol. 52 (2014), No. 1, p. 45-123
Rozsáhlý článek podává přehled o dlouhodobém vývoji čínské ekonomiky (od 17. století až do dnešní
doby). Čína byla před rokem 1800 největší světovou ekonomikou, později však začala stagnovat a byla
předstižena vyspělými státy. Na konci 70. let 20. století přišel neočekávaný růst. Autoři se snaží najít
odpovědi na tyto otázky: proč nebyla Čína schopná využít své původní převahy a začala v 19. století
zaostávat; z jakého důvodu rozšíření nových technologií Číně nepomohlo nastartovat růst, jako tomu
bylo v jiných zemích, a jak je možné vysvětlit načasování nového růstu. - Pozn.
V. Mironov, V. Kanof'jev
Grozjaščaja recessija i kak s nej borot'sja : empiričeskij analiz rossijskich realij i mirovogo opyta
Hrozící recese a jak s ní bojovat : empirická analýza ruských reálií a světových zkušeností
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 1, s. 78-107
V článku se rozebírá problematika autonomní recese jako poklesu výroby, nesouvisejícího přímo se
situací ve světové ekonomice, ale podmíněného převážně vnitřními poptávkovými a/nebo
nabídkovými šoky. Ke zjištění případných faktorů autonomní recese jsou zkoumány charakteristiky a
stylizované skutečnosti podobných období v zemích OECD v letech 2000-2012 a je studován
současný stav ruské ekonomiky z hlediska faktorů možné recese. Jsou formulovány závěry o možné
podobě kroků protikrizové politiky. - Pozn.
Lorenzo Bini Smaghi
L'austérité était-elle inévitable?
Byla úsporná opatření nevyhnutelná?
Problemes économiques, No. 3088 (2014), p. 47-53
Podle běžně rozšířeného názoru způsobují úsporná opatření zpomalení ekonomického růstu. Autor
v článku diskutuje, zda to není naopak: podle Smaghiho bylo příčinou krize to, že státy neprovedly
nutné strukturální reformy, což vedlo ke zpomalení tempa ekonomického růstu. Místo provedení
reforem, které by podpořily ekonomický růst, se státy snažily udržet současnou životní úroveň
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zadlužením. V důsledku toho musí být nyní prováděna úsporná opatření. Řešením by tedy bylo
provést zásadní strukturální změny, které by zvýšily růstový potenciál a vytvořily prostor pro případná
další fiskální opatření. Autor také reaguje na dřívější článek ekonoma Paula Krugmana.
Roman Šitner
Optimistická ČNB zvedla letošní odhad růstu na 2,6 procenta
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 89 (9.5.2014), s. 13
Informace o zlepšení výhledu růstu HDP v ČR ze strany České národní banky (v roce 2014 by měla
ekonomika vzrůst o 2,6 % a v roce 2015 o 3,3 %). Dále k úloze měnových intervencí v tomto vývoji
i k jejich trvání a k inflačnímu vývoji. -- O zpřesněných odhadech vývoje českého HDP ze strany ČSÚ
viz HN č. 108/2014 (5.6.2014), s. 14.
Eva Poledníková
Regional classification: the case of the Visegrad Four
Klasifikace regionů na příkladu zemí Visegrádské čtyřky
Ekonomická revue, Vol. 17, (2014) No. 1, p. 25-37
Autorka se zaměřuje na problematiku kohezní politiky a míry regionálních disparit v zemích střední
Evropy, u nichž byl hospodářský rozvoj v posledních deseti letech úzce spjat s financováním
z evropských peněz. Prostřednictvím klastrové analýzy zjišťuje a vyhodnocuje regionální disparity
regionů na úrovni NUTS 2 v zemích Visegrádské čtyřky (V4) v roce 2010. Empiricky ověřuje
hypotézu, že rozvinutější NUTS 2 regiony zahrnující hlavní město každé země mají dlouhodobě
významné socioekonomické postavení lišící se od ostatních regionů a mohou být seskupeny do
jednoho homogenního klastru. Diskutuje také alternativní metody klasifikace regionů vhodné pro
efektivní alokaci zdrojů z evropských fondů. - Pozn.
The dragon takes wing : measuring GDP
Drak stoupá : měření HDP
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8885, p. 65
Ošidnost srovnávání hospodářského výstupu zemí; Mezinárodní srovnávací program (ICP); nové
údaje o postavení Číny ve světovém měřítku.

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Marek Hudema
Příštích deset let rozhodne, do jaké části unie budeme patřit : deset let v EU
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 84 (30.4.2014), s. 1-2 (příl.)
Úvodní článek zvláštní přílohy k desetiletému výročí vstupu České republiky do EU shrnuje představy
o dalším postavení ČR v EU, charakterizuje postoje naší republiky k očekávaným budoucím změnám
v eurozóně a v evropském integračním procesu a přináší i pohled na připravované změny základní
Smlouvy o EU a na pokrok ve sjednocování Evropy. -- Viz i další příspěvky v příloze HN k výročí
vstupu ČR do Evropské unie a článek na s. 1.
Peter Spiegel ... [et al.]
The future of the European Union
Budoucnost Evropské unie
Financial Times, Vol. 2014, No. 38540 (9.5.2014), sep. sect. (4 p.)
Hospodářská a politická situace v EU, očekávané volební zisky populistických stran zaměřených proti
EU, Evropský parlament, bankovní unie, Ukrajina jako test zahraniční politiky, návrat k hospodářskému
růstu, migrace, sociální zabezpečení aj.
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Blahoslav Hruška
Toporná rehabilitace : ukrajinská krize zvýšila zájem o evropskou měnu. Zárukou stability se
ovšem euro jen tak nestane
Euro, Sv. 2014, č. 16, s. 42-45
Poté, co pominul strach z krachu společné evropské měny, se debatuje o její budoucnosti a krize na
Ukrajině se stala velkým propagátorem eura. Geopolitická rizika přivedla k úvahám o urychleném
přijetí eura Litvu, za společnou měnu lobbuje také Polsko, o svoje místo v eurozóně se přihlásilo
i Rumunsko. Článek se věnuje přístupu politiků a podpoře společné měny mezi obyvatelstvem
evropských zemí vně i mimo eurozónu a rozebírá skutečnost, že na jedné straně se překotně mění
mechanismy fungování eurozóny a na straně druhé zůstávají maastrichtská konvergenční kritéria
nezměněna od r. 1992. Krátce také k činnosti národního koordinátora pro zavedení eura v ČR na MF,
kterým je od r. 2007 Oldřich Dědek.

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Deutsche Bundesbank
Die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2013 = German balance of payments in 2013
Německá platební bilance v roce 2013
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 3, S. 37-53
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 3, p. 35-49
Příspěvek představuje vývoj zahraničněobchodních aktivit Německa v roce 2013 a jejich promítnutí
do platební bilance za tento rok. K základním trendům běžného účtu a nárůstu jeho přebytku v roce
2013, pohled na zahraniční obchod z hlediska regionů a vybraných kategorií zboží, analýza exportní
výkonnosti. Charakteristika dynamiky dovozu zboží, situace mezinárodního obchodu se službami a
analýza základních trendů v oblasti finančních transakcí, exportu kapitálu a stavu přímých
zahraničních investic a domácích investic. Dále podrobněji k portfoliovým investicím, k přímým
investicím a faktorům podporujícím expanzi německých podniků v zahraničí a k ostatním investicím. Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu.
Peter Mišúr
Evropský parlament schválil unijní pravidla mezinárodního obchodu
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 5, s. 150-154
Evropský parlament schválil dne 2. dubna 2014 legislativní usnesení o návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního
obchodu [COM (2012) 0773]. Jedná se o významnou dohodu, která nastoluje společný právní rámec a
zavádí vhodné nástroje, které umožní zajistit účinný výkon práv EU vyplývajících z mezinárodních
obchodních dohod. - Pozn.
Alexey Kondrashov, Ondřej Šíma
The effects of tourism on the balance of payments of the EU countries
Dopad cestovního ruchu na platební bilanci zemí Evropské unie
Scientia et Societas, Vol. 10, (2014) No. 1, p. 26-38
Mezinárodní cestovní ruch se pro některé evropské ekonomiky stal významným odvětvím
podporujícím exportní příjmy a zmírňujícím tlak na jejich platební bilanci. Empirická studie předkládá
rozsáhlou analýzu podsložky cestovní ruch ("travel account") v rámci platební bilance ve 25 evropských
státech za období 2004-2011. Autoři zejména zkoumají podíl bilance cestovního ruchu na HDP dané
země ve vztahu k zeměpisné poloze, věnují se potenciální existenci komparativní výhody turistických
destinací ve vývozu služeb cestovního ruchu a jejímu využití (prostřednictvím Balassova indexu) a
dále diskutují úlohu mezinárodního cestovního ruchu ve zkoumaných ekonomikách.
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Uncontained : trade and money laundering
Neúspěšný tlak : obchod a praní špinavých peněz
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8885, p. 53-54
V článku se vysvětluje, jak je obchod zneužíván k praní špinavých peněz i k dalším nelegálním
aktivitám, jako jsou daňové úniky a obcházení regulace pohybu kapitálu. Pod tlakem Financial Action
Task Force se vlády více zaměřují na vztah mezi mezinárodním obchodem a penězi z černého trhu, ale
regulace je nákladná.
Pavel Žamberský, Josef Taušer
Vnější ekonomická rovnováha České republiky
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 1, s. 3-25
Příspěvek se zaměřuje na postižení a zhodnocení aktuálních trendů ve vývoji vnější ekonomické
rovnováhy České republiky. Analýza se opírá o výkazy či ukazatele platební bilance a jejích
jednotlivých položek (kumulativní salda platební bilance v letech 2000-2011, běžný účet, kapitálový
účet, finanční účet, změna devizových rezerv), dále o vývoj a strukturu sald investiční pozice v letech
2000-2012 a o údaje o zahraniční zadluženosti za stejné období. Autoři zjišťují, že ČR vykazuje
dlouhodobě deficity běžného účtu, které se kumulují v narůstajícím záporném saldu investiční pozice.
Struktura těchto deficitů doznala během sledovaného období zásadní změnu: obchodní bilance, která
dlouhá léta končila v deficitu a významně přispívala k deficitům běžného účtu, vykázala v roce 2005
poprvé přebytek, který si udržela až do současnosti (v roce 2011 činil přebytek obchodní bilance
94 mld. Kč). Roli hlavního tahouna deficitů běžného účtu tak převzala bilance výnosů. - Pozn.
Bundesministerium der Finanzen
Zollbilanz 2013 : Jahresergebnisse der deutschen Zollverwaltung
Celní bilance za rok 2013 : roční výsledky německé celní správy
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 4, S. 27-31
Výsledky činnosti německé celní správy za rok 2013 (povolání celníka vykonává 39 000 lidí); objemy
vybraných daní a cel (za období let 2011-2013), boj s prací na černo a nelegální zaměstnaností (např.
počet provedených kontrol jednotlivců resp. zaměstnanců a zaměstnavatelů), potírání produktového
pirátství a padělání značek (počet odhalených případů a hodnoty zabaveného zboží dle kategorií v roce
2013), boj v oblasti drogové kriminality (množství zajištěných drog v letech 2011-2013), kontroly
hotovosti.

Podnik a podnikání
Drahomíra Dubská
Corporate sector in the Czech Republic: what is the role of ownership in the dissolution of company?
Podnikový sektor v ČR: jaká je role vlastnictví v případě zániku společnosti?
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 1, p. 21-30
Organizační struktura podnikového nefinančního sektoru v ČR v období 1995-2011 prošla výraznými
změnami z vlastnického pohledu. Bylo to způsobeno zejména privatizací do rukou tuzemských
vlastníků a také silným přílivem přímých zahraničních investic, v důsledku čehož vznikl v ČR početný
segment podniků se zahraniční majetkovou účastí. Autorka předkládá empirickou analýzu zkoumající
ukončení fungování podniků v daném období v ČR. Sleduje zejména, jaké rozdíly ve formě
zrušení/zániku právnických osob (konkurz, zrušení s likvidací, zrušení bez likvidace) jsou spojeny
s převládající formou vlastnictví. Analyzuje skupinu podniků s převládajícím tuzemským soukromým
kapitálem, dále skupinu s převažujícím veřejným kapitálem a podniky, ve kterých převládá zahraniční
kapitál, a porovnává hlavní způsoby a dynamiku vývoje jejich zrušení/zániku. - Pozn.
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Hartwin Bungert, Tobias de Raet
Grenzüberschreitender Formwechsel in der EU : zugleich Besprechung von OLG Nürnberg,
Beschluss vom 19.6.2013 - 12 W 520/13, "Moor Park II"
Přeshraniční změna právní formy v EU : vč. rokování Vrchního zemského soudu v Norimberku,
rozhodnutí z 19.6.2013 -12 W 520/13, "Moor Park II" Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 14, S. 761-766
Příspěvek se věnuje rozhodnutí německého soudu v případu Moor Park II, které adekvátně reaguje na
rozhodnutí ESD ve věci přeshraniční změny právní formy v případu VALE. Analýza rozebírá nejen
přiměřenost přenesené evropské předlohy do německého práva, ale i aspekty, jimiž se německý soud
nezabýval a které se týkají ochrany věřitele, menšinových společníků nebo zajištění spolurozhodování
zaměstnanců s ohledem na změnu právní formy. - Pozn.
Innovation by fiat : European venture capital
Inovace z moci úřední : evropský rizikový kapitál
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8887, p. 62-63
Evropští politici vidí venture kapitalisty jako stroje na inovaci vytvářející nová pracovní místa. Avšak
investoři, kteří poskytují takový kapitál v jiných částech světa, jako penzijní fondy, banky a miliardáři,
nejsou příliš ochotni nalévat peníze startujícím firmám v Evropě, kde je podnikatelské prostředí často
nepřátelské. Politici neřeší tuto situaci tím, že by se snažili prostředí zpříjemnit, ale místo toho nahrazují
zdrženlivé finančníky byrokraty, kteří disponují státními prostředky. V roce 2013 tak téměř 40 %
všech prostředků vložených do sektoru venture kapitálu pocházelo ze zdrojů podporovaných státem.
Jan Januš, Jan Klesla
Nové typy akcií a změny úvěrů nahrávají velkým společnostem
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 81 (25.4.2014), příl. s. 1
V další části série článků připravených ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce a věnovaných
novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích se pozornost zaměřuje na novinky
v nastavení práv vlastníků firem s cílem přilákat investory a v zajištění dluhového financování, které
vychází vstříc věřitelům a posiluje jejich pozici. Článek hodnotí dosavadní dopady zavádění nových
pravidel, zejména v oblasti úvěrových smluv a zajištění úvěrů. -- Viz i další příspěvky tematické
přílohy "Nový občanský zákoník a financování podniků" zaměřující se na úvěrové smlouvy, nové
druhy akcií, zajištění a rozhovor s prof. Janem Dědičem na s. 2-4 (příl.).

Pojišťovnictví. Sociální péče
Joakim Ruist
Free immigration and welfare access : the Swedish experience
Volné přistěhovalectví a přístup k sociálnímu zabezpečení : zkušenosti ze Švédska
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 1, p. 19-39
V souvislosti s rozšířením EU v roce 2004 o deset nových členských států zavedlo čtrnáct z patnácti
původních členských zemí omezení přístupu k systému sociálního zabezpečení pro občany nových
zemí z důvodu obav z nadměrného využívání tohoto systému. Výjimkou bylo Švédsko. V souvislosti
s tím vyhodnocuje tato empirická studie celkový čistý příspěvek imigrantů z nových členských zemí
EU do švédských veřejných financí v roce 2007. Zvažuje rozpočtové příjmy a výdaje související se
vzorkem 3 tisíc imigrantů ze zemí E10, kteří přišli do Švédska v letech 2004-6, a hledá odpověď na
otázku, zda je tato skupina více zastoupena mezi příjemci sociálních dávek v porovnání se švédským
obyvatelstvem anebo imigranty z bohatších zemí E15. Výsledky naznačují, že imigranti ze zemí E10
přinášejí nulový nebo mírně kladný čistý příspěvek do švédských veřejných financí. - Pozn.
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová
Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu vyplacených starobních důchodů v ČR
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 2, s. 232-248
Autoři zjišťují hlavní trendy vývoje finančního zatížení systému starobních důchodů v ČR. Na základě
poslední demografické projekce z r. 2013 a se zohledněním předpokládaného trvalého zvyšování
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důchodového věku provádějí modelové výpočty vývoje příjmů a výdajů českého důchodového
systému. Seznamují s hlavními výsledky modelování vývoje do r. 2100 a odhadují možné alternativní
cesty vedoucí ke snížení finančního deficitu systému starobních důchodů (zvýšení zaměstnanosti,
zvýšení pojistné sazby na 20%, aj.).
Jiří Šindelář
Nezdařený důchodový kompromis : druhý pilíř penzijního systému dorazila přílišná regulace
distribučních kanálů
Euro, Sv. 2014, č. 20, s. 52-53
Autor předkládá pohled na důvody neúspěchu nedávné penzijní reformy v ČR, která na začátku roku
2013 zavedla druhý pilíř důchodového systému. Kromě politických kontroverzí, které doprovázely
přípravu a zavádění druhého pilíře, zdůrazňuje negativní dopad přeregulace prodejních kanálů (limit
na marketingové náklady finančních institucí, demotivačně zastropovaná odměna za zprostředkování)
na zájem občanů o tento pojistný produkt. -- K dalším návrhům penzijní reformy (solidární rovný
důchod doplněný druhým pilířem) viz HN č. 103/2014 (29.5.2014), s. 4.
Světlana Škapová
Stagnace se dotkla i pojišťovnictví
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 4, s. 32
Krátká analýza vývoje neživotního pojištění v ČR v roce 2012 na základě dat ČSÚ. -- Více informací
viz publikace Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven a penzijních fondů za rok 2010-2012 na
adrese http://bit.ly/1ghHAnN.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
by Claudia Goldin
A grand gender convergence : its last chapter
Velká genderová konvergence : poslední kapitola
The American Economic Review, Vol. 104 (2014) No. 4, p. 1091-1119
V uplynulém století došlo k výraznému sblížení rolí žen a mužů ve společnosti. V některých oblastech
se však stále vyskytují nerovnosti. Autorka řeší, jaká opatření by měla snížit nerovnosti obou pohlaví
na trhu práce (rozdíly v platech). Nerovnosti se objevují zejména u povolání ve finanční, korporátní a
právní sféře, kde jsou pracovníci odměňováni navíc za práci v určitých hodinách či za práci přesčas.
Pokud by instituce v těchto sektorech zavedly flexibilní pracovní dobu, nerovnosti by se snížily.
K tomu již došlo v minulosti v jiných sférách, ale ve finanční, korporátní a právní sféře jsou rozdíly
stále patrné. - Pozn.
Lucie Vnoučková, Hana Urbancová
Aktuální vývoj fluktuace v českých organizacích
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 1, s. 136-146
Autorky popisují a analyzují současný stav fluktuace (mezipodnikové mobility) v ČR, seznamují
s vývojem změn počtu zaměstnanců v organizacích v r. 2012 a uvádějí jejich důvody. Dále se zaměřují
na faktory, u nichž byl prokázán vliv na odchody pracovníků z organizací, a na řešení dané
problematiky managementem organizací. V závěru pak formulují doporučení pro manažery, kteří si
stanoví za strategický cíl snížit fluktuaci zaměstnanců. - Pozn.
Max Haerder
Billig war morgen
Lacino bylo zítra
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 16, S. 18-23
Odhady dopadů zvýšení minimální mzdy v Německu na 8,50 eur/hod. od 1.1. 2015 na trh práce (se
zvláštním přihlédnutím k Duryňsku a malým podnikům a provozovatelům služeb). - Vložený
příspěvek na s. 22 (Geld her!) se věnuje významu a vývoji minimální mzdy v USA a porovnává poměr
minimální mzdy a mediánu v USA a v Německu.
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Ladislav Jouza
Pracovní smlouva ve světle nového občanského zákoníku
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 4, s. 30-32
Autor se zaměřuje na problematiku sjednávání pracovní smlouvy v podmínkách nového občanského
zákoníku. Charakterizuje příslib zaměstnání, nepoctivé jednání, předsmluvní povinnosti, náležitosti
pracovní smlouvy i adhezní způsob uzavření pracovní smlouvy dle zákoníku práce.
Richard Hindls, Stanislava Hronová
Proč škodí nízká minimální mzda
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 20, s. 34
Dle Eurostatu zaujímá Česko s minimální mzdou na úrovni 34,4% průměrné mzdy poslední místo
v rámci EU. Komentář profesorů z VŠE vysvětluje, proč se při nízké úrovni minimální mzdy důvody
její existence vytrácejí. Autoři zvažují, jaký je poměr minimální mzdy a prahu příjmové chudoby a
ukazují, že u nás minimální mzda neplní funkci zajištění sociálně akceptovatelné odměny za práci.
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 6/2014
Veřejné zdravotní pojištění - novela zákona. Zaměstnanecké karty (zvláštní druh povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR). Koordinační výbory ke zdanění závislé
činnosti (1.). Nelegální zaměstnávání a jeho prevence. Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní
pojištění. Insolvence - nově. Příjmy z pronájmu bytu a daň z příjmů. Zápůjčka a úvěr na straně
zaměstnanců, zaměstnavatelů. Daňové výhody nepeněžních plnění zaměstnanců.

Právo
Josef Pravec
Babiš vyrazil lovit bohaté
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 19, s. 6-10
Příspěvek se věnuje připravovanému zákonu o prokazování původu majetku a odčerpávání
nelegálních příjmů a rozebírá problémy, které jsou s prověřováním původu majetku spojeny. Očekává
se, že pokud analytický útvar finančního úřadu zjistí disproporci mezi přiznanými a skutečnými příjmy
nad stanoveným limitem, tak by se mělo rozběhnout řízení. Autor shrnuje argumenty zastánců
i odpůrců majetkových přiznání, rozebírá možnou retroaktivitu zákona, které orgány se budou agendě
věnovat, dále otázku důkazního břemene a způsobu odčerpávání nelegálně získaného majetku. Krátce
k dani z bohatství a majetkovým přiznáním ve vybraných evropských zemích a k senátorskému návrhu
zákona o prokazování původu registrovaného majetku.
Exorbitant privilege : international commercial law
Přehnané privilegium : mezinárodní obchodní právo
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8886, p. 51-52
Jen dvě vyspělé země si nadále zachovávají smrtící sevření u mezinárodních financí, investic, fúzí a
akvizic, a to prostřednictvím svého práva a právníků. Ve čtyřiceti procentech se uzavírané obchody
řídí anglickým právem a v dalších 22 % americkým, většinou právem státu New York. Z této právní
dominance mají USA i Británie značný prospěch.
Daniel Hušek
Legislativa a duševní vlastnictví
Clo-douane, Sv. 48, (2014) č. 5, s. 16-17
Autor popisuje aktuální situaci v oblasti ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví. 1. ledna 2014
vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (608/2013), které tuto problematiku
upravuje. Ministerstvo financí ČR v souvislosti s nařízením zpracovalo návrh zákona o vymáhání práv
duševního vlastnictví orgány Celní správy ČR. V současné době se orgány Celní správy řídí při
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vymáhání práv dvěma různými režimy v závislosti na tom, zda se dotyčné zboží nachází pod celním
dohledem nebo na vnitřním trhu. Návrh zákona počítá s odstraněním tohoto stavu. Nově by měly
orgány Celní správy postupovat podle stejných předpisů v obou případech (v případě zboží pod celním
dohledem by postup ovlivňovalo navíc nařízení 608/2013). Právní úprava by měla zesílit pozici
držitelů práv duševního vlastnictví a zefektivnit postupy orgánů Celní správy. - Pozn.
Tomáš Pohl
Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu ve vztahu ke společnému jmění manželů
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 4, s. 132-139
Výklad nové právní úpravy postihu společného jmění manželů, účinné v novelizovaném znění o.s.ř. a
EŘ od 1.1.2014. Základní východiska; vymezení společného jmění manželů; manželé jako účastníci
vykonávacího (exekučního řízení); rozsah společného jmění manželů v nařízení výkonu rozhodnutí
(exekuci); vylučovací žaloba; srovnání právních úprav.
Martin Děrgel
Pacht obchodního závodu
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 9, s. 2-10
Změny z titulu nového občanského zákoníku, pacht a předmět pachtu (např. celý obchodní závod dříve podnik), čtyři základní typy transakcí mezi propachtovatelem a pachtýřem. Právní úprava
pachtu, pacht závodu v účetnictví. Daně z příjmů u pachtu závodu (ČÚS č. 011). Příklad.
Petr Čech
Právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci
Právní rádce, Sv. 2014, č. 5, s. 22-25
Nový občanský zákoník změnil právní úpravu započtení pohledávky. Tento příspěvek mapuje hlavní
nastalé posuny i některá úskalí, na něž účastníci v praxi narážejí. Popisuje hlavní změny v nové úpravě
jednostranného zápočtu a uvádí, které právo použít pro zápočet.
Miloš Dvořák, Jan Horník
Protikorupční novela zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze a její případný dopad
do praxe územních samosprávných celků
Správní právo, Sv. 47, (2014) č. 3, s. 145-166
Článek stručně popisuje a hodnotí některé z nedostatků v oblasti územní samosprávy ve světle
současné právní úpravy a zaměřuje se především na konkrétně navrhované změny a opatření, které
byly obsahem protikorupční novely zákonů o územních samosprávných celcích zpracované
Ministerstvem vnitra. Jedná se o otázku zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a
krajů a pro posílení odpovědnosti za způsobenou škodu, o otázku zavedení větší transparentnosti
hlasování v orgánech územní samosprávy, nebo o zakázkách, dotacích a grantech, o změnu přístupu
členů zastupitelstev ÚSC k informacím a o úpravu kompetencí mezi zastupitelstvem a radou
zamezující obcházení zákona, které byly formulovány ve vládou schválené protikorupční strategii. - Pozn.
Jana Bílková
Squeeze-out a legitimní očekávání
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 5, s. 142-148
Právní úprava vytěsnění společníků z akciové společnosti byla za účinnosti obchodního zákoníku
obestřena nejasnostmi a aplikačními potížemi spojenými s otázkou ústavnosti uvedeného zásahu do
vlastnického práva menšinových akcionářů ve prospěch akcionáře hlavního. Její nynější regulace
v právním řádu nabízí sice v určitém směru vyšší transparentní garance ochrany práv minoritních
akcionářů, přesto ovšem riziko neústavního postupu vyloučit nemůže. Článek se zaměřuje na tyto
otázky: legitimní očekávání hlavního akcionáře, rozhodovací postup při nuceném výkupu akcií,
přechod vlastnictví k akciím na hlavního akcionáře, vytěsnění akcionářů a "dohledová" pravomoc
soudu, soudní ochrana menšinových akcionářů aj. - Pozn.
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Karel Beran
Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce
Trestněprávní revue, Sv. 13, (2014) č. 5, s. 107-113
Rozbor k problematice kolektivního trestního práva a (přípustnosti/nepřípustnosti) trestní odpovědnosti
právnických osob. Identifikace právnické osoby, identifikační teorie resp. teorie organická
(k teoretickému zdůvodnění trestní odpovědnosti), teorie vadné organizace korporace, reálná
způsobilost jednání právnických osob. (Historie) pojetí právnických osob z hlediska teorie fikce,
vysvětlení teorie fikce. - Pozn.
Tomáš Dvořák
Základní otázky vzájemných vztahů bytového spoluvlastnictví a jiných druhů spoluvlastnictví
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 273-277
Existence bytového spoluvlastnictví nevylučuje zároveň vznik více druhů spoluvlastnictví. V praxi tak
vznikají složité majetkové komplexy, které nejsou právě optimální a mohou se snadno stát živnou
půdou sváru. - Pozn.
Tomáš Dočkal
Zásada přiměřenosti a její odraz v neúměrném zkrácení a lichvě
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 9, s. 310-317
Českému soukromému právu hmotnému je vlastní naplňování a dosahování ideje spravedlnosti, jakož
i zásad, které tuto ideu provádějí. Jednou z nich je i zásada přiměřenosti, která na právní subjekty
klade požadavek, aby byla vzájemná plnění přiměřená. Její porušení jednak představuje obecně
neúměrné zkrácení, ve zvláštním případě pak lichvu, a jednak se příčí dobrým mravům. České
soukromé právo hmotné také zdařile a vhodně sladilo zásadu přiměřenosti a její ochranu se zásadou
odbornosti. - Pozn.
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech
Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 5
Propojené podniky a obratová daň – předběžná otázka podaná rozhodnutím Székesfehérvári
Törvényszék (Maďarsko). Hervis Sport v. Finanční úřad Közép-Dunántúl.
Rozsudek ESD (velký senát) ze dne 5. 2. 2014
C-385/12
Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11
Poplatky za využití platebního prostředku – předběžné otázky podané rozhodnutím Oberster
Gerichtshof (Rakousko). T-Mobile Austria v. Verein für Konsumenteninformation.
Rozsudek ESD (pátý senát) ze dne 9. 4. 2014
C-616/11
Zkratky a vysvětlivky
ESD – Evropský soudní dvůr
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství (oficiální název)
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)
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Statistika. Demografie. Sociologie
Age invaders : demography, growth and inequality
Invaze stáří : demografie, růst a nerovnost
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8884, p. 18-20
Zatímco porodnost na celém světě klesá, počet obyvatel nad 65 let se v průběhu čtvrtstoletí
zdvojnásobí. Tento posun ve struktuře obyvatelstva ovlivní podobu světové ekonomiky. V článku se
zkoumají demografické trendy v jednotlivých částech světa a dopady stárnutí obyvatelstva na
hospodářský vývoj. -- Viz i článek A billion shades of grey na s. 9.
Josef Pravec
Pod nadvládou seniorů : stárnutí populace
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 15, s. 20-23
Postupné stárnutí populace s sebou přináší zvýšený zájem o seniory jako zákazníky budoucnosti.
Příspěvek popisuje, jak jsou na důsledky této demografické situace připraveny firmy v ČR, a ukazuje,
ve kterých oblastech obchodu a služeb se připravují změny vzhledem k zohlednění potřeb a
spotřebitelského chování starší generace. Dále úvaha o válce generací, gerontokratickém systému
v Evropě a o očekávané ochraně stavovských zájmů ze strany důchodců.
Malte Buhse
Wundersames Wachstum
Podivný růst
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 90 (12.5.2014), S. 15
Zkoumání kvality statistických údajů o růstu ekonomiky či cen, které zveřejňují čínské úřady,
potvrzuje značné slabiny. Podle znalců (a provedených studií) jsou prezentované statistiky nepřesné a
politicky motivované, výsledky jsou deformované pochybnými modely a nesprávnými propočty.
Výzkumný tým (Columbia Business School), který se pokoušel zjistit pravdu o přetrvávajícím
hospodářském růstu resp. skutečné situaci čínské ekonomiky, se zaměřil na strukturu výdajů Číňanů a
z nich provedl ekonomickou analýzu (s využitím Engelových křivek) za období 16 let. Z porovnání a
posunu křivek vyplývá, že v určitých obdobích byly příjmy občanů nižší než se oficiálně uvádělo, a
proto musel být podstatně nižší výkon ekonomiky a mnohem vyšší inflace. -- Vylepšování statistik
v Argentině a USA (nová metoda propočtu, kterou následují statistické úřady v EU) se informativně
věnuje další příspěvek na s. 15 nazvaný Die Internationale der Schönrechner.

Účetnictví
Vladimír Schiffer
K problematice oprav v účetních záznamech
Účetnictví, Sv. 2014, č. 5, s. 55-59
Problematika oprav údajů účetních knih z hlediska formy a času provádění těchto oprav a možná
řešení této problematiky v účetních jednotkách podléhajících auditu. Autor se nejprve krátce zabývá
vznikem a pojetím nesprávností účetnictví, dále se věnuje postupům a způsobu provádění oprav
v účetních knihách (v běžném účetním období, otvírání již uzavřených účetních knih pro provedení
oprav nesprávností v již sestavené roční účetní závěrce), chybám a nedostatkům účetnictví
vyžadujícím novou účetní závěrku a možnému způsobu provedení oprav.
Tomáš Matys
Svěřenské fondy (účetní a daňový pohled)
Účetnictví, Sv. 2014, č. 5, s. 10-14
Vznik a vymezení svěřenského fondu. Evidence a registrace. Účetnictví svěřenského fondu. Daňové
dopady. - Pozn.
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 6-7/2014
Metoda odpisování majetku (vč. příkladů). Konsolidační pravidla.
Odpovědnost za účetnictví a schvalování účetní závěrky.

Zpracování výroční zprávy.

Účetní TIP
č. 10-11/2014
Souběh zaměstnání s podnikáním ve zdravotním pojištění. Jaká pravidla platí pro OSVČ v roce 2014,
pokud se rozhodne pro změnu zdravotní pojišťovny. Rodinný závod. Smlouva o sdružení podle
nového občanského zákoníku. Dotazy (vystavení opravného dokladu, zaúčtování rozvaděče, účtování
spoluvlastnictví domu, zúčtování odstupného, dovoz z USA). Záporný vlastní kapitál.
č. 12/2014
Rekodifikace soukromého práva - změny v zákoně o daních z příjmů k 1.1. 2014 z pohledu
zdravotního pojištění. Může podnikatel požádat ve zdravotním pojištění o prominutí vyměřeného
penále? Dotazy (souběh funkce jednatele a pracovní smlouvy, kurzy při zaúčtování daňových dokladů
atd.).

Veřejná správa
Ján Kováč
Eurokomisia chce rozlepiť oči Kažimírovým kontrolám : eurofondy
Trend, Sv. 24, (2014) č. 19, s. 20-21
K vážným nedostatkům kontroly projektů financovaných z eurofondů, které jsou slovenskému MF
vytýkány ze strany auditu Evropské komise (např. neschopnost odhalit chyby s finančním dosahem
v oblasti veřejných zakázek, zpochybnění chybovosti vyčíslené MF). Rizikovost slovenského orgánu
auditu (tj. MF), doporučený postup korekce. -- Tématu se věnuje blíže i další příspěvek na s. 23
(Úrady si čudne vyberajú IT firmy), který reaguje na problematiku nežádoucího posunutí
autorského/vlastnického práva v oblasti elektronických služeb v rámci veřejné zakázky.
Martin Richter
Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní
samosprávy?
Trestněprávní revue, Sv. 13, (2014) č. 5, s. 113-116
Aspekty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s hospodařením s majetkem
územního samosprávního celku (ÚSC). Otázka úřední osoby a výkonu pravomoci při majetkoprávní
dispozici, posuzování naplnění skutkové podstaty trestného činu, zvýšená ochrana majetku ÚSC oproti
soukromému majetku. Formy zneužití pravomoci (citace usnesení NS), omisivní trestný čin. Naplnění
znaku "v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu nebo opatřit sobě nebo jinému
neoprávněný prospěch", prokázání přímého úmyslu pachatele. - Pozn.
Eva Biedermanová
Je výkon trestu odnětí svobody v nestátních objektech v českých podmínkách reálný?
Trestněprávní revue, Sv. 13, (2014) č. 5, s. 121-124
(Problematické stránky) privatizace věznic, výkon trestu odnětí svobody v soukromých věznicích.
Evropské zkušenosti, věznice provozované soukromými subjekty ve: Francii (delegování některých
povinností na soukromé právní subjekty), Maďarsku (projekty PPP), Velké Británii (k podílu
soukromě spravovaných věznic), Německu (částečná privatizace věznic, k otázce úspor).
Mimoevropské zkušenosti: Austrálie (17procentní podíl soukromých věznic, "tříproudové"
financování soukromé věznice), USA (hlavní zástupci vězeňského průmyslu). Zastavený projekt
výstavby privátní věznice v ČR (Rapotice). - Pozn.
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Ivana Schneiderová
Každý úředník na obci má "svého" kontrolora
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 5, s. 14
K otázce přiměřenosti dohledu státních orgánů nad činností orgánů samosprávných celků a výši
nákladů (i) několikanásobně prováděných kontrol; doporučení změnit systém kontrol (např. prodloužit
intervaly přezkumů).
Tomáš Kemmler
KPI ve státní správě - management a systémy řízení. 1. část
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12, (2014) č. 5, s. 22-24
Autor se věnuje postavení manažerů (ministrů, náměstků, prezidentů úřadů, aj.) ve státní správě,
zabývá se jejich pravomocemi, možnostmi výběru a otázkou sestavování expertní skupiny (správy
manažerů státní správy), která by měla manažery vybírat a řídit. Zmíněn je také navrhovaný služební
zákon. Specifikem státní správy je to, že je manažer určen, jeho pozice i rozsah pravomocí jsou však
nestabilní. Postavení manažera by mělo být legislativně upevněno, legislativa by měla být nadřazená
aktuální politické reprezentaci. Nemělo by docházet ke jmenování a odvolávání manažerů
z politických důvodů. Výběr a řízení manažerů organizačních složek státu by měl mít na starosti
nezávislý orgán, jeho činnost by měla podléhat veřejné kontrole. Nezbytné je však provázání celého
systému se systémem řízení výkonnosti včetně zavedení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). -Pokračování v čísle 6/2014.
Zuzana Pacinová
Není tunel jako tunel : seminář Úřadu vlády k zadávání veřejných zakázek
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 9, s. 14-15
Problematika společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příklady z posledních let, které
byly prezentovány představitelům měst a obcí na semináři Agentury pro sociální začleňování Úřadu
vlády koncem března 2014. Prezentace přístupů Rakouska, Nizozemska, Polska a Velké Británie
(např. Olympijské hry v Londýně 2012, tunel Crossrail). Při odpovědném zadávání veřejných zakázek
nejde jen o kritérium ekonomické, ale také např. ekologické či sociální (vytvoření nových pracovních
míst, zlepšení kvalifikace osob na trhu práce, podpora komunitního života). Zkušenosti z Velké
Británie se přenášejí do měst a obcí v České republice. Do projektu Sociálně odpovědné veřejné
zadávání, který je financován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, bylo
zahrnuto sedm měst a jedna instituce v ČR.
Romana Smetánková
Příliš složitá pravidla : bez nového zákona o veřejných zakázkách se Česko nikdy nezařadí mezi
konkurenceschopné země
Euro, Sv. 2014, č. 16, s. 50-51
Polemický pohled na efektivitu současného systému zadávání veřejných zakázkách v ČR a výčet
slabých míst zákona o veřejných zakázkách doprovázený doporučeními ke zlepšení. Autorka
upozorňuje zejména na problémy projektů financovaných z fondů EU, na složitost zákona,
znemožnění efektivního nákupu a na nadměrné soutěžení na nejnižší nabídkovou cenu.

Veřejné finance. Rozpočet
Stefan Bach, Martin Beznoska and Viktor Steiner
A wealth tax on the rich to bring down public debt? : revenue and distributional effects of a
capital levy in Germany
Zdanění majetku bohatých jako způsob snižování veřejného dluhu? : příjmové a distribuční
dopady daně z majetku v Německu
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 1, p. 67-89
Autoři vyhodnocují příjmové a distribuční dopady jednorázového zdanění čistého majetku osob
zvažovaného v Německu s cílem financovat snížení veřejného dluhu. Za použití údajů o čistém
objemu majetku domácností z roku 2007 vycházejících z databáze německého socioekonomického
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panelu (SOEP) a dalších doplňujících dat provádějí mikrosimulaci ke stanovení dopadu daně
z majetku na daňové příjmy a na rozdělení majetku. Analyzují také alternativní scénáře přinášející
stejné daňové příjmy prostřednictvím užší daňové základny a korespondujícího zvýšení daňové sazby. Pozn.
Petr Weikert
Krach na vsi : zadlužení obcí vloni vyskočilo na 92 miliard korun. Příběhy malých obcí ukazují,
jak může být vidina rychlého zbohatnutí zrádná
Euro, Sv. 2014, č. 18, s. 24-25
Autor na příkladu české obce Bublava, Turovice, Nové Lublice, Rokytnice na Jizerou, Harrachov, aj.
dokumentuje závažné situace zadluženosti a potenciálního bankrotu obcí. Analyzuje příčiny
jednotlivých případů a informuje o pravidelném přehledu zadluženosti obcí a krajů vydávaném
ministerstvem financí. -- Viz také příspěvek na s. 22-23 mapující případ zadlužení, finančního
bankrotu i současnosti západočeské obce Prameny.
Audrey Gasteuil-Rougier
Le pays riche le plus endetté au monde
Nejzadluženější bohatá země na světě
Problemes économiques, No. 3088 (2014), p. 13-24
Japonsko je se zadlužením, které dosahuje 220 % HDP, nejzadluženější vyspělou zemí na světě.
Úrokové sazby jsou oproti tomu na jedné z nejnižších úrovní na světě. Článek poskytuje přehled
o vývoji zadlužení Japonska a vlivech, které na něj působí. Diskutována je otázka udržitelnosti dluhu. Pozn.
Jiří Rusnok ; [rozhovor vedl] Miroslav Zámečník
Možná jsme měli být agresivnější
Euro, Sv. 2014, č. 16, s. 38-41
V rozhovoru o české fiskální politice se expremiér J. Rusnok zamýšlí nad tím, zda by se Česko při
jiném chování vlády s méně restriktivní fiskální politikou a možná i agresivnějším uvolňováním
měnové politiky nemohlo vyhnout recesi, nebo ji alespoň výrazněji zkrátit. Vyjadřuje svoji podporu
kurzovým intervencím ČNB a zdůrazňuje význam vytváření očekávání i uvolnění fiskální politiky pro
hospodářský růst. Zabývá se také strukturálním problémem českých veřejných financí a mandatorními
výdaji i efektivitou české státní správy.
Monika Pécsyová
Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 2, s. 174-193
Autorka identifikuje a charakterizuje období fiskální konsolidace a zkoumá účinky fiskální politiky na
růst HDP na Slovensku. Pomocí strukturálního autoregresního modelu (SVAR) odhaduje velikost
fiskálních multiplikátorů a na základě toho kvantifikuje velikost konsolidačních balíčků v letech 2011
a 2013. Výhodou tohoto přístupu je kvantifikace fiskálních multiplikátorů nejen v krátkodobém
horizontu, ale i v rozpětí několika let. Autorka upozorňuje, že zkoumání makroekonomických vlivů
fiskální politiky s sebou nese velkou míru nejistoty a v případě Slovenska je ještě zvýrazněna krátkostí
časových řad a větším počtem strukturálních změn v ekonomice za posledních dvacet let. - Pozn.
Heike Göbel, Klaus-Dieter Frankenberger, Günter Nonnenmacher
Sorge vor neuem Bruch des Stabilitätspakts
Obavy z nového porušení Paktu stability
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 15, S. 13
Evropskou komisi a Spolkovou banku znepokojil francouzský požadavek o další odklad ozdravení
státních financí. Komisař EU pro měnovou politiku Olli Rehn už nechce dát Francii více času
k dosažení stanoveného cíle snížení deficitu. Pokud by byla Francii nebo jiné velké členské zemi
bezdůvodně poskytnuta větší flexibilita, další země by to mohly brát jako doporučení. - Přetištěno
z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 5. dubna 2014.
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Luca Agnello and Ricardo M. Sousa
The determinants of the volatility of fiscal policy discretion
Určující faktory volatility fiskální diskrece
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 1, p. 91-115
Autoři prostřednictvím dynamického modelu panelových dat ze 113 zemí za období 1980-2006 studují
hlavní determinanty volatility fiskální diskrece. Nejprve pro každou analyzovanou zemi odhadují
fiskální pravidla pro schodek státního rozpočtu a příjmy a výdaje státního rozpočtu s cílem odvodit
diskreční prvky fiskální politiky v daném období. Následně prostřednictvím modelu stanovují
politické, institucionální a makroekonomické faktory ovlivňující volatilitu fiskální diskrece. Ukazuje
se, že nárůst míry politické nestability a snižování úrovně demokracie vede k navýšení diskrečních
prvků fiskální politiky. Autoři komentují empirická zjištění a shrnují, jaké změny mohou omezit
fiskální diskreci. - Pozn.

Zdravotnictví
Virginie Gimbert, Daniel Benamouzig
Médicaments: comment les prix sont-ils déterminés?
Léky: jak jsou určovány jejich ceny?
Problemes économiques, No. 3088 (2014), p. 54-59
Systém tvorby ceny léků je ve Francii poměrně nepřehledný. Článek se věnuje mechanismu regulace
cen léků v oblasti ambulantní péče. Ve druhé části je diskutována otázka určování ceny léků na
základě hodnoty, kterou přináší lék pacientovi (model value based pricing). - Pozn.

Životní prostředí
Henning Krumrey
Erster Erfolg Gabriels
První úspěch německého ministra hospodářství
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 16, S. 24-25
Obrat v energetické politice Německa, hlavní body návrhu novely zákona o obnovitelných energiích
(změny v garantovaných platbách za napájení či v nároku na levnější elektřinu v případě energeticky
náročných podniků atd.). -- Změnám v koncepci energetické politiky se podrobněji věnuje další
příspěvek na s. 60-64 (Hop oder top).

Životní úroveň
Petr Gola
Kolik utrácejí Evropané za bydlení?
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 32-33
Stručné porovnání (průměrných) nákladů na bydlení v EU a ČR, podíl nákladů na bydlení na příjmech
domácností.
Jiří Večerník
Subjektivní blahobyt v České republice a střední Evropě : makro- a mikro-determinanty
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 2, s. 249-269
Příspěvek přináší analytický empirický pohled na otázky týkající se vztahu ekonomické prosperity a
lidského štěstí prostřednictvím subjektivních indikátorů blahobytu. Zásadní význam má propojení
makro- a mikro-pohledu, analýza souvislostí mezi ekonomickým vývojem na straně jedné a situací
domácností a její reflexí na straně druhé. Autor se zaměřuje na tranzitivní země a analyzuje vliv
ekonomické transformace na osobní spokojenost v dlouhodobém horizontu prostřednictvím dat
European Values Study za sedm středoevropských zemí za období 1991-2008. Sleduje vztah
deklarované osobní spokojenosti a HDP, osobní spokojenosti a příjmu domácnosti i dalších
objektivních i subjektivních charakteristik. Prostřednictvím makro-mikro syntézy zodpovídá otázku,
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co působí na osobní spokojenost silněji, zda ekonomika země anebo rysy jednotlivce. Na závěr si
všímá vývoje v oblasti subjektivního blahobytu po roce 2008 (do r. 2012), kdy se státy vydaly na
sestupnou dráhu finanční krize a posléze ekonomické recese.
Jan Široký, Regína Střílková, Ivona Hamáčková
Změny v zatížení daní z přidané hodnoty ve výdajích průměrné domácnosti v ČR
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 34-36
Dopad zvyšování sazeb DPH na výdaje průměrné české domácnosti v letech 2007-2012 podle
jednotlivých spotřebních košů. - Pozn.

Ostatní
Regina Krieger, Hans-Peter Siebenhaar
Draghis neues Reich
Nová říše šéfa Evropské centrální banky
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 80 (25.4.2014), S. 66-67
Reportáž o téměř dokončeném novém sídle ECB (Frankfurt Osten), které se má stát symbolem
identity této přední evropské instituce, současně představuje tvůrce návrhu (architekt W.D. Prix)
i záměr vložený do geometrie (dvou)stavby. Stavební náklady, velikost kancelářské plochy.
By Claire Jones
Change of course : economics
Změna kurzu : ekonomie
Financial Times, Vol. 2014, No. 38547 (17.5.2014), p. 5
Učební osnovy ekonomie jsou odtržené od událostí reálného života, což dokázala poslední krize. Svět
se změnil, ekonomie se změnila, ale učební plány ne. Po reformě výuky, která by reflektovala rozdílné
přístupy, volají nejen studenti.
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Daně
E-9499
European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs Union
A review and evaluation of methodologies to calculate tax compliance costs : FWC
TAXUD/201/CC/116
Přehled a zhodnocení metodologie výpočtu nákladů vznikajících v souvislosti s plněním daňové
povinnosti : FWC TAXUD/201/CC/116
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, c2013, 99 s. : tab.,
schémata, rámečky
Studie přináší přehled, zhodnocení a porovnání dvanácti metodologií používaných k měření nákladů
vznikajících v souvislosti s plněním daňové povinnosti. Jedná se o metodologie: (EU) Standard Cost
Model (SCM); Paying Taxes; Taxpayer/Business Burden Model; Total Cost of Regulation to Business
(TCR); Scanning Instrument Regulations of Other Compliance Costs (SIROCCO); Regulatory Checkup Model (RCM); Guidelines on the Identification and Presentation of Compliance Costs in
Legislative Proposals by the Federal Government (GIPCC); Cost-Driven Approach to Regulatory
Burden (CAR); Complexity Index of the UK Office of Tax Simplification; Total Cost to Serve (TCS);
Tax Information and Impact Note (TIIN); Bureaucracy Cost Index (BKI). Autoři nejprve popisují
metodologie, dále posuzují, zda se dají použít jako pomocné nástroje pro přípravu zhodnocení dopadů
(impact assessment), k měření nákladů daňové povinnosti u přeshraničních transakcí a pro malé
i velké podniky. Zjišťují také, zda jsou vhodné pro pravidelná mezinárodní porovnání zkoumaných
nákladů a zda jsou dostatečně flexibilní pro měření nákladů v souvislosti s plněním daňové povinnosti
u různých typů daní. Zjištění ukazují, že z hlediska zkoumaných kritérií je nejvhodnější metodologií
SCM. Informují také o dalších zjištěních a doporučeních ke zlepšení. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-7934298-1 (brož.)
27704
Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12.2013 s paralelním vyznačením změn od
1.1.2014 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce
Brno : Praha : Komora daňových poradců ČR : Wolters Kluwer, 2014, 1238 s.
Znění výše uvedených zákonů, pokynů, informací MF a Generálního finančního ředitelství a vyhlášek
v oddílech daně, účetnictví a cestovní náhrady. - Na titulním listu dále uvedeno: zákony o daních
z příjmů, dani z přidané hodnoty, spotřebních daních, dani silniční, daň z nemovitých věcí, účetnictví,
daňové poradenství, daňový řád, ekologické daně, zákoník práce, české účetní standardy, vybrané
pokyny MF, vyhlášky. - ISBN: 978-80-7478-442-2 (brož.)
27708
Jiří Gebarowský, Jana Skálová
Daňový poradce pro podnikatele 2014
Praha : Linde Praha, 2014, XLI, 1394 s.
Soubor daňových a účetních předpisů platných pro rok 2014 týkajících se administrativně - finanční
stránky podnikání v ČR. Na komentované znění daňových zákonů (včetně důvodových zpráv
k zákonným opatřením Senátu) navazují prováděcí předpisy, pokyny MF, informace GFŘ, přehledy
koordinačních výborů MF ČR, resp. GFŘ, a Komory daňových poradců ČR od roku 1998 a přehledy
judikátů Soudního dvora EU k daňovým předpisům. Následuje znění zákona o účetnictví č. 563/1991
Sb., včetně důvodové zprávy, znění prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., České účetní standardy pro
podnikatele č. 001 - 023 a komentované změny v předpisech o účetnictví. - 8. aktualiz. vyd. - ISBN:
978-80-7201-935-9 (váz.)
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27657
Organisation for Economic Co-operation and Development
Revenue statistics 1965-2012 = Statistiques des recettes publiques 1965-2012
Statistika veřejných příjmů za léta 1965-2012
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013, 371 s. : tab., grafy
Statistická ročenka poskytuje mezinárodně srovnatelná data o daňové úrovni a strukturách daní
v zemích OECD za dané období. Analyzuje trendy v oblasti veřejných příjmů, přináší statistické
tabulky daňových příjmů s údaji za jednotlivé země (1965-2011, odhady pro rok 2012), srovnávací
tabulky a tabulkově zpracované daňové příjmy územních samospráv. Přehled klasifikace daní dle
OECD a její výklad. V tomto ročníku je zvláštní pozornost věnována třídění příjmů z bankovních
odvodů/daní, stabilizačních poplatků a z programů na pojištění retailových vkladů a informacím
o jejich existenci v některých zemích. - [2013 ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-20419-5 (brož.)
27701
Lenka Krupičková, Ondřej Trubač
Zákon o Finanční správě České republiky : komentář
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xv, 100 s. : il.
Komentované znění zák. č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR. Komentář je doplněn citacemi
z důvodové zprávy, souvisejícími předpisy a judikaturou. Přílohy obsahují organizační schéma resortu
a přehled dalších předpisů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-444-6 (brož.)

Ekonomické vědy. Ekonomie
E-9498
Till Olaf Weber, Jona Fooken, Benedikt Herrmann ; European Commission. Joint Research Centre
Behavioural economics and taxation
Behaviorální ekonomie a zdanění
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, c2014, 34 s. : tab.,
grafy, rámečky
Zpráva vychází z existující odborné literatury zabývající se plněním daňové povinnosti z pohledu
behaviorální ekonomie. Shrnuje její nejdůležitější části, věnuje se zejména studiím založeným na
pokusech a pozorování z oblasti akademické literatury, které mohou přinést vhodné informace
zákonodárcům. Zprostředkuje programy výzkumu v oblasti behaviorální ekonomie s cílem zlepšit
pochopení určujících faktorů plnění daňové povinnosti a jejich závěry, dále se zabývá daňovými úniky
(tax evasion) a jejich měřením, tradičními modely plnění daňové povinnosti i modely behaviorální
ekonomie. Závěrečné shrnutí zdůrazňuje, že faktory behaviorální ekonomie mohou významně ovlivnit
daňovou morálku a jejich správná aplikace většinou přináší zlepšení plnění daňové povinnosti. - Pozn. ISBN: 978-92-79-35055-9 (brož.)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
27722
Ondřej Vondráček
Elektronické cenné papíry : transparentnost korporátních struktur společností
Praha : Auditorium, 2013, 393 s. : il.
Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních
cenných papírů, resp. listinných akcií na majitele, které umožňují skrýt vlastnickou strukturu
akciových společností. Proces elektronizace cenných papírů vnesl do této oblasti nové aspekty. Autor
se ve své knize zabývá právní stránkou elektronických cenných papírů u nás i v zahraničí, zejména
pak v evropském kontextu, a zaměřuje se jak na výhody, tak i na rizika, která s sebou tento druh
cenných papírů přináší. Kromě toho zkoumá právní podstatu elektronických cenných papírů, stejně
jako charakter práv, jež k nim lze vytvářet. Nakonec analyzuje nakládání s těmito papíry
prostřednictvím převodů a zřízení zajištění, včetně situací s mezinárodním prvkem. - ISBN: 978-8087284-43-8 (váz.)
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27703
Carley Garner ; [překlad Radomír Čížek]
Komodity : úvod do investování na nejrychleji rostoucím trhu
Brno : BizBooks, 2014, 296 s. : il.
Autorka ukazuje, jak efektivně obchodovat na komoditních burzách, vyhnout se častým chybám a
zlepšit šanci stát se úspěšným traderem. Upozorňuje na nejnovější obchodní platformy, kontrakty,
poplatky a strategie. Nabízí pohled na realitu na začátku 21. století, vzestup i selhání komoditních trhů
i významných makléřských firem. Radí, jak kalkulovat zisky, ztráty a riziko a jak zvolit nejlepší
makléřskou firmu, zdroje dat a přístup na trh. Výklad se zaměřuje také na uplatnění nových
technologií a přibližuje měnící se jazyk v tomto odvětví. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: Praktický a
jednoduchý průvodce pro všechny nové tradery na trhu s komoditami. - ISBN: 978-80-265-0019-3
(brož.)
27731
Stanislava Janáčková
Peripetie české ekonomiky a měny, aneb, nedejme si vnutit euro
Praha : Institut Václava Klause , 2014, 106 s.
Popis rozhodujících událostí ekonomiky a měny od vzniku tržního hospodářství v československé a
následně české ekonomice. Úloha koruny v procesu transformace české ekonomiky a podpora jejího
dalšího rozvoje. Kurzová a měnová politika, zahájení privatizace v ČR. Měnová krize v roce 1997 a
její dopady. Příprava na vstup do EU a závazek přijetí eura v ČR. Měnová politika ČR v letech 19982007 a následný opatrný vztah k přijetí eura v ČR. Příčiny finanční a dluhové krize vyspělého světa,
krize systému v eurozóně a její zásadní proměna. Přehodnocení stanoviska vůči společné měně zachování vlastní měny v současné eurozóně jako nevyhnutelná podmínka posílení odolnosti a
prosperity české ekonomiky. - ISBN: 978-80-87806-07-4 (brož.)
27695
Marcel Pecník a Tomáš Novanský
Príbeh ľudí a peňazí : peňažná reforma v Československu v roku 1953
[Banská Bystrica] : Agentúra MP, 2013, 115 s. : il., fot., barev. příl.
Reprezentativní publikace mapuje československý peněžní systém v letech 1945-1953. Je popsán
poválečný přídělový systém, inflace a ekonomika v těchto letech, úlohy Likvidačního fondu
měnového a Státní banky československé. Především jsou zmapovány příčiny, průběh a důsledky
reformy v roce 1953. Součástí je i přehled nových cen vybraného zboží po reformě a přehled
legislativy. Autoři se věnují i projevům občanského nepokoje v této souvislosti. Kvalitní obrazová
příloha přináší ukázky československých korun, ukázky přídělových lístků, fotokopie dobového tisku
i fotografie z průběhu a realizace reformy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-971433-9-8 (váz.)
27656
Carlo Bastasin
Saving Europe : how national politics nearly destroyed the euro
Záchrana Evropy : jak národní politika téměř zničila euro
Washington : Brookings Institution Press, c2012, viii, 405 s.
Kniha ukazuje, jak spojení mezinárodního hospodářství a národních politik dostalo evropskou
měnovou unii na pokraj zhroucení a jakým způsobem se tomuto nešťastnému vývoji podařilo
uniknout. Autor analyzuje dění za scénou při evropských vyjednáváních od propuknutí finanční krize
a kolapsu hlavních finančních institucí v roce 2008 do počátku r. 2012 a hledá skutečné příčiny krize
eurozóny. Dokumentuje chování významných soudobých osobností působících na mezinárodní scéně kancléřky Merkelové, prezidenta Sarkozyho, předsedy ECB Tricheta, prezidenta Deutsche
Bundesbank Webera, aj. Zastává názor, že krize eurozóny měla politický původ a byla podnícena
sobeckými zájmy národních politik, obranou národních výsad v oblasti politiky a finančnictví a
nedostatkem podpory pro sdílení nadnárodní svrchovanosti. Krize eura a pochybnosti o projektu
společné měny a evropské měnové unie jsou podle autora dány především oportunismem jednotlivých
států (projevujícím se nejen v Řecku, ale i ve většině členských států včetně Německa) a autor
vyvozuje, že krize eurozóny povede k evropské politické unii. - Pozn. - ISBN: 978-0-8157-2196-3 (váz.)
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27700
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen ; [překlad Vladimír Golik, Zdeněk Mužík,
Liběna Stiebitzová]
Teorie a praxe firemních financí
Brno : BizBooks, 2014, 1096 s. : il.
Učebnice pojednává o finančním rozhodování firem. Kniha je rozdělena do částí: hodnota, riziko,
nejlepší postupy v kapitálovém rozpočetnictví, rozhodnutí o financování a efektivita trhů, výplatní
politika a kapitálová struktura, opce, dluhové financování, řízení rizika, finanční plánování a řízení
pracovního kapitálu, fúze, řízení společností a jejich správa. Každá kapitola obsahuje úvod, shrnutí a
úlohy na numerické výpočty a konceptuální témata, některé kapitoly obsahují analýzu reálných dat,
užitečné finanční funkce Excelu či případové studie. - 2., aktualiz. vyd. - Česko-anglický
terminologický slovník.

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
27660
OECD
Czech Republic : OECD economic surveys 2014
Česká republika : hospodářské přehledy OECD 2014
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2014, 118 s. : tab.,
grafy, rámečky
Hospodářská situace ČR - hodnocení a doporučení OECD k 13. únoru 2014. K oživení ekonomiky
započatému v polovině r. 2013, k dlouhodobým výzvám růstu a k posílení konkurenceschopnosti
s cílem podpořit domácí zdroje růstu. Shrnutí pokroku v oblasti hlavních strukturálních reforem.
Tematické kapitoly jsou věnovány dokončení přechodu ke konkurenčnímu hospodářství, podpoře
konkurenceschopnosti soukromého sektoru, zlepšení práva hospodářské soutěže, jeho vymáhání,
zajištění soutěžního prostředí v síťových odvětvích a snižování regulačních a administrativních
překážek. Zdůrazněna je potřeba zlepšit používání dovedností a přechod ze škol do zaměstnání, úprav
oblasti vzdělávání, politiky zaměstnanosti, zapojení žen na trhu práce prostřednictvím dostatečných a
dostupných zařízení pro péči o děti a v závislosti na tom také doporučení snížit dobu trvání rodičovské
dovolené. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-20679-3 (brož.)
27720
Dana Drábová, Václav Pačes a kol.
Perspektivy české energetiky : současnost a budoucnost
Praha : Novela bohemica, 2014, 335 s. : il. (převážně barev.), mapy
Publikace je rozšířenou a upravenou verzí zprávy Nezávislé energetické komise z roku 2012 o stavu a
výhledech české energetiky. Z obsahu: Globální světová situace a situace v ČR, vývoj v okolních
státech a státní energetická koncepce ČR; Energetika a společnost v souvislosti s krajinou, klimatem,
bezpečností, možností blackoutu nebo se zdravotními dopady energetického průmyslu; Surovinové
zdroje pro energetiku: obnovitelné zdroje, využití komunálních odpadů, ropa, plynárenství, uhlí;
Vybrané ekonomické pohledy; Doporučení a závěry Nezávislé energetické komise. Přílohy obsahují
např. přehled uhelných zásob, vysvětlivky důležitých termínů. - Vyd. 1. - Vydáno ve spolupráci
s Českou společností pro energetiku aCygni s.r.o. - ISBN: 978-80-87683-26-2 (brož.)
E-9508
Siegfried F. Franke, David Gregosz
Sociálně tržní hospodářství - co to znamená?
Praha : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013, 96 s. : il.
Základní principy a cíle sociálně tržního hospodářství v německém hospodářském řádu. Stručný popis
historie tohoto modelu od 16. až 18. století a přehled představitelů zásadních myšlenek. Argumentační
mapy rozebírají jednotlivé principy hospodářského řádu (soukromé vlastnictví, hospodářská soutěž,
cenová stabilita a finanční řád, zaměstnanost, růst ekonomiky, zdravé životní prostředí aj). - 1. vyd. ISBN: 978-80-260-5473-3 (brož.)
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27725
[sestavili Jaromír Starý ... et al.]
Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny 2013 : [ročenka 2013]
Praha : Česká geologická služba, 2013, 304 s. : il.
Ročenka poskytuje informace o nerostných surovinách v ČR i v zahraničí v časové řadě 2008 až 2012.
Obsahuje základní údaje o stavu a pohybu zásob nerostných surovin ČR, informace o cenách surovin,
jejich technologických vlastnostech a užití, dovozech a vývozech, hlavních těžebních organizacích a
o územním rozložení zdrojů. Uvádí též prognózní zdroje. V současnosti těžené suroviny, energetické
nerostné suroviny, nerudní a stavební suroviny a rudy s podstatnějším hospodářským významem a
objemem zásob na území republiky mají samostatné kapitoly rozdělené do jedenácti částí:
Charakteristika a užití; Surovinové zdroje ČR; Evidovaná ložiska a ostatní zdroje ČR; Základní
statistické údaje ČR k 31.12. 2013; Těžební organizace k 31.12. 2013; Světová výroba; Ceny
světového trhu; Recyklace; Možnosti náhrady. - Vyd. 1. - Další podnázev: statistické údaje do roku
2012. - ISBN: 978-80-7075-854-0 (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje
27658
International Monetary Fund
World economic outlook. April 2013., Hopes, realities, risks
Světový hospodářský výhled. Duben 2013., Šance, realita, rizika
Washington : International Monetary Fund, 2013, xvii, 184 s. : tab., grafy, rámečky
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální
ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v roce 2013 (z dubna 2013). K třírychlostnímu
oživení ekonomik (rozvíjející se trhy/USA/eurozóna), přehled dynamiky komoditních trhů a vývoj cen
komodit, pohled na inflaci a krátkodobá i střednědobá rizika. Detailnější analýzy hospodářských
vyhlídek a růstu jednotlivých světových regionů. Dále analýza chování inflace ve vyspělých
ekonomikách v posledních deseti letech (se zaměřením na USA a Německo), pohled na vzestup růstu
v dynamických nízkopříjmových ekonomikách (growth takeoff) a hodnocení jeho podmínek doplněné
o případové studie Brazílie, Jižní Koreje, Indonésie, Mozambiku a Kambodži. Statistická příloha
shrnuje historická data a odhady pro roky 2013-2014 i střednědobé scénáře na období 2015-2018. Pozn., příl. - ISBN: 978-1-61635-555-5 (brož.)

Informatika. Počítače
27709
Pavel Burian
Internet inteligentních aktivit
Praha : Grada, 2014, 332 s. : il.
Kniha popisuje základní technické a programové prostředky pro práci se sítí internet. Uvádí
strategické technologie pro současné a perspektivní období dle spol. Gartner: popis systému
MATLAB pro vědecko-technické výpočty, architektura SOA (Service Oriented Architecture), popis
multi-agentních systémů, Cloud Computing, práce s internetovým portálem Oracle APEX, internet
věcí (Thing), který vytváří novou generaci na internetu. V závěru knihy je popsána distanční
internetová výuka a systém e-Learning jako výuková metoda s příklady řady kurzů. - Vyd. 1. Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-5137-5 (brož.)
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
27732
Tomáš Břicháček
Unie blízká i vzdálená
Praha : Institut Václava Klause , 2014, 194 s.
Autorova analýza dopadů desetiletého členství České republiky v EU. První část komentuje
"všudypřítomnou" Unii a její vliv na ekonomickou a společenskou realitu. Druhá část naopak
poukazuje na omezené možnosti občana EU, pokud jde o sledování a ovlivňování rozhodovacích
procesů v EU, o kontrolu politických zástupců a účast na politickém životě. Následující oddíl se
zabývá vyjmenováním nadčasových problémů souvisejících s centralizací EU (dluhová krize, stav
vntiřního trhu, působení v oblasti sociální politiky, harmonizace přímých daní, evropský občanský
zákoník, evropský prokurátor). Závěr přináší autorovo ohlédnutí za uplynulými deseti lety členství
v EU a úvahy o dalších vývoji evropské centralizace. - ISBN: 978-80-87806-08-1 (brož.)

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
27705
Petr Baudyš
Katastrální zákon : komentář
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. : il., plány
Komentované znění zák. č. 256/2013 Sb., zákona o katastru nemovitostí. Názvy částí zákona: Obecná
ustanovení; Zápis práv do katastru; Správa katastru; Správní delikty; Společná, přechodná a závěrečná
ustanovení. Následuje znění prováděcích vyhlášek a souvisejících předpisů. Předmluva přibližuje
historii vlastnického práva k věcem a historii evidence nemovitostí a katastru nemovitostí. - 1. vyd. ISBN: 978-80-7400-525-1 (váz.)
27699
Petra Janků, Daniela Šustrová, Pavel Vrcha
Nový katastrální zákon : poznámkové vydání s vybranou judikaturou
Praha : Linde Praha, 2014, 335 s.
Poznámkové vydání k textu nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí,
s účinností od 1.1.2014. Od tohoto data vstoupila v účinnost pravidla soukromoprávní regulace nového
občanského zákoníku a následně byla upravena právní regulace vztahů v oblasti katastru nemovitostí.
Po úvodním historickém exkurzu do evidence nemovitostí následuje přehled jednotlivých paragrafů
zákona, který je doplněn poznámkami v těchto částech: obecná ustanovení, zápis práv do katastru,
správa katastru, správní delikty a závěrečná ustanovení. - ISBN: 978-80-7201-934-2 (brož.)

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
27710
Petr Hůrka a kolektiv
Pracovní právo v bodech s příklady
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 145 s.
Pracovní právo a jeho obecné vymezení. Základní body včetně řešení názorných příkladů (např.:
pracovní poměr, pracovní doba, odměňování, překážky v práci, rovné zacházení, odpovědnost za
škodu, přechod práva a povinností v pracovněprávních vztazích atd.). Právní stav publikace je
k 1.1.2014. - 4., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7478-440-8 (brož.)
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Právo
27702
Marek Fryšták, Petra Polišenská
Dokazování v přípravném řízení : nejvýznamnější judikatura k vybraným tematickým okruhům
Praha : Leges, 2014, 118 s.
Přehled nejvýznamnějších judikátů k vybraným tematickým okruhům trestního řízení od roku 1989.
Judikatura obecných soudů a Ústavního soudu se týká vybraných aspektů dokazování v přípravném
řízení k následujícím institutům: usnesení o zahájení trestního stíhání, neodkladné a neopakovatelné
úkony, přípravné řízení, právo na obhajobu, dokazování, nepřípustné důkazy, absolutně a relativně
neúčinné důkazy, odposlech a záznam telekomunikačního provozu a náhrada nemajetkové újmy. Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87576-85-4 (brož.)
27723
Bohumil Vítek
Evropeizace českého práva
Ostrava : KEY Publishing, 2013, 153 s.
Hlavním cílem publikace je objasnit, jak je české právo procesy evropeizace ovlivňováno. První část
se věnuje proměně práva v kontextu procesu globalizace a evropeizace. Druhá část se zabývá
problematikou aplikace a interpretace evropského práva a zásadami jeho působení v ČR. Poslední část
výkladu je věnována evropeizaci soutěžního práva, neboť hospodářská soutěž je považována za hlavní
nástroj pro uskutečňování integračních cílů EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7418-200-6 (brož.)
27707
Lukáš Janata a kolektiv
Kladivo na exekutora
Praha : Tomáš Marák - nakladatelství Nuridius, 2014, 99 s. : il.
Problematika exekucí a její výklad určený nejširší veřejnosti. Právní úprava exekucí. Právní profese
exekutor - povinnosti, pravomoci. Standardní průběh exekuce. Důvody a způsoby zastavení exekuce.
Nejčastější chyby při jednání s exekutorem. Právní poradenství. - Vyd. 1. - Vzory žádostí. - ISBN:
978-80-87822-14-2 (brož.)
27706
Kateřina Čepicová
Nejčastější právní situace : rádce pro každý den
Brno : Edika , 2014, 192 s. : il.
Řešení nejčastějších právních situací na příkladech jednoduchých příběhů z každodenního života:
výživné, společné jmění manželů, spoluvlastnictví, ohlášení a stavební povolení stavby, sousedské
spory, kupní smlouvy, exekuce, dědictví aj. - 1. vyd. - Obálkový podnázev: rádce pro každý den, aneb,
jak se vyznat v právu bez právníka s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku. - ISBN: 978-80266-0406-8 (brož.)
27712
Petr Novotný ... [et al.]
Nový občanský zákoník. Vlastnictví a věcná práva
Praha : Grada, 2014, 165 s.
Nový občanský zákoník upravuje od roku 2014 vlastnické právo a ostatní věcná práva podrobněji, ve
shodě s jeho významem základního lidského práva. Vymezuje pojem věc a členění věcí. Věnuje se
přehledně jednotlivým absolutním právům - držbě a vlastnictví, spoluvlastnictví, bytovému
spoluvlastnictví, věcným právům k cizím věcem, právu stavby, služebnosti a věcným břemenům,
zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-2475166-5 (brož.)
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27713
Petr Novotný ... [et al.]
Nový občanský zákoník. Smluvní právo
Praha : Grada, 2014, 230 s.
Úprava právních jednání vychází ze zásady neformálnosti a zásady autonomie smluvní vůle. Výklad
objasňuje zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných spotřebiteli (distančním způsobem,
smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem). Dále
výklad objasňuje ochranu práv slabší strany, způsob splnění nebo zajištění závazku, převzetí a
přistoupení k dluhu, postoupení pohledávky nebo smlouvy a věnuje se také jednotlivým smluvním
typům (koupě, nájem, pacht, úvěr, zájezd, díl, pojištění). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5164-1 (brož.)
27715
Petr Novotný ... [et al.]
Nový občanský zákoník. Principy a pojmy
Praha : Grada, 2014, 144 s.
Teoretické základy, ze kterých nový občanský zákoník vychází. Základní zásady, základní pojmy,
nová terminologie. Osoby a jejich práva (fyzická, právnická, smluvní zastoupení, zákonné zastoupení,
rozdělení věcí). Právní skutečnost - jednání, událost, promlčení a prekluze. - 1. vyd. - ISBN: 978-80247-5163-4 (brož.)
27717
Petr Novotný, Pavel Koukal, Eva Zahořová
Nový občanský zákoník. Náhrada škody
Praha : Grada, 2014, 139 s.
Náhrada škody a související otázky tzv. deliktní odpovědnosti v novém občanském zákoníku. Cílem
publikace je poskytnout přehled o právní úpravě náhrady škody nebo jiné újmy, nekalé soutěži a
o bezdůvodném obohacení. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5165-8 (brož.)
27718
Petr Novotný, Monika Novotná
Nový občanský zákoník. Dědické právo
Praha : Grada, 2014, 143 s.
Problematika dědického práva a jeho změny v novém občanském zákoníku s platností od roku 2014.
Závěť, dědická smlouva, vydědění, odkaz, dluhy zůstavitele atd. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5168-9
(brož.)
27714
Petr Novotný ... [et al.]
Nový občanský zákoník. Rodinné právo
Praha : Grada, 2014, 194 s.
Komplexní přehled nejdůležitějších změn v problematice rodinného práva v novém občanském
zákoníku od roku 2014. Podmínky manželství a registrovaného partnerství, majetkové vztahy mezi
manžely, vyživovací povinnosti, osvojení, poručnictví, opatrovnictví, domácí násilí apod. Přehled
nejdůležitějších změn včetně příkladů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5167-2 (brož.)
27729
Adrian Johns ; [z anglického originálu ... přeložili Lucie Chlumská a Ondřej Hanus]
Pirátství : boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese
Brno : Host, 2013, 633 s. : il., 1 portrét, faksim.
Je stahování z internetu legální a jak stará jsou autorská práva? Duševní pirátství není produktem až
digitální éry. Autor popisuje a analyzuje střety o duševní vlastnictví od dob prvních tiskařských
technologií v šestnáctém století až po internet ve století jednadvacátém. Jeho poznatky přispívají
k aktuálním debatám na téma volného přístupu k informacím a jejich užívání, svobody kultury atp.
Johnson nabízí přehled potenciálních přístupů k vyřešení krize duševního vlastnictví. - 1. vyd. - ISBN:
978-80-7294-711-9 (brož.)
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27697
Petr Hůrka ... [et al.]
Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : s podrobným komentářem k 1.1.2014
Olomouc : ANAG, c2014, 1063 s.
Výklad zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a všech souvisejících ustanovení nového občanského
zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.). Zákoník
práce funguje v úzkém sepětí s novým občanským zákoníkem. Smyslem komentáře je podat
srozumitelný výklad všech právních norem, které se oblasti pracovního práva týkají. Komentář je
doplněn příklady, přehledem souvisejících předpisů a judikaturou. - 3., aktualiz. a rozš. vyd. - V tiráži
uvedeni autoři: Karel Eliáš ... et al. - ISBN: 978-80-7263-857-4 (váz.)

Statistika. Demografie. Sociologie
27730
[zpracoval kolektiv autorů Českého statistického úřadu]
Atlas sčítání 2011 : podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Praha : Český statistický úřad, 2013, 49 s. +31 map, 2 fólie
Atlas se člení na analytickou (textovou) a mapovou část. Předmětem textové části je analýza
vybraných jevů za osoby, domy, byty a domácnosti. Obsahuje úvodní metodické poznámky,
strukturovaný text obohacený o tabulky a grafy a stručné shrnutí základních poznatků. Mapové listy
vyjadřují a doplňují prostorovou diferenciaci vybraných jevů. Atlas se člení na části: úvod a územně
správní struktura ČR, vývoj a rozmístění obyvatelstva, věková struktura, vzdělanostní struktura,
ekonomická aktivita, vyjížďka a dojížďka obyvatel do zaměstnání a škol, územní stabilita
obyvatelstva, národnostní struktura, náboženská víra, plodnost žen, domácnosti, domovní fond a
bytový fond. - Textový výstup ve formátu B3, mapový výstup ve formátu B2. - ISBN: 978-80-2502441-6 (váz.)

Účetnictví
27698I
International Accounting Standards Board
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2014 : as issued at 1 January 2014. Part A.
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2014 : vydány k 1. lednu 2014. Díl A.
London : International Accounting Standards Board, 2014, 1416 s. : rámečky
Publikace přináší úplné znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13),
Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) vydaných k 1. lednu 2014.
Doplněno Koncepčním rámcem finančního výkaznictví, předmluvou k IFRS a přehledem změn.
Doprovodné dokumenty jsou sdruženy v části B tohoto dvoudílného vydání. - V rámci předplatného
služby IASB. - ISBN: 978-1-909704-26-8 (brož.)
27698II
International Accounting Standards Board
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2014 : as issued at 1 January 2014. Part B.
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2014 : vydány k 1. lednu 2014. Díl B.
London : International Accounting Standards Board, 2014, 2334 s. : rámečky, tab.
Publikace obsahuje konsolidovaný text doprovodných dokumentů ke Koncepčnímu rámci finančního
výkaznictví a k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13), k Mezinárodním
účetním standardům (IAS) a k jejich výkladům (IFRIC, SIC) vydaným k 1. lednu 2014 (ty jsou
sdruženy v části A tohoto dvoudílného vydání). Dále praktická prohlášení k finančním komentářům
vedení účetní jednotky (Management commentary) a výkladový slovník vybraných termínů účetního
výkaznictví. - V rámci předplatného služby IASB. - ISBN: 978-1-909704-27-5 (brož.)
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Veřejné finance. Rozpočet
27659
OECD
African central government debt [2013] : statistical yearbook. 2003-2012
Státní dluh afrických států : statistická ročenka. 2003-2012
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 250 s. : tab., grafy
Komplexní porovnatelné statistické údaje o dynamice zadlužení ústředních vlád sedmnácti afrických
států za období let 2003-2012. Publikace přináší kvantitativní informace o obchodovatelných
i neobchodovatelných dluhových nástrojích vydaných jednotlivými ústředními vládami a o bilaterálním,
multilaterálním nebo zvýhodněném úvěrovém financování. Dále shrnuje a porovnává politiky řízení
státního dluhu u zkoumaných afrických zemí a přináší tabulkově zpracovaná detailní data na úrovni
jednotlivých států usnadňující mezinárodní srovnání (údaje o dluhových nástrojích, o institucionálním
a regulačním rámci a o technikách prodeje). - [4th edition] - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-20161-3 (brož.)
27716
Státní rozpočet v kostce : informační příručka Ministerstva financí České republiky
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2014, 39 s. : il.
Příručka přibližuje problematiku státního rozpočtu nejširší veřejnosti a zároveň poskytuje údaje o státním
rozpočtu pro rok 2014. První, obecná část popisuje hlavní funkce státního rozpočtu a jeho
charakteristiky, zabývá se rozpočtovým procesem, je vysvětlena vazba státního rozpočtu na státní dluh
a na rozpočet EU. Jsou vyjmenovány obecně uznávané principy zdravé fiskální politiky. Druhá část
představuje makroekonomický scénář, priority, základní ukazatele, příjmy a výdaje státního rozpočtu
na rok 2014. - [1. vyd.] - Publikace byla připravena na základě dat dostupných k 26.3.2014. - ISBN:
978-80-85045-59-8 (brož.)
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/rozpocet-v-kostce-17505
27726
Eva Lajtkepová
Veřejné finance v České republice : teorie a praxe
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013, 130 s. : il.
Publikace si klade za cíl spojit současnou moderní teorii veřejných financí s jejich praktickými projevy
v utříděném přehledu. Je sestavena z částí: veřejné finance v národním hospodářství, veřejná volba,
veřejné příjmy, daňový systém a rozpočtové určení daní, veřejné výdaje, rozpočtová soustava, státní
rozpočet, rozpočty územně samosprávných celků, rozpočtové deficity a veřejný dluh, sociální
zabezpečení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7204-861-8 (brož.)

Ostatní
27728
[Michaela Voltrová]
Cvičebnice německé gramatiky
Plzeň : Fraus, 2013, 192 s. : il.
Cvičebnice obsahuje všechny nejdůležitější oblasti německé gramatiky. Zohledněny jsou všechny
slovní druhy (nejvíce slovesa), slovotvorba, větná skladba a výslovnost. Kniha je určena mírně až
středně pokročilým uživatelům (úroveň A2 až B1). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7489-001-7 (brož.)
27696
Jan Klíma
Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 278 s. : il., mapy, portréty
V dějinách světa sehrály významnou roli také ty oblasti a státy, které nevynikají na mapách svou
velikostí. To je případ dvou bývalých afrických ostrovních kolonií geopoliticky orientovaných na
prostor Atlantského oceánu - Kapverdské ostrovy a ostrov Svatého Tomáše a Princův ostrov. Dějiny
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těchto států jsou důkazem africké vitality i mocenských tlaků, které určovaly život malých národů.
Věrně ilustrují přírodní, strategickou, mocenskou a politickou determinaci rozvoje afrických komunit. Vyd. 1. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7422-266-5 (váz.)
27719
Vlastimil Růžička, Edvard Outrata
Destrukce české státní správy : o výjimečném životě státního úředníka ve výslužbě
Praha : Vyšehrad, 2013, 166 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portéty, faksim
Edvard Outrata, bývalý předseda Českého statistického úřadu, je dlouhodobým kritikem stavu české
státní správy. V rozhovoru, který s ním vedl publicista V. Růžička, se E. Outrata věnuje především
otázkám státní správy a hledání cest k její profesionalizaci. Zodpovídá i na další otázky o fungování
demokratické společnosti, přičemž kromě zkušeností s kanadskou i českou státní správou může
E. Outrata uplatnit i pohled zevnitř české politiky (v letech 2000 až 2006 byl senátorem). Úvodní část
knihy sleduje jeho životní osudy včetně emigrace a zkušeností s exulantským prostředím. Knihu
doplňují vybrané texty Edvarda Outraty věnované problematice státní správy. - Vyd. 1. - ISBN: 97880-7429-222-4 (váz.)
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