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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám zářijové 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
podchyceny např. články věnující se přesnosti makroekonomických
predikcí Ministerstva financí v období let 1995‐2012, zdanění
veřejných a soukromých penzí, poskytování údajů o výši platů
a odměn zaměstnanců veřejné správy, limitaci veřejného
zadlužení v zemích Visegrádské čtyřky a právním aspektům
ochrany osobních údajů u dat ukládaných v cloudu.
Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku
vybrali články věnované změnám v právu veřejných zakázek
na úrovni EU, platové kultuře v Německu a v EU, boji
německé celní správy s organizovanými podvody, důvodům
tlaku Bundesbanky na zvýšení mezd, boji s podvody v oblasti
daně z obratu v německém prostředí, nižšímu růstu v zemích
střední a východní Evropy.
Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma měnící
se role státu při financování zdravotní péče, ceny a oceňování
aktiv, zhoršujícího se stavu státních financí Ukrajiny,
metodologického zlepšení v oblasti generačního účetnictví a
srovnávací analýzy environmentálních daňových reforem.
Z francouzského tisku upozorňujeme na článek na téma
daňového zvýhodnění soukromého důchodového spoření.
Ze slovenského tisku doporučujeme články věnované
postupnému zvyšování odvodové zátěže živnostníků v SR a
činnosti slovenské státní správy v oblasti prevence daňových
úniků.
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i Vámi vybrané knihy.

Mgr. J. Benda
vedoucí redakční rady

Do čísla přispěly:
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AKTUALITY
Monitoring
Pravidelné speciální monitoringy za srpen a září se
tentokrát věnují následujícím tématům:
Trestní odpovědnost právnických osob
Zadlužení obcí
Byly zpracovány z tištěných médií, televize, rozhlasu
a internetových serverů a naleznete je včetně
archivu v sekci Monitoring médií na adrese:
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php

Sektorové analýzy
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF
jsou k dispozici nové sektorové analýzy firmy
Bisnode:
Energetika:
http://portaro.mfcr.cz/Portaro/documents/98997
Zemědělství:
http://portaro.mfcr.cz/Portaro/documents/98879
Všechny dosud vydané analýzy v roce 2014:
http://knihovna.mfcr.cz/bisnode2014.html
Archiv sektorových analýz z let 2009 – 2013:
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php

Úplné znění zákonů (ÚZ)
Odborná knihovna MF zařadila do svého knihovního
fondu tuto publikaci:
27605/1036
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.
Policie ČR, vězeňská služba, BIS, zpravodajské
služby : redakční uzávěrka 23.6.2014
Online katalog Odborné knihovny a databáze
FinLit
Katalog Odborné knihovny Ministerstva financí je
nově přístupný široké veřejnosti na následující
webové adrese: http://portaro.mfcr.cz/
Katalog umožňuje vyhledávat v knižním fondu
Odborné knihovny, po dokončení registrace mají
uživatelé možnost si jednotlivé knihy rezervovat a
prodlužovat výpůjčky.
Kromě knižního fondu Odborné knihovny umožňuje
online katalog vyhledávat také v unikátní článkové
databázi FinLit.
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Databáze v současné době obsahuje 60 000
bibliografických záznamů převážně z oblasti
veřejných financí. Záznamy vybraných článků
z domácí i zahraniční produkce jsou opatřeny
anotací v českém jazyce a klíčovými slovy
tezauru FinThes, který Odborná knihovna pro
tuto oblast vytvořila a průběžně aktualizuje.
Případné další dotazy na fungování online
katalogu, jeho použití a na článkovou databázi
FinLit Vám zodpovíme na adrese:
knihovna@mfcr.cz
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Téma měsíce: Spotřební daně a nezdravé potraviny: teoretická východiska
a příklady ze světa
Ing. Bc. Taťána Baslová
Oddělení 3001, Vzdělávání a informační podpora
Český tisk se v poslední době v souvislosti se spotřebními daněmi zabýval především obnovením
vratek spotřební daně z nafty zemědělcům a zvýšením sazby daně z tabákových výrobků a cigaret.
Tento článek se však bude týkat spotřební daně, o které se píše především v zahraničí – spotřební daně
uvalené na nezdravé potraviny. Tato daň bývá také nazývána „fat tax“, „sugar tax“, či podle předmětu
daně „limonádová daň“, „nutellová daň“ nebo „hranolková daň“. Česká republika podle dostupných
informací o zavedení daně z nezdravých potravin neuvažuje, v USA a v některých státech severní a
západní Evropy je však podpora tohoto fiskálního opatření vyšší, případně k jeho zavedení již došlo.
V tomto článku budou představeny vybrané příspěvky k problematice spotřebních daní z nezdravých
potravin – teoretický základ, z něhož koncept vychází, vč. argumentů, které hovoří ve prospěch
i neprospěch daně a dále zkušenosti se zavedením daně v některých zemích.
Důvodem, proč se o uvalení spotřebních daní na nezdravé potraviny ve vyspělých zemí uvažuje, je
snaha omezit obezitu u populace a snížit náklady na zdravotní péči, které jsou s ní spojené. Teoretické
základy daně a její kompatibilitu s právem Evropské unie a Světové obchodní organizace podrobně
analyzují autoři Alberto Alemanno a Ignacio Carreño v práci ‘Fat taxes’ in Europe – A Legal and
Policy Analysis under EU and WTO Law. 1 Za průkopníka moderních daní z potravin je považován
Kelly Brownell z Yaleovy univerzity. Brownell na počátku 90. let zjistil, že potraviny s vysokým
obsahem tuku a nízkou nutriční hodnotou bývají často nejlevnější. Daň by měla mimo jiné přinést do
rozpočtů dodatečné prostředky, které by byly posléze využity k financování projektů na podporu
zdravého životního stylu a stravy. Alemanno a Carreño však uvádějí některá možná rizika: v praxi se
například neprokázalo, že by zdanění sladkých nápojů a nezdravého jídla vedlo k jeho nižší spotřebě.
Případně je také možné, že se se zvýšenou cenou nezdravých potravin sníží spíše spotřeba potravin,
které nezdravé nejsou (teorie cenové elasticity). Autoři také uvádějí, že ačkoli se zdanění např.
u tabákových výrobků či alkoholických nápojů osvědčilo, nelze automaticky předpokládat stejné
účinky i u potravin. Problematické může být také to, že by daň byla regresivní (dotkla by se ve vyšší
míře chudších vrstev, které vynakládají větší část svého příjmu na jídlo). Přesto může být podle autorů
daň efektivní, měla by však být součástí komplexních programů, zahrnujících např. vzdělávací akce či
podporu zdravé výživy.
Tématem se dále zabývají David Dragone, Francesco Manaresi a Luca Savorelli v článku Obesity and
smoking: can we catch two birds with one tax?. 2 Autoři zkoumají souvislost konzumace nezdravých
potravin a kouření – zda zdanění tabákových výrobků vede zároveň ke snížení konzumace nezdravých
potravin a naopak zda „hranolkové daně“ vedou ke snížení kouření. Závěr je zajímavý – zdanění
nezdravých potravin může mít za určitých podmínek celkově pozitivnější účinky na zdraví, než
zdanění tabákových výrobků.
Jednou z nejčastěji diskutovaných forem spotřebních daní z nezdravých potravin je tzv. „limonádová
daň“ – jejím cílem je snížení konzumace slazených nápojů. Různé přístupy, které je nutné při zavádění
tohoto fiskálního opatření zvážit, jsou rozebrány v článku A typology of beverage taxation: multiple
approaches for obesity prevention and obesity prevention-related generation. 3 Konkrétně jde o tři
problémy: jaký způsob zdanění a výběru daně zvolit (spotřební daň vs. DPH), jak určit předmět daně
1

LEMANNO, Alberto a CARREÑO, Ignacio. 'Fat Taxes' in Europe - A Legal and Policy Analysis Under EU and
WTO Law. European Food and Feed Law Review. 2013, 8(2), 97-112. ISSN 1862-2720. Dostupné komerčně ze
systému Proquest.
2
DRAGONE, Davide, MANARESI, Francesco a SAVORELLI, Luca. Obesity and Smoking: Can we Catch Two
Birds with One Tax? In: SSRN Working Paper Series. Rochester: Social Science Research Network, 03, 2013.
Dostupné komerčně ze systému Proquest.
3
CHRIQUI, Jamie F., et al. A Typology of Beverage Taxation: Multiple Approaches for Obesity Prevention and
Obesity Prevention-Related Revenue Generation. Journal of Public Health Policy. 2013, 34(3), 403-23. ISSN 01975897. DOI http://dx.doi.org/10.1057/jphp.2013.17.
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(typ nápojů - zda veškeré slazené nápoje, nápoje slazené cukrem či vybrané nápoje) a jaká sazba je
nutná k tomu, aby daň ovlivnila konzumaci nápojů. Autoři dále uvádějí podrobný přehled oblastí
v USA, kde je v určité podobě „limonádová daň“ zavedena, včetně daňových subjektů a sazeb.
Jednou ze zemí, kde bylo podobné opatření zavedeno, je Dánsko. 4 Daň byla zavedena v říjnu 2011,
kdy vstoupil v platnost tzv. Danish Fat Tax Act. Výše daně byla stanovena na 16 DKK/kilogram
nasyceného tuku, přičemž daň se týkala zboží do Dánska dovezeného i v Dánsku vyrobeného,
konkrétně např. masa, vybraných mléčných produktů, jedlých olejů, aj. Mnoho výrobků bylo také od
daně osvobozených (např. zboží určené k vývozu, krmiva, léky, aj.). Celkově však daň přinesla velkou
byrokratickou zátěž pro výrobce i dovozce a výsledkem bylo pouze zvýšení cen potravin (zátěž byla
přenesena na spotřebitele). Kromě daně na tučné výrobky fungovala v Dánsku po určitou dobu také
daň ze sladkých nápojů, ale stejně jako u daně z tučných výrobků nepřineslo opatření předpokládaný
efekt – lidé naopak začali ve větší míře nakupovat v Německu, kde byly ceny nižší. Obě daně byly
v roce 2013 zrušeny.5
Další zemí, která má podle dostupných informací zavedenou určitou formu spotřební daně na sladké
nápoje, je Francie. 6 Daň konkrétně postihuje slazené nápoje, energetické nápoje a nápoje obsahující
umělá sladidla. Počáteční sazba daně byla stanovena na 7,31 €/hektolitr, přičemž určité nápoje jsou od
daně osvobozeny (např. mléčné výrobky, polévky, nápoje na lékařský předpis, aj.). 7
Také Finsko zavedlo před několika lety daň z nezdravých potravin – konkrétně jde o spotřební daň ze
sladkostí, zmrzliny a nealkoholických nápojů. Zajímavé je však to, že dle článku Tax increases affect
drinks sales in Finland 8 daň postihuje nejen slazené nápoje, ale například také minerální vody, které
cukr neobsahují. Balené nápoje jsou ve Finsku také za určitých podmínek předmětem tzv. obalové
daně. V důsledku toho dochází v této zemi k dlouhodobému poklesu prodejů balených nápojů. V roce
2012 byla za účelem prozkoumání účinků daně ustanovena speciální pracovní skupina. Zpráva, kterou
posléze skupina vydala, je shrnuta v článku Finnish Sugar Tax Working Group Delivers an Interim
Report. 9 Nejprve jsou zmiňovány důvody vytvoření skupiny – příčinou byly mimo jiné kritiky
opatření (např. to, že daň postihuje pouze některé nezdravé potraviny a zároveň se týká i některých,
které nezdravé nejsou či fakt, že daň není v souladu s principem neutrality, na kterém je finská
legislativa založená). Pracovní skupina došla mimo jiné k závěru, že souvislost mezi obezitou a
konzumací cukru zatím nebyla dokázána, přesto ale zdanění potravin obsahujících cukr považuje za
důležité. Dále se skupina zabývala různými modely zdanění (tj. model zdanění na základě obsahu
cukru; na základě přidaného cukru; stávající model, tj. zdanění určitých výrobků podle kódů celního
sazebníku a kombinovaný model). Výhodou modelu zdanění výrobků na základě celního sazebníku je
jeho jednoduchost. V případě modelu vycházejícího z obsahu cukru by daň postihovala např. i ovoce a
zeleninu, což není příliš žádoucí a navíc by se zvýšila administrativní zátěž (daň by se týkala většího
počtu subjektů). V konečné zprávě pak skupina došla k závěru, že stávající systém zdanění funguje
tak, jak bylo očekáváno.10
Jak již bylo naznačeno a jak zmiňují často i články, zůstávají spotřební daně na nezdravé potraviny
zatím poněkud kontroverzním tématem, jejich účinky zatím nebyly dostatečně prokázány. Na druhou
stranu dochází především ve vyspělých zemích u populace k rostoucí míře obezity, která s sebou
přináší zvýšené náklady na lékařskou péči. Státy se dále snaží získávat dodatečné prostředky do svých
rozpočtů. Dá se očekávat, že v budoucnu budou diskuze o vhodnosti či nevhodnosti daně z nezdravých
potravin pokračovat a že budou pokračovat i snahy o nalezení co nejlepších modelů zdanění.
4

LEMANNO, Alberto a CARREÑO, Ignacio, ref. č. 1
PAVEC, Jan. Limonádová daň končí, spotřebu nesnížila. Hospodářské noviny. 2.5.2013, s. 6. ISSN 1213-7693.
6
PEDIADITAKI, Tonia. France: Fourth Finance Amendment Law for 2011 published – Indirect taxation (details).
IBFD Tax Research Platform: News [online]. 5 January 2012 [cit 2014-08-14]. Dostupné komerčně z databáze IBFD.
7
France - Corporate Taxation - 14 Indirect Taxes. IBFD Tax Research Platform: Country Analysis [online]. © 2014,
last reviewed 1 May 2014 [cit. 2014-08-14]. Dostupné komerčně z databáze IBFD.
8
WESTON, Shaun. Tax increases affect drinks sales in Finland. In: FoodBev.com [online]. 2 Jun 2014 [cit. 2014-0814]. Dostupné z: http://www.foodbev.com/news/tax-increases-affect-drinks-sales-in-fin
9
PALOHEIMO, Hanna. Finland: Finnish Sugar Tax Working Group Delivers an Interim Report. European Food and
Feed Law Review: EFFL. 2012, 7(6), 341-343. ISSN 1862-2720. Dostupné komerčně ze systému Proquest.
10
Sweet Relief: The Sugar Tax Debate. Saint John, N.B. [online]. Feb 09, 2013 [cit. 2014-08-14]. ISSN 1910-8001.
Dostupné komerčně ze systému Proquest.
5
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Daně
Adrian Cloer and Stefan Trencsik
Alive and deadly - the European financial transaction tax through enhanced cooperation :
current progress
Plná života a smrtící - evropská daň z finančních transakcí v režimu posílené spolupráce :
nejnovější vývoj
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 7, p. 307-312
Článek shrnuje nejnovější vývoj a hledání kompromisu v oblasti zavádění daně z finančních transakcí
v EU, rozebírá použití právního nástroje posílené spolupráce v dané oblasti pro jedenáct členských
států EU, namísto plné harmonizace. Zvažuje také právní překážky vztahující se k dani z finančních
transakcí - žalobu ze strany vlády Velké Británie proti rozhodnutí Rady č. 2013/52/EU, usnesení EP ze
3. července 2013 o návrhu směrnice, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních
transakcí - a věnuje se stanoviskům právních oddělení Evropské komise a Rady EU. - Pozn.
Stephen Edge
Base erosion and profit shifting: a roadmap for reform : tax arbitrage with hybrid instruments
Eroze daňové základny a přesouvání zisků: podrobné vysvětlení změn : daňová arbitráž
s hybridními nástroji
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 6-7, p. 318-320
K řešení problematiky agresivního daňového plánování a zneužívání mezer z hybridního financování
v přeshraničních situacích. Autor článku se zabývá vzájemným působením mezi iniciativou ohledně
daňové arbitráže s hybridními nástroji, která je součástí projektu BEPS OECD, a britskými opatřeními,
která vytvářejí potenciál pro nesoulad mezi daňovými systémy nebo se již s tímto problémem
vypořádávají. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto tematického čísla "Base erosion and profit
shifting", např. na s. 309-317 a 332-345.
Bundesministerium der Finanzen
Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs
Boj s podvody v oblasti daně z obratu
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 7, S. 17-20
Daň z obratu v Německu spolu s daní ze mzdy je nejdůležitějším zdrojem rozpočtu/ů (uveden je
procentní podíl státu, zemí/obcí na dani z obratu a vývoj příjmů v letech 2011-2013). Konstatuje se, že
"náchylnost" k podvodu u této daně vyplývá z daňové systematiky; neexistuje statistika ztrát z titulu
daňového úniku (odhady ztrát za rok 2007 uvádějí 14 mld. eur), protože podchyceny jsou pouze
případy odhalené daňovou správou. Škodlivost podvodů s obratovou daní negativně ovlivňuje
konkurenceschopnost, poctivé podnikatele i pracovní místa. Krátký přehled komentuje realizovaná
opatření na legislativní (např. neohlášené daňové kontroly dle § 27b zákona o dani z obratu) a na
organizační úrovni (zde např. pružné zajištění dostupnosti souhrnných a aktualizovaných informací
pro pracovníky FÚ), která mají zabezpečit příjmy daně z obratu.
Zdeňka Tesařová
Daň z nabytí nemovitých věcí. část 1.
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 13-17
Autorka seznamuje s novou právní úpravou zdanění úplatného nabytí nemovitých věcí a poukazuje na
některá související ustanovení jiných právních předpisů. V této části se zaměřuje na vymezení
předmětu a poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí (co je předmětem zdanění; případy nabytí
vlastnického práva k nemovitým věcem, které zdanění nepodléhají; rozlišení kategorií převodce a
nabyvatel; zvláštní úprava v souvislosti s vymezením poplatníka daně, jde-li o nabytí vlastnického
práva k nemovité věci do nebo z podílového nebo svěřenského fondu).

7

Dokumentace českého a zahraničního tisku
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

Václav Benda
Daň z přidané hodnoty u intrakomunitárních plnění
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 2-5
Autor vysvětluje základní pravidla pro uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu
EU, pro uplatňování daně při dodání zboží do jiného členského státu a pro uplatňování daně při
poskytování příhraničních služeb vycházející ze směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty. Praktické postupy jsou ilustrovány s použitím vzorových příkladů v návaznosti
na aktuální platné znění zákona o DPH.
Jana Jarešová, Lubomír Kučera
Daňový řád : registrační řízení
Daňový expert, Sv. 2014, č. 4, s. 2-7
Daňový řád; změny v registračním řízení z titulu novelizace. Charakter registračního řízení, přihláška
k registraci a oznamovací povinnost, postup k odstranění pochybnosti v registračních údajích,
rozhodnutí v registračním řízení, daňové identifikační číslo, změna místní příslušnosti registrovaných
subjektů, registrace podle zákona o pohonných hmotách, registrace podle zákona o povinném značení
lihu. - Pozn.
Marcel Pitterling, Eva Sedláková
Dědění v daních z příjmů fyzických osob od 1.1.2014
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 6-10
Příspěvek krátce seznamuje s právní úpravou dědění dle nového občanského zákoníku a přináší souhrn
hlavních změn v přístupu ke zdaňování příjmů zůstavitele související s rekodifikací občanského práva.
Autoři rozebírají dopady dědění do daně z příjmů fyzických osob z perspektivy zůstavitele a z perspektivy
dědice a řadou ilustrativních příkladů dokládají praktickou aplikaci uvedených právních předpisů.
Ivan Macháček
Důsledky změny ve způsobu uplatnění výdajů
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 13, s. 10-17
Uplatnění prokazatelných a paušálních výdajů u poplatníka daně z příjmu fyzických osob, důvody pro
změnu způsobu uplatnění výdajů. Úprava základu daně při přechodu ze skutečných výdajů na paušální
výdaje (u poplatníků, kteří vedou účetnictví/poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci). Úprava
základu daně při přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje. Vliv úpravy základu daně z příjmů
při změně způsobu uplatnění výdajů na vyměřovací základ OSVČ (pojistné na veřejné zdravotní
pojištění, pojistné na sociální pojištění). Příklady, postupy. V tabulce srovnání zdanění v roce 2014 při
uplatnění paušálních a skutečných výdajů.
Iris Claus
GST compliance in the New Zealand property sector
Plnění daňových povinností v oblasti daně ze zboží a služeb u nemovitostí na Novém Zélandu
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 2, p. 225-240
Zneužívání systému daně ze zboží a služeb (GST) v oblasti nemovitostí na Novém Zélandu vedlo
k obavám o nedostatečné úhrady této daně v případě prodeje nemovitostí. Příspěvek informuje o zavádění
různých opatření ke zlepšení plnění daňových povinností v dané oblasti od května 2007, dokumentuje
nárůst výběru GST na základě vymáhací činnosti daňové správy i zvýšením dobrovolného plnění
daňových povinností a seznamuje s empirickým odhadem dopadů těchto opatření a soudních případů
proti zneužívání systému GST na dynamiku a změny ve výběru daní. - Pozn.
Vladimír Šretr
Jaké jsou lhůty pro stanovení daně?
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 14-15, s. 2-7
Lhůty pro stanovení daně; základní tříletá lhůta, prodloužení lhůty, zahájení nového běhu pro
stanovení daně, přerušení běhu lhůty pro stanovení daně. Úkony prodlužující tříletou lhůtu. Dodatečné
daňové přiznání, dozorčí prostředek, úložní doba. Příklady.
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Tomáš Lemešani
Konec kreativního účetnictví : Evropská unie chce velkým firmám zabránit v přesouvání zisků
do zemí s menšími daněmi
Euro, Sv. 2014, č. 26-27, s. 60-61
Pohled na daňově optimalizační praktiky nadnárodních korporací a snahu EU o potlačení obcházení
daňové povinnosti a přesouvání zisků. K navrhované novele směrnice o zdanění mateřských a
dceřiných společností (dividendová směrnice), která by měla zabránit některým případům dvojího
nezdanění spojeným s hybridními úvěrovými instrumenty. Dále k evropskému systému CCCTB
(common consolidated corporate tax base), který by znamenal jednotný výpočet základu daně za celou
skupinu. V závěru k otázce přijetí doporučených změn jednotlivými členskými státy a k realistickému
pohledu na zrušení daňové konkurence mezi státy EU.
Xénia Makarová
Kontrola daňových kontrolórov : boj proti daňovým špekulantom v teréne sa darí, prišiel čas
upratať aj na úradoch
Trend, Sv. 24, (2014) č. 27, s. 20-21
Činnost slovenské správy daní v oblasti prevence daňového úniku; vratky DPH, zadržené nadměrné
odpočty DPH, cílené narušování lokálních vazeb podnikatel - daňový úřad ("čištění" daňových úřadů).
Rozšíření kompetencí Finanční správy, spolupráce s NaKA (Národní kriminální agentura). Přínos
párování údajů z výkazů DPH.
Martin Děrgel
Koordinační výbor k novému zdaňování příjmů autorů
Účetnictví, Sv. 2014, č. 7, s. 2-8
Od 1. 1. 2014 došlo k mnohačetným novelám zákona o daních z příjmů. Změny postihly mimo jiné
systém srážkového zdanění drobných autorských příjmů (honorářů). Rozšířil se předmět zdanění,
zvýšil se limit příjmu ze 7 000 Kč na 10 000 Kč, srážková daň už nemusí být konečným řešením,
pokud poplatník zahrne příjem do přiznání. Objevily se však některé problémy (nejasnosti), které byly
později řešeny odborníky z řad daňových poradců a zástupců finanční správy. Mezi tyto problémy
patří: nejasné vymezení pojmu "příjmy autorů", zda se úprava týká také výkonných umělců (např.
hudebníků), jak se postupuje u příjmů plynoucím nejprve kolektivním správcům, zda se jedná o srážkově
daněné příjmy autorů také při prodeji softwaru a jak se postupuje, pokud je autor plátcem DPH a
srážkově daněné příjmy zahrne do přiznání. Článek obsahuje závěry Koordinačního výboru k těmto
problémům i stanoviska Generálního finančního ředitelství. V závěru je uvedena shrnující tabulka a
test na procvičení.
Martin Děrgel
Koordinační výbor k osvobození darů u neziskovek
Účetnictví, Sv. 2014, č. 8, s. 17-23
Závěry odborníků k otázce zdanění darů. Nejednoznačné vymezení termínu "bezúplatné příjmy".
Daňový odpočet za poskytnuté dary. Hodnotové podmínky pro poplatníky daně z příjmu právnických
osob a daně z příjmu fyzických osob. Osvobození přijatých darů u neziskových organizací. Současné
problémy, příklady.
Pavel Kyselák
Novinky ve výměně daňových informací
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 14-15, s. 29-30
Boj proti škodlivým daňovým praktikám, zvyšování efektivity mezinárodní správní spolupráce v daňové
oblasti. Stručný komentář k uzavření dohody mezi ČR a Andorrským knížectvím o výměně informací
v daňových záležitostech (v rámci sjednávání těchto smluv s tzv. třetími státy či jurisdikcemi, s nimiž
ČR nemá uzavřenu dohodu o dvojím zdanění). Využitelnost informací poskytnutých daňové správě,
přehled dosavadních dohod ČR o výměně informací v daňových záležitostech. Výhody mnohostranné
konvence (Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech), aplikační záběr Úmluvy
(nevztahuje se na oblast cel).
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Milena Drábová
Obchody v řadě z pohledu DPH
Účetnictví v praxi, Sv. 14, (2014) č. 7-8, s. 3-6
Článek se týká problematiky tzv. řetězových obchodů (obchodů v řadě), konkrétně podmínek
osvobození dodání zboží od DPH při intrakomunitárním dodání. Nejprve jsou uvedeny podmínky pro
osvobození podle směrnice Rady 2006/112/ES, dále jsou shrnuty situace, kdy vzniká registrační
povinnost na straně kupujícího a kdy může být určitá transakce posouzena jako intrakomunitární. V další
části článku autorka uvádí příklady rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v této oblasti.
Eva Sedláková
Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmů počínaje rokem 2014. [1. část]
Účetnictví, Sv. 2014, č. 7, s. 47-53
Výklad k možnostem osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmu podle podmínek
§ 4 zákona o dani z příjmů. V roce 2014 došlo k některým změnám v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva (změna terminologie - např. pojem byt, bydliště, aj.). Autorka se dotýká také
příjmu ze směny bytu, budoucího prodeje bytu či rodinného domu a příjmu z prodeje bytu nebo
rodinného domu plynoucímu manželům. Článek je doplněn o praktické příklady. -- Dokončení článku
v příštím čísle.
Eva Sedláková
Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmů počínaje rokem 2014. 2. část
Účetnictví, Sv. 2014, č. 8, s. 49-56
Pokračování článku o možnostech osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí od daní z příjmu.
Autorka uvádí podmínky osvobození příjmu z prodeje: ostatních nemovitostí, nemovitostí nabytých
děděním, nemovitostí ve společném jmění manželů, pozemku a nedokončené budovy a také popisuje
postup v případech, kdy je vlastník pozemku odlišný od vlastníka stavby. Dále jsou vypsány příjmy
z prodeje, na který se osvobození nevztahuje, a je vysvětleno, kdy dochází k nabytí věci ve vlastnictví
(zde zápisem do katastru nemovitostí) a kdy nedochází k přerušení doby mezi nabytím a prodejem.
Součástí článku jsou názorné příklady a test na procvičení. -- Dokončení článku z předchozího čísla.
Hans Nieskens, Stefan Heinrichshofen, Philipp Matheis
Praxisproblem der grenzüberschreitenden Reihengeschäfte : ein Lösungsvorschlag
Praktický problém přeshraničních řetězových obchodů : návrh na řešení
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 13, S. 513-518
Řetězové obchody probíhají v masovém měřítku a týkají se většinou každého podniku s vazbou na
zahraničí; největší potíže s obratovou daní vznikají při přepravě zboží podnikatelům, kteří jsou
"vnitřním" článkem řetězu - pro ně je potřebné zavést závazný postup. I když příspěvek seznamuje s návrhy
na řešení ze strany např. německých soudních institucí či Evropského soudního dvora (ESD), jako
ideální se jeví představa praktického postupu při hromadných obchodech na základě unijního práva
(dle vyjádření ESD se ale s takovými předpisy nepočítá). Závěrem autor prezentuje konkrétní návrh
německé zákonné úpravy. - Pozn.
Edyta Mazurek
Progressivity of taxes, skeweness of income distribution and violations of the progressive
principle in income tax systems
Progresivita daní, zkreslené rozložení příjmů a porušení progresivního principu v systému daně
z příjmu
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 2, p. 54-61
Princip progresivity v systému daně z příjmu je jedním z hlavních axiomů spravedlivého daňového
systému. Článek se věnuje problematice měření stavu a zhodnocení, kdy je tento axiom porušen. Na
základě reálných dat z Polska za fiskální rok 2007 autorka uvádí a porovnává dva alternativní indexy
sloužící k zjišťování nedodržení principu progresivity. Zjišťuje také, jak daňová progrese a zkreslení
rozložení příjmů může ovlivnit měření porušení tohoto principu.
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Václav Benda
Přiznání k DPH - čemu je třeba věnovat pozornost?
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 13, s. 2-6
Pravidla pro podávání přiznání k DPH platná podle daňového řádu a zákona o DPH v roce 2014;
povinnost podání v elektronické formě, přiznání k DPH v souvislosti s úmrtím plátce, dodatečné
přiznání k DPH.
Richard Kettisch
Reihengeschäfte : Rechtsrahmen, Vertrauensschutz und die Tragweite des Zivilrechts
Řetězové obchody : právní rámec, ochrana dobré víry a dosah civilního práva
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 15, S. 593-607
Řetězový obchod, definice pojmu, popis problému, posuzování daňové povinnosti k DPH resp.
dodávky osvobozené od daně. Komentované judikáty Evropského soudního dvora přinášejí vhodná
řešení pro praxi - ta jsou hodnocena nejprve z hlediska rámce unijního práva a judikatury, na ně
navazují úvahy o významu dosahu smluv o řetězových obchodech dle občanského práva. Případ
EMAG, Euro Tyre, VSTR. K pojmu "způsobilost nakládat určitým způsobem" a jeho významu
u řetězových obchodů. - Pozn.
Urs Wälterlin
Rote Karte für den Klimaschutz
Červená karta ochraně klimatu
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 136 (18.7.2014), S. 11
Zrušení klimatické daně v Austrálii.
Silke Kersting, Thomas Ludwig
Sendung mit der Maut
Poslání s mýtným
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 128 (8.7.2014), S. 6
Zpoplatnění silnic v Německu; k důvodům návrhu zavést od roku 2016 povinnost mýtného pro osobní
vozidla (výběr tzv. poplatku na infrastrukturu by se týkal pouze cizinců, německým plátcům by měl
být tento odvod kompenzován prostřednictvím daně z motorových vozidel). -- Krátce se způsobům
zpoplatnění silnic v Rakousku, Itálii a Francii věnují příspěvky na s. 7.
Christian Ramthun, Max Härder
Schäubles Abfangjäger : Kontrolle ist teuer
Stíhači ministra financí : kontrola minimální mzdy je nákladná
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 26, S. 16-20, 22
Boj německé celní správy s organizovanými podvody, hodnocení efektů činnosti německých celníků
(dovozní daň, dovozní clo, spotřební daně, riziková analýza hlášení dovozu, od roku 2015 nově
zavedené kontroly dodržování zákonné minimální mzdy atd.). Boj s praním peněz (s pomocí novely
zákona o praní peněz, která zpřísnila povinnost finančních institucí informovat o podezřelých
pohybech na bankovním kontě), elektronické stopování a vyhodnocování kriminálních dovozů.
Vietnamizace čínských dovozů. Zvláštní specializovaná "jednotka" celních podnikových kontrolorů
při spolkovém ministerstvu financí a záběr její činnosti. Kávové karuselové podvody. Personální
vybavení celní správy a celního kriminálního úřadu. Atlas, Zora, FKS.
Kai-Hinrich Renner
Schäubles neue Digitalsteuer
Nová digitální daň ministra financí
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 139 (23.7.2014), S. 18-19
Na digitální produkty v Německu se vztahuje plná 19procentní sazba DPH (e-knihy, online přístupy
pro abonenty), výjimka zatím platila pro digitální verze či přílohy k tištěným titulům
knih/novin/časopisů. Od 1. července 2014 se povinnost úhrady DPH rozšiřuje i na tyto oddělené
digitální obsahy/součásti.
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Tomáš Rozehnal, Markéta Formánková, Blanka Ševčíková
Společenství vlastníků jednotek a DPH - stále polojasno? 1. díl, Právní východiska
Daňový expert, Sv. 2014, č. 4, s. 8-12
Daňový režim činnosti společenství vlastníků jednotek (dle autorů společenství z pohledu zákona o DPH
není a nemělo by být daňovým subjektem). Úprava institutu společenství vlastníků (NOZ), bytové
spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek obecně. - Pozn.
Tomáš Rozehnal, Markéta Formánková, Blanka Ševčíková
Společenství vlastníků jednotek a DPH - stále polojasno? 2. díl, SVJ z pohledu zákona o DPH
Daňový expert, Sv. 2014, č. 4, s. 13-20
Ekonomická činnost společenstva vlastníků jednotek (SVJ) z pohledu DPH, posuzování činnosti SVJ,
posuzování příjmů plynoucích na účty SVJ. Povinnosti osoby povinné k dani, povinnosti plátce DPH,
odpočet daně u plátce DPH - vlastníka jednotky, odpočet daně u plátce DPH - nájemce společných
částí domu. Nepřesná soukromoprávní úprava zdrojem podstaty problémů, které se vztahují k aplikaci
zákona o DPH ve vztahu k činnosti společenství. - Pozn.
Zdeněk Kuneš
Stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci : nařízení Rady č. 1042/2013 stanovení místa plnění
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 13, s. 7-9
Stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci dle zákona o DPH a dle upřesnění
Rady EU; výčet služeb považovaných za služby ne/vztahující se k nemovitosti. Stanovení místa plnění
v případě poskytnutí služby, která není službou vztahující se k nemovitosti. Příklady.
Martina Ortmann-Babel, Andreas Bolik, Daniel Zöller
Steuerliche Neuregelungen durch das "Kroatiengesetz"
Nové daňové předpisy na základě "chorvatského" zákona
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 29, S. 1570-1579
Komentář k novým německým daňovým předpisům z titulu "zákona o harmonizaci národního
daňového práva vyplývající z přistoupení Chorvatska do EU a o změnách dalších daňových norem"
představuje novinky, které jsou relevantní především pro podniky, a podrobně se věnuje i aplikaci
nových ustanovení (chorvatský zákon zahrnuje velké množství témat, které spolu obsahově
nesouvisejí). DPH, daň z obratu, daň z příjmů právnických osob, MOSS (mini-one-stop-shop), daň
z převodu nemovitostí. - Pozn.
Donata Riedel
Steueroasen trocknen langsam aus : die Tücken liegen im Detail
Daňové oázy pomalu vysychají : záludnosti spočívají v detailu
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 138 (22.7.2014), S. 8-9
Boj s daňovým únikem, (celosvětové) předpisy OECD pro automatickou výměnu informací o kontech
založených v zahraničí, standard AIA, sdělované (detailní) informace (vč. zrušení možnosti anonymně
založit nadaci), zúčastněné subjekty, výhled zohlednění standardu OECD ve směrnici EU o úřední
pomoci při výměně daňových informací, předpisy FATCA, automatický sběr informací u nových kont
(založených od roku 2016).
René Kulínský, Jiří Nesrovnal
Svěřenské fondy v daních : 415/18.12.13 Výklad některých základních ustanovení novely zákona
o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim
svěřenských fondů
Účetnictví, Sv. 2014, č. 8, s. 2-16
Svěřenské fondy představují novinku v českém právu, takže daňové otázky, které jsou s nimi spojeny,
ještě nejsou zcela vyjasněny. Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. situaci nevyřešilo. Za
stávajících podmínek není z daňových důvodů výhodné svěřenské fondy zakládat. V současnosti se
pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která by měla situaci okolo svěřenských fondů napravit.
Autoři podávají interpretaci zákonného opatření, konkrétně: daňové postavení svěřenského fondu,
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uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku svěřenským fondem, uplatňování nákladů
hrazených ze zdrojů vyčleněných do svěřenského fondu, plnění obmyšlenému z majetku ve
svěřenském fondu a ze zisku fondu, srážková daň, dílčí základ daně pro zdanění příjmů svěřenského
správce, posouzení výše odměny svěřenského správce, daň z nabytí nemovitých věcí. U každého
problému je uvedeno stanovisko GFŘ.
Jaroslav Vostatek
Tax treatment of public and private pensions
Zdanění veřejných a soukromých penzí
Acta VŠFS, Vol. 8, (2014) No. 1, p. 7-27
Autor rozebírá režimy zdanění veřejných, podnikových a osobních penzí v zemích OECD a v ČR,
zvláštní pozornost věnuje daňové politice v oblasti daně z přidané hodnoty u osobních penzí. Uvádí,
že rozdílné přístupy ke zdanění veřejných penzí a k příspěvkům na sociální zabezpečení lze vysvětlit
rozdíly v důrazu na různé sociální modely v jednotlivých zemích a také nedůsledností v provádění
sociálních a daňových reforem. Daňová teorie není jednotná ani v přístupu ke zdanění osobních penzí,
v praxi jsou nemalé tendence k výrazné stimulaci penzijních úspor a k ignorování fiskálních nákladů
s tím spojených. Uzavírá, že zdanění a dotování penzí v ČR vyžaduje zásadní reformu.
Andrej Babiš ; [rozhovor vedli] Dalibor Martínek, Josef Pravec
Temelín musíme dostavět : říká ministr financí Andrej Babiš
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 29, s. 8-13
V rozhovoru se ministr financí ČR vyjadřuje k dostavbě JE Temelín a energetické strategii ČR, k výdajové
stránce rozpočtu, k opatřením proti daňovým podvodům a k posílení pravomocí celní správy v dané
oblasti. Rozebírá problematiku centrálního registru účtů, elektronické registrace tržeb a dalších
opatření pro zvýšení efektivity vybírání daní. Dále zdůrazňuje potřebu investic do dopravní
infrastruktury, objasňuje snahu o snižování provozních nákladů státu, o zlepšení příjmové stránky
rozpočtu a svůj postoj k druhému penzijnímu pilíři.
Mitchell A. Kane
The role of controlled foreign company legislation in the OECD Base erosion and profit shifting
project
Úloha CFC legislativy v projektu OECD k erozi daňové základny a přesouvání zisků
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 6-7, p. 321-326
Legislativa pro řízené zahraniční společnosti (controlled foreign company, CFC) je jednou z forem
boje proti vyhýbání se zdanění. Tato speciální pravidla zabraňují rezidentům daného státu Evropské
unie založit si v zemi s nízkým daňovým zatížením dceřinou společnost za účelem vyhnutí se dani ve
svém domovském státě, zisky takových subjektů se zdaňují na úrovni jejich vlastníků. V tomto
příspěvku autor zkoumá projekt OECD k problematice eroze daňové základny a přesouvání zisků
s ohledem na dopady pravidel pro řízené zahraniční společnosti. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto
tematického čísla "Base erosion and profit shifting", např. na s. 327-331.
Oliver R. Hoor
The tax treatment of permanent establishments
Daňový režim stálých provozoven
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 7, p. 287-299
Příspěvek detailně rozebírá právní problematiku vztahující se k daňovému režimu stálých provozoven
dle lucemburského daňového práva a příslušných daňových smluv. - Pozn. -- Odlišnostem pojetí a
definic mezi domácím lucemburským daňovým právem a daňově smluvním hlediskem se věnuje
příspěvek v č. 4/2014, s. 119-131.
Luboš Kreč, Kateřina Surmanová
Zabavovat nelegální majetek zdaněním? To nejde, říká Babišova náměstkyně
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 149 (1.8.2014), s. 3
Pohled náměstkyně MF Simony Hornochové na problematiku odčerpávání nelegálně nabytého
majetku v ČR a na možnosti, jak účinně potrestat osoby, které mají velký nepoměr mezi zdaněnými
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příjmy a svým majetkem. -- K tématu viz také HN č. 153/2014 (7.8.2014), s. 4. -- Další vývoj zákona
o prokazování původu majetku dokumentuje příspěvek v HN č. 182/2014 (17.9.2014), s. 4.
Jiří Kroupa, Zdeňka Pourová
Zákon o povinném značení lihu a klíčový pojem spotřebitelského balení lihu
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 18-22
Autoři se zaměřují na změnu legislativního uchopení pojmu "spotřebitelské balení lihu" spojenou
s výraznou restrikcí v souvislosti s parametry obalů, které mohou plnit roli tohoto spotřebitelského
balení v souladu se zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Podrobněji se věnují definici a
významu pojmu spotřebitelské balení lihu, jeho technickým aspektům, objemovým a materiálovým
omezením i různým praktickým otázkám souvisejícím se zákonnými omezeními parametrů
spotřebitelských balení lihu.
Zuzana Kollárová
Živnostníkov môžu zaskočiť odvody. Aj bez zmeny príjmu budú platiť viac
Trend, Sv. 24, (2014) č. 26, s. 40
Postupné zvyšování odvodové zátěže živnostníků v SR (již od letošního 1. července), povinné
zdravotní a sociální pojištění, vývoj odvodového koeficientu. (Nový) výpočet vyměřovacího základu.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 9/2014
Jak se připravit na daňovou kontrolu. Dotazy z praxe k daňové kontrole. Převod obchodního závodu,
výměna podílů, fúze a rozdělení obchodních společností (2.). Úmrtí podnikatele - daňové souvislosti.
DPH u poštovného a pojistného a jejich přeúčtování. Nový dopravní prostředek - nákup a dovoz ze
zahraničí (definice nového dopravního prostředku; hledisko DPH). Dotazy z praxe DPH.
Daňový a účetní TIP
č. 16/2014
Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014. Dotazy: odpisy - cena bytu, přerušení prohlášení
poplatníka, rekvalifikační kurz - daňové dopady, doklad na vklad prostředků do společnosti, benefity
členům statutárních orgánů v r. 2014, účtování o dani z úroků, prodej rozestavěné nemovitosti v roce
2014, podíl na zisku tichého společníka, fakturace slovenské firmě (školení pořádané českou firmou
na Slovensku), archivace mzdových dokladů, aktivace vlastních služeb a materiálu, pronájem výrobní
haly nerezidentem, uhrazení části kompenzace technického zhodnocení nájemným
č. 17/2014
Zálohy na podíl na zisku od roku 2014. Dotazy: vložení majetku do podnikání po úmrtí manžela,
zdanění darované bytové jednotky neteři, jednatel a výše úroků.
č. 18/2014
Ústavní soud vrátil důchodcům slevu na dani. Podávání řádných, opravných a dodatečných daňových
přiznání v roce 2014 (příklady).
č. 19/2014
Výpůjčka z daňového pohledu. Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2014 x 2013.
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Ekonomické vědy. Ekonomie
By J. W. Mason and Arjun Jayadev
"Fisher dynamics" in US household debt, 1929-2011
Fisherova dynamika zadlužení domácností v USA v letech 1929-2011
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 3, p. 214-234
Vývoj poměru dluhu k příjmům (debt-income ratio) v čase závisí na růstu příjmů, inflaci a úrokové
míře (Fisherova dluhová dynamika). Autoři zkoumají účinky Fisherovy dynamiky u zadlužení
domácností v USA v letech 1929-2011. Zmíněné faktory vysvětlují většinu změn v poměru dluhu
k příjmům, přičemž významná je také role počáteční úrovně zadlužení. Jako příčinu změny úrovně
zadlužení nelze uvádět pouze změnu nabídky a poptávky po úvěrech. - Pozn.
By Justin Gallagher
Learning about an infrequent event : evidence from flood insurance take-up in the United States
Poučení se z málo častých událostí : důkazy z pojištění proti povodním v USA
American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 6 (2014), No. 3, p. 206-233
Autor zkoumá vliv nejistých a málo častých událostí na očekávání a rozhodování ekonomických
subjektů. Konkrétně je použit příklad povodní. Je ukázáno, že těsně po povodních dochází k nárůstu
pojištění proti povodním a to i ze strany domácností, které žijí v nezaplavených oblastech (žijí však
v oblasti se stejnými sdělovacími prostředky). Po určitém časovém období (jeden rok) od povodní
dochází opět k poklesu zájmu o pojištění. Výsledky ukazují, že se domácnosti při rozhodnutí, zda se
pojistit, nerozhodují na základě záplavových map či modelů (rozhodují se na základě neúplných
informací). Vysvětlení tohoto jevu může být více: např. může jít o domácnosti, které se do oblasti
přistěhovaly nově a povodně nezažily, nebo může jít o domácnosti, které mají s povodněmi vlastní
zkušenosti a neřídí se tedy např. statistickými údaji. Podle autora situace odpovídá Bayesovskému
modelu učení. - Pozn.
By Ryan Chahrour
Public communication and information acquisition
Komunikace s veřejností a přijímání informací
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 3, p. 73-101
Autor se na základě modelu snaží určit ideální míru informací, kterou by měli poskytovat veřejní
činitelé (např. centrální banky) veřejnosti (poskytnutí dostatečného množství informací pro
rozhodování vs. zahlcení informacemi). V modelu se objevuje autorita (např. centrální banka) a agenti
(ekonomické subjekty). Autorita určuje míru a přesnost poskytnutých informací, agenti volí rozsah
pozorovaných informací (pozorování informací přináší náklady). Na základě modelu dochází autor
k závěru, že autorita při poskytování informací preferuje vždy přesnost; že autorita vždy poskytuje
určité informace (neposkytnutí žádných informací je nežádoucí); že existuje vztah mezi množstvím
poskytnutých informací a množstvím informací, které jsou agenti ochotni pozorovat a že optimální
rozsah poskytovaných informací je nižší než maximální rozsah informací, které by byli agenti ochotni
sledovat. - Pozn.
By Robert J. Shiller
Speculative asset prices
Spekulativní ceny aktiv
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 6, p. 1486-1517
Autor se ve své přednášce, pronesené v souvislosti s udělením Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2013,
zabývá činiteli změn cen a tím, jak lze uvedené změny interpretovat. Zkoumá roli racionality při formování
cen, příčiny bublin na trzích a popisuje rozmach behaviorální ekonomie a financí v uplynulých
několika desetiletích. V poslední části Shiller řeší otázku inovace finančních institucí. - Pozn.
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By Julian di Giovanni, Andrei A. Levchenko and Jing Zhang
The global welfare impact of China : trade integration and technological change
Vliv Číny na světový blahobyt : obchodní integrace a technologické změny
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 3, p. 153-183
Autor pomocí modelu zkoumá vliv technologických změn a obchodní integrace Číny na světový
blahobyt. Uvažovány jsou dva scénáře: vyvážený růst (produktivita Číny roste v každém sektoru
stejnou mírou) a růst nevyvážený. Na rozdíl od předchozí literatury dochází autoři k závěru, že
blahobyt bude větší v případě scénáře s nevyváženým růstem. - Pozn.
By Eugene F. Fama
Two pillars of asset pricing
Dva pilíře oceňování aktiv
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 6, p. 1467-1485
Článek byl vydán v souvislosti s udělením Nobelovy ceny za ekonomii autorovi v roce 2013. Jde o shrnutí
Famovy celoživotní vědecké práce v oblasti financí od 60. let až do současnosti. První část se zabývá
určováním efektivity kapitálových trhů, druhá část je zaměřena na oceňování aktiv. Zde je popsán
autorův model z roku 1973, dále jsou krátce zmíněny problémy známého modelu CAPM, na což
reaguje třífaktorový model, který Fama představil společně s K. R. Frenchem v roce 1993. - Pozn.
Pavel Sirůček
Ženy v ekonomii : laureátky ekonomických ocenění: Susan Carleton Atheyová, Ester Duflová,
Amy Nadya Finkelsteinová
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 94-100
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje tři laureátky medaile Johna Batese Clarka, kterou
uděluje Americká ekonomická asociace. Tato cena bývá označována jako "Nobelova ceny pro
ekonomy do čtyřiceti let". V r. 2007 ji získala jako první žena profesorka ekonomie Susan Carleton
Atheyová, v r. 2010 byla oceněna profesorka ekonomie Ester Duflová a v r. 2012 ji převzala profesorka
ekonomie Amy Nadya Finkelsteinová. Příspěvek stručně rozebírá jejich vědecko-výzkumné aktivity,
seznamuje s jejich odbornou biografií a hlavní publikační činností. - Pozn.

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
Joachim Hofer
Außer Spesen nichts gewesen : ein Spiel um Milliarden
Zatím jenom výdaje : hra o miliardy
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 139 (23.7.2014), S. 14-15
Regulace/liberalizace sportovních sázek v Německu, (zdlouhavý) průběh procesu prověřování
soukromých zájemců o přidělení sedmileté licence; státní smlouva o loteriích, státní společnost
Oddset.
Deutsche Bundesbank
Bargeldabhebungen am Point-of-Sale: Nutzungsmotive und Konsequenzen für die Geldhaltung =
Cash withdrawals at the point of sale: motives for use and implications for cash holding
Výběry hotovosti na prodejních místech: motivy využití a důsledky pro držení hotovosti
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 6, S. 71-83
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 3, p. 69-80
Empirická analýza úlohy, kterou mají výběry hotovosti na prodejních místech (tzv. cash back) při
získávání hotovosti pro německé spotřebitele, na základě údajů ze studie o platebním chování z r. 2011.
Data ukazují, že tyto výběry jsou v současnosti v Německu využívány v minimální míře. Autoři
zjišťují determinanty užití výběrů hotovosti na prodejních místech (POS) a studují, jak dostupnost
těchto výběrů ovlivňuje návyky ohledně držení hotovosti. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé
i anglické jazykové verzi časopisu.
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Eduard Baumöhl
Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 3, s. 347-365
Autor zjišťuje vliv základních determinant na integraci akciových trhů v ČR, SR, Polsku a Maďarsku.
Zaměřuje se na vliv vstupu těchto zemí do Evropské unie, vliv finanční krize a vliv volatility na
dynamicky podmíněné korelace akciových trhů zemí V4 a vyspělých trhů G7 v období leden 1998 srpen 2012. Dynamicky podmíněné korelace jsou vypočítány na základě DCC MV-GARCH modelu.
Autor nejprve shrnuje další empirické výzkumné práce týkající se integrace akciových trhů,
charakterizuje zkoumané akciové indexy zemí G7 a V4 a rozebírá použitou metodologii. Následně pak
seznamuje s výsledky asymetrického GARCH modelu a diskutuje zjištění pro jednotlivé akciové trhy. Pozn.
Michael Brächer, Dorit Heß
Draghi spielt den Euro-Blues
Prezident Evropské centrální banky hraje euro-blues
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 156 (15.8.2014), S. 28-29
Měnová a peněžní politika ECB, prevence deflace, udržení cílované inflace; k důvodům,
ekonomickým souvislostem a legitimitě plánovaného oslabení směnného kurzu eura, které provází
potencionální riziko rozpoutání devalvační soutěže. Spekulace na padající euro (na jaře roku 2015 až
pod hodnotu 1,30 za dolar).
Dorit Heß
Frühwarnsystem für Preise
Předstihový varovný systém pro ceny
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 157 (18.8.2014), S. 11
DRI (Deflations-Risiko-Indicator), barometr deflačního rizika pro eurozónu. Michael Schubert
(matematik, ekonom Commerzbank), rozlišování hrozby fáze deflace či dezinflace, dílčí indikátory
DRI, historie DRI. -- Graf.
A. Busch, F. Mayer-Kuckuk
Gegenentwurf zum Währungsfonds
Protinávrh k Měnovému fondu
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 135 (17.7.2014), S. 28
NDB, New Development Bank. K nově založené finanční instituci zemí BRICS. Vlastní kapitál
(kvóty), eliminace nadměrného vlivu Číny.
Céline Choulet
La norme de levier, sous l'apparence de la simplicité
Pákový poměr, pod dojmem jednoduchosti
Conjoncture, No. 6 (2014), p. 3-21
Článek se týká tzv. pákového poměru, ukazatele, který by měl sledovat, zda závazky banky nepřekračují
určitý násobek kapitálu bez ohledu na jejich rizikovost. Autorka uvádí přednosti i nevýhody tohoto
ukazatele, zjišťuje, zda ukazatel umožňuje srovnatelnost mezi zeměmi, které používají rozdílné účetní
standardy, a diskutuje souvislost pákového poměru se současnou měnovou politikou USA. - Pozn.
Matthew Hollow
Money, morals and motives : an exploratory study into why bank managers and employees
commit fraud at work
Peníze, morálka a motivy : průzkumná studie zaměřená na zjištění, proč bankovní manažeři a
zaměstnanci páchají podvody v zaměstnání
Journal of financial crime, Vol. 21 (2014), No. 2, p. 174-190
Autor zkoumá motivy zaměstnanců a manažerů bank páchat trestnou činnost související s jejich
zaměstnáním. Ve studii byl použit vzorek 64 zaměstnanců z britského bankovního sektoru. Na základě
výsledků bylo zjištěno, že motivace zaměstnanců při podvodech se liší v závislosti na pozici, jakou
zaměstnanec zastává. Zatímco pro řadové zaměstnance a pokladní bývá motivem osobní obohacení,
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vyšší manažeři se spíše snaží o zakrytí finančních neúspěchů celé organizace. Motivaci představuje
v tomto případě spíše obava ze selhání a neúspěchu. Někteří manažeři jsou k zakrytí špatných
výsledků dokonce ochotni obětovat i své vlastní peníze. - Pozn.
Ľuboslav Kačalka
NBS dostane právomoci tajných agentov
Trend, Sv. 24, (2014) č. 27, s. 46-47
Komentář k plánovanému rozšíření kompetencí Národní banky Slovenska z titulu navrhované novely
zákona o dohledu; způsoby dohledu nad nekalými obchodními praktikami finančních institucí, sankční
sazebník, absence mimosoudního řešení sporů (ochrana spotřebitele dle evropské směrnice o alternativním
řešení sporů/v ČR již řeší úřad finančního arbitra).
D. Heß, J. Münchrath, Y. Osman
Neue Wacht am Main
Nová stráž na Mohanu
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 136 (18.7.2014), S. 24-25
Struktura a organizace centralizovaného bankovního dohledu ECB (bankovní dohled ECB + příslušný
národní bankovní dohled), který zahájí činnost 4. listopadu 2014 a měl byl přímo dohlížet na 120
největších bank v eurozóně. Personální vybavení superdohledu, přípravné a kontrolní práce,
Joint Supervisory Teams, prověrka bilancí bank (AQR), EBA. -- (Kritický) pohled na právní stránku
dohledových práv ECB z hlediska německého ústavního práva přináší příspěvek ve
WirtschaftsWoche, č. 32 ze 4. 8. 2014, s. 32 (Warum eigentlich klagen deutsche Professoren gegen die
europäische Bankenunion?).
Marie Adamová, Martin Hrdlík
Notifikační povinnost u cash-poolingových operací
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 14-15, s. 49-50
Plnění reportingu vybraných subjektů (statisticky významných osob) vůči ČNB po zrušení dřívější
plošně uplatňované povinnosti výkaznictví o převodech z účtu, prahové hodnoty a okruh osob (např.
odštěpné závody zahraničních právnických osob), posuzování prahových hodnot. Průběh výkaznictví
prostřednictvím měsíčního výkazu JISIFE41, sankce za neplnění/nedostatky výkaznictví. Cashpooling fiktivní, cash-pooling fyzický. Přelévání peněz mezi bankovním účty v rámci skupiny.
Jan Pavelka
Rozdělte a panujte. I po smrti.
Forbes, Sv. 2014, č. 8, s. 86-87
Autor obhajuje existenci svěřenských fondů v České republice, dále však upozorňuje na možná úskalí na možnou ztrátu vlastnických práv k majetku vloženému do fondu, výběr vhodného správce,
chybějící povinnost registrace svěřenských fondů do veřejných rejstříků a sporný status svěřenských
fondů. Součástí článku je infobox, ve kterém jsou uvedeny alternativy ke svěřenskému fondu (závěť,
smluvní řešení/darování, nadace, dědická smlouva).
Agata Kliber
The dynamics of sovereign credit default swaps and the evolution of the financial crisis in
selected Central European countries
Dynamika swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy a vývoj finanční krize ve vybraných
středoevropských ekonomikách
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 4, p. 330-350
Analýza dynamiky cen u swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy (SCDS) vybraných zemí střední
Evropy a zjišťování regionálních vzájemných závislostí mezi ekonomikami Polska, ČR a Maďarska
v období 2008-2011. Autorka se zaměřuje na polské, české a maďarské CDS trhy a za pomoci modelu
ověřuje, do jaké míry může být nárůst prémie u swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy v daném
období vysvětlen krizí v Řecku a v Maďarsku. Rozebírá také příčiny enormního růstu prémie v r. 2010,
jenž se v případě Polska a ČR nedal připisovat změnám ekonomických fundamentů. Seznamuje
s výsledky týkajícími se přelévání volatility, nákazy a vzájemných závislostí mezi zkoumanými
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zeměmi v reakci na evropskou, jihoevropskou (řeckou) a domácí (maďarskou) finanční a dluhovou
krizi. - Pozn.
Klára Pačesová
Vyváží bezpoplatková strategie rizika?
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 7-8, s. 29
Stabilita bankovního sektoru ČR a ochrana vkladů; riziko snížené odolnosti malých bank odhalené
zátěžovými testy.
Christof Schürmann
Wertpapiere für die nächste Generation
Cenné papíry pro příští generaci
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 32, S. 72-77
Studie zaměřená na akcie coby prostředek zachování a rozmnožení majetku v Německu ukazuje, jak
se vyvíjely výnosy cenných papírů od doby Bismarckovy vlády (vyhodnocení reálných výnosů
v letech 1871-2014), což prezentuje na vybraných firmách (BASF, Henkel, Linde, Münchener Rück,
Villeroy&Boch atd.).
Clemente De Lucia
Zone euro : quelle est la réalité du risque déflationniste?
Eurozóna : do jaké míry je reálná hrozba deflace?
Conjoncture, No. 7-8 (2014), p. 3-15
V létě 2013 uvedl Mario Draghi, guvernér Evropské centrální banky, že riziko deflace v eurozóně
zůstává mírné. Později se však míra inflace dále snížila. Autor se snaží najít odpověď na několik
otázek - zda lze riziko deflace stále považovat za mírné; jaké jsou faktory, které inflaci snižují a zda by
deflace pro eurozónu skutečně znamenala hrozbu. Nejprve dochází k dekompozici inflace na
jednotlivé složky, dále je zkoumána role inflačních očekávání a hodnocena současná situace. - Pozn.
Michael Brächer
Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten
Poprvé, podruhé, potřetí
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 125 (3.7.2014), S. 34-35
K hromadné dražbě bitcoinů získaných kriminální činností a zabavených americkou vládou. Silk
Road, Marshal Service.

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
by Ralph Atkins and Kerin Hope
A fragile calm : Greece
Křehký klid : Řecko
Financial Times, Vol. 2014, No. 38606 (25.7.2014), p. 7
Dva roky poté, co Řecko přestalo být schopné splácet svůj dluh, se objevují signály zlepšení
ekonomiky. Politické a strukturální problémy však ohrožují počínající oživení.
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/379d04e4-124f-11e4-a581-00144feabdc0.html?
siteedition=intl#axzz3BTo0LVG8
von Tobias Kaiser
Aufholprozess der EU-Staaten im Osten stockt
Vyrovnávací proces států EU na východě vázne
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 19, S. 16-17
Přistoupení k Evropské unii v roce 2004 bylo pro mnoho lidí z východního bloku příslibem blahobytu,
jistoty a stabilních politických poměrů. Od roku 2004 nové členské země z přistoupení k EU značně
profitovaly. Hospodářský výkon nových členů se během posledních deseti let vyrovnával výkonu
západoevropských zemí. Nyní je vyrovnávací proces v ohrožení. Veřejné mínění se po finanční krizi
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obrátilo proti hospodářským reformám. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) varuje, že
v zemích střední a východní Evropy hrozí stagnace. Nižší růst v těchto zemích může mít vzhledem
k úzkému propojení obchodu a produkce negativní následky pro zápodoevropské ekonomiky. Přetištěno z Die Welt, z 2. května 2014.
by Robin Wigglesworth and Roman Olearchyk
Broken down : Ukraine economy
Zhroucení : ukrajinská ekonomika
Financial Times, Vol. 2014, No. 38629 (21.8.2014), p. 5
Přes zaměření světa na násilí na východě země se zhoršuje stav státních financí Ukrajiny a zvyšuje se
tlak na Mezinárodní měnový fond.
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/63e0a202-26fb-11e4-a46a-00144feabdc0.html#
axzz3BTo0LVG8
by Kathrin Hille
Collision course : Vladimir Putin
Kurz, který povede ke srážce : Vladimir Putin
Financial Times, Vol. 2014, No. 38607 (26.7.2014), p. 6
Ukrajinská krize posílila domácí popularitu ruského prezidenta, ale zároveň se zvyšují obavy, že
důsledkem bude závažné zpomalení ekonomiky.
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1af3068c-1348-11e4-84b7-00144feabdc0.html#
axzz39b9Gzq8y
Jan Frait, Miroslav Plašil
Hrozí české ekonomice bilanční recese?
Euro, Sv. 2014, č. 32-33, s. 74-75
Autoři rozebírají pojem bilanční recese, který je spojován s obdobím dlouhodobého utlumeného
hospodářského růstu a deflačních tlaků v důsledku nedostatečné poptávky, a zvažují, zda k ní dochází
v České republice. Seznamují s konceptem bilanční recese dle ekonoma Richarda Koo a na základě
finančních přebytků či deficitů jednotlivých sektorů za období březen 2009 - březen 2014 analyzují
riziko vzniku bilanční recese našeho hospodářství. Dále ke změnám deflační mezery v ČR.
Guilhem Fabre
Les raisons du ralentissement chinois
Důvody zpomalení Číny
Problemes économiques, No. 3092 (2014), p. 5-15
Autor komentuje hospodářskou situaci v Číně v několika posledních letech - dopad světové
hospodářské krize; úvěrový boom v letech 2009-2010; okolnosti, které vedly k vnitřnímu zadlužení a
důsledky bubliny na trhu s nemovitostmi. Situace je doprovázena zkreslením oficiálních statistik. Pozn. -- Přeloženo z anglického originálu.
Plný text dostupný z: http://halshs.archives-ouvertes.fr/FMSH-WP/halshs-00874077
D. Riedel, F. Specht, P. Thelen
Lohnkostenvorteil Ost
Výhoda mzdových nákladů na východě Německa
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 139 (23.7.2014), S. 8
Na východě Německa je hodinová cena práce i po 25 letech stále nižší než na západě (23,45 eur/31,94
eur), nové německé země z této výhody však příliš neprofitují: východ Německa opouští mnoho
pracovních sil ve věku 18-30 let, což sice snižuje nezaměstnanost, současně s tím ale klesá
konkurenceschopnost. Jako historický původce tohoto stavu je označena privatizační strategie správy
Treuhand a také staré dluhy z období NDR. I přes průběžný dobrý růst po znovusjednocení dosahuje
průmysl na východě pouze 16procentního podílu na hospodářském výkonu (celostátní průměr je 23 procent) na západě Německa sídlí většina podniků kótovaných na burze a všechny velké koncerny (DAX).
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Ministerstvo financí v odhadech nešetří optimismem
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 146 (29.7.2014), s. 4
K závěrům nejnovější makroekonomické predikce ministerstva financí pro r. 2014 a 2015. Odhad
růstu ekonomiky v letošním roce se zvýšil na 2,7%, pozvolný růst se očekává i v roce příštím. Dále
k odhadovanému vývoji dalších makroekonomických ukazatelů ČR.
compiled by Julia Wörz ... [et al.]
Outlook for selected CESEE countries : moderate but firming growth
Výhled pro vybrané státy střední, východní a jihovýchodní Evropy : nevelký ale posilující růst
Focus on European economic integration, Vol. 2014, No. 2, p. 40-49
Charakteristika makroekonomického výhledu regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a
růstové dynamiky jednotlivých zemí regionu (Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko a Rusko) do roku 2016. Pro Českou republiku je odhad růstu 2,5% v roce 2014, 2,7%
v roce 2015 a v roce 2016 dokonce 3,3%. Autoři nejprve rozebírají faktory, které mají v následujícím
období přispět k hospodářskému oživení regionu (zejména růst exportu a soukromá spotřeba), dále se
věnují významnému nárůstu rizik s ohledem na situaci v Rusku a na Ukrajině. Následně podrobněji
analyzují očekávaný hospodářský vývoj v jednotlivých zemích a upozorňují na odlišnosti mezi
zkoumanými zeměmi. V Rusku se předpokládá zpomalení růstu a růst rizik v návaznosti na krymskou
krizi. - Pozn. -- Současnou hospodářskou situaci zpracovává příspěvek Developments in selected
CESEE countries: economic recovery increasingly driven by domestic demand na s. 8-39.
Deutsche Bundesbank
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen für die Jahre
2014 und 2015 mit einem Ausblick auf das Jahr 2016 = Outlook for the German economy –
macroeconomic projections for 2014 and 2015 and an outlook for 2016
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2014 a 2015 a
výhled pro r. 2016
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 6, S. 11-30
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 6, p. 11-29
Příspěvek nejprve charakterizuje aktuální stav německého hospodářství a hlavní faktory, které ho
ovlivnily na konci r. 2013 a na počátku r. 2014. Dále seznamuje s hlavními předpověďmi vývoje
globálního hospodářství a německé ekonomiky na léta 2014 a 2015 se zaměřením na oblast
mezinárodního obchodu, směnných kurzů, cen komodit a vývoje úrokových měr. Rozebírá
makroekonomické odhady německého hospodářství do r. 2016, růst státních investic a soukromé
i veřejné spotřeby, zvyšování exportu a stavebnictví v oblasti rezidenčního bydlení. Zvláštní pozornost
je věnována krátkodobé predikci vývoje trhu práce, snižování nezaměstnanosti, dynamice nákladů
práce a ceny práce, veřejným financím a snižování jejich deficitu. V závěru jsou posuzována rizika
predikovaného vývoje. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.
Simon Weiss, Mathias Hennemann, Andreas Hoffjan
Praxis der Preisbildung von öffentlichen Aufträgen im Mittelstand : empirische Erkenntnisse
und Handlungsempfehlungen
Praxe cenotvorby veřejných zakázek na úrovni středních podniků : empirické poznatky a
doporučené postupy
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 26, S. 1441-1446
Úkolem veřejného cenového práva v Německu je prosazování tržní cenotvorby v oblasti veřejných
zakázek, zasahuje tedy do volné cenotvorby mezi zadavatelem a dodavatelem zakázky. Tyto předpisy
nejsou příliš známé, v praxi jsou potíže s jejich aplikací a na malé a střední podniky kladou značné
požadavky (což vede např. k nedostatkům v dokumentační povinnosti). Autoři rozebírají jednotlivé
problémové okruhy a navrhují zjednodušující postupy, které by ulevily nejen podnikům-dodavatelům,
ale veřejným zadavatelům. - Pozn.

21

Dokumentace českého a zahraničního tisku
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

Tereza De Castro, Věra Formanová
Regionální politika Evropské unie a Číny
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 2, s. 85-95
Příspěvek nastiňuje hlavní trendy v oblasti regionální politiky Evropské unie a Číny a rozebírá
odstraňování regionálních ekonomických a sociálních disparit v těchto zemích. Autorky nejprve
poskytují úvod do dialogu mezi EU a Čínou v oblasti regionální politiky, dále charakterizují historický
vývoj, základní principy, finanční rámec, institucionální rámec a prioritní oblasti podpory regionální
politiky samostatně pro regionální politiku EU a pro regionální politiku Číny. Závěr pak přináší
srovnání jednotlivých regionálních politik, identifikaci podobných oblastí zájmů a s tím související
prostor pro možné sdílení zkušeností. - Pozn.
Malte Buhse
Teuer, dreckig, ungerecht
Drahý, nečistý, nespravedlivý
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 147 (4.8.2014), S. 11
Celosvětová praxe dotovaných cen benzínu (Venezuela, Nigérie, Rusko, Čína atd.) často není jen
vysloveným plýtváním rozpočtovými zdroji, ale podílí se i na zhoršování klimatu. Autor se zabývá
důvody (zavádění a udržování) dotačních systémů, přestože většinou z nich neprofitují ti skutečně
nejchudší, a přimlouvá se za cílené podpůrné programy či přímé příplatky pro nízkopříjmové skupiny.
Flore Bouvard, Samuel Delepierre, Marie Magnien
The global economy in the spring of 2014 : stronger growth, but new risks
Světová ekonomika na jaře 2014 : silnější růst doprovázený novými riziky
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 126, p. 1-8
Autoři dokumentují posilování růstu a postupné oživování v rozvinutých ekonomikách od konce
r. 2013, poukazují na rozdíly v růstu a jeho dynamice mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami
i v rámci eurozóny. K dalším trendům patří zpomalování hospodářského růstu v zemích BRICS a
v Turecku. Dále se věnují očekávanému vývoji globálního růstu, prognóze budoucího růstu eurozóny,
odhadům vývoje světového obchodu a rizikům ohrožujícím postupné zlepšování globální hospodářské
situace.
The power and the glory : Mexico´s reforms
Moc a sláva : mexické reformy
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8894, p. 43-44
Cizinci se nadchli pro reformy prezidenta Enrique Pena Nieta. Mexičané jsou však ostražití.
Jan Brodec, Ondřej Trnka, Martin Bulušek
Veřejné podpory podle nových pravidel
Právní rádce, Sv. 2014, č. 8, s. 50-56
Modernizace státní podpory v EU, výhledové změny v oblasti veřejných podpor vyplývající z citovaných
dokumentů Evropské komise; pojem veřejná podpora (příp. státní podpora), právo veřejných podpor
(příp. právo státních podpor), definiční znaky veřejné podpory, zvýhodnění podniku či odvětví,
narušení soutěže, společné zásady pro posuzování slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem,
blokové výjimky. Podpora de minimis, přezkum nařízení de minimis. Modernizace procedurálního
nařízení. V infoboxu přehled změn nejdůležitějších předpisů v oblasti práva veřejných podpor.
Friedrich Sell
Wie viel Ungleichheit ist nötig?
Jak mnoho nerovnosti je zapotřebí?
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 33, S. 34
Mnoho lidí pociťuje averzi vůči velkým rozdílům v příjmech a majetku, na druhou stranu však
absolutní rovnost také odmítají. Autor vysvětluje, že sociální tržní ekonomika může být stabilní jedině
tehdy, pokud připustí alespoň minimální míru rozdílnosti (přílišné rovnostářství poškozuje
hospodářský růst). Neférová rovnost, stejný plat za stejnou práci, stejný plat za stejný výkon.
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Informatika. Počítače
Till Hoppe
Schutzwall gegen Hacker
Ochranný val proti hackerům
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 158 (19.8.2014), S. 8-9
Digitální agenda německé vlády; avizovaný německý zákon o bezpečnosti IT má docílit vysoké
standardy ochrany systémů IT především u citlivých odvětví - resp. provozovatelů kritické
infrastruktury (energetika, IT, doprava, zdravotnictví, zásobování vodou a potravinami, sektor financí).
Prověrku ochrany systémů by podniky měly prokazovat každé dva roky, konkrétní bezpečnostní
standardy nebude stát určovat (pouze schvalovat). Kriticky je vnímáno vynětí z povinnosti
bezpečnostních standardů v případě provozovatelů státní infrastruktury (důvodem je např. zdlouhavý
schvalovací proces), ačkoliv "právě stát je největším správcem kritické infrastruktury".

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Anne Grüttner, Gerd Höhler
Das Erbe der Diktatoren
Dědictví diktátorů
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 30, S. 36-38
Španělsko, Portugalsko a Řecko patří v západní Evropě k nejmladším demokraciím, jejich společným
historickým specifikem je vláda diktatury. Tyto země byly po přijetí eura konfrontovány zděděnými
infrastrukturálními nedostatky a výrazně se podílely na společných problémech eurozóny - autoři se zaměřují
na výchozí hospodářské a politické rozdíly v jihoevropských státech, které předcházely krizi eura.
Ángel Estrada, Jordi Galí, and David López-Salido
Patterns of convergence and divergence in the euro area
Modely konvergence a divergence v eurozóně
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 4, p. 601-630
Studie zjišťuje rozsah makroekonomické konvergence a divergence mezi státy eurozóny v období
1999-2012 a studuje úlohu, kterou v tomto vývoji mohlo hrát sdílení společné měny. Analýza se
zaměřuje na rozdílnou výkonnost jednotlivých zemí prostřednictvím čtyř proměnných - míry
nezaměstnanosti, míry inflace, relativních cen a nerovnováh běžného účtu. Jako kontrolní vzorek při
posuzování eura jako konvergenčního faktoru autoři použili údaje o vyspělých zemích mimo eurozónu
a data za období před vznikem EMU. - Pozn.
Jiří Malý
Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU : důsledky pro soudržnost Evropské unie a eurozóny
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 2, s. 3-16
K problematice měření a hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik a k důsledkům přetrvávání a
prohlubování rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členy eurozóny. Autor se nejprve věnuje
definování pojmu konkurenceschopnost státu, metodice jejího měření a hodnocení a uvádí nejznámější
souhrnná multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik (Global competitiveness
index, World competitiveness scoreboard, aj.). Dále charakterizuje úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti
v USA a hodnotí strategie konkurenceschopnosti EU a jejich výsledky (Lisabonská strategie, Strategie
Evropa 2020). Následně rozebírá vývoj a rozdíly v konkurenceschopnosti mezi členskými státy EU vedoucí
k vzniku makroekonomických nerovnováh a k rozdílům v makroekonomickém vývoji mezi členskými
zeměmi měnové unie. -- K tématu konkurenceschopnosti v eurozóně také viz příspěvek na s. 27-33.
V Litvě se bude od příštího roku platit eurem
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 138 (17.7.2014), s. 5
Stručná informace ke skutečnosti, že Litva se v roce 2015 stane devatenáctou zemí eurozóny,
definitivní schválení ze strany EU se očekává 23.7.2014. Eurem se tak bude platit ve všech
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pobaltských republikách, litevská vláda se rozhodla pro tento ekonomicky a politicky strategický krok
jako poslední po Estonsku (2011) a Lotyšsku (2014).

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Tom Coyle ... [et al.]
Analysis of current customs practices in the United States and a proposed model for world class
Customs
Analýza současných celních postupů v USA a návrh modelu pro celní postupy
World customs journal, Vol. 8 (2014), No. 1, p. 71-85
Autoři analyzují současné celní postupy v USA a navrhují model, jak by celní postupy měly probíhat
ideálně (snaha zabránit ilegálnímu obchodu a zároveň zbytečně nebránit toku legálního zboží). Model
zahrnuje šest oblastí: infrastrukturu, procedury, technologie, časové hledisko, náklady, poslání. Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na usnadnění obchodu.
Ausgepackt : Körperschmuggler am Flughafen Frankfurt
Vybaleno : pašeráci na letišti ve Frankfurtu
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11 (2014), Nr. 4, S. 4-6
V článku je ukázán na fiktivním případu postup německých celníků při odhalování osob zapojených
do nelegálního obchodu s drogami na letištích (konkrétně odhalování osob, které pašují drogy v těle).
Marie Prochásková
Celní a daňové příjmy za 1. pololetí
Clo-douane, Sv. 48, (2014) č. 7-8, s. 6-7
Přehled celních a daňových příjmů Celní správy ČR k 30. 6. 2014 a jejich porovnání se stejným
obdobím roku 2013. V porovnání s 1. pololetím roku 2013 došlo k nárůstu celkových příjmů. Nejvyšší
podíl na příjmech tvoří vnitrostátní spotřební daně. U inkasa spotřebních a ekologických daní a příjmů
z dovozu došlo k nárůstu, naopak v oblasti dělené správy došlo k mírnému poklesu příjmů.
John E. Mein
Customs-private sector partnership : not just wishful thinking
Partnerství celního a soukromého sektoru : více než zbožné přání
World customs journal, Vol. 8 (2014), No. 1, p. 129-136
Autor zdůrazňuje význam spolupráce celního a soukromého sektoru pro usnadnění zahraničního
obchodu. Ukázán je příklad z Brazílie - na konci 90. let bylo zjištěno, že konkurenceschopnost
brazilských podniků brzdí dlouhé dodací lhůty, přičemž později se prokázalo, že v 9 z 10 případů byl
na vině proces celního řízení. V roce 2004 vznikla Aliance pro modernizaci brazilského zahraničního
obchodu (Procomex) jako iniciativa soukromého sektoru se záměrem spolupracovat s vládou na
modernizaci celního řízení. V článku jsou dále popsány kroky, které již byly vykonány a poznatky
získané z celého procesu. - Pozn. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na usnadnění
obchodu.
Katerina Tosevska-Trpcevska
Effects of the implementation of single window and simplified customs procedures in the
Republic of Macedonia
Účinky zavedení systému single window a zjednodušených celních postupů v Makedonii
World customs journal, Vol. 8, (2014), No. 1, p. 51-62
Autorka popisuje zavedení dvou opatření usnadňujících obchod v Makedonii - systému "single
window" a zjednodušených celních postupů a dále analyzuje jejich účinky. Systém single window byl
ze strany podniků přijat pozitivně, došlo k úspoře času i lidských zdrojů. Také zavedení
zjednodušených celních postupů se ukázalo jako úspěšné, v porovnání s běžnými celními postupy se
snížily hodnoty všech zkoumaných indikátorů (průměrný počet dokumentů, počet podpisů, čas, výše
nákladů). Výzkum potvrzuje, že zavedení opatření usnadňujících obchod je nezbytné pro
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konkurenceschopnost makedonských podniků při zahraničním obchodu. - Článek je součástí čísla
tematicky zaměřeného na usnadnění obchodu.
Corey L. Norton
Five ways to get in trouble buying from the United States
Pět způsobů, jak se dostat do problému při nakupování ve Spojených státech
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 6, p. 267-271
Mnoho druhů zboží z USA podléhá vývozní kontrole Spojených států. Omezení by měli mít na paměti
nejen zákazníci z USA, ale i zahraniční zákazníci - pokuty za porušení předpisů mohou dosahovat až
výše několika set tisíc dolarů. Mezi základní oblasti, ve kterých je možné se dostat do problému, patří
například distribuce zboží subjektům vyskytujícím se na seznamu zakázaných osob, obcházení
embarga uvaleného na obchodování s určitými zeměmi či porušení omezení při výrobě zboží mimo
území USA za pomoci součástek pocházejících ze Spojených států. - Pozn.
Leon Kanters
Friday the 13th or, how to classify 'parts and accesories' in the European Union
Pátek třináctého aneb jak klasifikovat "díly a příslušenství" v Evropské unii
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 6, p. 280-282
Veškeré podniky dovážející či vyvážející zboží jsou povinny označit zboží kódem (tzv. customs
commodity code). Tento kód se používá nejen pro celní účely, ale i pro účely DPH, pro statistická
šetření či k určování obchodní politiky. Klasifikace (tzv. Kombinovaná nomenklatura) je však v mnoha
případech nejednoznačná. V článku jsou použity pro ilustraci příklady koní a motorových vozidel.
Ještě složitější situace nastává u dílů a příslušenství. Posouzení bývá v těchto případech mnohdy
subjektivní. Díky judikatuře Soudního dvora Evropské unie se však situace pomalu vyjasňuje. - Pozn.
Michal Kubát
Modernizace v mezičase
Clo-douane, Sv. 48, (2014) č. 6, s. 3, 8-9
Článek hodnotí reorganizaci celní správy, ke které došlo k 1. 1. 2013 (přechod na dvoustupňovou
organizační strukturu). Autor se vyjadřuje k několika bodům (sjednocení výkonu hlavních agend;
celostátní centralizace vydávání povolení ručitele a užívání souborné jistoty na jednom útvaru; snížení
administrativy pro žadatele o povolení; komunikace a konzultace problémů s jednou odpovědnou
osobou v rámci územní působnosti CÚ; krajská centralizace správy příjmů) a popisuje a posuzuje, zda
a jak byly dané body naplněny.
Václav Vlk, Markéta Nešetřilová
Organizační složky v ČR
Právní rádce, Sv. 2014, č. 8, s. 46-47
Výkladové nejasnosti z titulu zrušení obchodního zákoníku k 1. 1. 2014, které se týkají podnikání
zahraničních právnických osob (PO) v ČR (povinnost zápisu do českého obchodního rejstříku);
dvoukolejnost úpravy zahraničních PO. Zvýhodnění unijních PO oproti českým PO. K existenci
organizační složky dříve založené zahraniční PO po 1. 1. 2014 (dle NOZ změna organizační složky
zahraniční PO v odštěpný závod zahraniční PO). -- Autor se v komentáři vrací i k příspěvku "Co nově
(ne)zapsat do obchodního rejstříku?" viz Právní rádce, č. 3 ze 14. 3. 2014, s. 24-29.
Drahomíra Dubská
Oslabená měna firmám pomohla : vývozcům rostou ceny víc než dovozcům, rizika daná vysokou
dovozní náročností Česka se nenaplnila
Euro, Sv. 2014, č. 29, s. 52-53
Autorka na základě statistických dat analyzuje dopad měnové intervence a oslabení koruny z listopadu
2013 na výsledky českého zahraničního obchodu, průmyslu a exportérů. Zdůrazňuje předstih
dynamiky vývozních cen nad dovozními, posilování nominálního přebytku obchodní bilance i zisků
firem s významnou dovozně-vývozní orientací a zvyšující se podíl tuzemských obchodů v eurech.
Rozebírá také, jak exportéři s výhodou slabé měny naložili, a upozorňuje na nárůst provozních zisků
ve zpracovatelském průmyslu.
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Daniel Deyl
Peking navyšuje sázky : ve snaze omezit finanční vliv USA a jejich spojenců se Čína zasazuje
o vznik rozvojové banky, v níž bude mít hlavní slovo
Euro, Sv. 2014, č. 28, s. 31-33
Ke snahám Číny o převzetí významnější role ve světové ekonomice a k posilování jejího
ekonomického vlivu na Západ. Nově vznikající Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), do které
Čína vloží sto miliard dolarů a kterou hodlá řídit, by měla vytvořit protiváhu především Světové bance
a Asijské rozvojové bance. Svým vkladem v AIIB Čína předčí i svůj očekávaný vklad do připravované
rozvojové banky bloku BRICS ve výši 41 miliard dolarů.
Richard Pomahač
Soudní dvůr EU: účinky cenového deštníku
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 7-8, s. 235-237
Problematika kartelových dohod, účinky cenového deštníku, ohrožení účinnosti čl. 101 SFEU
(Smlouvy o fungování EU); rozsudek Soudního dvora EU vč. odůvodnění ve věci C-557/12 Kone AG
a spol. v. ÖBB-Infrastruktur AG (přípustnost rakouské právní úpravy), judikatura Manfredi.
by Robin Harding, Joseph Leahy and Lucy Hornby
Taking a stand : emerging economies
Zaujmout postoj : rozvíjející se ekonomiky
Financial Times, Vol. 2014, No. 38599 (17.7.2014), p. 7
Představitelé pěti velkých a dynamicky rostoucích zemí skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína,
Jihoafrická republika) na summitu v brazilské Fortaleze podepsali dohodu o vytvoření nové rozvojové
banky a společného rezervního fondu. Kritici varují, že skupinu spojuje spíše frustrace než sdílené ideje.
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/875d6570-0cc6-11e4-bf1e-00144feabdc0.html?
siteedition=intl#axzz38BFhECp3
Jana Kovářová
Teorie pásma volného obchodu jako možné formy budoucí spolupráce Evropské unie s USA
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 56-71
Teoretický pohled na liberalizaci zahraničněobchodních vztahů mezi EU a USA na bázi regionální
ekonomické integrace. Autorka se věnuje teorii pásma volného obchodu a ilustruje ji na příkladu
Evropské unie a USA. Prostřednictvím modelového příkladu se zaměřuje na efekt tvorby obchodu a
efekt odklonu obchodu při vytvoření pásma volného obchodu, dále na pravidla původu zboží, pravidlo
podstatné přeměny, pravidlo změny celního zařazení, přidanou hodnotu a na pravidlo specifického
procesu. Následně seznamuje s odhady praktických dopadů vytvoření pásma volného obchodu mezi
EU a USA pomocí obecného rovnovážného modelu. - Pozn.
Clifford Sosnow, Peter Kirby, Sean Stephenson
The Canada-European comprehensive free trade agreement and the mining sector : key issues
and opportunities
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU a těžební sektor : klíčové
otázky a příležitosti
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 6, p. 253-259
Článek popisuje Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (Comprehensive Economic and Trade
Agreement, CETA) uzavřenou mezi Kanadou a EU, konkrétně její kapitoly týkající se zboží, služeb,
mobility práce, investic a životního prostředí včetně vlivu smlouvy na těžební průmysl. Poté, co
smlouva vstoupí v platnost, dojde k odstranění prakticky všech cel na kanadské zboží i na evropské
zboží vstupující do Kanady. Kanadští výrobci by se však mohli dostat do problému s označováním
původu zboží vzhledem k možnému nedostatku součástek a surovin pocházejících přímo z Kanady
(Kanaďané využívají ve velké míře součástky z USA). Evropští investoři v Kanadě v těžebním
průmyslu budou mít snazší podmínky (úprava Investment Canada Act, Non-Resident Ownership
Policy in the Uranium Mining Sector, aj.). - Pozn.
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Christian Pitschas
The new EU Tobacco Products Directive in the light of TRIPS : trademarks and the protection
of public health
Nová tabáková směrnice EU ve světle TRIPS : ochranné známky a ochrana veřejného zdraví
Global trade and customs journal, Vol. 9, (2014) No. 7/8, p. 356-369
V nedávné době byla v EU přepracována tzv. tabáková směrnice (Tobacco Products Directive, TPD),
která se bude vztahovat na dovoz tabákových výrobků a dotkne se také obchodu mezi EU a dalšími
členskými státy WTO. Tabáková směrnice ovlivňuje významným způsobem značení tabákových
produktů. Směrnice by správně měla být v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv duševního
vlastnictví (TRIPS). Autor nejprve komentuje ustanovení TPD o označování tabákových výrobků
(zdravotní varování, zákaz použití určitých prvků při propagaci) a jeho efektivitu a dále se soustřeďuje
na to, zda jsou ustanovení TPD o označování kompatibilní s TRIPS. Podle článku 8.1 TRIPS mohou
členské státy WTO přijímat opatření nezbytná k ochraně veřejného zdraví, zároveň ale musí být tato
opatření nezbytná a v souladu se standardy na ochranu duševního vlastnictví podle TRIPS. V souvislosti
s tím autor zpochybňuje zmíněná ustanovení TPD: nové požadavky na označování mohou vést ke
snížení cen tabákových výrobků a tím vést k nárůstu kouření, ačkoli je cíl směrnice opačný. Účinnost
většího písma varovného nápisu a použití varovného obrázku nebyla vědecky dokázána, není proto splněn
požadavek "nezbytnosti" podle TRIPS. Autor dochází k závěru, že ustanovení TPD o označování
tabákových výrobků porušují TRIPS. - Pozn.
Ewa Gwardzińska
The role of customs brokers in facilitating international trade
Role celních brokerů v usnadňování mezinárodního obchodu
World customs journal, Vol. 8 (2014), No. 1, p. 63-70
Autorka zkoumá roli celních brokerů (poradců) v EU a v Polsku v souvislosti s měnící se legislativou.
Dochází k závěru, že díky elektronizaci celního prostředí se potřeba celních poradců snižuje, přesto
však tato profese pravděpodobně nevymizí. Celní poradce by měl být odborníkem nejen v celní
problematice, ale také v jiných oblastech (mezinárodní obchod, finanční operace, bezpečnost, aj.). Pozn. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na usnadnění obchodu.
Martin Tlapa, Marek Svoboda
Transatlantická dohoda: výzvy a příležitosti pro Českou republiku
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 2, s. 34-58
Problematika transatlantické hospodářské spolupráce a liberalizace vzájemných obchodních a investičních
vztahů mezi EU a USA. Podrobněji k okolnostem zahájení jednání o bilaterální dohodě o volném
obchodu označované jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), k charakteristice
vzájemného obchodu ČR a USA a příležitostem pro českou ekonomiku. Dále autoři rozebírají cíle
TTIP a jeho očekávané dopady u celních sazeb mezi USA a EU, na regulatorní a netarifní překážky,
na překážky v oblasti obchodu službami, následně v oblasti ochrany investic, ochrany duševního
vlastnictví a veřejných zakázek. Charakterizují dopady na HDP a zaměstnanost, harmonogram a
politické perspektivy i přínosy případné dohody o TTIP. - Pozn.
Julian Würtenberger
Zur Zukunft der FKS
K budoucnosti FKS
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11 (2014), Nr. 4, S. 8-9
Rozhovor s Julianem Würtenbergerem, vedoucím oddělení Cla a spotřební daně německého ministerstva
financí, k příležitosti desetiletého výročí existence oddělení Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS).
V článku jsou hodnoceny dosavadní úspěchy FKS v boji proti práci na černo a hovoří se také
o budoucnosti oddělení - plánované reorganizaci od října 2014 a o nových úkolech od ledna 2015
(kontrola dodržování zákonné minimální mzdy). -- Další článek k tématu je na str. 7.
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Podnik a podnikání
John P. Weche Gelübcke
Auslandskontrollierte Unternehmen in Deutschland: Performanceunterschiede und
Übernahmeeffekte
Podniky v Německu kontrolované ze zahraničí: rozdíly ve výkonnosti a efekty převzetí podniku
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2014, Nr. 6, S. 369-372
Úvod k problematice podniků kontrolovaných ze zahraničí uvádí základní údaje o významu a roli
těchto podniků v německé ekonomice a nevyhýbá se ani negativnímu pohledu, který tento sektor vyvolává
(ohrožení německé konkurenceschopnosti či důvody ke změně německého zákona o zahraničních
ekonomických vztazích). Prezentované ekonometrické vyhodnocení kontrolních vztahů v podniku vychází
z nové databáze resp. úřední podnikové statistiky, která umožňuje identifikaci od roku 2007 (např.
kontrolu z hlediska: jiné institucionální jednotky, vlastního vedení podnikové skupiny, nezávislé
jednotky, původu kontrolní jednotky či její právní formy). Tyto informace naplňují požadavky
nařízení ES č. 716/2007 o srovnatelných statistikách podniků kontrolovaných ze zahraničí - tzv. FATS
(Foreign AffiliaTes Statistics). V prezentovaných analýzách byly kombinovány informace o podnikových
propojeních s dalšími šetřeními statistických úřadů. - Pozn.
Žofia Šuleková
Návrh smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (SUP)
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 7-8, s. 216-220
SUP, společnost s ručením omezeným s jedním společníkem (založená na bázi harmonizace
vnitrostátních právních úprav v EU); k důvodům zrušení původně plánované evropské soukromé
společnosti (Societas Privata Europea). Možné alternativy SUP vyplývající z Návrhu směrnice o s.r.o.
Obsah návrhu směrnice, podmínky založení a vzniku SUP, majetkový substrát a ochrana věřitelů
(odklon od institutu základního jmění a jeho garanční funkce), správa a řízení SUP. Přijímání Návrhu
směrnice z pohledu české a slovenské legislativy. - Pozn.

Pojišťovnictví. Sociální péče
Michela Coppola and Christina Benita Wilke
At what age do you expect to retire? : retirement expectations and increase in the statutory
retirement age
V kolika letech předpokládáte, že půjdete do důchodu? : vyhlídky na starobní důchod a
zvyšování zákonného věku odchodu do důchodu
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 2, p. 165-188
Autorky analyzují význam zvyšování zákonného věku odchodu do starobního důchodu pro chování
jednotlivců ohledně jejich očekávaného důchodu. Vyhlídky na starobní důchod ovlivňují další
významná rozhodnutí těchto osob, jako je např. nabídka práce, zapojení do (dalšího) vzdělávání, úspory
a investice. Nejprve seznamují s německým systémem veřejných penzí a jeho změnami z r. 2007, kdy
byl v Německu uzákoněn postupný nárůst důchodového věku ze 65 let na 67 let. Dále prostřednictvím
dat z průzkumu německých domácností (SAVE - Savings and old-age provisions in Germany) za
období 2005-2009 empiricky analyzují změny v subjektivních předpokladech ohledně starobního
důchodu v daném období a odhadují dosah penzijní reformy z r. 2007 na tyto změny. Analýza je
zaměřena na skupinu obyvatel narozených po r. 1963, jejichž zákonný věk odchodu do důchodu je
nyní 67 let. - Pozn.
Martin Kölling
Der Herr über Japans Renten
Vládce nad japonskými důchody
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 150 (7.8.2014), S. 30-31
Majetek japonského státního penzijního fondu GPIF sice přesahuje 126 mld. jenů (cca 900 mld. eur) a
činí čtvrtinu HDP, jeho správu však lze charakterizovat jako maximálně úspornou. Investiční strategie,
portfolio, výnosy. Takahiro Mitani.
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Raymond Van der Putten
Epargner pour la retraite
Spoření na důchod
Conjoncture, No. 7-8 (2014), p. 16-26
S prodlužujícím se věkem a stárnoucí populací ve vyspělých státech se některé tyto státy snaží
provádět důchodové reformy. Autor se zabývá schématy, ve kterých je soukromé důchodové spoření
daňově zvýhodněno (tzv. "produits d'epargne-retraite a la fiscalité favorable", nebo také "tax favoured
retirement schemes") a tím, do jaké míry mohou tyto systémy poskytovat dlouhodobé řešení. Nejprve
jsou prezentovány dlouhodobé vyhlídky různých důchodových systémů, dále jsou zkoumány
rozpočtové náklady daňově zvýhodněných schémat, v závěru je poté diskutován možný vliv na
finanční trhy a hospodářský růst a návrhy možných opatření. Součástí článku je příklad německé
důchodové reformy (tzv. Riesterova reforma). - Pozn.
Silvie Kratochvílová
Ministři zatím neznají roli obcí při zajišťování sociálního bydlení
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 7, s. 36
Vybrané aspekty problematiky zabezpečení sociálního bydlení v ČR; různé pohledy na potřebnost
zákona o sociálním bydlení. -- Koncepci prostupného obecního bydlení a zvýhodněným obecním
nájemním bytům se věnují další příspěvky na s. 37 a 38.
Martina Jiránková, Eliška Kačírková
Sociální systém Číny
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 2, s. 96-103
Příspěvek představuje širší ekonomické souvislosti čínského sociálního systému a uvádí některé
změny tohoto systému přijaté v r. 2011. Přináší pohled na sociální politiku v Číně, na přijetí zákona
o sociálním zabezpečení a charakterizuje reformu sociálního systému prostřednictvím vybraných typů
sociálního pojištění (důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění). - Pozn.
Manuel Kallweit, Anabell Kohlmeier
Zusatzbeiträge in der Gesetzlichen Krankenversicherung : Weiterentwicklungsoptionen und
ihre finanziellen sowie allokativen Effekte
Dodatečné navyšování příspěvků v zákonném nemocenském pojištění : možnosti dalšího vývoje
a jejich finanční jakož i alokační efekty
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Jg. 234, (2014) Nr. 4, S. 490-517
Zákonné nemocenské pojištění v Německu sice v současnosti vykazuje přebytek, autor však s odkazem
na demografické změny a technický pokrok v medicíně upozorňuje na pravděpodobný značný nárůst
výdajů zákonné nemocenské pokladny. Rozebírá jednotlivé možnosti a efekty financování zvýšením
příspěvku na nemocenské pojištění (procentní, paušální atd.) a zohledňuje i efekt zaměstnanosti a
růstu pro období let 2015-2060. - Pozn.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Wolfgang Kleinebrink
Altersbefristung nach neuem Recht
Pracovní poměr po dosažení zákonného důchodového věku podle nového práva
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 26, S. 1490-1493
Novela německého sociálního zákoníku poprvé umožňuje od 1. 7. 2014 plynulé pokračování
pracovního poměru i po dosažení zákonného důchodového věku; předpoklady aplikace nového
předpisu. - Pozn.
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M. Buchenau ... [et al.]
Der Kampf gegen die E-Mail-Flut : die Mail macht Urlaub
Boj se záplavou e-mailů : e-mail na dovolené
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 156 (15.8.2014), S. 1, 16-17
Ve velkých německých podnicích se mění zvyklosti ohledně dosavadní nepřetržité dosažitelnosti
zaměstnanců po pracovní době, o víkendech či během dovolené. Úpravy interních směrnic ve velkých
firmách zbavují zaměstnance povinnosti v tomto čase číst e-maily, příp. na ně odpovídat, nově se
uplatňuje i praxe automatického mazání došlé pošty během dovolených, což má zaměstnance ochránit
před přívalem doručených dopisů po návratu do práce (a zbavit je tak přílišné emocionální zátěže).
Čtení a vyřizování elektronické pošty zabírá značnou část pracovní doby, proto ve firmách volí jiné
formy zprostředkování potřebných/aktuálních informací. Mail on Holiday, Smartphone-Policy.
Norbert Häring
Die Löhne müssen rauf
Mzdy se musí zvýšit
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 138 (22.7.2014), S. 14
Německá Bundesbank, která doposud nabádala odborové svazy ke mzdové zdrženlivosti, usiluje
o prosazení vyšších mezd. Autor popisuje neobvyklou situaci, kdy "se inflace tvrdošíjně drží pod
cílovou hodnotou", protože Německo i se zbytkem Evropy přešlo na režim mzdového uskromňování.
Vysvětluje účinky mzdové stagnace na cenovou konkurenceschopnost, resp. na konkurenceschopnost
ostatních členů EU vůči Německu. V mnoha z těchto zemí se vývoj mezd orientuje podle produktivity
a také zde zažili i extrémní zvýšení nezaměstnanosti - nepoměr v konkurenceschopnosti narostl až
k hranici, kdy ohrožuje samotnou existenci EU. -- Tématu se obsáhleji věnuje i příloha viz
Handelsblatt, č. 141 z 25. července 2014, s. 44-53 a také příspěvky viz Auszüge aus Presseartikeln,
č. 33 ze 6. srpna 2014, s. 3-6.
Thibault Mercier
Espagne: le défi de l'emploi
Španělsko: výzva na trhu práce
Conjoncture, No. 6 (2014), p. 23-41
K tématu vysoké nezaměstnanosti v důsledku ekonomické krize ve Španělsku. Vývoj na trhu práce
před krizí a od počátku krize (2007); určení míry strukturální nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti
nezvyšující tempo inflace a míry nezaměstnanosti nezvyšující mzdové sazby (NAIRU a NAWRU);
vnitřní a vnější rovnováha. - Pozn.
Barbara Gillmann
Gleiche Arbeit, ungleicher Lohn
Stejná práce, nerovný plat
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 145 (31.7.2014), S. 6-7
Platová kultura v Německu a EU, k faktorům platové nerovnosti mužů a žen v Německu; kvóta
částečných úvazků žen/mužů.
Milan Podhrázký
K posuzování nelegální práce (znaky závislé práce)
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 7-8, s. 58-59
Kritéria odlišení závislé práce od jiných ekonomických aktivit (např. mezilidské výpomoci); komentář
k rozhodnutí NSS, jež se zabývá podstatou definice pojmu závislá práce a rozebírá podrobně
jednotlivé znaky, které pro závislou práci vyplývají z pracovněprávních předpisů.
Tom Krebs and Martin Scheffel
Macroeconomic evaluation of labor market reform in Germany
Makroekonomické zhodnocení reformy pracovního trhu v Německu
IMF Economic Review, Vol. 61, (2013) No. 4, p. 664-701
V letech 2003-2005 přijala německá spolková vláda řadu dalekosáhlých opatření směřujících ke
změnám v oblasti pracovního trhu a nezaměstnanosti nazývaných Hartzovy reformy. Opatření
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obsažená v zákonu Hartz IV, která byla realizována od ledna 2005, vyústila ve výrazné snížení
podpory v nezaměstnanosti pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných. Autoři příspěvku vyvinuli
makroekonomický model, jehož pomocí simulují dopady Hartzových reforem (zaměřují se zvláště na
Hartz IV) na německý trh práce. Zjišťují, nakolik je pozorovaný pokles míry nezaměstnanosti
v období 2005-2012 trvalým snížením nezaměstnanosti, které se dá přisoudit Hartzovým reformám.
Dále analyzují následky pro výši reálných mezd a hospodářský růst a zjišťují, jak jsou případné
přínosy a ztráty distribuovány mezi různými skupinami pracujících (zaměstnaní, krátkodobě
nezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní). Hledají také odpověď na otázku, jakou měrou přispěly
zkoumané reformy k dobré výkonnosti německého pracovního trhu během Velké recese. - Pozn. -Úspěšné německé politice zaměstnanosti se věnuje i následující článek na s. 702-729.
Zdeněk Schmied
Novelizace zákoníku práce k 1.1.2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem.2. část
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 27-32
Příspěvek pokračuje shrnutím dalších okruhů změn, které do zákoníku práce přinesla novela
provedená zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva hmotného. Podrobněji k právnímu jednání v pracovněprávních vztazích, k neplatnosti
právního jednání a jejím následkům; k procesu uzavírání smluv a předsmluvní odpovědnosti stran,
k návrhu na uzavření smlouvy a k jejímu obsahu a formě, k uzavírání pracovněprávních smluv a
dohod a k příslibu zaměstnání. Dále k některým občanskoprávním institutům použitelným přímo nebo
s určitou modifikací v pracovněprávních vztazích a k dalším institutům, jejichž použití v pracovněprávních
vztazích je zákoníkem práce vyloučeno nebo omezeno. -- Pokračování z č. 1/2014.
Stát při kurzarbeitu proplatí 30 procent výdělku
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 162 (20.8.2014), s. 14
K plánovaným opatřením na pomoc tuzemským firmám ohroženým embargem na dovoz zboží do
Ruska prostřednictvím státní dotace zkrácených pracovních úvazků formou tzv. kurzarbeitu. -- Viz
také komentář na s. 8 a příspěvek v HN č. 166/2014 (26.8.2014), s. 3.
Tomáš Pavlíček
The development of the self-employed sector in the Czech Republic in the years 2006-2010
Vývoj sektoru osob samostatně výdělečně činných v ČR v letech 2006-2010
Acta VŠFS, Vol. 8, (2014) No. 1, p. 28-46
Článek přináší analýzu krátkodobých ekonomických faktorů, které ovlivňovaly v letech 2006-2010
nárůst počtu sebezaměstnaných osob (OSVČ) v ČR. Autor se zaměřuje na krátkodobé vlivy
legislativních změn, následné změny daňové zátěže a na dynamiku vývoje trhu práce vyjádřenou
mírou nezaměstnanosti. Hodnotí vývoj skutečně zaplacených daní ve vztahu ke dvěma přibližným
odhadům zisku ze sebezaměstnání - daňovému základu a smíšenému důchodu. Je dokumentováno, že
hospodářský propad v r. 2009 nepříznivě ovlivnil hospodářské výsledky, hlavním důvodem propadu
ve výběru daně z příjmu z podnikání je však změna legislativy. V tomto kontextu jsou diskutovány
hypotézy o dvou krátkodobých motivech pro sebezaměstnání - motivu daňové optimalizace a motivu
nouzové nebo druhé volby při ztíženém uplatnění na trhu práce. Na základě rozborů údajů na
makroúrovni je jako převládající krátkodobý faktor pro výkyvy v počtu OSVČ ve sledovaném období
identifikována míra nezaměstnanosti. Nicméně rozšíření možnosti paušálního uplatňování nákladů
pravděpodobně sehrálo významnou roli jako odstranění administrativní bariéry. - Pozn.
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 9/2014
Praktická řešení k zaměstnávání poživatelů invalidního důchodu. Daňové řešení dohod v novém
kabátě; praktická řešení ke zdanění dohod. Manželé a využití majetku ve společném jmění. Časté
chyby OSVČ ve zdravotním pojištění. Průměrný výdělek - výpočet. Zálohy na daň z příjmů. Evidence
pracovních úrazů – novinky; praktická řešení. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti srážkou; praktická
řešení.
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Právo
Petr Tégl
(Nová) úskalí úpravy veřejných seznamů
Právní rádce, Sv. 2014, č. 7, s. 38-40
K nedostatkům nové úpravy veřejných seznamů (ve vazbě na NOZ), terminologické upřesnění resp.
odlišení pojmu veřejný seznam (evidence objektů - zápis práv) a veřejný rejstřík (dle zákona
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Definice a podmínky veřejného seznamu;
katastr nemovitostí, námořní rejstřík, letecký rejstřík, plavební rejstřík, rejstřík ochranných známek.
Jana Pattynová, Jiří Černý
Cloud computing - nová technologie, nové právo?
Právní rádce, Sv. 2014, č. 8, s. 62-65
Cloud computing, právní aspekty ochrany osobních údajů a ochrany jiných dat ukládaných v cloudu.
Osobní údaje v cloudu, zpracovatelská smlouva, řetězení zpracovatelů, ošetření využívaných služeb
v případě předávání osobních údajů do zahraničí, nakládání s ostatními daty v cloudu, data minig,
sektorová regulace cloudu.
Martin Štefko, Ján Matejka
Existuje tzv. komplexní pracovněprávní úprava procesu sjednávání kolektivní smlouvy?
Jurisprudence, Sv. 23, (2014) č. 3, s. 3-8
Článek pojednává o problému komplexnosti speciální úpravy v případě kolektivního pracovního
práva. Jedná se o ustanovení § 8 zákona o kolektivním vyjednávání, které bylo tradičně vykládáno
jako samostatná ucelená právní úprava. Na analýze předmětného ustanovení se autoři snaží poukázat
na pochybnost doktríny o komplexní pracovněprávní úpravě, byť se jedná o natolik specifickou
problematiku, jako je sjednávání a vyjednávání o kolektivní smlouvě. - Pozn.
Dušan Karolyi
Justícia ako hrozba pre štátnu pokladnicu
Trend, Sv. 24, (2014) č. 26, s. 18-19
Ukončené a probíhající mezinárodní arbitráže proti Slovenské republice (vč. rekapitulace efektu);
účinnost dohody mezi USA a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic (Adams & Co Inc.).
Jan Stejskal, Petr Pavlok
Koncese na prodej lihu i pro nestátní neziskové organizace?
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014), č. 7-8, s. 45
V roce 2013 došlo ke zpřísnění podmínek pro prodej lihu a alkoholických nápojů s více než 15 % alkoholu.
Zatímco dříve pro tyto aktivity stačilo živnostenské oprávnění, od 17. 10. 2013 (s přechodným
režimem do 17. 4. 2014) je vyžadována koncese. V souvislosti s tím vznikla diskuse, zda se nové
podmínky týkají také nestátních neziskových organizací (NNO) např. v případě, že tyto organizace
příležitostně pořádají akce, na kterých se prodávají alkoholické nápoje. Závěr zní, že se NNO změny
netýkají. Živnostenský zákon, jehož novelou byly podmínky upraveny, se týká výhradně činností,
které jsou živnostenským podnikáním. Veřejně prospěšní poplatníci tedy o koncesi ve výše uvedeném
případě žádat nemusí. - Pozn.
Michal Janoušek
Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 13-14, s. 467-473
Autor definuje problémy související s civilním pojetím lichvy v novém občanském zákoníku,
zaměřuje se na konstrukci hrubě nepoměrného plnění a na případnou neplatnost lichevní smlouvy.
Shrnuje předpoklady napadnutelnosti smlouvy, věnuje se věcné působnosti § 1796 občanského
zákoníku a pohledu na pracovní smlouvu jako smlouvu lichevní a rozebírá právní následky lichevní
smlouvy. - Pozn.
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Josef Mrázek
Mezinárodní právo v kybernetickém prostoru
Právník, Sv. 153, (2014) č. 7, s. 537-561
Kybernetické hrozby představují závažná rizika jak pro státní, tak i pro soukromý sektor a některé
z nich mohou ohrozit kybernetickou bezpečnost jednotlivých států a případně i mezinárodní
bezpečnost jako celek. Studie se zabývá kybernetickou bezpečností, kybernetickým útokem a
kybernetickými zločiny, všímá si nejednotné interpretace kybernetických pojmů a zaměřuje se na
mezinárodněprávní problémy kybernetických útoků, zejména z hlediska zákazu použití ozbrojené síly
v mezinárodních vztazích. Autor se domnívá, že přínosným řešením by byla univerzální úmluva, která
by řešila otázky využívání kybernetického prostoru a kybernetické bezpečnosti. - Pozn.
Daniel Hušek
Ochrana práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky. část 1.
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 23-26
K návrhu zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy ČR, kterým by se měly
principy ochrany práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu EU přiblížit principům ochrany těchto
práv při celním dohledu. Autoři nejprve rozebírají důvody vzniku nové právní úpravy, dotčené
subjekty a jejich postavení v současné situaci, dále shrnují nedostatky národní právní úpravy v současnosti.
Následně přinášejí úvod do problematiky navrhované právní úpravy, která je přímou reakcí na přijetí
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními
orgány. - Pozn. -- Pokračování v dalším čísle časopisu.
Václav Pilík
Převzetí majetku podle nového občanského zákoníku
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 13-14, s. 463-467
Zařazením ustanovení o převzetí majetku (§ 1893 a § 1894) přináší nový občanský zákoník obecně a
podpůrně koncipovaný institut ochrany věřitele před majetkovými dispozicemi jeho dlužníka. Stručná
úprava ale přináší řadu výkladových otázek, které autor rozebírá v příspěvku. - Pozn.
Irena Pelikánová ; [rozhovor vedl] Jan Januš
Přijmout BGB by bylo pořád snadnější než vylepšovat rekodifikaci
Právní rádce, Sv. 2014, č. 7, s. 8-12
Slabá, riziková a zbytečná místa nového občanského zákoníku; pohled odborníka na (stále ještě) reálnou
možnost převzetí německého či rakouského občanského zákoníku, které jsou již harmonizované
s evropským právem. Svěřenské fondy. Kritika zákona o obchodních korporacích (stírání hranic mezi
jednotlivými typy společností).
Tereza Krupová
Svěřenské fondy a správa cizího majetku v novém občanském zákoníku
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 7-8, s. 35-36
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo v občanském zákoníku k zařazení správy cizího
majetku do věcných práv. Článek vysvětluje základní termíny - správa cizího majetku (prostá a plná),
beneficient, péče řádného hospodáře, svěřenský fond, obmyšlený, aj. Dále je mj. uvedeno, jakým způsobem
je možné se dozvědět o existenci majetku ve svěřenském fondu, které předpisy upravují svěřenské
fondy v účetní a daňové oblasti, kdy svěřenský fond zaniká či s jakým záměrem může být založen.
Karel Beran
Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku
Trestněprávní revue, Sv. 13, (2014) č. 7-8, s. 179-186
Slabiny aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, postih právnické osoby. Neslučitelnost
odpovědnosti právnických osob s teorií fikce, z níž vychází (nové) české soukromé právo. Trestný čin
spáchaný: právnickou osobou, jménem právnické osoby, v zájmu právnické osoby, v rámci činnosti
právnické osoby. Teorie fikce, teorie identifikační/organická. - Pozn. -- Příspěvek navazuje na rozbor
problematiky kolektivního trestního práva v č. 5, s. 107-113.
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Petr Wawrosz
Vliv harmonizace práva v Evropské unii na konkurenceschopnost EU a jejích členských států
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 2, s. 17-26
K základním charakteristikám konkurenceschopnosti státu autor řadí ekonomický růst na
makroekonomické úrovni, resp. prosperitu a zisk na mikroekonomické úrovni, vysoký HDP na
obyvatele, rostoucí a dlouhodobě udržitelnou životní úroveň, nízkou nezaměstnanost a nízkou
chudobu jednotlivých členů daného státu. Zabývá se vlivem práva EU na konkurenceschopnost
Evropského společenství, interpretuje zakládací smlouvy EU o konkurenceschopnosti, a následně
rozebírá vliv harmonizace práva členských zemí EU na konkurenceschopnost těchto zemí a celé EU. Pozn.

Statistika. Demografie. Sociologie
Stéphane Capet and Stéphanie Combes
Are business surveys equally successful to forecast economic activity in France?
Jsou ve Francii průzkumy podniků stejně úspěšné v předpovídání hospodářské aktivity?
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 125, p. 1-7
Průzkumy podniků a podnikatelského klimatu (business surveys) přinášející první dostupné
ekonomické ukazatele, jsou stěžejním zdrojem v oblasti krátkodobých ekonomických předpovědí.
Nicméně od poloviny r. 2012 se ve Francii projevuje nesoulad mezi indexy podnikatelského prostředí
a kompozitními indikátory, které shrnují odpovědi na různé otázky z průzkumů (činnosti v minulosti,
budoucí výhledy, zaměstnanost atd.), na jedné straně a mezi francouzským HDP na straně druhé.
Ukazuje se, že předpovědi založené na detailnějších propočtech INSEE a průzkumech Banque de
France odhadují hospodářský růst s větší spolehlivostí a přesností než ty, které vycházejí z momentálně
nerelevantních indexů PMI. - Pozn.
Robert Břešťan
Blahobyt měřený přes pračky a brýle : životní úroveň
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 26, s. 18-21
Článek rozebírá problematiku statistického zjišťování výkonnosti ekonomiky a kvality života
prostřednictvím hrubého domácího produktu a dalších alternativních ukazatelů rozvoje společnosti.
Autor upozorňuje na nedokonalosti a kritické ohlasy vůči ukazateli HDP a seznamuje s alternativními
ukazateli i s aktivitami různých mezinárodních organizací v dané oblasti (hrubý národní produkt HNP, index lidského rozvoje - HDI, index skutečného růstu - GPI; Stiglitzova zpráva, iniciativa
"Beyond GDP").
Petra Vacková
Evaluation of the Ministry of Finance's forecast history
Zhodnocení minulých prognóz ministerstva financí
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 2, p. 18-35
Příspěvek hodnotí přesnost makroekonomických predikcí Ministerstva financí ČR za období 19952012. Analyzuje správnost prognózování hlavních makroekonomických ukazatelů - růstu reálného
HDP, růstu nominálního HDP, růstu deflátoru HDP, růstu reálné soukromé spotřeby, průměrné míry
inflace, průměrné míry nezaměstnanosti a salda běžného účtu v poměru k HDP. Přesnost
prognózování je testována prostřednictvím statistiky měření chyb predikce, autorka také porovnává
výsledky predikcí MF s predikcemi mezinárodních institucí (OECD, Evropská komise a MMF) za
období 2001-2012. Výsledky naznačují, že míra přesnosti predikcí všech těchto institucí se v základu
neliší. - Pozn.
Jaroslav Sixta
Po 20 letech dochází k revizi národních účtů
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 7-8, s. 6-7
Informace o revizi národních účtů a zdůvodnění změn, které přináší Standard národního účetnictví
ESA 2010. Ke kapitalizaci výdajů na výzkum a vývoj, kapitalizaci výdajů na drobné nástroje,
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elektroniku a software a ke kapitalizaci výdajů na zbrojní techniku. Krátce také k ostatním změnám
souvisejícím s implementací ESA 2010. Upozornění na fakt, že od 1.10.2014 bude uživatelům
prostřednictvím ČSÚ k dispozici celá časová řada revidovaných účtů zahrnující roky 1999-2013.
Jan Zeman
Relation between composite indicators and estimates of quarterly GDP changes : case of the
Czech Republic
Spojitost mezi kompozitními indikátory a odhady čtvrtletních změn HDP : na příkladu Česka
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 2, p. 36-45
Předběžné odhady HDP za čtvrtletní období slouží k co nejrychlejšímu zprostředkování
hospodářských dat a vycházejí z neúplných údajů a různých technik modelování. Jsou součástí
čtvrtletních národních účtů. Příspěvek hodnotí vztah mezi vývojem HDP, kompozitním předstihovým
indikátorem (CLI, composite leading indicator) a kompozitním náhodným indikátorem (CCI, composite
coincidence indicator) a následně ověřuje predikční schopnosti těchto kompozitních indikátorů.
Přináší analýzu příslušných časových řad složených z ukazatelů důvěry získaných prostřednictvím
průzkumů podnikatelského klimatu, ekonomických indikátorů (CLI, CCI) i z cyklických komponent
HDP získaných z časových řad čtvrtletních odhadů HDP. - Pozn.
Aurel Schubert, Luis M. Serna
Slowly, we are growing together - European economic policy and statistics
Pozvolna spolu rosteme - hospodářská politika EU a statistika
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 2, p. 4-17
Článek dokumentuje vzrůstající úlohu a význam statistických dat pro hospodářskou politiku EU
v průběhu posledních dvou desetiletí. Věnuje se poslání statistiky v Evropské hospodářské a měnové
unii, rozdělení statistických povinností mezi Evropskou centrální banku a Eurostat, charakterizuje
statistické oblasti pod výlučnou odpovědností ECB, se sdílenou odpovědností ECB a Eurostatu a pod
výlučnou odpovědností Eurostatu. Dále rozebírá důležitost kvalitních a aktuálních statistických
informací poskytovaných Evropským systémem centrálních bank a Evropským statistickým systémem
pro práci ECB. Zdůrazňuje roli statistiky v procesu vyrovnávání se s finanční a hospodářskou krizí, při
činnosti ESRB, při podpoře fiskálního dohledu dle Paktu stability a růstu a při prevenci a nápravě
makroekonomické nerovnováhy (MIP). V závěru se věnuje kvalitativním a komunikačním
požadavkům na evropskou statistiku. - Pozn.

Účetnictví
Vladimír Hruška
České účetní standardy pro podnikatele : český účetní standard pro podnikatele č. 006 - kurzové
rozdíly
Účetnictví, Sv. 2014, č. 7, s. 20-31
Článek je pokračováním seriálu o českých účetních standardech. Standard č. 006 se věnuje kurzovým
rozdílům v průběhu i na konci účetního období, konkrétně obsahovému vymezení a postupům při
účtování rozdílů. Článek obsahuje výklad ke standardu, je doplněn praktickými příklady (návrhy
souvztažnosti při určitých účetních případech).
Stephan Meyering, Matthias Gröne
Handels- und steuerrechtliche Rückstellungen für die Stilllegung von Kernkraftwerken : ein
adäquates Mittel zur Absicherung der Stilllegungskosten?
Rezervy na uzavírku atomové elektrárny z hlediska obchodního a daňového práva : přiměřený
prostředek k zabezpečení nákladů na likvidaci?
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 25, S. 1385-1390
Odklon energetické politiky od atomové energie v Německu ztížil střednědobé i dlouhodobé
perspektivy provozovatelů atomových elektráren (AE); znamená to především předčasné ukončení
činnosti těchto zařízení, jimž je finanční zabezpečení realizace uzavírky AE stanoveno povinným
vytvářením rezerv v obchodních i daňových bilancích. I když tyto rezervy v průběhu let dosáhly
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značného objemu (36 mld. eur), jsou stále více zpochybňovány. Panují totiž obavy o jejich
přiměřenost - v případě insolvence AE by ztratily hodnotu a náklady na její likvidaci by pak musel
převzít stát. Rozebrány jsou zásady bilancování rezerv (např. jejich systémové nedostatky) či
přiměřenost dotací na rezervy vč. návrhů na možná řešení (příklady). - Pozn.
Zuzana Pšeničková
Kontroly v účetnictví
Účetnictví v praxi, Sv. 14, (2014) č. 7-8, s. 22-27
Přehled postupů při běžných kontrolách účetnictví. Běžné měsíční kontroly. Kontroly prováděné
v rámci roční závěrky. Příklady.
Cenap Ilter
Misrepresentation of financial statements : an accounting fraud case from Turkey
Zkreslování finančních výkazů : případ účetního podvodu z Turecka
Journal of financial crime, Vol. 21 (2014), No. 2, p. 215-225
Autor popisuje případ, se kterým se setkal v praxi při svém působení jako auditor. K podvodu došlo na
přelomu tisíciletí v období turecké finanční a bankovní krize, kdy se mnohé banky dostaly do
problémů a musely být zachráněny státem. U popsaného případu došlo k účelovým fúzím společností,
nelegálnímu vyvádění prostředků do firem působících ve stejné skupině a zkreslování účetních
výkazů. Do podvodu se zapojila i banka, která patřila do skupiny a která neměla zavedené kontrolní
mechanismy. - Pozn.
Jiří Hula
Role auditora při odhalování podvodů
Účetnictví, Sv. 2014, č. 8, s. 57-58
Autor stručně uvádí nejčastější způsoby podvodného jednání (fiktivní faktury za neexistující služby,
nestandardní bonusy vybraným zaměstnancům, manipulace s účetními výsledky); skupiny, které se
většinou dopouštějí podvodů (zkušení zaměstnanci, muži) a varovné signály pro auditora (nečerpání
dovolené, životní úroveň neodpovídající příjmům, aj.). Dále je vysvětleno, kdy vzniká riziko podvodu
(současná existence tří atributů - příležitost, motiv, odůvodnění) a jakými zásadami by se měl řídit
auditor (profesní skepse, provádění analytických metod, komunikace s klientem i auditorským týmem,
aj.). Součástí článku jsou konkrétní příklady z minulosti, kdy došlo v určitých firmách k podvodu.
Martin Děrgel
Sankce za účetní a daňové chyby
Účetnictví v praxi, Sv. 14, (2014) č. 7-8, s. 7-14
Autor uvádí přehled možných sankcí za porušení daňových a účetních povinností dle zákona o účetnictví
a daňového řádu. V oblasti účetnictví může být účetní jednotce za porušení povinností uložena pokuta.
Pokuta se odvíjí od výše aktiv účetní jednotky, přičemž existují dvě procentní sazby možné pokuty
v závislosti na závažnosti provinění (těžká a lehká účetní provinění). V daňové oblasti mohou být opět
v závislosti na druhu prohřešku uděleny čtyři druhy sankcí: pořádková pokuta, pokuta za opožděné
tvrzení daně, penále či úrok z prodlení. Jednotlivé prohřešky a související sankce jsou v článku dále
podrobněji rozebrány a doplněny ilustrativními příklady.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
(výběr z obsahu)
č. 9/2014
Metoda odložené daně. Smlouva o vedení účetnictví (příkazník, inominátní smlouva; nezávazný vzor
smlouvy na vedení účetnictví). Základ daně z příjmů podnikatelů vedoucích daňovou evidenci a jeho
úpravy (vč. příkladů). Materiál v daňové evidenci.
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Účetní TIP
č. 17/2014
Dotazy: prodej a odpis ochranné známky, pracovní cesta do Turecka - záloha v lirách, přiznání daně
po přijetí platby předem, smlouva o výkonu funkce jednatele, uplatnění DPH - stavebnictví/pronájem
stojanů, odepisování automobilu před datem registrace, registrace k DPH v Rakousku, analytické účty
311 a 321 podle měn, daňové aspekty při přechodu na paušál, uplatnění DPH po ukončení podnikání,
zálohová faktura na přijatou platbu z EU, vystavení faktury na zhotovení formy do Francie, zaúčtování
nákupu pozemku od města, zaúčtování chyb minulých let.
č. 18/2014
Časté chyby OSVČ ve zdravotním pojištění. Dotazy: DPH - přefakturace svozu odpadu, kombinovaný
provoz podle norem EU - cestovní náhrady, SVJ - přeúčtování záloh, DPH na vstupu z kupní ceny
koní, DPH z ukradeného zboží, nákup kanalizace od obce - daň z nabytí nemovitých věcí, účtování
certifikátu stability podniku, DPH - prodej zařízení umístěného v Německu polskému plátci. Odpis
části fotovoltaické elektrárny.
č. 19/2014
OSVČ a příjmy z nájmu z pohledu zdravotního pojištění. Dotazy: zrušení registrace k DPH, snížení
ceny pro celní účely, mylná úhrada faktury, nadměrný odpočet, zaúčtování pokuty, faktury
v bitcoinech, fakturace korejskému odběrateli, zaúčtování nedoplatku daně, rozvahové zůstatky.

Veřejná správa
Melanie Rübartsch
Druck von oben
Tlak ze shora
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 158 (19.8.2014), S. 13
Stručné seznámení s balíčkem směrnic EU, které přinášejí významné novinky v právu veřejných
zakázek. Objem veřejných zakázek zadávaných zeměmi a obcemi v EU tvoří zhruba osmnáct procent
HDP, potenciálem tohoto instrumentu je možnost dosáhnout společensky potřebných cílů - např.
v energetické efektivitě či inovacích výroby. Mezi zásady práva veřejných zakázek se "povyšují" např.
sociální a ekologická hlediska, celkově by mělo dojít ke zjednodušení předpisů, které současně
podnikům zaručí větší právní jistotu (při soutěži o zakázky v zahraničí a v ohledu ochrany proti
korupci). Je nově nadefinováno, kdy může zadavatel provést změnu, aniž by musel vypisovat novou
soutěž. Úplnou inovací prošla směrnice o zadávání koncesí (přenosu úkolů státu či obcí na podniky),
z nichž jako jediné je vyňato zásobování pitnou vodou.
Petr Kuchař
E-fakturace šetří čas i náklady a zvyšuje komfort plateb
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 7-8, s. 38
Pozitiva elektronické fakturace, jednotný standard B2C-ISDOC. Elektronická fakturace ve veřejné
správě, ISDOC 6 (výhledová harmonizace standardu ISDOC dle směrnice o veřejných zakázkách,
kterou navrhuje Evropská komise). Jednotková úspora z titulu e-faktury na straně
příjemce/vystavovatele platebního dokladu; možnost přenosu binárních dokumentů prostřednictvím
souboru ISDOCX.
Marián Leško
Kto je s Ficom kamarát
Trend, Sv. 24, (2014) č. 27, s. 16-17
K česko-slovenskému korupčnímu partnerství; nepřípustnost přátelských vztahů veřejných činitelů s osobami,
které tak získávají výhodu nad konkurencí. Steyr, neetické platby, Pandur, lobbing.
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Petr Weikert
Miliardy na útratu : ministerstvo pro místní rozvoj připravilo hodně benevolentní novelu
zákona, podle něhož se dělí veřejné zakázky
Euro, Sv. 2014, č. 26-27, s. 30-31
Seznámení s navrhovanými změnami obsaženými v připravované novele zákona o veřejných
zakázkách. Jedná se zejména o zjednodušené podlimitní řízení, změnu pravidla o zrušení výběrového
řízení v případě pouze jediné nabídky, problematiku víceprací a limitu 50% z vysoutěžené ceny na
dodatečné stavební práce a služby, benevolentnější přístup při změnách běžící smlouvy bez nutnosti
zahájit zadávací řízení, zákaz účasti anonymních společností ve veřejných tendrech a změny v odvoláních
u ÚOHS. -- Další informace o připravovaných změnách zákona o veřejných zakázkách viz čas.
Ekonom č. 29/2014, s. 22-25.
Miroslav Mocek, Pavel Ralaus
Otazníky ve věci poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné správy
Správní právo, Sv. 47, (2014) č. 4, s. 227-245
K problematice možnosti poskytovat údaje o konkrétní výši platů a odměn zaměstnanců veřejné
správy na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Autoři stručně shrnují
vývoj názorů na uvedenou záležitost včetně odkazů na odbornou literaturu a judikaturu a upozorňují
na problematické souvislosti nastoupené tendence poskytovat individuální údaje o platech konkrétních
zaměstnanců veřejné správy. Svůj pohled doplňují interpretací zákona o střetu zájmů (speciálního
předpisu pro zveřejňování osobních údajů veřejných funkcionářů) a upozorňují na význam a
nezbytnost testu proporcionality pro možnost omezení základních práv a svobod. Věnují se také
rozsudkům Soudního dvora EU k požadavku přiměřenosti případného zveřejňování údajů o příjmech a
ústavnosti ustanovení § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. - Pozn.
Tomáš Lechner
Různé druhy certifikátů a jejich použití
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 6, s. 17-21
V elektronickém světě je certifikát nástrojem, který vydává poskytovatel certifikačních služeb ve
formě datové zprávy a potřebujeme ho, abychom vytvořili elektronický podpis. Článek podává stručný
přehled nejdůležitějších typů certifikátů a charakterizuje jejich vlastnosti a použití. Více k pojmu
kvalifikovaný certifikát, kvalifikovaný systémový certifikát, kořenový a zprostředkující certifikát,
komerční certifikát.
Jana Vodáková
Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014), č. 7-8, s. 17-21
Článek se vztahuje k problematice výkonnosti a jejího měření ve veřejné správě. Nejprve je
charakterizován výkon včetně výkonu z účetního pohledu, dále jsou uvedeny klíčové předpoklady a
atributy měření výkonnosti (cílové zaměření; návaznost měřítek na strategii organizace a identifikace
hlavní zájmové skupiny, která bude mít vliv na výběr měřítek) a nastíněny hlavní důvody měření
výkonnosti a aktuální trendy (výkonnostní audit; komplexní přístupy k hodnocení výkonnosti balanced scorecard). Součástí článku je také obrázek modelu rozhodování a řízení výkonnosti s využitím
tzv. principů 3 E. Na závěr autorka krátce zmiňuje stav měření výkonnosti ve státní správě v ČR Česká republika patřila spolu s Belgií až do roku 2013 mezi jediné země OECD, které nevytvářely
žádné informace o výkonnosti státní správy. Nyní již určité ukazatele existují, v budoucnu by ale měly
být ještě upraveny, aby odpovídaly současným trendům. - Pozn.
Změny ve veřejných zakázkách
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 14, s. 6
Rada Evropské unie přijala 11. února 2014 balíček tří směrnic, regulujících oblast veřejného zadávání.
Česká republika má dvouletou transpoziční lhůtu na to, aby obsah směrnic promítla do vnitrostátního
právního řádu. Ministerstvo pro místní rozvoj diskutuje o veřejných zakázkách s odbornou veřejností,
informuje čtenáře, jaké možnosti dává směrnice Evropské unie a kde chce Česká republika v rámci
věcného záměru směrnici více regulovat.
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Veřejné finance. Rozpočet
Holger Bonin, Concepció Patxot and Guadalupe Souto
Cyclically-neutral generational accounting
Generační účetnictví očištěné od vlivu hospodářského cyklu
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 2, p. 117-137
Příspěvek seznamuje s klíčovým metodologickým zlepšením v oblasti generačního účetnictví, které
umožňuje izolaci cyklických a strukturálních složek fiskální nerovnováhy a úpravy modelů s cílem
oddělit vliv hospodářského cyklu od vlivů fiskální politiky. Takto získané odhady poskytují
smysluplné porovnání ukazatelů fiskální udržitelnosti získaných napříč časem i v různých zemích.
Navrženou metodologii autoři využívají pro empirické údaje Španělska za období 1996-2005 a
dokazují její relevanci. - Pozn.
Kateřina Surmanová
Daňovou Kobru doplní nový auditorský oddíl. Prověří, jestli stát dobře hospodaří
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 167 (27.8.2014), s. 5
Krátce k plánům na rozšíření odboru kontroly ministerstva financí o auditory Generálního finančního
ředitelství, jež by měli zefektivnit cílené kontroly veřejných výdajů.
Robert Landgraf
Klare Regeln für Staatsschulden
Jasná pravidla pro státní dluhy
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 146 (1.8.2014), S. 24
Po třinácti letech Argentina opět čelí hrozbě státního bankrotu; autor popisuje dvě možnosti řešení
restrukturalizace dluhu a zdůrazňuje, že nazrála doba k zavedení celosvětově identických pravidel
dluhové klauzule. Tzv. Collective Action Clauses (CAC) jsou v Evropě známé od roku 2013 a v případě
argentinských dluhopisů by umožnily dosáhnout resp. vynutit u soukromých věřitelů částečnou
redukci dluhu (haircut).
Michal Kozieł
Limitace veřejného zadlužování v zemích Visegrádské čtyřky
Jurisprudence, Sv. 23, (2014) č. 3, s. 26-33
Limitace veřejného zadlužení prostřednictvím ústavních a zákonných pravidel je jednou z možností,
jak si poradit s nepříznivým vývojem stavu veřejných financí. V článku jsou analyzovány jednotlivé
právní předpisy, kterými jsou zaváděna pravidla pro limitaci veřejného dluhu v jednotlivých zemích
Visegrádské čtyřky, a prostřednictvím komparace jsou odvozovány závěry a doporučení pro ČR.
Ukazuje se, že ČR je v zavádění pravidel rozpočtové odpovědnosti mezi zkoumanými zeměmi na
nelichotivém posledním místě. Zároveň článek obsahuje i exkurz do pravidel omezování veřejného
zadlužení na úrovni Evropské unie (Pakt o stabilitě a růstu). - Pozn.
Michal Lehuta
Ministrom financí roka nebude
Trend, Sv. 24, (2014) č. 29-30, s. 18-19
Přenos zkušeností a opatření SR do agendy českého ministerstva financí vedeného A. Babišem;
daňová kobra, výkazy DPH, snižování deficitu veřejných financí prostřednictvím boje s daňovým únikem,
důvody odložení resp. nestanovení termínu přijetí eura. -- Příspěvek je součástí tematického bloku
věnovaného aktivitám A. Babiše, miliardáře slovenského původu a ministra financí ČR, na s. 10-19.
Lukáš Wagenknecht ; [rozhovor vedla] Hana Boříková
Nejsem ďábel ani fundamentalista
Euro, Sv. 2014, č. 31, s. 24-27
V rozhovoru se první náměstek ministra financí L. Wagenknecht zabývá aktuálními tématy své
pracovní agendy. Věnuje se kauze trestního oznámení ve věci státní pokladny, projektu rozvoje státní
pokladny jako klíčového informačního systému pro finanční řízení státu, úsporám veřejných
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prostředků a provozních výdajů ministerstva, přípravě zákona o finanční kontrole a tématu externího
auditu a výborů pro audit.
Věra Kameníčková
Potřebují obce finanční ústavu?
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 8, s. 10
Hodnocení navrhovaných regulačních opatření při nadměrném zadlužení obce; riziko platební
neschopnosti obce/obcí pro veřejný dluh, význam prozíravější dotační politiky státu, rizikové dotační
vratky. -- Kritický pohled na návrh regulace zadlužení obcí přináší článek na s. 9.
Miroslav Zámečník
U Jadranu dobře, ještě lépe v Asii
Euro, Sv. 2014, č. 26-27, s. 34-37
Autor nejprve krátce charakterizuje stav stínové ekonomiky v Evropě a pak na příkladu Chorvatska a
jeho "fiskalizacije" dokumentuje efektivní způsob potlačování šedé ekonomiky, nedokumentovaných
plateb a ilegálního krácení tržeb a DPH. Seznamuje se zaváděním elektronické evidence tržeb
v Chorvatsku, jeho úspěchy a v závěru poukazuje na řešení v rámci eliminace šedé ekonomiky v dalších
evropských a asijských zemích (pozitivní motivace, účtenkové loterie, vratky nebo slevy na DPH při
platbách debetní kartou, subvence na pořizování terminálů na bezhotovostní platby).
Vladimír Tomšík
Veřejný dluh inflačním kouzlem nezmizí
Euro, Sv. 2014, č. 28, s. 42-43
Polemický komentář viceguvernéra ČNB k argumentu, že zvýšení inflace po devizových intervencích
ČNB je formou řešení problému nárůstu veřejného dluhu. Na příkladu Velké Británie autor
dokumentuje, že vyšší inflace sama o sobě v delším horizontu splácení veřejného dluhu nijak zásadně
nepomáhá a že si věřitelé kompenzují inflační ztrátu zvyšováním dlouhodobých úroků z veřejného
dluhu. Dále rozebírá způsob, jakým lze podíl dluhu na HDP reálně snižovat.

Zdravotnictví
Peter Thelen
Operation Hüftgold : Operationen wie am Fließband
Operace zlatá kyčel : operace jak na běžícím pásu
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 130 (10.7.2014), S. 1, 6-7
Nová studie potvrzuje podezření nemocenských pokladen v Německu, že mnohé drahé operace nemají
medicínské opodstatnění. Jednotlivé zkoumané faktory neobvyklého nárůstu těchto výkonů ukazují, že
mnohdy je hlavním hlediskem nemocnic pro operační zásahy paušál (prokázáno je zvýšení počtu
určitých výkonů při zvýšení hodnoty jejich paušálu). Počet operací vykazovaných německými
nemocnicemi dvojnásobně převyšuje průměr v průmyslových zemích, uvedeny jsou hlavní strategie,
jimiž se zvyšuje počet "potřebných" operací. -- K tématu viz též Handelsblatt č. 134 z 16. července
2014, s. 10 (Manipulierte Preise für Knie und Hüften?).
Mark Stabile, Sarah Thomson
The changing role of government in financing health care : an international perspective
Měnící se role státu při financování zdravotní péče : mezinárodní perspektiva
The Journal of economic literature, Vol. 52 (2014), No. 2, p. 480-518
Článek představuje přehled dosavadní literatury a shrnutí poznatků k tématu změny role státu při
financování zdravotní péče. Autoři se snaží přiblížit důsledky změn zdravotních politik v několika
státech (Austrálie, Kanada, Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie), konkrétně jejich vliv na
efektivitu, náklady a kvalitu zdravotní péče. Hodnoceny jsou změny v těchto kategoriích: způsob
získávání příjmů do systému zdravotní péče, řízení rizika (tzv. pojišťovací pooly), nákup služeb a
úhrady (komu, co a do jaké míry hradit). Ačkoli mají zdravotní politiky v každé zemi svá specifika,
v některých oblastech mají tendenci se přibližovat. - Pozn.
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By Karen A. Kopecky and Tatyana Koreshkova
The impact of medical and nursing home expenses on savings
Vliv výdajů na zdravotní péči a na pobyt v domech s pečovatelskou službou na úspory
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 3, p. 29-72
Autorky zkoumají, jak předpokládané výdaje na úhradu zdravotní péče a pečovatelských služeb
ovlivní spořivost jednotlivců. Vytváření úspor pro tyto účely je spojené s nejistotou (nejistota spojená
s délkou života a s předpokládanými výdaji na zdravotní péči) a liší se v závislosti na věku a příjmu
jedince. Úspory na úhradu zdravotní péče s rostoucím věkem klesají, u úspor na úhradu
pečovatelských služeb je trend opačný. Článek vychází z modelu, ve kterém jsou mj. zkoumány
důsledky různého nastavení programů Medicaid a Medicare (hrazení či nehrazení pečovatelských
služeb z veřejných zdrojů, štědrost při hrazení lékařské péče). - Pozn.

Životní prostředí
Evropa odpady recykluje a vyrábí z nich energii, Česko zůstává rájem skládek
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 7, s. 28
Potenciál energetického využití odpadu v ČR, úroveň a efekty využití zbytkového komunálního
odpadu v Evropě.
Benny Hu and Richard S. Simmons
China and Australia's responses to environmental challenge : a comparative analysis - environmental
tax reforms
Odezvy Číny a Austrálie na problémy životního prostředí : srovnávací analýza environmentálních
daňových reforem
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 6-7, p. 365-375
Příspěvek přináší kritickou analýzu a porovnání reakcí dvou hlavních ekonomik asijsko-pacifického
regionu (Čína, Austrálie) na problematiku zhoršování životního prostředí a klimatických změn, kterým
tyto země čelí. Autor rozebírá a hodnotí nedávné čínské a australské ekologické daňové reformy,
zdůrazňuje jejich odlišnosti a porovnává opatření v oblasti ekologických daní. Zaměřuje se zejména na
oblast spotřeby fosilních paliv, dopravních emisí a přírodních zdrojů a jejich těžbu. - Pozn.
David Tramba
Vysoká hra o obsah popelnic : kam s odpadky
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 30, s. 20-23
Informace k připravovaným změnám zákona o odpadech, k pozicím jednotlivých zájmových skupin
v oblasti odpadového hospodářství. Plán odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 a pohled
na zvolený model nakládání s odpady (podíly energetického využití odpadu - spalování, podíl
recyklace a kompostování a podíl skládkování komunálního odpadu). Praxe energetického využití
odpadů v ČR, současná kapacita spaloven a projekty na výstavbu nových spaloven. Problematika
spoluspalování odpadů v teplárnách.

Životní úroveň
Petr Jakubik
Household balance sheets and economic crisis
Bilance domácností a hospodářská krize
Ekonomická revue, Vol. 17, (2014) No. 2, p. 56-66
Autor prostřednictvím modelu studuje dopady hospodářského poklesu na sektor domácností a jejich
hospodaření v ČR. Empiricky testuje působení poklesu nominálních mezd a nárůstu nezaměstnanosti
jako hlavních příčin zvyšování platební neschopnosti domácností. Ve druhé části pak analyzuje vliv
těchto neočekávaných šoků na úhrnnou spotřebu a dokládá negativní působení poklesu spotřeby,
zvyšování nezaměstnanosti a míry nesplácení dluhů domácností na hospodářský růst ekonomiky. - Pozn.
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Majken Corti, Thomas Scheiber
How did CESEE households weather the crisis? : evidence from the OeNB Euro survey
Jak domácnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě přečkaly krizi? : údaje z europrůzkumu
Rakouské národní banky
Focus on European economic integration, Vol. 2014, No. 2, p. 76-87
Studie vychází z europrůzkumu Rakouské národní banky z podzimu 2013 (OeNB Euro Survey), jenž
se mimo jiné dotazoval na opatření soukromých domácností zmírňující pokles jejich čistých příjmů
v důsledku dopadů finanční krize na domácnosti v deseti zemích střední, východní a jihovýchodní
Evropy. Autoři charakterizují zhoršující se finanční situaci domácností a zjišťují jejich chování v rámci
vyrovnávání spotřeby (consumption smoothing) v průběhu posledních pěti let (2008-2013). Analyzují
také, zda zadlužení soukromého sektoru může v budoucnu zpomalit soukromou spotřebu. Zjištění
ukazují, že některé domácnosti reagují na stagnaci příjmu a v některých zemích i na jeho pokles
omezením každodenní spotřeby, snižováním nebo odsouváním větších výdajů, zatímco jiné
domácnosti snižují spoření, čerpají z úspor, přečerpávají svoje běžné účty a zvyšují počet
odpracovaných hodin. - Pozn.
Li Gan
Un pays tres inégalitaire
Země vysokých nerovností
Problemes économiques, No. 3092 (2014), p. 16-26
Čína patří na základě hodnoty Giniho koeficientu mezi země s nejvyššími nerovnostmi mezi obyvateli
na světě. Autor podrobně rozebírá činitele, které mají vliv na hodnotu koeficientu (tj. různé skupiny
příjmů podle odvětví, příjmy podle geografického či časového hlediska) a na závěr uvádí doporučení,
jak koeficient snížit (tzn. jak snížit nerovnosti) - Čína by měla opustit model ekonomiky zaměřené na
vývoz a soustředit se na podporu domácí poptávky. Mělo by také dojít ke společenským změnám
(vyšší výdaje do systému sociálního zajištění). - Pozn. -- Přeloženo z angličtiny.
Eva Bedřichová
Životní podmínky domácností se zlepšují
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 7-8, s. 38-39
Statistický pohled na průměrnou výši příjmů českých domácností v roce 2012, na její dynamiku i reálný
růst příjmů v období 2005-2012. Dále k ohrožení příjmovou chudobou, k životním podmínkám v oblasti
bydlení a financí a k hodnocení spokojenosti s vybranými aspekty života. -- Více informací viz
publikace Příjmy a životní podmínky domácností 2013 na adrese: http://bit.ly/TU4J8a.
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Daně
E-9519
Forum on Tax Administration
Tax administration in OECD and selected non-OECD countries : comparative information
series (2010): draft report
Správa daní v zemích OECD a ve vybraných zemích mimo OECD : komparativní informační
řady (2010): pracovní verze zprávy
[S.l.] : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011, 289 s. : tab., schémata, rámečky
Zpráva Centra pro daňovou politiku a správu OECD (CTPA) a Fóra pro daňovou správu OECD (FTA)
přináší přehled a mezinárodně porovnatelná data o systémech daňové správy a jejich postupech a
metodách v 34 zemích OECD a patnácti vybraných státech, které nejsou členskými státy OECD
(Argentina, Bulharsko, Čína, Kypr, Indie, Indonésie, Lotyšsko, Litva, Malajsie, Malta, Rumunsko,
Rusko, Saúdská Arábie, Singapur a Jihoafrická republika). Identifikuje základní prvky moderního
systému správy daní a prostřednictvím dat, analýz a praktických příkladů z jednotlivých zemí
upozorňuje na hlavní trendy, nedávné změny a zlepšení, příklady "good practice" a ukazatele
výkonnosti finanční správy. Zabývá se institucionálním a organizačním uspořádáním daňových
orgánů, zvláštními stránkami strategického řízení, stránkami řízení lidských zdrojů, zdroji národních
daňových úřadů a jejich alokací. Dále shrnuje údaje týkající se výkonu v jednotlivých oblastech
daňové správy, poskytování a využití elektronických služeb v oblasti daňové správy a právního a
správního rámce uplatňovaného při vybírání daní. - [4th ed.] - Pozn. - (brož.)

Ekonomické vědy. Ekonomie
27788
Pavel Hnát
Politická ekonomie globálních nerovnováh
Praha : Oeconomica, 2014, 231 s. : il.
Cílem publikace je využít teoretické souvislosti nerovnováh platební bilance a komplexní ekonomické
krize k zachycení proměny úlohy státu a regulace v současné globální ekonomice. První kapitola
mapuje teoretická východiska celého problému a opírá se o kombinaci mezinárodní politické
ekonomie s teorií otevřené ekonomiky. Druhá kapitola mapuje a vysvětluje dynamiku současného
mezinárodního finančního systému. Zaměřuje se jednak na změněné podmínky globálního finančního
systému po rozpadu bretton-woodského měnového systému a rozmachu finanční globalizace, jednak
na současnou epizodu nerovnováh běžného účtu platební bilance. Třetí kapitola shrnuje možnosti a
limity státu při řešení globálních nerovnováh a chyb v národní hospodářské politice. - Vyd. 1. - ISBN:
978-80-245-2023-0 (brož.)
E-9517
Martin Kuncl
Securitization under asymmetric information over the business cycle
Sekuritizace při existenci asymetrických informací o hospodářském cyklu
Prague : CERGE-EI, February 2014, 63 s. : schémata, grafy, vzorce
Autor zkoumá efektivitu finančního zprostředkování prostřednictvím sekuritizace při existenci
asymetrických informací o kvalitě sekuritizovaných úvěrů. V teoretickém modelu (DSGE) ukazuje, že
obecně poskytnutím implicitního rekurzu založeného na reputaci může emitent důvěryhodně
signalizovat kvalitu jím sekuritizovaných úvěrů. Implicitní rekurz je implicitní podporou
poskytovanou emitentem finančního produktu držiteli aktiva. Mechanismy popsané v této studii
mohou přispět k pochopení nedávné finanční krize, protože kopírují některé výsledky pozorované před
a během finanční krize na sekuritizačních trzích. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-310-9 (CERGE
UK Praha, brož.)
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém
27757
edited by Xavier Freixas, Philipp Hartmann and Colin Mayer
Handbook of European financial markets and institutions
Průvodce evropskými finančními trhy a institucemi
Oxford : Oxford University Press, 2012, xxi, 814 s. : tab., grafy, rámečky
Obsáhlý soubor příspěvků přináší komplexní pohled na vývoj finančních trhů, institucí a regulace
v Evropě (zhruba do r. 2007) a věnuje se tématu finanční integrace a politik EU podporujících tento
integrační proces. Jednotlivé příspěvky jsou rozděleny do pěti tematických kapitol. První rozebírá
hlavní úlohy a fungování rozvinutého finančního systému, druhá kapitola se zaměřuje na vzájemné
působení nefinančních podniků a finančního systému v Evropě, třetí se věnuje chování různých
finančních institucí a zprostředkovatelů činných v evropském finančním systému (přeshraniční
integrace činností komerčních bank, správ aktiv, odvětví penzijních fondů, pojišťoven a zajišťoven a
platebních systémů). Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na fungování nejdůležitějších finančních trhů v
Evropě (měnový trh, trh státních obligací v rámci EMU, akciové trhy, trhy s finančními deriváty a
strukturovanými financemi) a pátá uzavírá analyzováním problematiky regulace trhu s cennými
papíry, bankovního dozoru a interakce měnové politiky centrální banky a finančních systémů. - Pozn. -Brožované vydání knihy z r. 2008. - ISBN: 978-0-19-966269-2 (brož.)
27782
Vladan Hodulák, Oldřich Krpec
Moc v mezinárodním měnovém systému : evoluční přístup
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, 183 s.
Publikace se zabývá vztahem mezi peněžními systémy a mocí v mezinárodním prostředí s využitím
nového metateoretického přístupu, kterým je obecný darwinismus. Po úvodu následuje metodologické
a teoretické vymezení zkoumané problematiky. Druhá kapitola vymezuje evoluci státu, moci a
mezinárodního systému. Další část se zabývá základními koncepcemi peněz a rolí moci. Následuje
charakteristika vývoje a fungování mezinárodních peněžních systémů a závěrečná reinterpretace
dynamického vztahu mezi státy a penězi v mezinárodním systému během několika klíčových událostí
(vznik zlatého standardu ve Velké Británii, rozpad brettonwoodského systému, bankrot Argentiny
z roku 2002). Závěr přináší poznání, že vztah mezi penězi a státem, stejně jako samotná
charakteristika peněz i států se v čase a prostoru mění, ale tyto změny nejsou úplně nahodilé. - 1. vyd.
- ISBN: 978-80-7325-328-8 (brož.)
27793
Andreas Cervenka ; [ze švédského originálu přeložil Zdenek Červenka]
Peníze : jakou mají cenu? : ...a čemu věřit v současném světě?
Praha : Práh, 2014, 129 s.
Ekonomické úvahy švédského novináře. Glosuje aktuální ekonomické problémy, které způsobují
bankéři, investoři, finanční poradci i politici. Ve svých článcích se kriticky vyjadřuje k finanční krizi,
vysoké zadluženosti obyvatel, zhoršující se stabilitě finančního systému, chování bank, dluhové krizi,
nové měně bitcoinu apod. Zmiňuje se o situaci především v Evropě, ale i v jiných světových
ekonomických velmocích. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7252-504-1 (brož.)
27794
Libor Kyncl a kolektiv
Poznej svého klienta : základní zásada finančního práva
Brno : Masarykova univerzita, 2012, 165 s.
Autoři publikace se věnují zásadám "Poznej svého klienta" (KYC = Know Your Customer). Je to
jedna ze zásad, které musí dodržovat poskytovatelé služeb na finančním trhu na národní i mezinárodní
úrovni v zájmu vlastním, ale i veřejném. Do právního řádu vyspělých států se v různé míře a formě
dostávají zásady tvořící soubory opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, potažmo opatření
proti podpoře trestné činnosti. Práce se zabývá českým, slovenským a evropským právem. Úvod
obecně vymezuje úpravu opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti. Další kapitola je věnována
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hospodářské a finanční kriminalitě jako zdroji protiprávního jednání. Vnitřní nástroje sloužící k poznání
klienta, jednání klienta a jeho ochrana a aplikace zásady "poznej svého klienta" v dílčích oblastech
finančního trhu a ekonomiky obecně jsou obsahem další kapitoly. Právní úprava v publikaci je
k 1.7.2012. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-210-6085-2 (brož.)
27791
Vojtěch Lukáš, Petr Kielar
Stavební spoření a stavební spořitelny
Praha : Ekopress, 2014, 132 : il.
Úvodní výklad pojmů a postupů. Fáze spoření, úvěry. Vznik a vývoj stavebního spoření v ČR. Řízení
aktiv a pasiv stavebních spořitelen. Státní podpora. Pohled na stavební spoření očima klienta účastníka stavebního spoření. Způsoby porovnání výhodnosti nabídek stavebních spořitelen. Znění
zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. a přehled organizací sdružujících stavební spořitelny. 2. vyd. - Obsahuje terminologický slovník základních pojmů. - ISBN: 978-80-87865-05-7 (brož.)
E-9509
oddělení Analýzy finančního trhu Ministerstva financí
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2014, 101 s. : il.
Zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v roce 2013 a naznačuje
trendy pro další období. Obsahuje následující oddíly: makroekonomická situace a vnější vztahy,
prostředky použitelné na finančním trhu, struktura úspor domácností, institucionální pohled na
finanční trh, úvěrové instituce a ostatní poskytovatelé financování aktiv, kapitálový trh, pojišťovny,
penzijní systém, vztah vládního sektoru k finančnímu trhu, aktivity MF a legislativa v oblasti
finančního trhu. Data uvedená ve zprávě jsou z období březen - duben 2014. - 1. vyd. - Legislativa
finančního trhu a doplňující tabulky. - ISBN: 978-80-85045-61-1 (brož.)

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
27804
David Stuckler, Sanjay Basu ; [překlad Juraj Barbarič]
Ekonomika života a smrti : proč úsporná opatření zabíjí : recese, rozpočtové boje a politika
života a smrti
Brno : Emitos, 2014, 325 s.
Oxfordský vědec D. Stuckler a epidemiolog S. Basu jsou odborníky na problematiku veřejného zdraví.
V knize shromáždili historické i současné údaje pocházející z celého světa, aby ukázali, do jaké
hloubky ovlivňuje politika lidské zdraví a jak zásadně mohou politicko-ekonomická opatření
realizovaná v obdobích finančních krizí ovlivnit životy občanů. Neblahé efekty hospodářské krize
mnohdy ještě zhoršují politická přijímání tvrdých úsporných opatření a omezování klíčových
sociálních programů v době recese. Autoři dokládají, že špatná politická rozhodnutí a ekonomická
opatření přijatá v době recese ve snaze o vyrovnání rozpočtů a podpoření finančních trhů vedou ke
vzniku "epidemií" jako je nezaměstnanost, růst počtu sebevražd, šíření nákazy HIV atd. Takové
epidemie devastují zdraví a životy obyvatel právě těch zemí, v nichž byla příliš úsporná opatření
uvedena do praxe. Úsporná opatření zpomalují ekonomiku. Autoři zároveň poukazují na existenci
alternativního přístupu, jehož efektivitu potvrzují konkrétními příklady. Dokazují, že investice do
sociálního zabezpečení, podpory programů pro nezaměstnané a důchodce a do podpory bydlení
zvyšují zdraví obyvatelstva a přitom nevylučují ekonomický růst. - ISBN: 978-80-87171-40-0 (brož.)
27796
Cihelková Eva ... [et al.]
Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
Praha : Professional Publishing, 2014, 729 s. : il.
Koncept governance jako nástroj zkoumání proměny vládnutí v nových podmínkách globálního světa.
Proměny světové ekonomiky a politiky vyžadující nové koncepty vládnutí (nové jevy a procesy, noví
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aktéři, nerovnováha současného systému uspořádání světové ekonomiky a politiky). Governance jako
vhodná a efektivní reakce na současné přeměny vnějšího a vnitřního prostředí (mezinárodní,
regionální, firemní spolupráce, občanská společnost). Hodnocení ČR a doporučovaná opatření pro
dobrou governanci na všech úrovních rozhodovacího procesu (dlouhodobě udržitelná
konkurenceschopnost, změny institucionálního prostředí, národní zájmy a priority). - Vyd. 1. Obsahuje bibliografii, bilibografické odkazy a rejstřík. - ISBN: 978-80-7431-134-5 (váz.)
E-9518
UNCTAD
The least developed countries report 2013 : growth with employment for inclusive and
sustainable development
Zpráva o nejméně rozvinutých zemích světa z roku 2013 : růst a zaměstnanost podporující
přístupnější a udržitelný rozvoj
New York : United Nations, 2013, xv, XIII, 184 s. : tab., grafy, rámečky
Zpráva OSN, zahrnující v současné době 49 nejméně rozvinutých zemí (LDC) světa, zkoumá
souvislosti mezi investicemi, růstem a zaměstnaností. Konktrétně se zaměřuje na podporu růstu, který
by vytvářel dostatečné množství kvalitních pracovních míst, jenž by těmto zemím umožnil dosáhnout
snížení chudoby, růst přístupnější pro široké vrstvy a udržitelný rozvoj. Jednotlivé kapitoly se věnují
současným trendům globální ekonomiky a jejich důsledkům pro LDC, jejich hospodářské výkonnosti,
zkoumají demografickou dynamiku a trendy v zaměstnanosti. Charakterizují investice do rozvoje
výrobních kapacit, akumulaci kapitálu, strukturální změny a makroekonomické strategie pro růst
doprovázený vytvářením pracovních míst v soukromém i státním sektoru v LDC. - Pozn., statist. příl. ISBN: 978-92-1112864-2 (brož.)

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
27795
Jan Hodač, Lubor Lacina, Petr Strejček
Evropské křižovatky
Brno : Barrister & Principal, 2014, 181 s.
Pohled na strukturu a zákulisí institucí EU. Bilance dosavadního vývoje s analýzou slabších stránek
EU. Problémy v politickém systému Unie. Pozitiva a negativa členství. Postavení občana/voliče. Další
směřování EU, řešení některých problémů a nové výzvy do budoucna. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7485018-9 (brož.)

Podnik a podnikání
27780
Radim Červený ... [et al.]
Business plán : krok za krokem
V Praze : C.H. Beck, 2014, xvii, 211 s. : il.
Pojetí a metodologie tvorby business plánu (také podnikatelský plán či záměr). Praktický návod, jak
postupovat v situaci, kdy je třeba zpracovat strategické dokumenty nezbytné pro realizaci nového,
dosud ve firmě neexistujícího podnikání, případně pro řízený útlum už existujícího podnikání.
Konkrétní postup vypracování business plánu, příklady a případové studie. - Vyd. 1. - Pod názvem:
BIBS vysoká škola. - ISBN: 978-80-7400-511-4 (brož.)
27798
Jiří Strouhal
Ekonomika podniku
Praha : Institut certifikace účetních, 2014, 175 s. : il.
Učebnice vysvětluje následující oblasti: podnikání a firma, majetková a kapitálová struktura firmy,
oceňování, analýza nákladů, výnosů a výsledků hospodaření, logistika, optimalizace zásob a
peněžních prostředků, personální a výrobní činnost firmy, marketing, investice, rozbor výkonnosti
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firmy, controlling a interní audit, problematika platební bilance a měnové kursy. Výklad je doplněn
řadou praktických příkladů. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-86716-90-9 (brož.)
27778
Pavel Marinič
Hodnotový management ve finančním řízení : hodnota versus finance
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 259 s. : il.
Finanční řízení jako integrální součást podnikového řízení má úzkou vazbu a propojení na ostatní
subsystémy řízení, zejména účetnictví a controlling. Publikace je rozvržena do osmi kapitol, ve
kterých jsou rozvedeny jednotlivé cíle a nástroje finančního řízení. Názvy kapitol: Základní aspekty a
rámec podnikových financí jako nástroj finančního řízení; Specifika řízení osobních financí; Časový
faktor a riziko v řízení financí; Základy hodnotového managementu, měření finanční výkonnosti a
oceňování podniku; Zdroje kapitálu, kapitálová struktura, optimalizace kapitálové struktury; Finanční
management podniku; Finanční krize a ochrana hodnoty podniku; Financování neziskových
organizací. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-405-7 (brož.)
27797
Josef Mrkvička, Jiří Strouhal
Manažerské finance
Praha : Institut certifikace účetních, 2014, 331 s. : il.
Učebnice ke zkoušce Systému certifikace a vzdělávání účetní profese se skládá z těchto částí:
teoretické základy z oblasti finančního řízení, problematika krátkodobého finančního řízení s důrazem
na řízení pracovního kapitálu, investiční rozhodování, financování společnosti, oceňování společnosti
a efektivita kapitálových trhů. Výklad je doplněn řešenými příklady. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 97880-86716-92-3 (brož.)
27785
Lucie Josková ... [et al.]
Nová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně
Praha : Grada, 2014, 207 s.
Charakteristické znaky, právní úprava společnosti s.r.o. od 1.1.2014. Rozdíly oproti předchozí právní
úpravě. Založení a vznik společnosti, základní kapitál. Předepsané náležitosti společenské smlouvy
(vzor zakladatelské listiny). Postavení, změny společníků. Orgán společnosti (valná hromada,
statutární orgán). Zrušení, likvidace a zánik společnosti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4445-2 (brož.)

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
27783
Tomáš Pavelka
Minimální mzda v České republice a její srovnání v rámci členských států Evropské unie
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, 153 s. : il.
Minimální mzda a její funkce. Postupné rozšiřování institutu minimální mzdy ve světě po jejím
zavedení na konci 19. století, komparace dobových názorů a přehled přístupů různých ekonomických
teorií. Minimální mzda v ČR před rokem 1989, postupné úpravy, současná podoba. Analýza vývoje
minimální mzdy v ČR. Postavení minimální mzdy v rámci členských států EU. Analýza vývoje
v jednotlivých státech, srovnání výše mzdy, dopady na nezaměstnanost. Snahy o zavedení
celoevropské minimální mzdy. - Resumé. - ISBN: 978-80-86729-94-7 (brož.)
27600VII
Margerita Vysokajová a kolektiv autorů
Pracovní právo 2014. Dotazy z praxe
Praha : Svaz účetních, 2014, 72 s.
Aktuální změny a zkušenosti z praxe nové soukromoprávní úpravy v pracovněprávních vztazích důsledky přijatých legislativních změn, problémy s výkladem a aplikací v praxi. Stanovisko MF k výkladu
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ustanovení § 38a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva. Závěry z Koordinačního výboru ve věci příjmů autorů dle § 7 odst.
6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podléhajících srážkové dani z příjmů. Stanoviska k dotazům
z praxe, např.: část odložené daně při jejím prvním účtování, koeficient pro krácení nároku na odpočet
DPH, zůstatková cena zlikvidované budovy, účtování úpravy a rozvodu vody, DPH a třístranný
obchod aj. - ISBN: 978-80-87367-49-0 (brož.)

Právo
27802
Lenka Pítrová
Evropská dimenze legislativního procesu
Praha : Leges, 2014, 336 s.
Tvorba legislativy Evropské unie – analýza a průběh unijního legislativního procesu, jednotlivé
aspekty procesu a zásady legislativní činnosti. Odpovědi na otázku, v jakých oblastech může být unijní
legislativa přijímána a kde patří legislativní pravomoc členským státům. Průběh a aktéři legislativního
procesu (Komise, Rada a Evropský parlament). Nová role národních parlamentů v unijním
legislativním procesu zakotvená Lisabonskou smlouvou. - Vyd. 1. - Přehled rozsudků SDEU. - ISBN:
978-80-7502-035-2 (brož.)
27779
Dana Ondrejová
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku : komentář
Praha : C.H. Beck, 2014, xvi, 364 s.
Právní regulace nekalé soutěže je s účinností od 1.1.2014 obsažena v ustanovení §2972 - 2990
občanského zákoníku (dříve podle obchodního zákoníku). Publikace obsahuje komentované znění
Hlavy III Závazky z deliktu, oddíl první a druhý. Podrobný výklad problematiky je doplněn o použitelnou
judikaturu českých soudů i Soudního dvora EU. Text se nevyhýbá problémovým otázkám nové právní
úpravy a srovnání s dřívější regulací. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-522-0 (váz.)
27803
Lukáš Potěšil ... [et al.]
Soudní řád správní : komentář
Praha : Leges, 2014, 1151 s.
Komentované znění zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Zákon upravuje pravomoc a
příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví, některé otázky organizace soudů
a postavení soudců, postup soudů, účastníků řízení a dalších osob ve správním soudnictví. Komentář je
doplněn souvisejícími ustanoveními, předpisy a judikaturou. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-024-6 (váz.)
27792
Jan Chmelík a kolektiv
Trestní řízení
Plzeň : Čeněk, 2014, 509 s.
Učebnice poskytuje ucelený výklad problematiky trestního práva procesního ve dvou částech, obecné
a části průběh trestního řízení. Ve výkladu jsou kromě známých procesních institutů a postupů
zapracovány i nové právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a obětí trestných činů a také
historický exkurz do předchozích právních úprav. Text knihy vychází z právní úpravy k 1.1.2014. Z obsahu:
základní zásady trestního řízení a trestního práva procesního, subjekty a strany trestního řízení,
procesní úkony, stadia trestního řízení, opravné prostředky, mezinárodní justiční spolupráce aj. ISBN: 978-80-7380-488-6 (brož.)
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27787
Michaela Zuklínová
Věcná práva v kostce
Praha : Linde Praha, 2014, 232 s.
Výklad právní teorie věcných práv (držba, vlastnictví, nabývání vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná
břemena, zástavní právo a právo zadržovací). Následuje výňatek ze zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a to §979 až 1474 a část důvodové zprávy, které se týkají věcných práv. ISBN: 978-80-7201-946-5 (brož.)
27784
Marta Škárová ... [et al.]
Vzory smluv a podání : ze soukromého práva (občanské právo, rodinné právo, obchodní právo),
insolvenčního práva a občanského soudního řízení : s aktuálními vzory po přijetí nového
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : podle stavu k 1.1.2014
Praha : Linde Praha, 2014, 608 s. +1 CD
Kniha obsahuje cca 400 vybraných důležitých vzorů aktualizovaných do právního stavu po účinnosti
nového občanského zákoníku. Jedná se o vzory ze soukromého práva (dříve občanské, obchodní a
rodinné právo), občanského soudního řízení a insolvenčního práva. Vzory jsou doplněny stručnými
vysvětlujícími poznámkami. Právní stav použité legislativy je k 1.1.2014. - 14. vyd. - Na CD
elektronická verze vzorů ve Wordu. - ISBN: 978-80-7201-941-0 (váz.)
27790
Jana Horáková
Základy práva pro neprávníky
Praha : Linde Praha, 2014, 341 s.
Základní prameny práva, přehled o právním řádu a systému práva ústavního, občanského,
korporačního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného, správního a práva EU. V učebnici
jsou zpracovány zásadní změny práva, které nabyly účinnosti 1.1.2014 a které přinesl zejména nový
občanský zákoník. Výklad doplňují příklady z praxe i vzory typických smluv. - ISBN: 978-80-8613199-3 (brož.)
27781
David Raus, Andrea Oršulová
Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xii, 666 s.
Komentované znění zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších zákonů (poslední změna zákonem č. 360/2012 Sb.). Související předpisy,
související ustanovení. Praktický komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související
s aplikací zákona, které plynou z rekodifikace práva soukromého, a obsahuje i komparativní poznámky
ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Právní stav publikace je k 1.3.2014. - Vyd. 1. ISBN: 978-80-7478-470-5 (váz.)

Účetnictví
27801
Zdenka Volkánová
Podvody v účetnictví firem : jak se jim bránit
Praha : Linde Praha, 2014, 189 s. : il.
Podstata forenzního auditu, různé způsoby páchání podvodného jednání a jeho zachycení v účetnictví
firmy až po naplnění skutkové podstaty trestného činu pozměňování údajů ve výkazech a v účetnictví.
Názvy kapitol: Forenzní vyšetřování a jeho srovnání s auditem; Podvod, jeho definice, druhy, vliv na
finanční výkazy; Analýza výskytu podvodů v praxi; Techniky kreativního účetnictví; Hospodářská
kriminalita; Trestný čin podvodu; Trestný čin zkrácení daně; Trestní odpovědnost právnických osob;
Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění; Rozkrývání z pohledu kriminologie;
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Znalecký posudek jako důkaz. Kromě praktických příkladů obsahuje text také rozsáhlou související
judikaturu. - České resumé. - ISBN: 978-80-7201-945-8 (brož.)
27800
Tomáš Líbal
Účetnictví - principy a techniky
[Praha] : Institut certifikace účetních, 2014, 175 s. : il.
Učebnice Institutu certifikace účetních poskytuje výklad v kapitolách: Význam a funkce účetnictví;
Zásady vedení účetnictví; Rozvaha (bilance) - majetek podniku a zdroje jeho krytí; Výsledovka náklady a výnosy; Účet a podvojný účetní zápis; Nástroje průkaznosti účetnictví; Účetní zápisy a účetní
knihy; Další pravidla upravující účetnictví; Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek; Zásoby; Finanční
úřady; Zúčtovací vztahy; Cenné papíry a podíly - dlouhodobé i krátkodobé; Vlastní kapitál, rezervy a
dlouhodobé závazky; Operace s obchodním závodem; Náklady a výnosy; Účetní uzávěrka a závěrka;
Kalkulace a základy vnitropodnikového účetnictví. Výklad a cvičné příklady vycházejí z právního stavu
předpisů k 1.1.2014. - 4. aktualiz. vyd. - Účtová osnova pro podnikatele. - ISBN: 978-80-86716-94-7 (brož.)

Veřejná správa
27789
Jakub Slavík
Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované
veřejné služby
Praha : Grada, 2014, 183 s. : il., 1 portrét
Autor vysvětluje obecné principy marketingového a strategického řízení a specifika řízení ve veřejných
službách (vztah prodávající a kupující, propagace, investiční projekt ve školství, zdravotnictví, veřejné
dopravě, sociálních službách, veřejné správě atd.) a uplatnění manažerského přístupu k veřejným
službám při přípravě a realizaci služeb. Závěr knihy přináší výklad provozování a podnikatelský
přístup soukromých firem (PPP) ve veřejných službách. Přílohy obsahují příklady a případové studie. 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-247-4819-1 (brož.)
27786
Pavel Mates, Jakub Severa
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
Praha : Leges, 2014, 176 s.
Ústavní a jiná východiska. Pojem odpovědnosti. Základní předpoklady, které musí být splněny, aby
bylo možné úspěšně se práva odpovědnosti dovolávat. Analýza jednotlivých právních titulů vzniku
odpovědnosti. Postupy při uplatňování nároků a další instituty, které se v této oblasti vyskytují.
Podmínky regresu vůči těm, kteří škodu nebo jinou újmu způsobili. - ISBN: 978-80-7502-021-5 (brož.)

Životní prostředí
E-9516
Silvester van Koten
Do emission trading schemes facilitate efficient abatement investments? an experimental study
Usnadňují systémy obchodování s emisemi efektivní investice do snižování emisí? :
experimentální studie
Prague : CERGE-EI, January 2014, 34 s. : tab., grafy, vzorce
Hlavním cílem cap-and-trade programů je nákladově efektivní snižování emisí látek znečišťujících
životní prostředí. Studie se zaměřuje na nákladovou efektivitu snižování emisí skleníkových plynů
prostřednictvím největšího světového cap-and-trade programu - EU ETS (EU carbon emission trading
scheme/evropský systém obchodování s uhlíkovými emisemi) a to zejména na redukci dosaženou
zaváděním čistších technologií. Autoři experimentálně ověřují, zda jsou tyto programy oprávněně
považovány za nákladově efektivní metodu. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-307-9 (CERGE UK
Praha, brož.)
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Ostatní
27755
Iain McMenamin
If money talks, what does it say? : corruption and business financing of political parties
Pokud peníze mluví, co říkají? : korupce a financování politických stran ze strany byznysu
Oxford : Oxford University Press, c2013, 177 s. : tab., grafy
Na základě případových studií Austrálie, Kanady a Německa a údajů z dalších zemí autor analyzuje
otázku financování politických stran soukromými obchodními subjekty v souvislosti s diskusemi
o politické korupci v demokratických zemích. Zkoumá motivaci byznysu pro finanční příspěvky
politickým stranám, potenciální užitek pro obě strany a zda a do jaké míry tyto příspěvky korumpují
politiky. Hledá odpovědi na otázky, jestli jsou peníze "univerzálním jazykem" a zda finanční
příspěvky mají v různých zemích odlišná sdělení. Na základě svých empirických zjištění v závěru
rozebírá politické a ekonomické důsledky potenciálních možností korupce politického systému ze
strany byznysu a navrhuje možné změny. - Pozn., příl. - ISBN: 978-0-19-966570-9 (váz.)
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