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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám říjnové číslo dokumentačního bulletinu 
Finanční  a  ekonomické  INFORMACE. Přináší  jako  obvykle 
informace  o  nejnovějších  odborných  článcích,  knihách  a 
jiných  informačních  zdrojích,  vztahujících  se k problematice 
Ministerstva financí a jeho resortu. 

Přehled zdokumentovaných  textů naleznete v obsahu  tohoto 
čísla,  k Vaší  pozornosti  bychom  doporučili  zejména  několik 
článků k různým aspektům problematiky výběru daní. Ve fondu 
Odborné knihovny jsou též dostupná letošní vydání každoročních 
přehledových  publikací  IBFD  k daňovým  systémům  vybraných 
zemí světa. 

Rubrika  Téma  měsíce  přináší  přehledový  článek  Boj proti 
korupci v celní správě. 

Z aktuálních zpráv stojí za pozornost, že Poslanecká sněmovna 
v prvním čtení schválila základní parametry státního rozpočtu 
na  příští  rok.  Zajímavý  rozborový  článek  k návrhu  zákona       
o  státním  rozpočtu  vyšel  v pravidelné  příloze  Legislativa 
v Právních rozhledech 19/2014. 

Těsně  před  redakční  uzávěrkou  byl  v Poslanecké  sněmovně 
přijat  123 hlasy nový zákon o státní službě po  jeho zamítnutí 
prezidentem ČR. 

Věříme,  že  Vás  náš  přehled  nových  informačních  pramenů 
zaujme. Rádi Vám zajistíme plné texty článků i Vámi vybrané 
knihy. 

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY        
 

Monitoring 

Pravidelný  speciální monitoring  za  období  22. 9. – 
22. 10. se tentokrát věnuje tématu: 
 
Směrnice MiFID II 
 
Monitoring byl zpracován z tištěných médií, televize, 
rozhlasu a internetových serverů a naleznete jej včetně 
archivu starších monitoringů v sekci Monitoring médií 
na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
je  k dispozici  archiv  sektorových  analýz  firmy 
Bisnode:  

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 tyto publikace: 
 
27605/1040 
Bankovnictví. Finanční konglomeráty. Praní špinavých 
peněz. Stavební spoření a další předpisy  : redakční 
uzávěrka 18. 8. 2014 

27605/1038 
Pracovněprávní  předpisy.  Zákon  o  zaměstnanosti. 
Úřady práce : odbory, ochrana zaměstnanců, inspekce 
práce : redakční uzávěrka 25. 7. 2014 
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Téma měsíce: Boj proti korupci v celní správě 

Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3001, Vzdělávání a informační podpora 

 

Jak uvádějí autoři Gerard McLinden a Amer Zafar Durrani v článku Corruption in Customs1, celní 
správa bývá z různých důvodů obecně vnímána jako jedna z nejzkorumpovanějších veřejných 
institucí. Problémy se objevují nejvíce v méně rozvinutých zemích, autoři však uvádějí, že žádná ze 
zemí na světě není vůči korupci imunní. Z tohoto důvodu byl boj proti korupci v celní správě vybrán 
jako téma tohoto článku. Konkrétně budou představeny vybrané odborné příspěvky zahraničních 
autorů zabývající se příčinami korupce, jejími formami, možnými opatřeními i příklady celních 
reforem v některých zemích. 

Důvodů, proč je celní správa obecně náchylná na korupci, je podle McLindena a Durraniho2 více - 
zaměstnanci celní správy se v rámci svých pracovních povinností dostávají běžně do kontaktu 
s obchodníky, přičemž obchodníci mají přirozeně záměr ovlivňovat rozhodování celníků směrem ve 
svůj prospěch. Mnoho zaměstnanců se dostává do situací, kdy je kontrola jejich činnosti velmi 
obtížná. V řadě zemí mají celní úředníci poměrně nízké platy a obtížné pracovní podmínky. 
Teoreticky mohou být předmětem korupce veškeré činnosti, kterými se celní správy zabývají, ať už se 
jedná o určení původu nebo hodnoty zboží, klasifikaci, vydávání koncesí či jiné činnosti. Jednoznačné 
řešení, které by korupci odstranilo jednou provždy, podle autorů neexistuje. 

Jednotlivé formy korupce v celní správě, které mohou mít negativní vliv na obchodní komunitu, jsou 
popsány v článku Bordering on corruption: an analysis of corrupt customs practices that impact the 
trading community3 autora Davida Widdowsona. Widdowson se zabývá zejména případem vybírání 
úplatků od dovozců výměnou za urychlení určitého procesu (vyřízení žádosti, aj.), tedy tzv. „rutinní 
korupcí“4. Další formou korupčního jednání může být přijetí/poskytnutí úplatku při pašování 
ilegálního zboží („kriminální korupce“) či úplatku souvisejícího s umožněním podvodného jednání. 
Tím může být například záměrné podhodnocení zboží nebo chybná klasifikace. První ze zmíněných 
forem se navenek podle autora může jevit jako „zločin bez oběti“ - nikdo z účastníků neprodělá, 
úředník získá úplatek, obchodník se vyhne nákladům spojeným se zpožděnou dodávkou, clo je 
vybráno ve správné výši i časové lhůtě. Autor však tento náhled odmítá. V podobných případech je 
podle něj obětí veřejnost, bez ohledu na to, kdo korupci inicioval (celník či obchodník). Zneužívání 
úřední moci vede ke snížení důvěry ve veřejné instituce a poskytuje také neoprávněnou výhodu 
vybraným členům obchodní komunity oproti zbývajícím členům. 

Opatření, která mohou být proti korupci v celní správě podniknuta, jsou popsána ve dvou výše 
zmíněných článcích a také v článku What do we know about corruption (and anti-corruption) in 
Customs?5 autorů Bryana Michaela a Nigela Moora. Významným dokumentem je revidovaná Arušská 
deklarace (2003). Jak uvádějí McLinden a Durrani, celní správy v mnoha státech Arušskou deklaraci 

                                                      
1 MCLINDEN, Gerard a DURRANI, Amer Zafar. Corruption in Customs. World Customs Journal. 2013, 7(2), 
3-9. ISSN 1834-6707 (print). ISSN 1834-6715 (online). Dostupné také z: 
http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2013/2/WCJ_V7N2_McLinden_and_Durrani.pdf 
2 MCLINDEN, Gerard a DURRANI, Amer Zafar, ref. č. 1 
3 WIDDOWSON, David. Bordering on corruption: an analysis of corrupt customs practices that impact the 
trading community. World Customs Journal. 2013, 7(2), 11-21. ISSN 1834-6707 (print). ISSN 1834-6715 
(online). Dostupné také z: http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-
2013/2/WCJ_V7N2_Widdowson.pdf 
4 NDONGA, Dennis. Managing the risk of corruption in Customs through single window systems. World 
Customs Journal. 2013, 7(2), 23-37. ISSN 1834-6707 (print). ISSN 1834-6715 (online). Dostupné také z: 
http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2013/2/WCJ_V7N2_Ndonga.pdf 
5 MICHAEL, Bryane a MOORE, Nigel. What do we know about corruption (and anti-corruption) in Customs?. 
World Customs Journal. 2010, 4(1), 55-64. SSN 1834-6707 (print). ISSN 1834-6715 (online). Dostupné také z: 
http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2010/1/Michael-Moore.pdf 
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zapracovaly spolu s dalšími opatřeními do svých protikorupčních strategií6. V některých zemích se 
však stává, že implementace Arušské deklarace spočívá pouze ve vytváření propagačních materiálů, 
které zdůrazňují nutnost etického chování zaměstnanců a hodnoty, které by měli celníci dodržovat, 
přičemž účinnost takových materiálů (např. plakátů) v praxi je sporná78.  

Další z možných nástrojů v boji proti korupci je vnitřní audit. Bryane Michael spolu s Alexeyem 
Gubinem se jím zabývají ve studii Compliance audit of anti-corruption regulations: a case study 
from Carpatistan customs9. Autoři hodnotí dosavadní literaturu týkající se vnitřního auditu jako 
nedostatečnou a v boji proti korupci doporučují provádění tzv. „compliance auditu“ (auditu 
dodržování povinností plynoucích z právních předpisů). Významná je podle nich kontrola, zda 
úředníci podávají přiznání o konfliktu zájmů či zda uvádějí pravdivé informace o svém příjmu a jeho 
změnách. Při psaní článku se autoři řídili Mezinárodními standardy pro provádění vnitřního auditu10.  

Účinky opatření zaměřených na usnadnění obchodu se zabývají v článku Do Customs Trade 
Facilitation Programmes Help Reduce Customs-Related Corruption?11 Bryane Michael, Frank 
Ferguson a Alisher Karimov. Autoři docházejí k závěru, že programy mohou korupci snížit pouze 
tehdy, jsou-li součástí celkové reformy. Zemím s vysokou mírou korupce a nízkou efektivitou 
obchodu malé reformy zaměřené na zjednodušení obchodu nepomůžou a může dokonce dojít k jejich 
zastavení (v případě, že reformy ohrožují osobní finanční zájmy zkorumpovaných úředníků). Korupce 
a neefektivnost jsou však podle autorů navzájem propojené: potírání korupce bez snižování 
neefektivností pravděpodobně nepřinese očekávané výsledky.  

Rolí automatizace (použití tzv. systémů single window) jako nástroje proti korupci v celní správě se 
zabývá Dennis Ndonga v článku Managing the risk of corruption in Customs through single window 
systems12. Automatizace je jedním ze dvanácti kroků v boji proti korupci, které uvádí již zmíněná 
Arušská deklarace. O zavádění počítačové podpory při zpracovávání celních dokumentů se zmiňuje      
i Mezinárodní měnový fond. Systémy single windows přinášejí mnohé výhody – omezení kontaktu 
tváří v tvář mezi obchodníky a celníky a s tím související snížení počtu příležitostí, kdy nabídnout 
úplatek nebo o něj požádat; zvýšení dostupnosti určitých informací a nárůst transparentnosti či 
možnost provádění elektronického auditu (systémy umožňují zpětně vystopovat průběh všech procesů, 
což motivuje zaměstnance k dodržování předpisů). Po stručném představení výhod systémů se autor 
věnuje jejich implementaci na příkladu vybraných zemí – Filipín, Gruzie a Kataru. Na Filipínách 
provedl celní úřad před zavedením automatizace ročně přibližně čtyři miliony operací, přičemž každá 
se skládala z deseti dalších kroků, celkově tedy bylo odhadováno čtyřicet milionů možných 
korupčních příležitostí. Zavedením několika systémů (např. ASYCUDA, ACOS, aj.) se podařilo 
korupci (probíhající zejména v rutinní formě) snížit. V Gruzii docházelo často k pašování, přičemž 
obchodníci s nelegálním zbožím nahlíželi na podplácení celníků jako na investici, která se jim později 
mnohonásobně vracela. V roce 2003 došlo k reformě – zavedení tzv. „one-stop-shop systému“. 
Zatímco dříve byli obchodníci nuceni jednotlivé procesy vyřizovat osobně u různých přepážek, nově 
putovaly veškeré dokumenty na jedno místo, byly opatřeny čísly a až poté byly vyřizovány úředníky 
v zadních kancelářích, čímž byl eliminován osobní kontakt. V Kataru byl počet případů korupce 
v celní správě díky dodržování morálních i náboženských hodnot poměrně nízký, stávající 
poloautomatizované systémy se však ukázaly být náchylné na zneužití a bylo proto potřeba situaci 
řešit. Ndonga uvádí řadu nedostatků starého systému – clo se počítalo z hodnoty, kterou do systému 
                                                      
6 Interní protikorupční program Celní správy České republiky, který vychází mj. z Arušské deklarace, je 
dostupný na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/spolecne-proti- 
korupci/Documents/Revidovaná%20Arušská%20deklarace.pdf 
7 MCLINDEN, Gerard a DURRANI, Amer Zafar, ref. č. 1 
8 MICHAEL, Bryane a MOORE, Nigel, ref. č. 5 
9 MICHAEL, Bryane a GUBIN, Alexey. Compliance audit of anti-corruption regulations: a case study from 
Carpatistan customs. Internal Auditing. 2012, 27(5), 23-32, 34-37. ISSN 0897-0378. Dostupné komerčně ze 
systému Proquest. 
10 International Standards for the Professional Practice of Internal Audit 
11 MICHAEL, Bryane, FERGUSON, Frank a KARIMOV, Alisher. Do Customs Trade Facilitation Programmes 
Help Reduce Customs-Related Corruption? In: SSRN Working Paper Series. Rochester: Social Science Research 
Network, 11, 2012. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
12 NDONGA, Dennis, ref. č. 1 
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zadala clearingová společnost, proces tedy závisel na její čestnosti. Cla byla placena např. pomocí 
šeků či hotovosti (riziko ztráty peněz), klasifikace zboží byla taktéž prováděna ručně. V roce 2008 
došlo ke spuštění systému single window, který výše zmíněné nedostatky odstranil a tím riziko 
korupce snížil. 

Další příklady úspěšných celních reforem ze světa uvádějí McLinden a Durrani13. Například v Thajsku 
se jako klíčový problém ukázaly nízké platy zaměstnanců, došlo proto k zavedení speciálního poplatku 
(tzv. Formality Service Fee), z něhož 95 % bylo použito na zvýšení platů a 5 % na zavedení nových 
technologií. K poplatku se stavěli pozitivně i obchodníci, ačkoli poplatek dopadal právě na ně – 
jelikož byl poplatek a jeho výše oficiální, snížil se čas, který byl dříve potřeba na vyjednávání a došlo   
i k úspoře nákladů. V Afghánistánu začala reformy podporovat od roku 2004 Světová banka. 
Soustředila se přitom na zlepšení infrastruktury, automatizaci a provedení reforem činností a 
odpovědností různých vládních agentur působících na hranicích. Výsledkem byl významný nárůst 
vybraných příjmů (ze 77 milionů amerických dolarů v dubnu 2004 až na 900 milionů v roce 2009) a 
snížení doby odbavování (na některých stanicích řádově až o několik hodin). Celková situace se však 
nezlepšila, celní správa byla stále považována za jednu z nejzkorumpovanějších institucí v zemi. Byl 
proto vyvinut speciální nástroj k identifikaci oblastí nejvíce náchylných ke korupci (tzv. Governance 
Analysis Tool), přičemž v úvahu byla brána specifika země. Nástroj se osvědčil a později byl 
upravován pro použití v dalších prostředích. 

Tento článek se zabýval obecnými otázkami souvisejícími s korupcí v celní správě i příklady 
úspěšných reforem a kampaní z vybraných zemí. Jak již bylo zmíněno, problémy s korupcí (nejen 
v celní správě) se objevují zejména v méně vyspělých státech, přesto by tématu měla být věnována 
pozornost i u nás, neboť určité riziko vzniku korupce se objevuje všude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 MCLINDEN, Gerard a DURRANI, Amer Zafar, ref. č. 1 
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Daně 

Franz Hubik 
Das Kreuz mit der Steuer 
S daní je kříž 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 162 (25.8.2014), S. 32 
Kapitálové výnosy v Německu podléhají srážkové dani, jejíž odvod finančním úřadům automaticky 
provádějí banky - stejně tak by od roku 2015 z těchto příjmů měla být odváděna i církevní daň, 
"systemizaci" této daně si církve vyžádaly v naději na zvýšení svých příjmů. Církevní daň se však 
kapitálových příjmů týká už od roku 2009 a vztahuje se na částky vyšší než 801/1602 eur 
(jedinec/páry), což se dotýká zhruba pětiny členů církví. Údajně formální znění aviza bank ohledně 
zjišťování náboženského vyznání klientů a tedy příp. povinnosti k dani církevní vyvolalo u mnohých 
(mj.) mylný dojem o zavedení nové daně a jejich následný hromadný odchod z církví. Ty se obávají 
nejen ztráty svých věřících, ale i značného množství peněz (roční příjem církví ze zdanění 
kapitálových výnosů je odhadován na 1,4 mld. eur). 
 
Zdeněk Kuneš 
Dodání vybraných nemovitých věcí a DPH 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 9, s. 23-25 
Problematika dodání vybraných nemovitých věcí dle zákona o DPH (§ 56, dodání nemovité věci již 
není jejím převodem, ale dodáním zboží) a následně v důsledku novelizace občanského zákoníku. 
Stavba jako součást pozemku, sazby daně u dodání nemovité věci, stavby pro sociální bydlení. Právo 
stavby. Případy dodání nemovité věci osvobozené od DPH. Příklady. 
 
Václav Benda 
DPH při úmrtí plátce 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 16, s. 2-6 
Uplatňování daně v souvislosti s úmrtím plátce, principy dědického práva od 1.1.2014 (dle NOZ) a 
úprava přechodu daňové povinnosti zůstavitele v daňovém řádu, daňová povinnost dědice pokračujícího 
v podnikání. Praktické postupy při uplatňování DPH v případě úmrtí plátce; přiznání k DPH, osoba 
spravující pozůstalost, účet pozůstalosti, zrušení registrace plátce. 
 
Rafael Aigner 
Environmental taxation and redistribution concerns 
Ekologické daně a obavy ohledně přerozdělování 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 2, p. 249-277 
Teoretická úvaha nad vzájemnou závislostí distribuční a environmentální politiky z normativního 
pohledu. Autor hledá odpověď na otázku, jaké je optimální nastavení ekologických daní, když bereme 
ohledy na otázku přerozdělování? Modelovým způsobem - prostřednictvím jednoduchého rámce 
zdanění příjmu, který rozšiřuje o spotřební externality - zobrazuje, jak stát optimalizující blahobyt 
používá nelineárního zdanění příjmu k redistribuci a pigouviánskou daň ke snižování negativních 
externalit. Ukazuje, že tyto dva problémy daňové úpravy jsou vzájemně propojené. Zejména čím je 
vyšší míra přerozdělování, tím je nižší optimální úroveň ekologického zdanění. Jestliže stát přikládá 
vyšší význam přerozdělení, bude muset přijmout vyšší náklady na veřejné financování. - Pozn. 
 
Davide Alberto de Santis 
Exit tax : an analysis of relevant unresolved issues in light of the circular issued by the Italian 
association of joint stock companies 
Zdanění podniků přenášejících své sídlo do zahraničí : analýza nevyřešených otázek ve světle 
oběžníku vydaného Italským sdružením akciových společností 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 8, p. 354-359 
Příspěvek se věnuje otázkám italské právní úpravy tzv. exit tax a problémům spojeným s přesunem 
sídla společnosti do zahraničí. Vychází z oběžníku č. 5 ze 20. února 2014, který vydalo Sdružení 
italských akciových společností (Assonime) s cílem analyzovat vývoj legislativy upravující zdanění 
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podniků přenášejících své sídlo do zahraničí na národní i evropské úrovni a nejnovější rozhodnutí 
Soudního dvora ES v dané oblasti. Autor diskutuje použitelnost nového režimu exit tax pro 
holdingové společnosti, daňovou hodnotu připisovanou aktivům po přesunu sídla, příslušnost nových 
pravidel pro mezinárodní reorganizace i situaci přesunu sídla a následné ztráty daňového rezidentství. 
- Pozn. 
 
Rainer Spatscheck 
Fahrverbot für Steuerbetrüger? 
Zákaz řízení pro daňové podvodníky? 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 33, S. M5 
Autor reaguje na návrhy zavést zákaz řízení do sankčního systému Německa, který zatím daňový únik 
trestá peněžní pokutou nebo odnětím svobody: vysvětluje, že zákaz řízení není vhodným nástrojem už 
proto, že se využívá k postihu drobnějších či méně významných přečinů a jeho aplikace na daňové 
podvody by daňové delikty bagatelizovala. Zmiňuje i možné obtíže pro správu daní (nejen) z hlediska 
zásady rovného postihu a domnívá se, že účinnější by bylo 1) zabezpečit větší intenzitu kontrol a tím 
zvýšit riziko možného odhalení a 2) zvýšit akceptaci daňové povinnosti transparentním a 
spravedlivým daňovým systémem - i když je nelze prosadit rychle, a obecně jsou méně populární než 
zákaz řízení. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Internationale Standards beim steuerlichen Informationsaustausch : Unterzeichnug multilateraler 
Übereinkunft im Oktober 2014 in Berlin 
Mezinárodní standardy výměny daňových informací : podpis mnohostranné úmluvy v říjnu 
roku 2014 v Berlíně 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 8, S. 65-74 
Vývoj a zásady výměny daňových informací; povinná výměna informací dle čl. 26 vzorové smlouvy 
OECD, rozsah informací, automatická výměna informací, velká klauzule o výměně informací, utajení 
získaných informací a důvody jejich zpřístupnění, vyloučení informační povinnosti, zajištění vyžádané 
informace prostřednictvím vnitrostátního práva, výjimky z informační povinnosti. Úroková směrnice 
Evropské rady, cíle, definice pojmů, předávané informace. Směrnice o úřední pomoci. FATCA. 
Standard OECD k automatické výměně informací o finančních kontech, CRS (společný ohlašovací 
standard/Common Reporting Standard). - Pozn. 
 
Petr Kout 
Komplikace s nájmem 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 9, s. 30-33 
Vybrané problémy s nájmy z pohledu rekodifikovaného OZ a novelizovaných daňových zákonů. 
Nájem, pacht, podnájem, bezúplatný nájem/výpůjčka. Nájem a daň z příjmů fyzických osob, nájem a 
ekonomická činnost dle zákona o DPH, nájemné jako daňový náklad (daňová uznatelnost u finančního 
leasingu/operativního nájmu), zdaňování nájemného u nerezidentů. Příklady. 
 
Josef Pravec 
Lepší výběr daní až od roku 2016 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 36, s. 12-15 
K plánům na zvýšení daňových příjmů rozpočtu ČR prostřednictvím zlepšení výběru daní a boje s daňovými 
úniky. Více o elektronické evidenci tržeb inspirované chorvatským systémem a jejích nákladech, 
kontrolní činnosti s ní spojené a o případných sankcích. Dále ke snaze o omezení řetězových podvodů 
při placení DPH, ke kontrolnímu hlášení při placení DPH (párování faktur), uplatnění reverse charge 
mechanismu u elektroniky a k přípravě právní úpravy na odčerpávání nezdaněného majetku daňovými 
úřady. 
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Jiří Žežulka ; [rozhovor vedl] Josef Pravec 
Musíme vybrat o 30 miliard více 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 38, s. 14-17 
Rozhovor s novým vedoucím daňové správy ČR, zástupcem ředitele Generálního finančního 
ředitelství J. Žežulkou. Zaměřuje se v něm na svoje současné úkoly a cíle ve vedení české daňové 
správy, a zejména na boj proti rozsáhlým daňovým únikům, fungování Specializovaného finančního 
úřadu a kontrolní činnost finanční správy. Seznamuje s personální politikou na GFŘ, s požadavkem na 
personální posílení daňové správy a na navýšení prostředků na platovou politiku. Vyjadřuje také svůj 
pohled na daňovou morálku v ČR, na připravovanou elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení a 
odčerpávání nezdaněných zisků daňovou správou. 
 
Nález Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní důchodce 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 9, s. 2-3 
K otázce uplatňování slevy na dani na poplatníka u starobních důchodců. Dosavadní regulace na dani 
(tj. nemožnost uplatnit slevu na dani na poplatníka u osob, které k 1. 1. kalendářního roku pobírají 
starobní důchod) byla podle nálezu Ústavního soudu neústavní, ke 4. srpnu 2014 (den vyhlášení 
nálezu ve Sbírce zákonů) byla zrušena. Nově mohou slevu uplatňovat všichni pracující důchodci, bez 
ohledu na to, zda k 1. 1. 2014 pobírali starobní důchod. Článek shrnuje nejčastější dotazy k postupu 
při uplatňování slevy u uvedené skupiny poplatníků. -- Komentář k danému nálezu ÚS viz také Soudní 
rozhledy č. 9/2014, s. 307-309. 
 
Libor Novotný 
Nárok na odpočet daně při registraci k dani z přidané hodnoty a jeho snížení při zrušení 
registrace 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 9, s. 25-29 
Nárok na odpočet daně při registraci k DPH, snížení uplatněného nároku na odpočet daně při zrušení 
registrace s komentářem k výpočtu vč. příkladů. Osoba povinná k dani, nárok na odpočet, poměrný 
koeficient, oprava odpočtu v daňovém přiznání. Povinnosti dědice. 
 
Vladimír Šretr 
Nové postupy zpracování žádostí o posečkání daně : stručná písemná žádost již nestačí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 16, s. 6-9 
K obsahu institutu posečkání daně, zákonné důvody pro podání žádosti o posečkání daně. Žádost        
o posečkání dle metodického pokynu GFŘ, kritéria posuzování žádosti, případ bez možnosti povolení 
posečkání. Kritická připomínka ke zveřejnění zkrácené verze metodického pokynu. 
 
Roman Pecháček 
Odvod daně za pracovníky najaté od agentury práce bez sídla v České republice 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 17, s. 11-13 
Daňová odpovědnost a povinnost v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly (od agentury práce 
se sídlem v zahraničí); rozpor českého zákona o daních z příjmů s evropským právem (viz rozhodnutí 
SDEU a NSS). Chybný model zdanění praktikovaný českou daňovou správou. - Pozn. -- Odůvodnění 
rozhodnutí Soudního dvora EU ve smyslu, že povinnost českých zaměstnavatelů srážet zálohu na daň 
z příjmů pracovníků zaměstnaných agenturou práce se sídlem v zahraničí je v rozporu s právem EU, 
viz Soudní rozhledy č. 9/2014, s. 333-334. 
 
Odd Erik Nygard 
Optimal commodity taxes for Norway with cross-border shopping 
Optimální daň ze zboží v Norsku v případě zahraničních nákupů 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 2, p. 316-342 
Příspěvek k empirické literatuře o optimálním zdanění. Autor sestrojuje simulační model založený na 
empirických údajích o typických norských spotřebitelích, který zahrnuje přeshraniční nákupy zboží a 
vnitřní nabídku práce, s cílem vypočítat optimální daň ze zboží. Zaměřuje se zejména na výrobky 
představující přeshraniční nákupy jako jsou alkoholické nápoje, tabákové výrobky a jídlo. Optimální 
zdanění zboží je počítáno v závislosti na dřívějším zdanění mzdového příjmu a mimopracovních 
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příjmech. Zjištění ukazují klíčovou důležitost obou faktorů (pravděpodobnosti zahraničních nákupů a 
nabídky práce) ve stanovení optimální daňové skladby. - Pozn. 
 
Platba pojistného a daní podle druhu příjmů 
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 7, s. 38-40 
Praktické, tabulkově uspořádané schéma znázorňující, zda se z konkrétního druhu příjmu platí pojistné 
na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti. Mezi zkoumanými druhy příjmů jsou uvedeny také podíly na hospodářském 
výsledku, různé náhrady, nepeněžní plnění, stipendia, dávky, náhrady cestovních výdajů, výdaje 
zaměstnanců učiněné za zaměstnavatele, peněžité příspěvky na stravování a autorské honoráře. 
 
Jiří Nigrin 
Prodej a nákup pozemků z hlediska daně z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 17, s. 2-4 
Ke změnám v oblasti nemovitostí z titulu NOZ (pojem nemovitost nahrazuje věc nemovitá, vymezení 
součásti pozemku). Pozemky z účetního a daňového hlediska. Stanovení pořizovací ceny, cena při 
prodeji pozemku. Daňový režim u příjmů z prodeje nemovitých věcí, možnosti osvobození od daně. 
Daň z nabytí nemovitostí (4 % ze základu daně), poplatník daně, ručitel daně. -- Článek "Dvě nové 
informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí" je uveden na s. 39. 
 
Lucie Hovorková, Jiří Teichmann 
Převodní ceny pod drobnohledem : OECD mění systém zdaňování nadnárodních společností. 
Jak naložit s novou přílohou k daňovému přiznání? 
Euro, Sv. 2014, č. 35, s. 54-55 
Problematika zdaňování nadnárodních společností a opatření proti mezinárodní daňové optimalizaci 
formou přesunů zisků. Seznámení s postupnými kroky a cíli akčního plánu OECD k BEPS (base 
erosion and profit shifting/rozmělňování daňové základny a přesuny zisků), pohled na řešení 
problematiky převodních cen v ČR. K informační povinnosti týkající se hodnot transakcí se spojenými 
osobami v ČR od r. 2014 a k cíleným daňovým kontrolám. -- Tématu převodních cen, přitvrzení 
postoje finanční správy vůči cenám mezi spřízněnými společnostmi a s tím související nové příloze 
daňového přiznání se věnuje příspěvek v čas. Ekonom č. 37/2014, s. 24-25. 
 
Donata Riedel 
Sandwich im Visier 
Namířeno na sendvič 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 179 (17.9.2014), S. 12 
BEPS; nástroje k prevenci škodlivých daňových praktik a odklánění zisků do daňových oáz na úrovni 
OECD, zákaz treaty shoppingu. Patentbox, oficiální přípustnost daňového modelu v případě 
skutečných zisků z inovací (v případě zavedení v Německu se počítá s poloviční sazbou korporační 
daně, což by znamenalo významnou podporu výzkumu a vývoje). 
 
Gregor Zorman 
Tax on financial services : Slovenia 
Daň z finančních služeb : Slovinsko 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 8, p. 365-367 
Informace o zavedení nové daně z finančních služeb ve Slovinsku s účinností od 1.3.2013, která má 
zajistit, že finanční služby nepodléhající DPH budou předmětem transakční daně. Autor analyzuje, 
jaké služby jsou předmětem daně z finančních služeb, kdo je osobou podléhající dani, dále otázku 
místa poskytnutí služby, sazby daně a základu daně. - Pozn. 
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Christian Amand 
Taxation of intra-community supplies of goods 
Zdanění dodávek zboží v rámci Společenství 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 4, p. 188-196 
Současný systém DPH v EU je u dodávek zboží a služeb mezi podniky do jiného členského státu EU 
charakterizován osvobozením od DPH. Toto osvobození naruší řetězení účtování a odpočtů DPH a 
systém se stává náchylným k podvodům. Na vnitřních hranicích EU mohou být úniky zablokovány za 
použití souhrnného hlášení (recapitulative statement), prostřednictvím kterého dodavatel zboží 
informuje o plnění ve státě zákazníka. Článek rozebírá modernizovaný alternativní systém zdanění 
intrakomunitárních dodávek zboží založený na principu místa určení (destination principle), jeho 
jednotlivé prvky a problematiku ilustruje na řadě praktických příkladů. Následně shrnuje výhody a 
nevýhody tohoto nového pojetí jak z pohledu podniků, tak z pohledu daňových úřadů. - Pozn. 
 
Maryte Somare and Viktoria Wöhrer 
Two different FATCA model intergovernmental agreements: which is preferable? : a 
comparison of FATCA model 1A and model 2 intergovernmental agreements 
Dvě různé modelové mezivládní dohody FATCA: která je vhodnější? : porovnání modelové 
FATCA IGA 1A a IGA 2 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 8, p. 395-403 
Autorky seznamují s hlavními charakteristikami modelových mezivládních dohod (IGA) FATCA a 
porovnávají různé systémy automatické výměny informací, které ustavily. Na základě multilaterální 
spolupráce byly rozpracovány modelové mezivládní dohody, které se zabývají inkompatibilitou zákona 
FATCA s národní legislativou a stanovují základy pro implementaci zákona FATCA v národních 
právních systémech partnerských zemí. Existují dva typy dohody: model 1 a model 2 a každy z typů 
má svoji nižší verzi pro státy, které nemají daňovou smlouvu nebo dohodu o výměně daňových 
informací s USA. Jedinou reciproční dohodou je model 1A. - Pozn. 
 
Pavel Všetečka 
Zamyšlení nad možností správce daně uplatnit daňovou pohledávku v adhezním řízení 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 16, s. 13-19 
Adhezní řízení, možnosti správce daně (coby poškozeného) v trestním řízení při uplatňování škody, 
která se vztahuje k daňové povinnosti - komentované judikáty. Uplatnění nároku správce daně na 
náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení, nevykonatelnost platebního výměru, vylákání 
daňové výhody, uplatnění ručitelského závazku. 
 
Petr Gola 
Zdanění dle rodinné situace 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 9, s. 34-35 
Povinné daňové platby/daňové břemeno fyzických osob dle typu domácnosti; zdanění bezdětného 
zaměstnance/zdanění zaměstnance s dětmi a manželkou bez příjmu (roční hrubá/čistá mzda); sleva na 
poplatníka, daňové zvýhodnění na děti, daňový bonus. Přehled procentního rozdílu mezi hrubou a 
čistou mzdou zaměstnance s průměrnou mzdou ve vybraných zemích OECD. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Zdaňování příjmů tuzemských fyzických osob ze zahraničí 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 9, s. 49-55 
Autorka popisuje postup při zdaňování zahraničních příjmů fyzických osob v ČR: vymezuje pojem 
"daňové rezidentství", uvádí termíny pro podání daňového přiznání včetně možnosti prodloužení lhůty 
a metody pro zamezení dvojímu zdanění (metoda zápočtu prostého, metoda úplného zápočtu, metoda 
vynětí, metoda vynětí s výhradou progrese). Následuje specifikace postupu při zdaňování příjmů ze 
závislé činnosti a příjmů z podnikání. Článek je doplněn o praktické příklady a test na procvičení. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Zoll übernimmt Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
Celníci přebírají správu daně z motorových vozidel 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 8, S. 52-56 
Po krátkém shrnutí historie správy daně z motorových vozidel v Německu se článek věnuje aktuální 
změně, tj. převedení správy této daně na německou celní správu (ze zemí na stát). Administrativně se 
jednalo o přenos značného množství dat (od finančních úřadů), což si vyžádalo nový speciální a 
především sjednocující software - proto také převzetí probíhalo postupně. Nová daňová kompetence 
pozměnila organizaci celní správy (nově se jedná o třicet hlavních celních úřadů a padesát úřadů          
s kompetencí stanovit daň), maximální dostupnost občanům zabezpečuje 160 dodatečně zřízených 
kontaktních míst. Až na úplné výjimky občané nepocítí při plnění daňové povinnosti žádné změny, 
příp. daňové úlevy se řeší s příslušným hlavním celním úřadem. Připravované změně ve správě daně 
byla ze strany institucí a úřadů věnována značná pozornost, informace pro veřejnost byly průběžně 
aktualizovány. Roční příjem z daně dosahuje cca 8,4 mld. eur, přihlášeno je 59,5 miliónů vozidel - ne 
všechna však podléhají daňové povinnosti, výjimky z daně stanovuje zákon o dani z motorových 
vozidel (např. pro účelová vozidla či těžké invalidy). Závěr se krátce věnuje personální stránce 
zajištění správy daně. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2014  

Živnostenský zákon - novela. Dotazy z praxe k živnostenskému zákonu. Povinnost deponovat 
prostředky na vytváření rezervy na opravy hmotného majetku (daňově uznatelné výdaje). Limity při 
zdanění fyzických osob obsažené v zákonu o daních z příjmů. DPH u poradenských a právních služeb. 
Uplatnění DPH u dovozu zboží. Uplatnění DPH při vývozu zboží. 
 
Daňový TIP  
 
č. 20/2014  

Obchodní majetek v roce 2014. Dotazy: penzijní připojištění při rodičovské dovolené, příjem 
z prodeje společných prostor SVJ (způsob zdanění), silniční daň - denní sazba, odpočet na vzdělávání 
dle nového § 34h ZDP, uplatnění zápočtu daně zaplacené v zahraničí, zařazení softwaru do majetku 
firmy. 
 
č. 21/2014  

Implementační novela zákona o DPH od 1. ledna 2015. Nájem a pacht nemovitých věcí z daňového 
pohledu (vč. příkladů). Dotazy: zápůjčka u automobilů živnostníkům, příplatek za práci přesčas a o 
víkendu, koordinátor BOZP - pořizovací cena stavby, výše úroků při zápůjčkách zaměstnanců, benefit 
pro zaměstnance - platba nájemného. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

By Cosmin L. Ilut and Martin Schneider 
Ambiguous business cycles 
Nejednoznačné hospodářské cykly 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 8, p. 2368-2399 
Autoři zkoumají model hospodářského cyklu, ve kterém jsou ekonomické subjekty averzní                  
k nejednoznačnosti (k tzv. Knightovské nejistotě). V modelu se objevují šoky důvěry v budoucí 
multifaktorovou produktivitu (ztráta důvěry vede ke stejnému výsledku, jako kdyby subjekt získal 
špatnou informaci o budoucím hospodářském vývoji; získání důvěry vede k opačnému výsledku). 
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Autoři docházejí k závěru, že šoky důvěry a šoky multifaktorové produktivity mohou vysvětlovat 
přibližně dvě třetiny výkyvů makroekonomických proměnných. - Pozn. 
 
Ondřej Machek ... [et al.] 
Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 4, s. 437-458 
Cílem článku je vytvořit model finanční křehkosti pro český bankovní sektor. Autoři přizpůsobují 
Goodhartův-Tsomocosův model, který je rozšířením modelu všeobecné rovnováhy s nekompletními 
trhy, penězi a platební neschopností (default), kalibrují ho na český bankovní sektor (data za období 
2003-2011) a ilustrují jeho využití pro zátěžové testy bankovního systému. Prostřednictvím změn 
některých parametrů analyzují vývoj klíčových ukazatelů bankovního systému - úrokových měr, zisku 
banky, kapitálové přiměřenosti, změn ve vývoji HDP a míry splácení ze strany klientů banky. Zjišťují 
efekty expanzivní měnové politiky, náhlého poklesu HDP, pozitivního poptávkového šoku v podobě 
růstu bohatství domácností, změny pravděpodobnosti špatného stavu světa a dalších šoků na 
bankovnictví. Model umožňuje provádět zátěžové testy bank a predikovat finanční křehkost bank a 
domácností. Může být využit vládními regulačními orgány k monitoringu a analýze finančního 
sektoru, stejně jako samotnými bankami a dalšími finančními institucemi mimo jiné k předpovídání 
vývoje platební neschopnosti svých klientů. - Pozn. 
 
By Marina Azzimonti, Eva de Francisco and Vincenzo Quadrini 
Financial globalization, inequality, and the rising public debt 
Finanční globalizace, nerovnosti a zvyšující se veřejný dluh 
The American Economic Review, Vol. 104, (2014), No. 8, p. 2267-2302 
Během posledních třech desetiletí se v rozvinutých zemích zvyšuje veřejné zadlužení. Rostoucí 
zadlužení lze jen obtížně vysvětlit pomocí tradičních teorií (např. teorie vyrovnávání daňového 
zatížení). Zároveň se objevují další významné trendy: zvyšující se liberalizace na mezinárodních 
finančních trzích (pokles regulace) a rostoucí nerovnost příjmů mezi obyvateli. Autoři navrhují model, 
ve kterém vládní výpůjčky pozitivně reagují na rostoucí integraci finančních trhů i na příjmovou 
nerovnost. Dále jsou charakterizovány optimální vládní politiky a provedena numerická analýza. - Pozn. 
 
Jaroslav Husár 
Hrubý domáci produkt, jeho význam a možnosti pri tvorbe hospodárskej politiky 
Ekonomické rozhľady, Sv. 43, (2014) č. 2, s. 193-206 
Autor se věnuje problému adekvátnosti ukazatele HDP jako míry hodnocení výkonnosti ekonomiky, 
který řešila také Stiglitzova komise. Poukazuje na ekonomický význam, podstatu a definice HDP a na 
nové, modifikované definice, jež často posouvají původní význam tohoto pojmu. Prostřednictvím 
matematických zápisů jeho definice rozebírá obsah pojmu HDP a studuje vztahy mezi nejvýznamnějšími 
makroekonomickými veličinami plynoucími z definic HDP. Závěry opírá o metodologický aparát 
matic společenského účetnictví (poskytuje novou informační kapacitu údajů a nové a bohatší vnímání 
procesu a vztahů v ekonomice) a jednoduchého keynesovského modelu. Keynesovský model zároveň 
ukazuje možnosti zkoumání vlivu nástrojů fiskální a měnové politiky na změny HDP. - Pozn. 
 
By Filipe R. Campante and Quoc-Anh Do 
Isolated capital cities, accountability, and corruption : evidence from US states 
Izolovaná hlavní města, odpovědnost a korupce : důkazy ze Spojených států 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 8, p. 2456-2481 
Autoři se zabývají tím, jaký vliv má rozložení měst v rámci státu z hlediska území na korupční 
chování. V článku ukazují na příkladu USA, že izolovanost hlavních měst vede k vyššímu výskytu 
korupce. Územní rozložení populace má vliv na odpovědnost (accountability): novináři se zabývají 
politickými otázkami tím více, čím blíže jsou čtenáři k hlavnímu městu; voliči, kteří žijí ve 
vzdálenějších oblastech mají o politice menší povědomí a také se o ni méně zajímají, což se projevuje 
i na volební účasti. Izolovanost měst má také vliv na financování volebních kampaní a poskytování 
veřejných statků. - Pozn. 
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by Kristoffer P. Nimark 
Man-bites-dog business cycles 
Hospodářské cykly typu "muž pokousal psa" 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 8, p. 2320-2367 
Hodnota určité události pro novináře závisí na tom, do jaké míry je událost neobvyklá. Autor zkoumá, 
jak se tato skutečnost projevuje v hospodářských cyklech. U méně obvyklých signálů je pravděpodobnější, 
že mezi ekonomickými subjekty zvýší nejistotu a nesouhlas. Podobné signály v jednoduchém modelu 
hospodářského cyklu vysvětlují, proč občas dochází k velkým změnám v makroekonomických 
proměnných bez hlubších důvodů a proč dochází k přetrvávajícím obdobím makroekonomické 
volatility a k pozitivní korelaci mezi absolutními změnami makroekonomických proměnných a rozptylem 
očekávání. - Pozn. --  Název článku odkazuje na rčení z oblasti žurnalistiky. Vyjadřuje skutečnost, že 
méně časté či neobvyklé události mívají tendenci přitáhnout pozornost veřejnosti více než události, 
které se stávají často a to i přesto, že mohou mít oba typy událostí stejně závažné důsledky. 
 
Jan Libich ; [rozhovor vedl] Robert Břešťan 
Na budoucnost se lidem myslet nechce 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 36, s. 16-19 
Rozhovor s ekonomem Janem Libichem. Uvažuje nad sepětím ekonomické vědy s reálným světem, 
nad vlivem psychiky na ekonomická rozhodnutí a rozebírá zaměření současné ekonomie na zkoumání 
odchylek lidského chování od konceptu racionality. Zabývá se aplikací pozitivní motivace, konceptem 
odloženého školného na VŠ, stárnutím populace a českým důchodovým systémem i uplatněním 
ekonomických zákonitostí v zatraktivnění fotbalových utkání. -- K tématu behaviorální ekonomie také 
viz příspěvek na s. 20-21. 
 
Martina Jiránková, Pavel Žamberský 
Role státu v ekonomice a státní kapitalismus : případ Singapuru 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 17-32 
Jednou ze zásadních otázek současného světa je role národního státu v procesech ekonomické 
globalizace. Ukazuje se, že stát daleko obtížněji vykonává tradičně prováděné funkce - státní zásahy 
do ekonomiky v podobě autonomní fiskální a monetární politiky, sociální politiku a svoji 
harmonizační funkci. Příspěvek diskutuje otázku tzv. státního kapitalismu a jeho role v globalizujícím 
se světě. Na případové studii Singapuru, jako jednoho z příkladů úspěšně fungujícího státního 
kapitalismu, a jeho ekonomického systému ukazuje, do jaké míry tato ekonomika vděčí za své 
úspěchy zásahům státu do ekonomiky, resp. jisté konkrétní podobě státního kapitalismu. Autoři 
popisují a analyzují strukturální hospodářskou politiku Singapuru od jeho založení do současnosti, 
zkoumají roli suverénních fondů a státních podniků (government-linked corporations) a singapurský 
ekonomický růst a jeho zdroje. Příklad této země ukazuje, že úloha státu v ekonomické globalizaci 
neklesá, nýbrž je velmi významná. - Pozn. 
 
Josef Blahož 
The welfare (social) state, European union and globalization 
Sociální stát, Evropská unie a globalizace 
Právník, Sv. 153, (2014) č. 9, příloha The Lawyer Quarterly, č. 3/2014, s. 178-194 
Teoretický příspěvek rozebírá vztah mezi mocí, státem, právem a chudobou. Věnuje se počátkům a 
vývoji konceptu státu blahobytu (welfare state), souvislostem mezi státem blahobytu a sociálním 
státem a rozebírá pojetí státu blahobytu v rámci Evropské unie. Charakterizuje ústavní, právní a 
socioekonomické úkoly a cíle státu blahobytu a seznamuje s Esping-Andersenovou typologií (liberal 
welfare state; conservative corporate welfare state; social democratic welfare state). Následně se 
zabývá změnami a transformacemi státu blahobytu v souvislosti s globalizačními procesy, otázkou 
byrokratického systému, centralizace a decentralizace při realizaci státu blahobytu. V závěru rozebírá 
pojetí státu blahobytu ve vyspělých ekonomikách a v zemích střední a východní Evropy (zejména        
v ČR). - Pozn. 
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Pavel Sirůček 
Ženy v ekonomii : laureátky ekonomických ocenění: Anne Osborn Kruegerová 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 95-99 
Další díl seriálu o ženách v ekonomii představuje dosud jedinou laureátku Ceny Bernharda Harmse za 
významný přínos ve výuce či výzkumu na poli mezinárodní ekonomie (z roku 1990), Anne Osborn 
Kruegerovou. Příspěvek charakterizuje její výzkumnou specializaci a shrnuje přínos vědecko-
výzkumné činnosti zejména na poli mezinárodního obchodu, soudobé globalizace, rozvojové 
ekonomie, americké obchodní politiky a působení multilaterálních institucí na světovou ekonomiku. 
Seznamuje také s biografickými údaji a přehledem hlavních knižních publikací, klíčových statí a 
časopiseckých příspěvků. - Pozn. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Vernon Smith ; [rozhovor vedl] Malte Fischer 
"Uns droht der Overkill" 
"Ohrožuje nás přemíra regulace" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 35, S. 32 
Autor s odkazem na podobu s velkou depresí třicátých let kritizuje neprozíravé a mainstreamové 
hodnocení současné finanční krize. Peněžní politika centrálních bank opětovně zakládá na zárodky 
nových bublin, ceny nemovitostí (v USA) znovu narůstají v nepoměru k majetku/příjmům občanů       
i ostatnímu zboží. Přehnanou regulaci finančního trhu by měla nahradit rozumná regulace. Značným 
negativem je záchrana neúspěšných skupin praktikovaná na úkor veřejnosti; majetkové právo 
umožňující okrádání druhých paralyzuje funkčnost trhu. 
 
Flore Bouvard ... [et al.] 
A spell of deflation in the euro area? 
Předzvěst deflace v eurozóně? 
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 130, p. 1-10 
Množí se obavy, že současná nízká míra inflace v eurozóně předznamenává období deflace a tento 
scénář by mohl mít velmi nepříznivé makroekonomické důsledky. Studie shrnuje důvody, proč 
bychom se měli deflace obávat, zdůrazňuje nerovnoměrnost rozsahu dezinflace a jejího šíření do 
různých odvětví ekonomiky v jednotlivých státech a analyzuje specifické znaky eurozóny, které 
zintenzivňují riziko deflace, a to zejména v některých členských státech (Španělsko). Dále rozebírá 
příčiny poklesu inflace v průmyslových zemích od 70. let dvacátého století, teoretický náhled na vztah 
oživení inflace a hospodářského cyklu ekonomiky a teoretické dopady a transmisní kanály nákupu 
aktiv ze strany ECB a jejich působení na inflaci. - Pozn. 
 
by Alice Ross 
Bank balance : Germany 
Bankovní bilance : Německo 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38611 (31.7.2014), p. 5 
Po pomoci z veřejných prostředků čelí nyní pět německých zemských bank zátěžovým testům 
Evropské centrální banky, které ohrožují jejich existenci. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/92a9493a-0dd4-11e4-b149-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3EgxLvwHP 
 
Martina Kláseková 
Cenové stropy pre pôžičky zostali deravé : nebankovky viac prevetrá pripravované licencovanie NBS 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 35, s. 36-37 
Úrokový strop u spotřebitelských úvěrů v SR, slabé místo v boji s lichvou (nově nadefinovaný 
ukazatel "úhrada"). Připravovaná novela o spotřebitelských úvěrech, zavedení povinné licence jako 
předpokladu poskytování půjček, zvýšení limitu základního jmění pro úvěrové společnosti, 
ne/omezené licence. RPMN. 
 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/92a9493a-0dd4-11e4-b149-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3EgxLvwHP�
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/92a9493a-0dd4-11e4-b149-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3EgxLvwHP�
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Victor Dostov, Pavel Shust 
Cryptocurrencies : an unconventional challenge to the AML/CFT regulators? 
Kryptoměny : neobvyklá výzva pro regulátory? 
Journal of financial crime, Vol. 21 (2014), No. 3, p. 249-263 
Autoři se zabývají náchylností kryptoměn (jako např. bitcoinu) na financování terorismu (FT) a praní 
špinavých peněz (money laundering, ML). Porovnávají vlastnosti těchto měn s hotovostními a 
bezhotovostními platbami a určují atributy, které mohou být atraktivní pro veřejnost i pro osoby 
páchající trestnou činnost. Podle autorů je nepravděpodobné, že se kryptoměny stanou mezi širší 
veřejností populární (anonymita přínáší zákazníkům spíše rizika než výhody). Kryptoměny mohou být 
klasifikovány jako platební nástroj spíše než jako privátní měna, jejich ukotvení ve finančním systému 
proto minimalizuje riziko praní špinavých peněz a financování terorismu. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Die Tätigkeit des Ausschusses für Finanzstabilität : Arbeitsweise und Tätigkeit des Ausschusses 
seit seiner Gründung Anfang 2013 
Činnost Výboru pro finanční stabilitu : pracovní postupy a činnost Výboru od jeho založení 
počátkem roku 2013 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 8, S. 6-22 
Úkolem Výboru pro finanční stabilitu (AFS) v Německu je makroprudenční dohled - zřízení AFS 
reaguje na finanční krizi, která ukázala, že finanční stabilita není jen otázkou stability každé jednotlivé 
instituce a že rizika pro finanční systém jako celek sebou nese i makroekonomický a sektorální vývoj. 
Příspěvek informuje o institucionálním a personálním zastoupení v AFS a specifikuje pracovní 
strategii, která spočívá v dohledu a vyhodnocování finanční stability v Německu, jakož i v její 
ochraně. Přiblížena je interní organizace práce AFS i význam spolupráce s Evropským výborem pro 
systémová rizika. Uvedeny jsou výsledky analýzy aktuální situace a vývoje finanční stability (resp. 
nebezpečí rizik v jednotlivých oblastech) s bližšími informacemi k vývoji: na německém trhu 
nemovitostí, cen nemovitostí a úvěrů, pozice sektoru životního pojištění atd. Představeny jsou také 
současné i plánované makroprudenční nástroje pro bankovní sektor a nebankovní finanční sektor. - 
Pozn. 
 
Vladimír Tomšík 
Družstevnictví není bankovnictví 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 184 (19.9.2014), s. 18 
Komentář viceguvernéra ČNB k připravovaným regulatorním změnám v sektoru družstevních záložen 
v ČR, které mají omezit rizika neobezřetného chování na finančním trhu. Autor představuje a obhajuje 
opatření, která přináší připravovaná novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, s cílem 
zakotvit a posílit princip družstevnictví (provázání výše členského vkladu s objemem depozit v záložně, 
resp. omezení úročení vkladů členů 1:10 od r. 2018). 
 
by Miles Johnson and Peter Wise 
Family fortune : Banco Espírito Santo 
Rodinný majetek : Banco Espírito Santo 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38648 (12.9.2014), p. 9 
Ricardo Espírito Santo Salgado je v Portugalsku známý jako "muž, který vlastní všechno". Nyní ale 
čelí obvinění, že se jeho rodina podílela na podvodu, který vedl k jednomu z největších finančních 
krachů v Evropě. 
 
by Cynthia O’Murchu 
Follow the money : asset tracing 
Sleduj peníze : stopování majetku 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38623 (14.8.2014), p. 5 
Země zvýšily úsilí sledovat a obnovit fondy ukradené bývalými vládnoucími režimy (např. Ukrajina, 
Haiti, Rovníková Guinea, Egypt), ale významné překážky ještě zůstávají. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3a6cf942-222e-11e4-ad60-00144feabdc0.html# 
axzz3DZ32j8TJ 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3a6cf942-222e-11e4-ad60-00144feabdc0.html#axzz3DZ32j8TJ�
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Vojtěch Blažek 
Hazard v Česku čekají těžké časy 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 186 (23.9.2014), s. 1-2 
K připravovanému novému zákonu o hazardu a ke změnám, které přináší do sázkového průmyslu       
v ČR. Seznámení s regulačními a omezujícími opatřeními státu a s vynětím otázky zdanění a poplatků 
pro provozovatele her, loterií a sázek z nového zákona. Příspěvek je doplněn statistickými údaji          
z oblasti hazardu (příjmy pro státní rozpočet a města, jeho nynější zdanění, počty závislých hráčů, 
největší provozovatelé hracích přístrojů, největší firmy na trhu loterií a sázek, finanční objem sázek a 
výher za r. 2013, do čeho lidé sázejí apod.) -- Viz také další informace v příspěvku v HN č. 199/2014 
(10.10.2014), s. 3. 
 
Jan Janků, Stanislav Kappel, Zuzana Kučerová 
Interakce monetární a fiskální politiky zemí Visegradské skupiny 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 4, s. 459-479 
Autoři za pomoci reakčních funkcí posuzují interakci monetární a fiskální politiky v zemích 
Visegradské skupiny; ověřují, které proměnné ovlivňují rozhodování daných hospodářsko-politických 
orgánů, a zjišťují, zda monetární a fiskální politika na sebe vzájemně reagují a zda jsou ve vzájemné 
souhře či střetu. Používají vícerozměrnou regresní analýzu, pomocí níž zkoumají závislost 
hospodářsko-politických nástrojů (pro fiskální politiku je to změna salda státního rozpočtu jako podílu 
na HDP, pro měnovou politiku pak změna úrokové míry centrální banky) na zvolených nezávislých 
proměnných. Základní metodická východiska modelu vycházejí z teorie her. Z výsledků pak autoři 
vyvozují závěry o reakčních funkcích vlády a centrální banky v jednotlivých zemích, které dále mezi 
sebou porovnávají. K empirické analýze byla použita čtvrtletní data zkoumaných zemí od r. 2000 do  
r. 2013. - Pozn. 
 
Elizabeth Bachmann, Markus Hameter 
Internationaler Datenaustausch zwischen Kreditregistern 
Mezinárodní výměna údajů mezi úvěrovými registry 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2014, Nr. 3, S. 41-49 
CCR, Central credit register, CCR Int.; výměna informací o úvěrech nesoukromých subjektů mezi 
OeNB a osmi dalšími evropskými úvěrovými registry (centrálních bank). Vyhodnocení mezinárodní 
výměny údajů o zahraničních (a domácích) dlužnících. Ohlašovací frekvence, objem a předávání 
informací o příjemcích úvěrů. Ohlašovací limit. Úvěry on-balance, off-balance. - Pozn. 
 
Ivan Chalupa, David Reiterman 
Konec starých časů dluhopisového práva 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 9, s. 48-51 
Modernizační kroky dluhopisového práva, komentované změny poslední novely zákona o dluhopisech 
(dluhopis - soukromoprávní institut). Podstatné náležitosti listinného dluhopisu, nepodstatné 
náležitosti. Podstatné náležitosti zaknihovaného dluhopisu, datum resp. jiný okamžik splatnosti 
dluhopisu, určení výnosu dluhopisu, dluhopisy se zvláštním právem, změny zásadní povahy (schůze 
vlastníků dluhopisů), podřízené dluhopisy s různou úrovní podřízenosti. Podmíněný dluhový 
(zaknihovaný) cenný papír. 
 
Hélene Raymond 
Le fonds souverain norvégien et la gestion de la rente pétroliere 
Suverénní norský fond a správa příjmů z ropy 
Problemes économiques, No. 3094 (2014), p. 45-50 
Článek se týká norských suverénních fondů, do kterých jsou v Norsku ukládány přebytečné příjmy 
plynoucí z těžby ropy. Autorka popisuje okolnosti vytvoření fondů v 80. letech, strategii správy fondů 
a transparentnost a jejich vliv na makroekonomickou efektivitu. V závěru je diskutováno, zda je 
možné norský model použít za vzor i v jiných zemích. - Pozn. 
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Nelegální sázení na webu stát ročně stojí 600 milionů 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 171 (2.9.2014), s. 12 
Krátce k závěrům kontroly správy příjmů státního rozpočtu z loterií a jiných her v letech 2011-2013 
provedené Nejvyšším kontrolním úřadem. K neúčinnosti postihu nelegálního sázení na internetu ze 
strany MF a k dalším výtkám k fungování systému správy a kontroly odvodů za loterie. Seznámení      
s plány na zlepšení státního dozoru nad loteriemi a sázkami prostřednictvím nového loterijního zákona 
a centrálního monitorovacího systému. 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedl Pavel Páral] 
Není normální, jak narostly úspory : šetření nás přivedlo blízko ke ztrátě konkurenceschopnosti 
Euro, Sv. 2014, č. 35, s. 22-25 
V rozhovoru guvernér České národní banky hodnotí makroekonomický vliv sankcí proti Rusku a stav 
evropské a německé ekonomiky, vyjadřuje se k potřebě uvolnění měnové politiky ECB a ke stavu 
finančního sektoru v eurozóně. Dále reaguje na informaci ohledně posilování bankovního dohledu 
ČNB a kontroly přelévání kapitálu. Vysvětluje účel bankovní unie, rozebírá zdroje možného posílení 
české ekonomiky a očekávaný nárůst domácích investic. 
 
Josef Taušer, Radek Čajka 
Weather derivatives and hedging the weather risks 
Deriváty na počasí a zajišťování proti rizikům počasí 
Agricultural economics, Vol. 60, (2014) No. 7, p. 309-313 
Příspěvek se zabývá deriváty na počasí, charakterizuje jejich podstatu (futures, opce) a vykresluje je 
jako poměrně nové finanční produkty. Věnuje se trhu s deriváty na počasí a diskutuje praktické 
aspekty a výhody i nevýhody jejich použití jako nástrojů na zmenšování ztrát souvisejících se 
suboptimálním počasím. - Pozn. 
 
Thierry Pouch 
Zone euro : faut-il rester ou en sortir? 
Eurozóna : zůstat nebo ji opustit? 
Problemes économiques, No. 3093 (2014), p. 54-58 
Autor diskutuje o důsledcích případného odchodu z eurozóny (obecně i konkrétně pro Francii): uvádí 
příležitosti a rizika plynoucí z devalvace národní měny, dopad na obchod i politické otázky související 
s opuštěním jednotné měny. - Pozn. 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Franck Dedieu, Béatrice Mathieu 
1914/2014 : et si la France n'avait pas tant changé? 
1914/2014 : jak se změnila Francie? 
Problemes économiques, No. 3094 (2014), p. 21-26 
Autoři hodnotí hospodářskou situaci ve Francii v různých oblastech před sto lety a zároveň hledají 
paralely se současností. Dotýkají se mj. průmyslu, bankovnictví či státního rozpočtu. Součástí článku 
je několik vysvětlujících boxů (vývoj obchodních vztahů s Čínou, porovnání životní úrovně v letech 
1913 a 2013 a porovnání hodnot vybraných indikátorů v daných letech. Těmito indikátory jsou: deficit 
obchodní bilance, úspory, kapitalizace bankovního sektoru a zadlužení). - Článek je součástí čísla, 
které je tematicky zaměřené na výročí sta let od počátku 1. sv. války. Další články k tématu jsou na 
str. 5, 17, 27 a 39. 
 
Frank Drost, Susanne Metzger 
Eine Aufsicht für die Auskunft 
Dohled pro informace 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 168 (2.9.2014), S. 34-35 
Německá společnost Schufa je největším poskytovatelem hospodářských informací (o bonitě) - 
soustřeďuje údaje 66,3 miliónu osob. Příspěvek se zamýšlí nad dostatečností dosavadní kontroly 
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spadající do kompetence zemských úřadů dozoru nad ochranou dat, neboť v běžném životě lidí hraje 
Schufa významnou roli. I proto kritici poukazují např. na chybovost ve zprostředkovaných údajích a 
požadují zpřísnění dozoru s účastí státu. Scoring, zpochybnění metody propočtu, k možnosti korekce 
scoringu ze strany spotřebitele. V grafu podílníci Schufa. 
 
Adam Gulan, Markus Haavio, Juha Kilponen 
From Finnish Great depression to Great recession 
Od finské Velké hospodářské krize k Velké recesi 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 88, (2014) No. 3, p. 65-71 
Finská ekonomika prodělala za posledních 25 let tři vážnější hospodářské recese, různé svojí povahou. 
Na přelomu století zažila "internetovou horečku" (dot-com bubble), těžce ji zasáhla také globální 
finanční krize v letech 2007-2008 a následná Velká recese. Nejvážnější epizodou byl ale 
dlouhotrvající hospodářský pokles po r. 1990, který je nazýván finskou Velkou hospodářskou krizí. 
Autoři modelovým způsobem (empirický SVAR model) identifikují různé faktory, jež mohou objasnit 
dynamiku finského hospodářského cyklu a zejména období kontrakce v letech 1990-1993. 
Propočítávají model malé otevřené ekonomiky, ve kterém rozlišují reálné a finanční šoky na 
nabídkové i poptávkové straně, a studují mechanismus šíření šoků, roli makro-finančních vazeb a to, 
jak jednotlivé šoky vysvětlují výkyvy hospodářského růstu. Tento přístup umožnil kvantifikovat 
poměrný význam různých faktorů. - Pozn. 
 
Michal Lehuta 
HDP nám narastie -  vďaka výpočtu : meranie výkonnosti ekonomiky 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 35, s. 20-21 
Změna metodiky měření HDP na Slovensku (od 1. září 2014) a její vliv na veřejné finance; 
odhadované zvýšení HDP na základě metodologie ESA2010. SNA (mezinárodní systém národních 
účtů). 
 
by Stefan Wagstyl 
In a spin : Germany 
Ve víru : Německo 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38638 (1.9.2014), p. 5 
Německo se zpomalením růstu a problémy ekonomiky (od ukrajinské krize až po zvýšení nákladů na 
energii) ovlivní též dění za svými hranicemi. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/10a7e2b0-2d15-11e4-8105-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#slide0 
 
R. Palm, H.-P. Siebenhaar 
Ölpreis paradox : Krise? Welche Krise? 
Paradoxní cena ropy : krize? Jaká krize? 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 161 (22.8.2014), S. 3, 6-7 
Rozbor důvodů poklesu ceny ropy - cenová reakce neodpovídá předchozím obdobným situacím (v případě 
válečných konfliktů ap.). OPEC. 
 
Rekindling old friendships : Cuba and the outside world 
Obnovení starých přátelství : Kuba a vnější svět 
The Economist, Vol. 412, (2014) No. 8899, p. 38-39 
Kuba se opět uchyluje ke geopolitice, aby podpořila selhávající ekonomiku. Pozorovatelé věnovali 
pozornost např. nedávné návštěvě ruského prezidenta Putina a čínského vůdce Xi Jinpinga. 
 
Economist Intelligence Unit ; z angličtiny přeložil François Boisivon 
Villes mondiales : le centre de gravité se déplace vers l'Asie 
Globální města : gravitační centrum se přesouvá do Asie 
Problemes économiques, No. 3093 (2014), p. 42-48 
Ekonomický význam velkoměst v posledních desetiletích stabilně narůstá. Při průměrném tempu růstu 
5 % budou města v příštích deseti letech představovat základní příležitost pro růst světového obchodu. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/10a7e2b0-2d15-11e4-8105-00144feabdc0.html?siteedition=intl#slide0�
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/10a7e2b0-2d15-11e4-8105-00144feabdc0.html?siteedition=intl#slide0�
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Velké aglomerace se nacházejí navzájem v konkurenčním postavení, přičemž centrum světové 
ekonomiky se po roce 2000 přesouvá směrem k asijským megapolím. - Článek je součástí čísla 
tematicky zaměřeného na urbanizaci a ekonomický význam velkoměst. Další články k tématu jsou na 
str. 5, 15, 23, 31 a 35. 
 
David Tramba 
Vize energetiky čeká na Babiše : budoucnost české energetiky 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 34, s. 18-19 
Seznámení s vývojem a aktuálním stavem aktualizované státní energetické koncepce ČR, která na 
svoje schválení čeká již pět let. K otázkám exportu elektřiny, dalšího rozvoje jaderné energetiky, 
ekologických parametrů koncepce a snížení energetické závislosti na Rusku. Identifikace nedostatků 
připravované koncepce. -- Viz také rozhovor na s. 20-21 s vládním velvyslancem pro energetickou 
bezpečnost. 

Informatika. Počítače 

by Tim Bradshaw, Tom Braithwaite and Camilla Hall 
Death knell for the wallet : ecommerce 
Peněžence zvoní umíráček : elektronický obchod 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38649 (15.9.2014), p. 9 
Apple Pay může způsobit platebním společnostem to, co iPod způsobil hudebnímu průmyslu. 
Společnost Apple představila systém elektronické platby Apple Pay pomocí mobilních telefonů 
iPhone a hodinek Apple Watch. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7ffa706e-3a63-11e4-bd08-00144feabdc0.html# 
axzz3E2JvsLUm 
 
Jakub Kejval 
O krok před hackery : dopady zákona o kyberbezpečnosti jsou nejasné, novela má přitom platit 
už od Nového roku 
Euro, Sv. 2014, č. 37, s. 52 
Komentář k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti, díky kterému by měl být stát odolnější vůči 
případným elektronickým útokům na důležité počítačové systémy. Autor upozorňuje na poměrně 
krátkou lhůtu na zavedení zákonných opatření a systému bezpečnosti informací a na nejasnosti 
ohledně otázky tzv. povinných osob, na které budou zákonné požadavky dopadat. -- Viz také 
příspěvek na s. 34-35 (vládní tým CERT, Národní centrum kybernetické bezpečnosti, standardizační 
vyhláška, vyhláška o významných informačních systémech). -- Viz také příspěvek v čas. Národní 
pojištění č. 8-9/2014, s. 58-60. 
 
François Bourdoncle 
Peut-on créer un écosysteme français du big data? 
Mělo by být ve Francii vytvořeno prostředí pro velká data? 
Problemes économiques, No. 3094 (2014), p. 51-57 
Vysvětlení pojmu "big data" (velká data), jejich využití v průmyslu, bezpečnostní rizika s nimi spojená 
a souvislost s ochranou osobních údajů. Autor vychází ze své práce pro komisi Inovace 2030 
(Innovation 2030). V průběhu článku je s pomocí konkrétních příkladů diskutován možný vliv velkých 
dat v určitých odvětvích v budoucnu (např. v pojišťovnictví, ve zdravotnictví, v technologiích, aj.). - 
Pozn. 
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http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7ffa706e-3a63-11e4-bd08-00144feabdc0.html#axzz3E2JvsLUm�


Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

22 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Daniel Deyl 
Hořká skotská : nezávislost na Anglii by Skoty vyšla dráž, než jsou stoupenci odtržení ochotni přiznat 
Euro, Sv. 2014, č. 37, s. 44-45 
V souvislosti s blížícím se termínem hlasování obyvatel Skotska o možném ukončení unie s Británií 
příspěvek kriticky rozebírá ekonomické argumenty, které jsou předkládány zastánci odtržení Skotska. 
Blíže k daňové přitažlivosti pro zahraniční společnosti díky plánovanému nižšímu korporátnímu 
zdanění; k příjmům z ropy a plynu plynoucím do rozpočtu; k argumentu větší monetární svobody a      
k problémům, které by novou měnu čekaly; k otázce dluhu veřejných financí a ke zdražení dluhového 
financování Skotska. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Eric C. Maskin 
"Eine Elite gewinnt alles" 
"Elita získává vše" 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 161 (22.8.2014), S. 10 
Negativní vliv aktuálně probíhající vlny globalizace, která se zásadně liší od předchozích 
globalizačních "epizod". Nárůst rozdílů v příjmech, extrémní profit na straně malé elity vysoce 
kvalifikovaných jedinců, výrazný nárůst nerovnosti v mnoha zemích v posledních letech z důvodu 
internacionalizace produkce. Význam vzdělání a budování moderních vzdělávacích systémů při 
zabezpečení masovějšího profitu z globalizace. Standardní teorie mezinárodního obchodu. 
 
Konstantins Benkovskis, Julija Pastušenko, Julia Wörz 
Assessing the full extent of trade integration between the EU and Russia : a global value chain 
perspective 
Zhodnocení významu obchodní integrace mezi EU a Ruskem : z pohledu globálních 
hodnotových řetězců 
Focus on European economic integration, Vol. 2014, No. 3, p. 31-47 
Analýza obchodních vazeb mezi 27 členskými státy EU a Ruskem zohledňující nepřímé obchodní 
vztahy v rámci globálních hodnotových řetězců. Tato analýza vychází z údajů za rok 2011 z World 
Input-Output Database, které umožňují brát v úvahu jak přímé, tak nepřímé obchodní toky mezi 
zkoumanými zeměmi a při bilaterálním srovnání identifikovat množství zahraniční přidané hodnoty    
v celkové produkci a finálním užití. Autoři nejprve přehledně charakterizují bilaterální obchodní 
vztahy mezi Ruskem a členskými státy EU na základě tradičních statistických údajů, dále pak 
seznamují s metodologií použitou ve studii k určení rozsahu obchodních vazeb prostřednictvím 
globálních hodnotových řetězců. Následně pak seznamují se svými zjištěními a shrnují vzájemnou 
obchodní závislost mezi EU a Ruskem. - Pozn. 
 
Mathias Brüggmann, Robert Landgraf 
Die unheimliche Macht 
Hrozivá moc 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 179 (17.9.2014), S. 1, 4-5 
Pouštní stát Katar představuje pro německé koncerny či Deutsche Bank nezanedbatelnou 
hospodářskou veličinu, jeho dosavadní investice ve výši 18 mld. dolarů vč. další plánované spolupráce 
jsou však výhledově ohroženy, pokud nebude splněna podmínka okamžitého ukončení kritiky vůči 
emirátu (v souvislosti s údajným uplácením kvůli pořadatelství mistrovství světa ve fotbalu v roce 
2022 či podezřením, že někteří investoři podporují teroristické skupiny). 
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Markéta Heczková 
Fakta o obchodě Česka se zahraničím 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 9, s. 20-21 
Statistický pohled na dynamiku zahraničního obchodu ČR za období 2005-2013. Autorka seznamuje    
s nejdůležitějšími partnery obchodní výměny s ČR, s nejvyššími tempy růstu bilaterálního zahraničního 
obchodu a hlavními exportními odbytišti i dovozními destinacemi Česka. V závěru hodnotí postavení 
ČR v rámci obchodu jednotlivých států EU i v rámci celkového zahraničního obchodu nově přijatých 
členských zemí. -- Tématu zahraničního obchodu a jeho statistiky se věnují další příspěvky na s. 22-26. 
 
Peter Tóth 
To what extent can Czech exporters cushion exchange rate shocks through imported inputs? 
V jakém rozsahu mohou čeští vývozci tlumit dopad kurzových šoků pomocí dovezených vstupů? 
Focus on European economic integration, Vol. 2014, No. 3, p. 74-93 
Studie zkoumá, do jaké míry vyrovnávají levnější dovážené meziprodukty pokles exportního odbytu 
zapříčiněný zhodnocením místní měny. Využívá model parciální rovnováhy podniků, které jsou 
heterogenní v produktivitě. Výrobci obsluhují domácí trh, vyvážejí finální statky nebo dovážejí 
vstupy, případně se zabývají dovozem i vývozem. Exogenní kurzový šok v modelu simultánně 
ovlivňuje variabilní náklady a tržby spojené s vývozem a dovozem. Dopad hypotetické jednoprocentní 
apreciace domácí měny na tržby je odhadován s využitím panelu 7.356 českých podniků ze 
zpracovatelského průmyslu v období 2003-2006. Pro podniky, které vyvážejí i dovážejí, je predikován 
pokles celkových tržeb o 0,2%, pokles tržeb z vývozu o 0,8% a růst domácích tržeb o 0,2%. - Pozn. 

Podnik a podnikání 

Peter Mišúr 
Bílá kniha o zefektivnění kontroly spojování podniků v EU 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 9, s. 260-265 
Kontrola spojování podniků na úrovni EU. Věcné posouzení fúzí po nařízení Rady (ES) č. 139/2004, 
prevence resp. test zásadního narušení účinné hospodářské soutěže, posuzování horizontálních a 
nehorizontálních fúzí (tj. vertikálních nebo konglomerátních), systém kontroly spojování podniků. 
Akvizice nekontrolních menšinových podílů (příp. poškození hospodářské soutěže nabytím 
nekontrolního menšinového podílu), přezkum akvizic - teorie újmy, zásady kontroly systému akvizic, 
systém cílené transparentnosti. Postupování případů - procesů povolování spojování v rámci EU a 
povolování spojování členskými státy, navrhovaná opatření pro postupování případů. - Pozn. 
 
Doryane Huber, Henry Delcamp, Guillaume Ferrero 
Gauging the impact of the French public seed-fund programme launched in 1999 
Posouzení účinku francouzského veřejného programu na počáteční kapitálové financování 
zahájeného v r. 1999 
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 127, p. 1-8 
V r. 1999 spustila Francie program veřejné podpory nových technologických firem s cílem podpořit 
rozvoj francouzského sektoru seed-fund (financování formou seed-fund poskytuje počáteční financování 
inovačních projektů a kapitálovou podporu pro zahájení činnosti začínajícím firmám v předkomerčním 
období). Studie za použití kvantitativních údajů analyzuje tento program dle stavu z konce r. 2011 a 
přináší jeho první veřejné zhodnocení. Autoři také shrnují doporučení pro současné i budoucí 
programy veřejné podpory. - Pozn. 
 
David Tramba 
Odliv dividend polevuje 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 37, s. 18-22 
Pohled na současnou dividendovou politiku v ČR a na změnu trendů v investování do rozvoje aktivit 
na českém trhu ze strany zahraničních vlastníků. K rostoucí investiční aktivitě v Česku a k úloze 
vládních investičních pobídek i ke zvyšování podílu reinvestovaného zisku v některých oborech 
(zejména ve zpracovatelském průmyslu). Dále k největším plátcům dividend v ČR, k výnosnosti PZI a 
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k problematice přelévání zisků prostřednictvím převodních cen (transfer pricing) a pomocí nízko 
úročených půjček mateřskému podniku. V závěru krátce ke snížení maximálního povoleného podílu 
veřejné podpory ve formě investičních pobídek v EU od července 2014. 
 
Xénia Makarová, Ľuboslav Kačalka 
Štát podnikateľom: kto zarobí, kto zaplače 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 36, s. 10-12 
Kritický pohled na nesystémové vládní zásahy do podnikatelského prostředí v SR; změny 
připravované na rok 2015 (daně, paušální výdaje, pravidla nízké kapitalizace pro slovenské závislé 
firmy atd.). Index globální konkurenceschopnosti, index ekonomické svobody. 
 
Václav Drchal 
Utěšené firem stíhání 
Euro, Sv. 2014, č. 36, s. 38-40 
Úvaha nad dopady vládní novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ta má počet 
trestných činů, za které lze firmu odsoudit, výrazně rozšířit) a nad možným nárůstem počtu stíhaných 
společností. Výtky směřující k slabinám zákona. Seznámení s několika pravomocnými rozsudky nad 
právnickými osobami od r. 2012 (dosud jich bylo vyneseno 17). -- K tématu trestů pro právnické 
osoby v ČR viz také Ekonom č. 37/2014, s. 40-43. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Silke Wettach, Henning Krumrey 
Kasse macht sinnlich 
Peníze probouzejí smysly 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 34, S. 26-29 
Automatická sociální solidarita. Sdílení národních výdajů na pojištění pro případ nezaměstnanosti 
(PPN) v EU by sice bylo "výrazným signálem integrace a solidarity", realizace této myšlenky by však 
vyžadovala náročnou harmonizaci velmi rozdílných národních systémů tohoto pojištění. Hlavním 
propagátorem myšlenky transferového sociálního systému je Francie, která tak však opomíjí výslovný 
zákaz transferové unie stanovený Maastrichtskou smlouvou. Autoři se věnují náročnosti procesu 
harmonizace, který by si vyžádal propojení systémů PPN s dalšími sociálními systémy a aktivní 
politikou trhu práce, harmonizaci pracovního práva a musel by se vypořádat s odlišnými způsoby 
financování. Pro země EU by to znamenalo změnu smluv (kompetence pro oblast PPN jsou čistě národní 
záležitostí), mnoho otázek se týká i formy a organizace správy podpory v nezaměstnanosti. Německo 
ideu centralizovaného PPN zpochybňuje: kromě mnoha uvedených argumentů operuje i nebezpečím, 
že bude degradováno do role pouhého plátce. Graf i tabulka ukazují rozdílné nastavení (výše) podpory 
v nezaměstnanosti a z toho vyplývajících plnění ve vybraných evropských zemích. 
 
Jiří Hovorka 
Politici se shodují na důchodovém stropu: 65 let 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 191 (30.9.2014), s. 3 
Stručně o shodě politických stran v ČR ohledně zastropování věkové hranice pro odchod do 
starobního důchodu. Doporučení horní hranice na úrovni 65 let. 
 
Deutsche Bundesbank 
Untersuchungen zur Bedeutung der Versicherungswirtschaft für die Finanzstabilität = Analysis 
of the importance of the insurance industry for financial stability 
Analýza důležitosti pojišťovacího odvětví pro finanční stabilitu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 7, S. 71-80 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 7, p. 67-75 
Seznámení s empirickou analýzou provedenou Deutsche Bundesbank, která se zaměřila na přenos 
rizik od pojišťoven do finančního systému a německé reálné ekonomiky. Analýza hodnotí působení 
souboru reforem v oblasti životního pojištění (Lebensversicherungsreformgesetz, Life Insurance 
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Reform Act) na solventnost životních pojišťoven a na finanční stabilitu. Rozebírá přenos nákazy a 
finančních potíží od pojišťoven i odezvy bankovních záchranných programů (bail-in) v pojišťovacím 
sektoru. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Ladislav Průša 
Vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím nepojistných sociálních dávek v České republice 
Ekonomické rozhľady, Sv. 43, (2014) č. 2, s. 166-192 
Příspěvek podrobně analyzuje vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím dávek státní sociální 
podpory a dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi po r. 1990 v ČR se zvláštním zřetelem 
na vývoj po r. 2006, kdy se výrazně změnil jejich charakter. Charakterizuje základní poznatky 
vyplývající z mezinárodní komparace podpory rodin v zemích EU a provádí typologii rodinných 
politik v Evropě. Dále porovnává výši sociálních výdajů na rodinu a dítě v relaci k HDP s ostatními 
zeměmi EU a na tomto základě nastiňuje potenciální opatření, která by mohla pomoci řešit aktuální 
problémy rodin, které jsou příjemci tohoto typu sociálních dávek. V závěru shrnuje náměty na úpravu 
v oblasti nepojistných sociálních dávek pro rodiny a děti včetně nastínění hlavních opatření v oblasti 
rodinné politiky. - Pozn. 
 
Základní změny nové 38 
Profi poradenství & finance, Sv. 2, (2014) č. 8, s. 18 
Seznámení se změnami, které přináší navrhovaná novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 
(č. 38/2004 Sb., o nabízení a zprostředkování pojištění a zajištění a samostatných likvidátorech 
pojistných událostí/zákon o distribuci v pojišťovnictví). Více ke dvěma kategoriím distributorů 
(samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce), zápisu zprostředkovatele do registru, k poradenství na 
základě analýzy potřeb zákazníka a k záznamu z jednání. Dále ke kvalifikaci poradců, okruhům 
odborných znalostí, k přechodnému období k získání kvalifikace a k zákazu ovlivňování svých zaměstnanců 
při výběru pojistitele a přijímání pobídek ze strany zaměstnavatele. -- Viz také příspěvek na s. 12-13, 
který shrnuje názory na navrhovaná opatření a připomínkové řízení k novele zákona č. 38/2004 Sb. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Daniela Kozáková, Lukáš Syrový 
Nová pravidla pro bydlení : nájemní bydlení 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 38, s. 31-38 
Přehled základních změn v oblasti nájmu bytů a domů v souvislosti s požadavky nového občanského 
zákoníku (ochrana nájemce; nájemné; ochrana pronajímatele; ukončení nájmu; přechod nájmu). 
Doplňuje ho vzorová smlouva o nájmu bytu výhodnější pro nájemce a vzorová smlouva o nájmu bytu 
výhodnější pro pronajímatele. - Pozn. -- Speciál Nájemní bydlení. 
 
Jan Němec 
Stejně velké byty, rozdíl několik milionů : ceny bydlení 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 38, s. 8-13 
Autor upozorňuje na skutečnost, že se propast mezi cenami bytů v chudších a bohatších regionech Česka 
prohlubuje. Tento trend dokumentují výsledky rozsáhlé analýzy cen bydlení, která zkoumala ceny 
prodejů i pronájmů ve stovce největších měst ČR. Prodejní ceny bytů silně korelují s nezaměstnaností 
a průměrnými výdělky osob daného regionu. Ve městech s největší nabídkou bytů analýza ukázala 
zároveň největší rozptyl v cenách. Pokles cen nemovitostí se zastavil, očekává se další oživení trhu a 
nárůst obliby nájemního bydlení. Článek je doplněn cenovou mapou bytů, grafem znázorňujícím 
rozmezí prodejních cen bytů a grafem zobrazujícím ceny pronájmů bytů v Česku. 
 
Štěpán Moravec 
Vlastní bydlení je na vzestupu 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 9, s. 32-33 
Shrnutí analýzy vývoje domovního a bytového fondu v ČR podle výsledků sčítání z r. 2011. Ke 
skladbě a struktuře domovního fondu a k jejich dynamice, k vývoji vlastnické struktury a ke změnám 
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v právních důvodech užívání bytu, k technické vybavenosti bydlení a k velikostním parametrům bytů. 
Grafy porovnávají strukturu obydlených bytů podle právního důvodu užívání v r. 1991 a v r. 2011, 
tabulka seznamuje s vývojem počtu domů a bytů a jejich druhové skladby mezi sčítáními 1991-2011. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Thomas Lellouch, Arthur Sode 
An unemployment insurance scheme for the euro area 
Systém pojištění v nezaměstnanosti pro eurozónu 
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 132, p. 1-12 
Dluhová krize eurozóny upozornila na chyby ve struktuře tohoto integračního uskupení s ohledem na 
makroekonomickou stabilizaci. Fiskální mechanismus umožňující sdílení cyklických rizik a společné 
užívání části prostředků z národního pojištění v nezaměstnanosti v rámci eurozóny by znamenaly další 
krok k integraci eurozóny a byly by nástrojem solidarity k posílení makroekonomické stability. 
Příspěvek rozebírá myšlenku na vytvoření společného systému pojištění v nezaměstnanosti pro 
eurozónu, jehož základem by byla společná základní dávka pro osoby hledající práci, financovaná        
z evropských sociálních příspěvků. Dále by členský stát mohl přidat k této základní dávce doplatek 
podle svých vlastních preferencí. Porovnává také současné systémy pojištění pro případ 
nezaměstnanosti v členských státech eurozóny, seznamuje s výsledky simulací navrhovaného systému 
na datech z období 2000-2012 a rozebírá případné krátkodobé i dlouhodobé efekty tohoto opatření. - 
Pozn. 
 
Thomas Jahn 
Brotlose Kunst der Cheerleader 
Nevýnosné umění roztleskávaček 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 179 (17.9.2014), S. 27 
Minimální mzda (MM) existuje v USA od roku 1938 (0,25 USD/hod.), zvýšení současné zákonné 
MM (7,25 USD/hod.) bylo avizováno na 10,10 USD/hod. (aktuálně jsou debaty o MM v USA značně 
populární a dotkly se i nevalně placených tanečnic fotbalových klubů). 
 
Eva Dandová 
Cesta do zaměstnání 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 9, s. 18-22 
Cesta do zaměstnání z pohledu zákoníku práce; odškodnění úrazů vzniklých při cestě do/ze 
zaměstnání. Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele, úraz zaměstnance v souvislosti s plněním 
pracovních úkolů. Cesta do zaměstnání a pracovní cesta. Cesta do zaměstnání a překážka v práci. 
Příklady. 
 
Zdeněk Morávek 
Cestovní náhrady v příspěvkových organizacích 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 17, s. 5-11 
Vybrané aspekty cestovních náhrad u příspěvkových organizací v souvislosti se změnami platnými od 
roku 2014; použití motorového vozidla (zaměstnance), náhrada jízdních výdajů, stravné. Náklady při 
přijetí a přeložení a náhrady spojené se stěhováním (nejsou povinné). Zahraniční stravné a kapesné. 
Příklady. 
 
Katharina Matheis 
König Mitarbeiter 
Zaměstnanec králem 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 167 (1.9.2014), S. 22-23 
Vysoká kvóta částečných úvazků v německých podnicích, zkušenosti a výhody v praxi, náklady, 
zastoupení mužů/žen - otců/matek. 
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Ulrike Schweibert, Jochen Leßmann 
Mindestlohngesetz - der große Wurf? 
Zákon o minimální mzdě - velký úspěch? 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 33, S. 1866-1871 
Od 1. 1. 2015 začne v Německu platit zákon o minimální mzdě (MiLoG), který s celostátní působností 
a bez ohledu na odvětví zavádí hodinovou mzdu 8,50 eur - přechodné období pro realizaci jednotné 
minimální mzdy (MM) je stanoveno na dva resp. tři roky. Komentář se zabývá určitou 
komplikovaností MM z hlediska její výše a obsahu (např. zohledňování různých příplatků) a také 
dopady zákona na dosud uzavřené pracovní smlouvy. V závěru přináší shrnutí k povinnostem 
podniku, kontrolám a sankcím v předpisech vázaných na MiLoG a konstatuje, že z pohledu praxe už 
dnes vyvstávají otázky, jejichž řešení přinesou až rozhodnutí soudu. - Pozn. 
 
Ondřej Preuss, Jakub Sembol 
Podmínky přiznání/odebrání osobního ohodnocení 
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 7, s. 32-34 
Stručný rozbor Rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 1752/2013, k odnětí 
osobního příplatku jako nenárokové složky platu. NS uvádí, že je zaměstnavatel povinen své 
rozhodnutí o snížení nebo odnětí osobního příplatku zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení 
důvodů. 
 
Ladislav Jouza 
Právní úprava osobního příplatku - změny 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 9, s. 51-54 
Platová politika rozpočtových organizací, osobní příplatek a jeho přiznávání (v souladu se zákoníkem 
práce a zákonem o platech ve veřejné správě a veřejných službách). Plat, platový tarif, 
přiznání/zvýšení/snížení/odejmutí osobního příplatku. Osobní příplatek v platovém výměru. 
Informační systém o platech a příplatcích. -- Dotazům k problematice se věnuje následující příspěvek 
na s. 55-56. 
 
The big freeze : wage stagnation 
Velké zmrazení : stagnace mezd 
The Economist, Vol. 412, (2014) No. 8903, p. 65-66 
Mzdy v bohatých zemích světa ustrnuly. Centrální bankéři se od finanční krize obávají stagnujících 
mezd a rostoucího rizika deflace. 
 
Petr Maleček 
Toky dlouhodobé nezaměstnanosti 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 4, s. 560-576 
Studie přináší základní přehled vývoje zkoumání problematiky toků na trhu práce a jeho dynamických 
aspektů. Autor představuje standardně používané modely pro identifikaci toků na trhu práce včetně 
jejich extenze na další stav - dlouhodobou nezaměstnanost (model zaměstnanost-nezaměstnanost; model 
zaměstnanost-nezaměstnanost-neaktivita; model zaměstnanost-krátkodobá zaměstnanost-dlouhodobá 
nezaměstnanost) a upozorňuje na limitace těchto modelů. Dále aplikuje model s dlouhodobou 
nezaměstnaností na vybrané státy EU (ČR, Irsko, Finsko a Slovensko) a zjišťuje vztah 
pravděpodobnosti přechodu do a z dlouhodobé nezaměstnanosti k hospodářskému cyklu. Na příkladu 
ČR demonstruje, že v období po krizi r. 2009 se objem toků značně zvýšil a nárůst míry 
nezaměstnanosti v r. 2012 lze přičíst také nedostatečným odtokům z dlouhodobé nezaměstnanosti. - 
Pozn. 
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Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2014  

Živnostenské podnikání - změny. Praktická řešení k živnostenskému zákonu. Desatero změn v zákoně 
o zaměstnanosti - novela. Starobní a invalidní důchodci z pohledu  zdravotního pojištění. Smlouva o smlouvě 
budoucí (využitelnost v pracovním právu). Zkušební doba a zdravotní pojištění. Práce na směny, 
zkrácený pracovní úvazek. Zaměstnanec - nákup a prodej akcií (daňový režim). Dohody o provedení 
práce - sociální pojištění (1.). Nemoci z povolání -  změny (1.).  

Právo 

Barbora Červenková 
Co je eJustice a k čemu slouží 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 9, s. 6-7 
Elektronizace českého soudnictví, infografika projektu eJustice. -- Problematice eJustice (fungování, 
komunikace) se v čísle věnují příspěvky na s. 12-16. 
 
Radka MacGregor Pelikánová 
Divergence of antitrust enforcements - where, and where not, to collude... 
Rozdíly ve vymáhání protikartelových pravidel aneb Kde kartelově konspirovat a kde ne... 
Antitrust, Vol. 2014, No. 2, p. I-VIII (special feature) 
Autorka rozebírá problematiku potírání a trestání kartelů a jiných protisoutěžních jednání v USA, EU 
a ve vybraných evropských státech (Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Itálie a Česko). 
Zaměřuje se zejména na systémy vymáhání antikartelového práva, jejich ideové odlišnosti i rozdíly    
v praktickém použití mezi jednotlivými státy. Upozorňuje na výrazné rozdíly ve vnímání kartelů v USA 
a v Evropě. - Pozn. 
 
Ondřej Sekanina 
Drahá kultivace státní správy : novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech může vyvolat 
arbitráže proti České republice 
Euro, Sv. 2014, č. 36, s. 50-51 
V souvislosti s připravovanými změnami zákona o spořitelních a úvěrních družstvech autor 
upozorňuje na nebezpečí investičních arbitráží, které by mohli vyvolat zahraniční vlastníci kampeliček 
požívající ochrany mezinárodních dohod o ochraně a podpoře investic. Následuje polemický pohled 
na počty žalob zahraničních investorů na ČR, na postoj ke sporům v oblasti mezinárodní ochrany 
investic ze strany státní správy i na hrozbu dalších investičních arbitráží. 
 
Monika Forejtová 
Finanční asistence v evropském a národním právu ve světle rekodifikace soukromého práva 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 7, s. 281-286 
Cílem článku je přiblížení institutu finanční asistence. Představena je geneze a regulace tohoto 
fenoménu v právu ES/EU, akcent kladen na sekundární právo EU, zejména pak na relevantní směrnice 
a nařízení. Dále pak je přiblížena finanční asistence u jednotlivých obchodních korporací a u družstva, 
tak jak byla provedena rekodifikací soukromého práva v České republice. - Pozn. 
 
Jana Drexlerová 
Korupce z pohledu trestního práva.(1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 9, s. 7-10 
Postihy korupce stanovené trestním právem; úplatkářství. Formy a znaky korupce. Základní znaky 
úřední osoby, úřední osoba dle trestního práva. Přijetí úplatku, žádost o úplatek. Podplácení. Nepřímé 
úplatkářství. Obstarávání věcí obecného zájmu. 
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Hana Lenghartová 
Mediace - slovo, které má potenciál 
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 7, s. 7-11 
Autorka seznamuje s charakteristickými rysy a praktickým uplatněním procesu mediace v ČR, 
mediaci definuje jako dobrovolné mimosoudní řešení sporu mezi dvěma či více stranami za asistence 
třetí, nezávislé osoby - mediátora. Rozebírá výhody této soukromé formy rozhodování sporů, úspory, 
jež přináší, dále se věnuje třídění mediačních modelů i principům, na nichž se mediace zakládá 
(dobrovolnost, důvěrnost, mlčenlivost, nestrannost a neutralita mediátora). Podrobněji se také zabývá 
osobou mediátora, zkouškou z mediace a upozorňuje na předpoklady a schopnosti, které by měl 
správný mediátor mít. V závěru se věnuje specifikům mediace nařízené soudem. 
 
Jan Malíř 
Odpovědnost veřejné moci za porušení mezinárodních závazků v českém právu aneb mezi tím, 
co je, a tím, co není 
Právník, Sv. 153, (2014) č. 8, s. 665-688 
Diskusní příspěvek k otázce, zda by veřejná moc mohla v souladu s pravidly odpovědnosti veřejné 
moci podle vnitrostátního práva odpovídat za následky, které plynou z porušení platných 
mezinárodních závazků ČR, a zda by stát mohl nezávisle na právu mezinárodní odpovědnosti nést 
odpovědnost za jejich porušení ve vztahu k vlastním i cizím státním příslušníkům, kteří jsou 
porušením dotčeni. Autor rozebírá argumenty vyznívající ve prospěch toho, aby veřejná moc za 
porušení mezinárodních závazků ČR přímo na základě českého práva odpovídala (evolutivní 
argument, komparativní argument) a porovnává tuto problematiku se situací ve Francii a Polsku, tedy 
se státy, které při obdobném ústavním uspořádání takovou odpovědnost uznaly. V závěru pak 
charakterizuje východiska pro případnou odpovědnost za porušení mezinárodních závazků v českém 
právu, na které Ústavní soud ČR nahlíží jako na klíčový základ pro existenci odpovědnosti veřejné 
moci za škodu. - Pozn. 
 
Karel Brychta 
Podnikatel v nové soukromoprávní úpravě 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 9, s. 19-24 
Vymezení pojmu podnikatel - porovnání předchozí a současné právní úpravy a její výklad v judikatuře; 
rozsudek NSS 5 Afs 8/2005, rozhodnutí NSS 5 Afs 148/2006. Vazba mezi § 420 NOZ a § 7 zákona     
o dani z příjmů (vymezení podnikatelské činnosti "živnostenským nebo obdobným způsobem"), 
stanovisko GFŘ. - Pozn. 
 
Tomáš Moravec, Petr Valenta 
Povedená (či nepovedená?) novelizace insolvenčního zákona z pohledu rekodifikace 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 8, s. 343-350 
Cílem článku je analyzovat ustanovení novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 294/2013 
Sb. (vstoupil v platnost 1. ledna 2014), která reaguje na rekodifikaci českého soukromého práva. Dále 
se článek zaměřuje na ustanovení insolvenčního zákona, která jsou nepřímo změněna zák. č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem. Též jsou zkoumána ustanovení insolvenčního zákona, která nebyla 
přizpůsobena novému soukromému právu vůbec. Článek identifikuje a objasňuje problematická 
ustanovení novelizovaného insolvenčního zákona, upozorňuje na problémy, které mohou vznikat při 
aplikaci insolvenčního zákona, přináší možný výklad těchto ustanovení a navrhuje též změnu úpravy 
de lege ferenda. - Pozn. 
 
Vladimír Hruška 
Smlouva o dílo 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 9, s. 22-30 
Výklad podmínek ke smlouvám o dílo podle nového občanského zákoníku. Obecná ustanovení (cena 
díla, definice díla, zánik závazku; způsob provádění díla; věci k provedení díla; vlastnické právo         
k předmětu díla; provedení díla; svépomocný prodej; vady díla). Vzor smlouvy o dílo. Určení ceny 
podle rozpočtu. Stavba jako předmět díla (nebezpečí škody, právo na vyúčtování, kontrola provádění 
díla, skryté překážky, převzetí stavby, vady stavby). Dílo s nehmotným výsledkem. 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

30 

Daniele Canestri 
The 2012 Italian anti-corruption law in light of international best practices 
Italský protikorupční zákon z roku 2012 ve světle nejlepších mezinárodních praktik 
Journal of financial crime, Vol. 21 (2014), No. 3, p. 264-309 
Porovnání italského protikorupčního zákona přijatého v listopadu 2012 s doporučeními proti korupci 
vydanými OECD a skupinou GRECO. - Pozn. 
 
Jan Dědič 
Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 15-16, s. 524-532 
S účinností rekodifikace soukromého práva byla nově upravena problematika konfliktů zájmů členů 
orgánů obchodních korporací se zájmy této korporace a s přijetím fikční teorie právnických osob se 
ocitla v jiném světle i problematika konfliktu zájmů při zastoupení členem statutárního orgánu. Autor 
v příspěvku rozebírá obecnou úpravu konfliktu zájmů v novém občanském zákoníku a její význam pro 
obchodní korporace, dále se věnuje úpravě konfliktu zájmů v zákoně o obchodních korporacích a 
jejím výkladovým problémům (přehled a rozsah informační povinnosti (IP), okruh osob, jimž je 
uložena IP, vznik IP a vůči komu a jak se plní, povinnost jednat v zájmu obchodní korporace i při 
hrozícím konfliktu zájmů, pozastavení výkonu funkce, informační povinnost při uzavírání smluv nebo 
zajišťování či utvrzování dluhů). Upozorňuje, že stávající úprava vyvolává značný stav právní 
nejistoty. - Pozn. 
 
Michal Tomášek 
Východoasijská odpovědnost 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 9, s. 40-42 
K vybraným otázkám východoasijských právních systémů; čínský, japonský a (jiho)korejský vývoj 
odpovědnosti, rozlišování kontraktní a delikátní odpovědnosti. Contract law, economic contract law, 
právo hospodářských smluv. Solidární/kolektivní odpovědnost, přirozený pořádek věcí. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Gerhard Kempkes 
Cyclical adjustment in fiscal rules : some evidence on real-time bias for EU-15 countries 
Cyklické přizpůsobení ve fiskálních pravidlech : důkazy o zkreslení v reálném čase u zemí EU-
15 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 2, p. 278-315 
Mnoho členských států EU přijalo národní fiskální pravidla odkazující na cyklicky upravované 
omezení státních půjček/dluhu. Preventivních účinků proti nárůstu veřejného zadlužení způsobeného 
cyklickými složkami je dosaženo, když se k výpočtu rovnováhy cyklických složek používá mezera 
výstupu v reálném čase. Autor shrnuje data v reálném čase o mezeře výstupu pro státy EU-15 
odhadované Evropskou unií (za období 2002-2012), Mezinárodním měnovým fondem (za období 
2000-2012) a OECD (za období 1989-2012) a propočítává jejich odchylky. Ve sledovaném období 
zaznamenává významné odchylky produkující větší zápornou mezeru výstupu v reálném čase. Toto 
záporné zkreslení by se mohlo přeměnit ve značné zvýšení procenta veřejného dluhu. Autor 
naznačuje, že by se do fiskálních pravidel měly začlenit následné kontroly nezkreslenosti cyklických 
složek a odpovídající nápravný mechanismus. - Pozn. 
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Účetnictví 

Martin Děrgel 
Koupě a prodej pozemku se stavbou 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 9, s. 13-19 
S příchodem nového občanského zákoníku tvoří stavby až na výjimky součást pozemku. Změny se 
promítají i do účetnictví a daní. Autor vysvětluje rozdíl mezi nemovitou věcí a nemovitostí a popisuje 
postupy při koupi a prodeji pozemku se stavbou (odpisy, ocenění, daň z nabytí nemovitých věcí, daň   
z příjmů). Součástí článku jsou názorné příklady. 
 
Karel Wolf, David Zajíc 
Lesk a bída elektronické fakturace v ČR 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 181 (16.9.2014), samostaná příl. ICT revue s. 26-29 
Pohled na praxi zavádění a využívání elektronické fakturace v Česku. Autoři shrnují důvody nízkého 
využívání e-fakturace domácími podniky a upozorňují na problémy, které brání zlepšení situace. 
Zabývají se definováním daňového dokladu v elektronické podobě, snahou o prosazení jednotného 
strukturovaného formátu elektronických faktur i přínosy elektronické výměny strukturovaných dokladů. 
Dále seznamují s principy a fungováním lokálního standardu - formátem ISDOC - a formátem 
strukturované výměny elektronických dokumentů EDI a stručně formulují výhody a nevýhody, které 
zvolení daného formátu provázejí. 
 
David Bauer 
Malé pozastavení nad neschválením účetní závěrky ve veřejné sféře : aneb je stanovení 
povinnosti schvalovat účetní závěrku skutečně bez sankce? 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2014, č. 3, s. 2-5 
Ministerstvo financí ČR (resp. vláda) úmyslně nestanovilo výslovné sankce za neschválení účetních 
závěrek ve veřejné sféře. Podle Bauera by stanovení sankcí nepřispívalo ke snaze odhalovat 
nedostatky, ale spíše k jejich většímu zatajování. Autor shrnuje tři případy neschválení účetní závěrky 
(z věcných důvodů, z formálních důvodů či marným uplynutím času), hodnotí závažnost jednotlivých 
pochybení (neschválení) a zmiňuje způsob zveřejňování důvodů pro neschválení u konkrétních 
účetních jednotek (publikování těchto informací na informačním portálu Monitor). V závěru se autor 
vyjadřuje znovu k sankcím - ačkoli sankce nejsou v zákonech výslovně uvedené, přesto v určitých 
podobách existují (pracovněprávní, smluvní či politický charakter sankcí). - Pozn. 
 
Ivana Pilařová 
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních v podmínkách roku 2014 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 9, s. 4-8 
Vysvětlení pojmu "technické zhodnocení" pro účely účetnictví. Rozdíl v definici technického 
zhodnocení majetku pro účely účetnictví a pro účely daně z příjmů od roku 2014. Příklady. 
 
Veronika Dvořáková 
Účetní a daňové aspekty zůstatkové ceny odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku           
u právnických osob 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 9, s. 7-14 
Vztah účetních a daňových odpisů, úprava výsledku hospodaření. Vyřazování majetku z různých 
důvodů (prodej, likvidace, bezúplatný převod, manko, škoda, směna za jiný majetek, vklad do 
základního kapitálu). Otázka uznatelnosti daňové zůstatkové ceny do nákladů při různých způsobech 
vyřazení. Praktické příklady. - Pozn. 
 
Irena Honková 
Účtování bezúplatných plnění charakteru dotací a grantů 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 9, s. 9-12 
Vymezení dotace, typy dotací, související legislativa. Okamžik účtování o dotacích, časové rozlišení. 
Pokyny pro žadatele a příjemce dotace. Příklady. 
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Zdeněk Morávek 
Změny v účetnictví příspěvkových organizací.(1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 9, s. 46-47 
Přehled nejvýznamnějších změn ve vedení účetnictví příspěvkových organizací (aktuálních pro rok 
2014), ČÚS 701-710; nově zařazené účty, obsahové vymezení nově doplněných syntetických účtů, 
zrušené účty, účty s úpravou názvu. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2014  

Metoda kurzových rozdílů. Finanční výsledek hospodaření ve výsledovce - druhové členění. Dotazy 
z praxe k účetnictví (účtování o prominutí penále, omylem zaúčtované poskytnutí dotace, účtování 
záloh na elektřinu). Základ daně z příjmů podnikatelů vedoucích daňovou evidenci a jeho úpravy (2.). 
Materiál v daňové evidenci (2.). 

 
Účetní TIP  
 
č. 20/2014  

Změny v dědění od 1. 1. 2014 v občanském právu, daňovém řádu a v daních z příjmů. Ekonomické a 
procesní aspekty spolupráce mezi klientem a účetní firmou. Dotazy: zveřejnění účetní závěrky na 
internetových stránkách, pohledávky zaplacené po ukončení činnosti.  
 
č. 21/2014   

Chystané daňové změny roku 2015 (daň z nemovitých věcí, daň z příjmů, zákon o rezervách, daň 
silniční, DPH, daňový řád). Oprava sazby daně (dle zákona o DPH). 

Veřejná správa 

David Dvořák 
Finanční limity aneb Kdy vzniká povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 16, s. 23-26 
Dělení veřejných zakázek z finančního hlediska a (z toho vyplývající) povinnosti zadavatele. Základní 
dělení zakázek (nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu, horní hranice zakázek malého rozsahu), 
stanovení limitu mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou (výši určuje EU, limit se odvozuje 
dle vztahu průměrného kurzu eura vůči zvláštním právům čerpání). Limity pro veřejné zakázky na 
stavební práce, dodávky a služby. Pravidla pro nadlimitní veřejné zakázky (dle evropských směrnic). 
Sublimity, zjednodušené sublimitní řízení. 
 
Radim Bureš ; [rozhovor vedla] Zuzana Pacinová 
Kritika je zčásti oprávněná, ale situace nemá lepší řešení : komplexní pozměňovací návrh 
zákona o státní službě 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 15, s. 11-13 
Rozhovor s Radimem Burešem z Transparency International o komplexním pozměňovacím návrhu 
zákona o státní službě. 
 
Helena Mitwallyová 
Mají příspěvkové organizace v dnešní době své opodstatnění? 
Právník, Sv. 153, (2014) č. 9, s. 772-792 
Autorka se zaměřuje na způsob fungování příspěvkových organizací (PO) v ČR, na jejich vybrané 
problémy a na výhody a nevýhody zabezpečování veřejných služeb právě prostřednictvím PO ve 
srovnání s jinými možnostmi, které současná doba nabízí. Hodnotí, pro jaký typ veřejných služeb je 
PO vhodnou formou jejich zajišťování a na základě svých empirických poznatků se snaží potvrdit či 
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vyvrátit hypotézu, že příspěvkové organizace mají své opodstatnění i v dnešní době. Podrobněji se 
věnuje politickým zásahům do činnosti PO, odměňování zaměstnanců, režimu zadávání veřejných 
zakázek pro sektor PO, efektivitě PO a optimalizaci jejich činností, věkové struktuře zaměstnanců a 
problému jednoho zřizovatele PO. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes, Till Hoppe 
Meine Agenda, deine Agenda : Gezerre ums Breitband 
Moje agenda, tvoje agenda : tahanice o budování širokopásmových sítí 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 162 (25.8.2014), S. 6-7 
Digitální agenda spolkové vlády, k připravované konsolidaci sítí IT (úroveň zabezpečení, propojení) a 
rešeršních systémů, kompetenční spory. 
 
Pavel Franěk 
Obec a její registrace k DPH 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 9, s. 9 
Základní pojmy a příklady k registraci obce k DPH; snížení limitu obratu na 750 tis. Kč od 1.1.2015. 
Příjmy vyňaté z obratu obce, výčet výkonů veřejné správy. - Pozn. 
 
Martin Nedelka 
Rozšiřování kontroly podnikatelů s veřejnou majetkovou účastí 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 9, s. 26-29 
Problematika rozšíření veřejné kontroly podnikatelských subjektů s majetkovou účastí veřejné moci, 
pohled na potřebnost a ústavnost zvláštních kontrolních povinností vůči obchodním společnostem        
s veřejnou majetkovou účastí vč. charakteristiky těchto společností. Připravované rozšíření kontroly: 
novela zákona o NKÚ (působnost i na právnické osoby s min. 50procentní majetkovou účastí státu), 
návrh zákona o Registru smluv (povinnost vybraných subjektů zveřejňovat smlouvy a další 
informace); upozornění na význam adekvátní úrovně veřejné kontroly byť motivované hospodárností a 
bojem s korupcí. 
 
Jiří Dienstbier ; [rozhovor vedla] Zuzana Pacinová 
Tentokrát to není jen hra na zavádění státní služby : o souvislostech návrhu zákona o státní službě 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 15, s. 8-10 
Rozhovor s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem, který 
obhajuje v Poslanecké sněmovně nový návrh zákona o státní službě. Státní správa by měla být 
profesionální a odolná proti politickým tlakům a korupčním zadáním. -- Informace o schválení 
služebního zákona viz HN č. 178/2014 (11.9.2014), s. 4. 
 
Michaela Poremská 
V krátkosti o významné veřejné zakázce 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 9, s. 257-260 
Institut "významné veřejné zakázky"; dělení veřejných zakázek dle rozsahu a hodnoty. Analýza právní 
úpravy významné veřejné zakázky (VVZ): charakteristika a právní úprava VVZ (a změny od 1.1.2015), 
předpokládaná hodnota a VVZ, vícepráce u VVZ. "Významný" dynamický nákupní systém. Rozlišení 
zakázky nadlimitní a významné. Citovaná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (malá 
ač významná zakázka/sčítací pravidlo, možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění). Seznam 
subdodavatelů. - Pozn. 
 
Pavel Mates 
Veřejná instituce a informační povinnost 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 15-16, s. 557-561 
K výkladovým potížím a aplikačním problémům zákona o svobodném přístupu k informacím            
(č. 106/1999 Sb.) souvisejícím s informační povinností veřejných institucí. Autor rozebírá právní 
úpravu povinného subjektu a dokumentuje roli soudů při vymezení veřejné instituce a při řešení 
rozporů v určení povinného subjektu. - Pozn. 
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Veřejné finance. Rozpočet 

A. Cünnen, Y. Osman, J. Münchrath 
Der radikale Rat 
Radikální řešení 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 169 (3.9.2014), S. 1, 4-6 
Eurobond (Blessingův model). Účelem prosazování koncepce jednotné evropské půjčky je nejen 
ukončení dluhové krize, ale i "stimulace vyšší fiskální disciplíny". Evropská státní půjčka by měla být 
instrumentem eura coby globálně významné rezervní měny, která by pouze završila realitu společného 
ručení zemí eurozóny - prostřednictvím EMS (Evropský záchranný fond) a nouzových opatření ECB. 
K důvodům odmítání kolektivizace státních dluhů kancléřkou Merkelovou. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Sommer 2014 : öffentliche finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace Německa v létě 2014 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 8, S. 71-80 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 8, p. 69-78 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa ve druhém čtvrtletí roku 2014 
s výhledem do budoucna na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. Očekávání přibližně 
vyrovnaného spolkového rozpočtu na léta 2014 a 2015, k pomalému snižování vysokého státního 
dluhu (aktuálně ve výši 77,3% HDP) a k možnostem urychlení fiskální konsolidace. Analýza 
daňových příjmů a vývoje rozpočtu spolkového státu, dále ke střednědobému fiskálnímu plánu na 
období 2014-2018 a k předpokládanému zhoršování fiskální rovnováhy. Stav rozpočtů spolkových 
zemí a očekávané přebytky ve střednědobém rámci, otázka zavádění dluhové brzdy v různých 
spolkových zemích. Pozitivní finanční vývoj zákonného penzijního pojištění a dynamika hospodaření 
Spolkové agentury práce. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Věra Kameníčková 
Je přebytek rozpočtu obce skutečně vždy žádoucí? 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 9, s. 11 
Přijatelnost krátkodobého/dlouhodobého přebytku obecného rozpočtu z pohledu dobrého hospodaření. 
V tabulkách kumulované saldo rozpočtu obcí v letech 2010-2013 (dle velikosti obcí a dle krajů). 
 
Xénia Maakrová 
Nová úľava = vyššia daň 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 33, s. 18-19 
Balík opatření slovenské vlády, přehled úlev (a kompenzačních opatření) z pohledu státního rozpočtu 
2015. Nová odvodová odpočitatelná položka (resp. úleva na zdravotních odvodech), růst minimální 
mzdy atd. Reforma odpisů (např. limit vstupní ceny osobních aut, zvýšení počtu odpisových skupin, 
rozšíření pravidel nízké kapitalizace, zpřísnění u daňových výdajů). 
 
Michal Kozieł 
Omezování veřejného dluhu v Polsku - ústavní a zákonná východiska 
Časopis pro právní vědu a praxi, Sv. 22, (2014) č. 2, s. 140-149 
Po úvodním seznámení s ústavními základy veřejných financí v Polsku se autor blíže věnuje 
problematice omezení veřejného dluhu (na obecné ústavní a zákonné úrovni). Zákon o veřejných 
financích, limitace veřejného zadlužení (dluhová pásma resp. bezpečnostní prahy), sanační program, 
předpisy pro případ mimořádné situace. - Pozn. 
 
Kenneth Rogoff 
Slza za Argentinu 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 34, s. 38 
Komentář k platební neschopnosti Argentiny a k problematice rámce pro rozhodování o suverénních 
dluzích a jejich restrukturalizaci navrhovaného MMF. - Komentář z Project Syndicate. 
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Radek Bednařík 
Stát šetří desítky miliard 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 180 (15.9.2014), s. 12 
Nízké výnosy státních dluhopisů ČR umožnují stagnaci výdajů na obsluhu státního dluhu, i když 
objem veřejného zadlužení roste. Příspěvek rozebírá tento stav, jeho možný vliv na plány emise 
dluhových obligací státu a seznamuje s faktory zvýšené poptávky po státních dluhopisech ze strany 
investorů. Upozorňuje na vysoký podíl českých obchodních bank na vlastnictví státního dluhu (státní 
dluhopisy dosahují 15% aktiv těchto bank). 

Zdravotnictví 

by Andrew Ward 
Bitter pill : drug pricing 
Hořká pilulka : ceny léčiv 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38612 (1.8.2014), p. 5 
Vysoké náklady na nové léčení žloutenky opět rozproudily debatu, která znepokojuje farmaceutický 
průmysl: zda omezit volný trh s léky v USA. Srovnání cen na příkladu léku Sovaldi proti žloutence 
typu C. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f3ede8ae-189c-11e4-933e-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3EmqsWIO4 
 
Deutsche Bundesbank 
Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung und Herausforderungen für die Zukunft = 
Germany's statutory health insurance scheme: past developments and future challenges 
Vývoj zákonného zdravotního pojištění v Německu a výzvy do budoucna 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 7, S. 31-51 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 7, p. 29-50 
Příspěvek seznamuje s charakteristickými rysy systému zákonného zdravotního pojištění 
(Krankenversicherung) v Německu, analyzuje základní vývojové tendence v posledním desetiletí 
(finanční vývoj, příjmy, výdaje, rezervy) i dynamiku a strukturu výdajů systému. Dále rozebírá vztah 
mezi zákonným zdravotním pojištěním a systémem soukromého zdravotního pojištění a souvislosti 
jejich financování. Následně se věnuje vybraným otázkám z diskuse o navrhovaných změnách 
systému zákonného zdravotního pojištění (zejména jeho modelu a finanční struktuře), příspěvkům ze 
spolkového rozpočtu a zvažuje jeho rizika a vyhlídky. Příloha obsahuje seznam a stručnou 
charakteristiku hlavních legislativních změn týkajících se financování zákonného zdravotního 
pojištění od r. 2006 do současnosti. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický, Ľuboš Kuchta 
Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva SR 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 4, s. 480-499 
Článek se zabývá fiskální nerovnováhou veřejné části systému zdravotnictví a prognózováním jeho 
bilance v podmínkách SR. Autoři vycházejí z rozboru teoretických přístupů a současných poznatků     
o systémech zdravotnictví se zaměřením na jejich fiskální udržitelnost. Analýza slovenského systému 
zdravotnictví a následné použití vybraných simulačních modelů poskytuje alternativní prognózy 
bilance příjmů a výdajů systému na následujících dvacet let. Na očekávané populační změny reagují 
prognózy alternativními politikami na straně příjmů systému zdravotnictví tak, aby se při různých 
scénářích výdajů dosáhlo dlouhodobé fiskální udržitelnosti (v horizontu do r. 2030). V závěru shrnují 
parametrické změny navrhované ke stabilizaci bilance systému zdravotnictví. - Pozn. 
 
 
 
 
 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f3ede8ae-189c-11e4-933e-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3EmqsWIO4�
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By Hitoshi Shigeoka 
The effect of patient cost sharing on utilization, health, and risk protection 
Účinky sdílení nákladů na zdravotní péči ze strany pacientů na využívání zdravotní péče, zdraví 
a ochranu proti riziku 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 7, p. 2152-2184 
Stárnutí populace a s tím související rostoucí náklady na zdravotní péči nutí státy provádět úsporná 
opatření, z nichž jedním může být sdílení nákladů na zdravotní péči ze strany pacientů. Autor na 
základě empirického výzkumu zjišťuje důsledky snížení spoluúčasti pacientů při financování 
zdravotní péče v Japonsku. V Japonsku dochází vlivem národní politiky k významnému snížení 
spoluúčasti u osob starších 70 let (o 60-80 %), přičemž toto opatření ovlivňuje využívání zdravotní 
péče a snižuje výdaje, které jsou pacienti nuceni hradit na místě ("out-of-pocket expenditures"). 
Zdravotní stav dotčených osob však podle autora opatřením ovlivněn není. - Pozn. 

Zemědělství 

Milan Vošta 
The food market in the CR and its regulation within the framework of the EU agricultural policy 
Trh s potravinami v ČR a jeho regulace v rámci zemědělské politiky EU 
Agricultural economics, Vol. 60, (2014) No. 6, p. 279-286 
Autor charakterizuje trh s potravinami v ČR - jeho skladbu a vlivy, které na něj působí, dále vymezuje 
jednotlivé orgány působíci na trhu s potravinami a hodnotí jejich činnost. Dále se zabývá regulací trhu 
s potravinami na úrovni českého práva a rozebírá vybrané faktory regulace také v souvislostech 
zemědělské politiky EU (potravinová bezpečnost, hygiena, veterinární kontrola aj.). Na závěr 
podrobněji seznamuje s činností a úkoly potravinářské inspekce a odborného dohledu v ČR (Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa (SVS)). 

Životní prostředí 

Ralf Martin ... [et al.] 
Industry compensation under relocation risk : a firm-level analysis of the EU emissions trading scheme 
Kompenzace odvětví při hrozbě přesídlení : analýza Evropského systému pro obchodování         
s emisními povolenkami na úrovni firmy 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 8, p. 2482-2508 
Článek se týká otázky efektivnosti kompenzací nastavených v rámci Evropského systému pro 
obchodování s emisními povolenkami (European Union Emissions Trading System, EU ETS). 
Kompenzace jsou obecně poskytovány firmám v regulovaných odvětvích jako obrana proti tomu, aby 
se dané firmy vyhnuly regulaci tím, že změní své sídlo. Autoři docházejí k závěru, že systém 
obchodování s emisními povolenkami není nastaven efektivně: v případě efektivního nastavení by se 
celkové riziko ztráty pracovních míst v důsledku přesídlování snížilo o více než polovinu. - Pozn. 

Životní úroveň 

Nicolás Albacete, Martin Schürz 
Paradaten im HFCS Austria 2010. Teil 2,  Evaluierung von Messfehlern  
Paradata ve zjišťování finanční situace a spotřeby domácností Rakouska z roku 2010 
Vyhodnocení chyb z měření.  část 2. 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2014, Nr. 3, S. 54-64 
Pokračování studie věnované paradatům při HFCS Rakouska se zaměřuje na hodnocení/identifikaci 
chyb z měření (odchylka odpovědi respondenta od pravdivého údaje, kognitivní proces, hermeneutická 
metodika, časová značka). Význam pomocných prostředků resp. podkladů respondenta pro zkvalitnění 
výsledků. Item-non-response. 
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Anna Aizer 
Rising inequality and intergenerational mobility : the role of public investments in human capital 
Vzrůstající nerovnost a mezigenerační mobilita : úloha veřejných investic do lidského kapitálu 
CESifo Economic studies, Vol. 60, (2014) No. 2, p. 280-311 
Jedním z důsledků vzrůstající nerovnosti je její potenciální negativní dopad na mezigenerační mobilitu 
v případě, že rodiče na spodní úrovni příjmového rozložení investují výrazně méně do lidského 
kapitálu svých dětí. Autor zvažuje, zda veřejné investice do dětí mohou teoreticky kompenzovat 
nerovnost v investicích soukromých. Za tím účelem zkoumá změny veřejných výdajů ve 25 státech 
OECD za období 2000-2009 a data z testů PISA pro patnáctileté děti a empiricky ověřuje, že veřejné 
investice do dětského lidského kapitálu (zejména ve formě nárůstu výdajů na zdravotní péči, ale           
i programů na podporu rodin, bydlení a vzdělávání) mají možnost vyvážit potenciálně negativní dopad 
narůstající příjmové nerovnosti na mezigenerační mobilitu a na nerovnost příštích generací. - Pozn. -- Viz    
i další příspěvky v tomto monotematickém čísle časopisu "Families, children and human capital formation". 
 
Michal Lehuta 
Tak sme dobehli Čechov 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 34, s. 10-13 
Porovnání růstu ČR a SR a dílčích ekonomických faktorů životní úrovně. Platy, minimální mzda, 
ceny, spotřeba na obyvatele atd. 
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Daně 

27817 
editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia 
EU VAT compass 2014/2015 
Průvodce evropskou DPH na období 2014/2015 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2014, vi, 746 s. : tab. 
Referenční příručka pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Toto vydání je aktualizováno 
k 1. lednu 2014. První část přináší konsolidovaný text směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty ve znění směrnice 2013/61/EU včetně Prováděcího nařízení 282/2011, 
směrnici 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení DPH ve znění 2010/66/EU a 
výňatky a shrnutí z dalších směrnic týkajících se DPH. Druhá část je věnována rozsudkům 
Evropského soudního dvora v případech DPH za období 1970-2013. Ve třetí části je analyzována a 
porovnána praxe jednotlivých členských států u alternativního výběru možností stanovených směrnicí 
o DPH. - [2014 ed.] - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-237-6 (brož.) 
 
27815 
International Bureau of Fiscal Documentation ; editor Marnix Schellekens 
European tax handbook 2014 
Evropská daňová příručka 2014 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2014, 1026 s. : tab. 
Referenční příručka věnovaná základům daňových systémů evropských zemí a výběru nejdůležitějších 
daňových aspektů každé jurisdikce. Popis je založen na informacích o 49 evropských státech a jurisdikcích 
dostupných na počátku roku 2014. První kapitola je věnována zdanění v Evropské unii - základní 
charakteristice daní a výši sazeb. Je doplněna textem několika směrnic EU (č. 2009/133/ES - směrnice 
o fúzích, č. 2011/96/EU - o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých 
členských států a č. 2003/49/ES - o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků). Další 
kapitoly přinášejí podrobnější informace o zdanění právnických a fyzických osob, kapitálových příjmů, 
o DPH a o daních vybíraných srážkou z dividend, úroků a licenčních poplatků i o mezinárodních 
aspektech, oblasti správy daní a zamezení vyhýbání se daňové povinnosti v jednotlivých zemích 
Evropy (abecedně uspořádaných). - 25th annual ed. - ISBN: 978-90-8722-241-3 (brož.) 
 
27814 
IBFD ; editors Carlos Gutiérrez ... [et al.] 
Global corporate tax handbook 2014 
Světový průvodce zdaněním právnických osob 2014 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2014, 1306 s. : tab. 
Referenční příručka přináší přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřením na 
korporační daně. Jednotlivé kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace o zdanění příjmů právnických 
osob a kapitálu i o mezinárodních aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých abecedně uspořádaných 
zemích. Údaje jsou aktualizovány k počátku roku 2014. Obsahuje také zvláštní kapitolu o dané 
problematice v EU doplněnou o texty vybraných daňových směrnic. - 2014 ed. - Viz také Global 
individual tax handbook 2014 (sign. 27759). - ISBN: 978-90-8722-242-0 (brož.) 
 
27759 
IBFD ; editors Carlos Gutiérrez ... [ et al.] 
Global individual tax handbook 2014 
Světový průvodce zdaněním fyzických osob 2014 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2014, 914 s. : tab. 
Přehledová publikace popisující daňové systémy 98 vybraných zemí světa se zaměřením na zdanění 
jednotlivců. Jednotlivé kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace (aktualizované k počátku r. 2014)   
o zdanění příjmů fyzických osob, o příspěvcích na sociální zabezpečení, o dani dědické a darovací,     
o dani nemovitostní i o mezinárodních aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých zemích. Uvádějí 
sazby daní, zabývají se problematikou odpočtů, zápočtu daně a stručně také správou zmiňovaných 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 
 

41 

daní. Publikace obsahuje také zvláštní kapitolu o sazbách daní vybíraných srážkou z úroků z úspor       
v jednotlivých zemích. - 2014 ed. - Příl. - ISBN: 978-90-8722-244-4 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

27829 
Naďa Johanisová 
Ekonomičtí disidenti : kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení 
Ve Volarech : Stehlík, 2014, 124 s. : il., portréty 
Čtivé životní příběhy 24 světových a českých osobností, které se svým vkladem přispěly do dějin 
světového i českého alternativního ekonomického uvažování. Jejich ekonomické myšlenky a priority 
jsou odlišné od hlavního ekonomického proudu. Kniha přibližuje zajímavé životní osudy a 
ekonomické uvažování takových osobností, jako byli či jsou R. Owen, S. de Sismondi, J.S. Mill,        
J. Ruskin, H. George, S. Gesell, M. Gándhí, Gilbert K. Chesterton, K. Marx, K. Polanyi, L. Feierabend, 
J.C. Kumarappa, E.F. Schumacher, I. Illich, H. Hendersonová, H. Daly, J. Martinez-Alier, M. Yunus, 
R. Douthwaite, L. Mlčoch, M. Mellorová, V. Shiva, M. Scott Cato a František C. Kampelík. - Vyd. 1. 
- ISBN: 978-80-86913-12-4 (váz.) 
 
27846 
Evžen Kočenda, Alexandr Černý 
Elements of time series econometrics : an applied approach 
Prvky ekonometrické analýzy časových řad : aplikovaná metoda 
Prague : Karolinum, 2014, 220 s . : il. 
Soubor základních i pokročilých technik a postupů používaných v ekonometrické analýze časových 
řad. Text knihy je rozčleněn do těchto částí: úvod do analýzy časových řad a popis jejich 
nejdůležitějších charakteristik a vlastností, teorie diferenciálních rovnic, techniky používané při 
analýze jednotlivých časových řad bez jejich vzájemné interakce, modely analýzy několika časových 
řad a jejich vzájemné interakce, techniky postavené na panelových datech a úvod do simulační 
techniky a statistické tabulky. - 2nd ed. - ISBN: 978-80-246-2315-3 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

27808 
Petr Liška, Štefan Elek, Karel Marek 
Bankovní obchody 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 214 s. 
Výklad právní úpravy bank a jimi uskutečňovaných obchodů. Regulace bank a jejich činnosti. Obecné 
otázky bankovních obchodů. Popis jednotlivých druhů bankovních obchodů podle občanského 
zákoníku. Závazky v investičním bankovnictví. Finanční a komoditní deriváty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7478-510-8 (brož.) 
 
27760 
John-Peter Castagnino 
Derivatives : the key principles 
Deriváty : hlavní zásady 
New York : Oxford University Press, c2009, xxvi, 488 s. : grafy, schémata 
Publikace přináší komplexní pohled na problematiku finančních derivátů, ve kterém se prolíná 
hledisko ekonomické i právní. Autor se věnuje historickým souvislostem, jasně vysvětluje základní 
koncepty derivátových kontraktů, různé typy derivátových produktů, jejich použití a problematiku 
jejich obchodování. Zaměřuje se jak na tradiční produkty (jako jsou futures, opce a swapy), tak na 
inovativní produkty (např. CPPI, derivátové kontrakty použité jako finanční nástroje, úvěrové 
deriváty, aj.). Rozebírá právní rámec a regulaci derivátových trhů, zejména z pohledu anglického 
práva a rozšiřující se legislativy EU, a věnuje se také účetnímu a daňovému režimu derivátů. Zaměřuje 
se na identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik spojených s deriváty a jejich obchodováním na burzovním 
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trhu i na OTC trzích, seznamuje s hlavními dokumenty používanými na těchto trzích i s důležitými 
materiály ISDA. - 3rd edition - Pozn., slovníček pojmů. - ISBN: 978-0-19-955636-6 (váz.) 
 
E-9520 
by Richard Herd, Charles Pigott and Sam Hill 
China's financial sector reforms 
Reformy čínského finančního sektoru 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, 46 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie rozebírá pokrok v reformách čínského finančního sektoru po r. 2005 a seznamuje se změnami 
zacílenými na modernizaci, posílení a liberalizaci bankovnictví a kapitálových trhů (akciové a 
dluhopisové trhy, oblast cenných papírů, institucionálních investorů, vzájemných fondů a penzijních 
fondů). Zdůrazňuje zlepšení přístupu k úvěrům pro malé a střední podniky, modernizaci institucí trhu  
s cennými papíry i postupné otevírání finančního sektoru pro mezinárodní investory. Upozorňuje také 
na pomalou liberalizaci, malý podíl zahraničních investorů ve většině tržních segmentů, na dominanci 
státního vlastnictví ve finančních institucích i na rizika, která jsou spojena s tímto stavem. - Pozn.,      
3 příl. - (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.oecd.org/eco/Workingpapers 
 
27813 
Klaudijo Stroligo, Horst Intscher, Susan Davis-Crockwell 
Suspending suspicious transactions 
Pozastavení podezřelých transakcí 
Washington, D.C. : World Bank, c2013, xvi, 91 s. : tab., rámečky 
Studie Světové banky a Egmont Group se zaměřuje na pravomoc pozastavit transakce zahrnující 
finanční prostředky související s praním špinavých peněz a s financováním terorismu. Pozastavení 
podezřelých transakcí je nástrojem, který využívá řada Financial Intelligence Units (FIUs, finančních 
zpravodajských jednotek) v oblasti mezinárodního praní peněz a obrany proti financování terorismu. 
Studie rozebírá právní základy těchto opatření, jejich praktické uplatnění a četnost i formy jejich 
použití. Na základě zjištění přináší také řadu praktických doporučení k jejich lepšímu využívání 
národními orgány, případně k vybudování a posílení efektivních právních a provozních mechanismů 
pozastavování podezřelých transakcí. Obsahuje též teoretické příklady různých způsobů, jak státy 
regulují použití zmiňované pravomoci a šablonu pro oznámení pozastavovacího příkazu. - Pozn.,        
5 příl. - ISBN: 978-0-8213-9917-0 (brož.) 
 
27836 
Zdeněk Kovařík 
Zákon směnečný a šekový : komentář 
v Praze : C.H. Beck, 2014, xxxii, 511 s. 
Komentované znění zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., ve znění pozdějších zákonů, 
doplněné přehledem souvisejících ustanovení a předpisů a judikaturou. Srovnávací tabulky. Příklady 
směnek, směnečných a šekových formulářů. - 6. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7400-361-5 (váz.) 

Informatika. Počítače 

27841 
Zdeněk Vaníček, Pavel Mates, Tomáš Nielsen 
Zákon o elektronických komunikacích : komentář 
Praha : Linde Praha, 2014, 559 s. 
Komentované znění zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů (poslední zapracovaný zák. č. 303/2013 Sb.). Zákon 
upravuje na základě práva EU podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu,          
v oblasti elektronických komunikací. Komentář je doplněn odkazy na související předpisy, ustanovení 
a literaturu. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7201-944-1 (brož.) 

http://www.oecd.org/eco/Workingpapers�
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

27838 
Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání : souhrnná 
publikace z vědeckopopularizační konference ... : Brno, 11. dubna 2014 / NEWTON College 
Praha : Newton College ; Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014, 145 s. : il. 
Záznamy průběhu vědeckopopularizační konference, která se uskutečnila v Brně v dubnu 2014. Úvodem 
do tématu jsou výkladové texty v úvodní části publikace, jejich názvy jsou: Konkurenceschopnost 
zemí EU: měření, strategie, důsledky rozdílů v eurozóně (J. Malý); Souvislosti mezi harmonizací 
práva v EU a konkurenceschopností členských států (P. Wawrosz); Hodnocení a podpora 
konkurenceschopnosti v novém institucionálním rámci eurozóny (I. Dostálová).  Druhá část publikace 
zaznamenává přednášky k tématu. V nich se přednášející zmiňují o problémech měření 
konkurenceschopnosti, důsledcích rozdílné úrovně mezi zeměmi EU, o rozdílných modelech 
globálních vládnutí, o roli výzkumu a inovace při zvyšování konkurenceschopnosti EU a jejích 
členských zemí a příjímaných opatřeních k jejímu zvýšení. V rámci přednášek byl představen Erste 
inovační barometr jako měřítko konkurenčního potenciálu v EU. - ISBN: 978-80-87764-02-2 (brož.) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

E-9511 
Karina Pohlová 
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 = Agrarian foreign trade yearbook 2013 : 
(informační studie) 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2014, [106] s. : il. 
Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi i obchodu na 
jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení z teritoriálního a komoditního pohledu. Analýza 
AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Zhodnocení v kontextu vývoje AZO celé 
EU. Uvedení podílů agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení 
konkurenceschopnosti na základě indexů zjevných komparativních výhod. - Obsahuje 32 tabulkových 
příloh. - ISBN: 978-80-7271-211-3 (brož.) 

Podnik a podnikání 

27840 
Eva Kislingerová a kol. 
Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice 
v Praze : C.H. Beck, 2014, xxvii, 171 s. : il. 
Cílem publikace je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém 
a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se ekonomického systému na fungování 
podniků. Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v ekonomické vědě ukazují, že 
základní ekonomické zákonitosti zůstávají v platnosti. Moderní ekonomika se vyznačuje především 
extrémní složitostí, specializací a dalšími znaky. Názvy kapitol: Konkurenční prostředí v ČR na 
začátku třetího tisíciletí; Správa společností a organizační struktury; Zaměstnanci a nové úlohy 
personálního managementu; Výkonnost podniku a její řízení optikou roku 2020; Insolvenční řízení 
jako proces nové alokace kapitálu; Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti firem; 
Význam a vývoj produkce a spotřeby obnovitelných zdrojů energie; Budoucnost 
konkurenceschopnosti českých podniků. Za každou kapitolou jsou odkazy na aktuální související 
literaturu, shrnutí kapitoly a klíčová slova. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-537-4 (brož.) 
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27758 
Mariana Mazzucato 
The entrepreneurial state : debunking public vs. private sector myths 
Podnikatelský stát : odhalování mýtů týkajících se vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem 
London : Anthem Press, 2014, xxv, 237 s. : tab., grafy 
Autorka upozorňuje na aktivní roli podnikatelského státu v podpoře inovací a vyvrací mýtus o tom, že 
stát je pouze neměnnou byrokratickou organizací, která ponechává dynamické podnikání a rizikové 
investice na soukromém sektoru. Na případových studiích dokládá, že při vytváření inovativních 
podniků hraje významnou roli stát. Ten prostřednictvím produktivních veřejných výdajů směřujících 
do výzkumu, vývoje a vzdělávání a péčí o sítě generující příslušné inovace (od univerzit až po firmy 
maximalizující zisk) dělá mnohem více, než jen vyplňuje mezery v soukromém sektoru - vytváří 
podmínky pro inovace, poskytuje státní finance inovačním projektům orientovaným na konkrétní cíle 
a utváří trhy zítřka. Autorka se dožaduje větší symbiózy mezi veřejným a soukromým sektorem, aby 
skupina daňových poplatníků nejen socializovala rizika, ale také sdílela zisk (upozorňuje např. na 
daňovou optimalizaci firmy Apple a na přesouvání zisků do offshorových destinací). Předkládá také 
odpověď na otázku, proč jsou některé státy úspěšnými podnikateli, zatímco jiné selhávají. - Pozn. - 
ISBN: 978-0-85728-252-1 (brož.) 
 
27835 
Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála 
Zavádění Green ICT : podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT 
Praha : Professional Publishing, 2013, 172 s. : il. 
Cílem knihy je podat aktuální pohled na stav a trendy v oblasti informační a komunikační technologie 
podnikových IS a podnikového ICT se zaměřením na Green IS a Green ICT, tj. takových, které se 
vztahují k environmentálně udržitelnému rozvoji a zahrnují efektivní návrh, výrobu a užití počítačů, 
serverů a ostatních ICT zařízení tak, aby se minimalizoval vliv na okolí a na životní prostředí. Kniha 
seznamuje se zprávami OECD, EU, WEF, relevantními normami a frameworky v této oblasti a 
poskytuje ukazatele mezinárodních statistik a porovnatelné indexy. Poskytuje rovněž výsledky šetření 
aktuálního stavu nabídky a poptávky v tomto směru a metodický rámec pro inovaci ICT v malých a 
středních podnicích. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7431-133-8 (brož.) 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

27845 
Marek Loužek 
Důchodová reforma 
Praha : Karolinum, 2014, 100 s. : il. 
Ekonomické zákonitosti důchodového systému, typy penzijních systémů. Analýza volby mezi průběžným 
a fondovým systémem. Důchodové systémy v mezinárodním srovnání pěti evropských zemí 
(Německo, Francie, Švédsko, Slovensko, Velká Británie). Důchodová reforma v ČR po roce 2010 
(doporučení Bezděkovy komise, nález Ústavního soudu, malá a velká důchodová reforma, stanovisko 
prezidenta republiky, politická rizika). Vliv stárnutí na zdravotnický a důchodový systém. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-246-2612-3 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

27843 
Eva Janečková 
Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 199 s. 
Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi 
inspektorátů práce. Odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní situace: např. kamerové systémy           
z pohledu zákoníku práce, práce na zkoušku, evidence pracovní doby nebo docházky, postavení matek 
v pracovněprávních vztazích, zaručená mzda, diskriminace v odměňování, ukládání peněžitých 
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postihů zaměstnancům, porušování pracovních povinností aj. Právní stav publikace je k 1.7.2014. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-518-4 (brož.) 
 
27811 
Bořivoj Šubrt 
Obsluha mzdy a platu 
Olomouc : ANAG, 2014, 551 s. 
Pojem obsluha mzdy zahrnuje všechny povinnosti mzdové účtárny spojené s obsloužením mzdy 
zaměstnance a dalších plnění v jeho prospěch, na která mu vznikl nárok za uzavřené zúčtovací období. 
Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a 
výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech 
právních předpisů, včetně insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Výklad, který reaguje na 
situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na 
nejčastější dotazy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-887-1 (brož.) 

Právo 

27810 
Zbyněk Pražák 
Bytové spoluvlastnictví : komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu         
č. 67/2013 Sb. 
Praha : Leges, 2014, 255 s. 
Podrobný výklad právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. 
Základní zásady nové právní úpravy. Zvláštní formy vlastnictví. Fungování společenství vlastníků 
jednotek včetně kompetencí jednotlivých orgánů společenství. Právní jednání směřující ke vzniku 
bytového spoluvlastnictví. Návod k vyhotovení prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě i vyhotovení 
stanov. Komentář k zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním 
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Některá přechodná ustanovení 
nového občanského zákoníka. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-025-3 (brož.) 
 
27833 
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv 
Civilní právo procesní :vysokoškolská učebnice.Část první,Řízení nalézací 
Praha : Linde Praha, 2014, 621 s. 
Aktuální výklad základních teoretických poznatků, základních principů a institutů civilního procesu 
nalézacího. Obecné výklady, základní principy soudnictví a civilního procesu, subjekty civilního 
procesu, instituty civilního procesního práva, jednotlivé druhy řízení v prvním stupni, opravná řízení a 
alternativní řešení sporů v ČR. Právní stav učebnice je ke dni 1.1.2014. - 7. aktualiz. a dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-7201-940-3 (váz.) 
 
27832 
Jan Kolba a Martina Šuláková 
Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci 
Praha : Leges, 2014, 204 s. 
Od roku 2006 je v ČR možno požadovat přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, k jejímuž 
vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci. Autoři se v publikaci 
věnují tomuto právnímu institutu, a to zejména z pohledu judikatury českých nejvyšších soudních 
instancí a praxe Evropského soudu pro lidská práva. K osvětlení výkladu nabízejí množství názorných 
příkladů včetně rozhodovací praxe soudů. Obsahem jednotlivých kapitol jsou: právní úprava veřejné 
moci a její odpovědnosti, koncepce odpovědnosti státu za újmu (majetková a nemajetková újma), 
nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup, rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření, 
časové souvislosti (promlčení) a procesní souvislosti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-027-7 (brož.) 
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27837 
Blanka Vítová 
Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 262 s. 
Publikace nabízí komplexní zpracování tohoto tématu z oblasti ochrany spotřebitele. Reflektuje 
změny, které přináší občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ale neopomíjí ani původní právní úpravu této 
problematiky, která zůstává relevantní pro smluvní vztahy vzniklé před účinností nové právní úpravy. 
V knize jsou ilustrovány souvislosti s úpravou danou evropským právem, také jsou vysvětleny důležité 
související pojmy, způsob provádění testu nepřiměřenosti a zmíněny jsou důvody možných rozepří 
vycházejících z nepřiměřených ujednání, včetně příslušné judikatury. Výklad dále upozorňuje na 
úskalí vznikající z rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách a varuje před jejich možnými 
nástrahami pro spotřebitele. - Vyd. 2., 1. ve Wolters Kluwer - ISBN: 978-80-7478-491-0 (brož.) 
 
27556I 
Petr Lavický 
Občanský zákoník : komentář. I., Obecná část (§ 1-654) 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xx, 2380 s. 
Podrobný komentář § 1-654 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Obecná část občanského 
zákoníku je společným základem celého soukromého práva a zahrnuje tyto hlavy: Předmět úpravy a 
její základní zásady; Osoby; Zastoupení; Věci a jejich rozdělení; Právní skutečnosti. Komentář je 
doplněn odkazy na související ustanovení, předpisy, na literaturu a judikaturu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7400-529-9 (váz.) 
 
27559III 
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv 
Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 3, § 419-654 a související společná a přechodná 
ustanovení 
Praha : Leges, 2014, xxx, 1234 s. 
Třetí svazek komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením 
právního postavení spotřebitele a podnikatele. Poté následuje komentář ke třem významným hlavám 
obecné části: hlavě III. Zastoupení, hlavě IV. Věci a jejich rozdělení a hlavě V. Právní skutečnosti.  
Komentář k jednotlivým paragrafům je vždy uveden důvodovou zprávou k příslušnému ustanovení. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-003-1 (váz.) 
 
15392/67 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 67, ročník 2012 - IV. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2014, 639 s. +1 CD ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 165 až 205 z roku 2012. - Vyd. 1. - CD ROM s obsahem a věcným rejstříkem všech 
dosud vyšlých svazků 1 až 67. - ISBN: 978-80-7400-536-7 (váz.) 
 
27828 
Richard Král 
Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xvii, 308 s. 
Hlavním účelem publikace je poskytnout potřebná východiska a obecně metodologická vodítka k tomu, 
jak náležitě postupovat při transpozici, výkladu i aplikaci směrnic EU v ČR. Obsahem výkladu jsou: 
základní charakteristika směrnic, jejich kategorizace, metody transpozice směrnic, transpozice směrnic 
v kontextu obrácené diskriminace, kritéria náležité transpozice směrnic, následky nenáležité transpozice 
směrnic, výklad směrnic pro účely jejich vnitrostátní transpozice a aplikace, vnitrostátní účinky 
směrnic, ústavněprávní aspekty a institucionální a metodické zajištění transpozice směrnic v ČR. 
Výklad je doplněn názornými příklady s využitím autorových praktických zkušeností. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-282-3 (brož.) 
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27831 
David Dvořák 
Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xx, 243 s. 
Tématem publikace je rozbor smluvních závazkových vztahů ve veřejných zakázkách. Předmětem 
zájmu jsou situace, ve kterých dochází k průniku práva veřejných zakázek s obecnými právními 
předpisy, tedy s novým občanským zákoníkem (s platností od 1.1.2014) a s předchozí právní úpravou 
v obchodním a občanském zákoníku. Po úvodní kapitole, která definuje základní pojmy a účel právní 
úpravy, následuje výklad týkající se místa zadávacího řízení v systému práva, výklad vybraných 
aspektů předkontraktačního a kontraktačního procesu a následně jsou popsány změny smluv na plnění 
veřejných zakázek a změny v subjektech smlouvy na plnění veřejné zakázky. Problematika je řešena    
z hlediska práva EU i ČR a pozornost je věnována judikatuře Soudního dvora EU, ale i rozhodovací 
praxi národní. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-518-3 (brož.) 
 
E-9510 
editoři Alexander J. Bělohlávek, Daniela Kovářová 
Soudní a mimosoudní projednávání sporů : (rozhodčí řízení a mediace) : sborník z kulatého 
stolu [konaného 5.12.2013] 
Praha : HBT, 2014, 88 s. : portréty 
Záznam průběhu kulatého stolu o náhradních způsobech řešení sporů, který proběhl v rámci akce 
Pražský právnický podzim 2013. Diskuse byly vedeny ve dvou blocích s názvy: Projednávání sporů    
v rozhodčím řízení a Od arbitráže k soudu a k mediaci. Účastníci diskusí byli přední představitelé 
tuzemské právní praxe a vědy. Publikace je doplněna vybranými judikáty. Z obsahu diskuse: základní 
otázky náhradních způsobů řešení sporů, soudní a mimosoudní vyrovnání v rekodifikaci soukromého 
práva, intenzivní aplikační zásahy soudů, nevstřícný postoj ČR k rozhodčímu řízení, rozhodcovská 
funkce, problematika bagatelních sporů, rozhodčí a mediační doložky, kvalita soudce a rozhodce, 
etický kodex advokáta a mediátora atd. - Vyd. 1. - Pod názvem: Pražský právnický podzim. - ISBN: 
978-80-87109-52-6 (brož.) 
 
27820 
OECD DAC ; International Bank for Reconstruction and Development/World Bank 
Tracking anti-corruption and asset recovery commitments : a progress report and 
recommendations for action 
Sledování protikorupčních závazků a snah o navrácení majetku : zpráva o postupu a 
doporučené kroky 
[Paris] : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2011, 63 s. : tab., grafy, 
rámečky, mapky 
Problematika mezinárodního boje proti korupci vycházející ze závazků dárcovských zemí stanovených 
Akčním programem z Akkry (Accra Agenda for Action) z r. 2008 k efektivnosti rozvojové pomoci. 
Zpráva shrnuje plnění těchto protikorupčních závazků ve třiceti zemích OECD, hodnotí pokrok v boji 
proti korupci a ve stopování, zmrazení a zpětném získávání nelegálního majetku. Ukazuje, že v období 
mezi r. 2006-2009 bylo ze čtyřech států (Austrálie, Švýcarsko, Velká Británie a USA) repatriováno 
227 milionů dolarů do zahraničních jurisdikcí a další zmrazený majetek čeká ve Francii a 
Lucembursku na soudní projednání. - Pozn., příl. - (brož.) 
 
27809 
Lukáš Bohuslav 
Trestní odpovědnost právnických osob 
Plzeň : Čeněk, 2014, 206 s. 
Vymezení základních pojmů. Kriminogenní faktory vedoucí právnické osoby k páchání trestné 
činnosti. Historický vývoj úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v angloamerické právní 
kultuře. Vývoj a úprava trestní odpovědnosti v mezinárodním společenství, v mezinárodních 
smlouvách a předpisech EU. Přístupy k trestní odpovědnosti právnických osob v jednotlivých zemích 
EU, slovenský přístup. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob v ČR (zák. č. 418/2011 Sb.): 
obsah působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a její 
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sankcionování. Komparace s některými zahraničními úpravami. Preventivní prvek zákona tzv. 
Compliance programy. - ISBN: 978-80-7380-473-2 (brož.) 
 
27830 
Petr Hampel, Ivo Walder 
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xviii, 348 s. 
Komentované znění zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,       
s platností od 1.1.2014. Nová úprava platí pro všech šest veřejných rejstříků – spolkový rejstřík, 
nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík 
obecně prospěšných společností. Normuje základní principy jejich vedení, jakož i řízení ve věcech 
veřejných rejstříků. Komentář podrobně vysvětluje praktické problémy a zahrnuje konkrétní řešení, 
Jeho součástí je i judikatura soudů vyšších stupňů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-506-1 (váz.) 
 
27842 
Lukáš Vymazal 
Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 
Praha : Linde Praha, 2014, 495 s. 
Podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), a to 
včetně vybrané a použitelné judikatury. Text publikace je strukturován do tematických kapitol, 
zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva v nové úpravě. Z obsahu: zástava, rozsah 
zástavního práva, zajištěný dluh, právní důvody a způsoby vzniku zástavního práva, zastavení cizí 
věci, práva a povinnosti ze zástavního práva, výkon práva, zakázaná ujednání, zástavní práva k podílu 
v korporaci, cenné papíry a jejich zastavitelnost, pohledávka jako způsob zástavy atd. - Přehled 
judikatury k jednotlivým kapitolám knihy. - ISBN: 978-80-7201-950-2 (brož.) 
 
27812 
Aleš Rozehnal 
Závazkové právo : obecná část : deliktní právo 
Plzeň : Čeněk, 2014, 215 s. 
Kniha prezentuje instituty závazkového práva v kontextu celého právního řádu. První část Obecné 
závazkové právo rozebírá pojem a systém závazkového práva, vznik závazků, subjekty a předmět 
závazků, změnu závazků, zajištění dluhů, zánik závazků. Následují části Závazky z právních jednání 
(vznik smluv, jejich třídění a kvazismlouvy) a Závazky z deliktů (povinnost k náhradě škody, obecné 
delikty, zvláštní delikty a nekalosoutěžní delikty). - ISBN: 978-80-7380-496-1 (brož.) 
 
27839 
Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová 
Živnostenský zákon ; Zákon o živnostenských úřadech : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xxvii, 376 s. 
Úvod stručně mapuje historii legislativy živnostenského podnikání na českém území. Následuje 
komentované znění jednotlivých ustanovení živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. a zákona              
o živnostenských úřadech č. 570/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s platností k 1.1.2014. 
Součástí výkladu jsou citace z důvodové zprávy a odkazy na související ustanovení a předpisy. Závěr 
publikace obsahuje znění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. 
- Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-471-2 (váz.) 
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Účetnictví 

27799 
Štěpánka Nováková 
Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014 : (výklad účetnictví příspěvkových organizací    
s praktickými příklady po novele vyhlášky č. 410/2009 Sb.) 
Praha : INTES, 2014, 190 s. 
Výklad účetnictví příspěvkových organizací s upozorněním na aktuální změny, po kterém následuje 
řešení konkrétních příkladů v podobě souvztažností (dlouhodobý majetek, zásoby a opravné položky, 
účty rozpočtového hospodaření, zúčtovací vztahy, náklady a výnosy, vlastní kapitál, fondy, výsledek 
hospodaření, vnitřní předpisy). V příloze je uvedena směrná účtová osnova. - ISBN: 978-80-904560-
2-0  (brož.) 

Veřejná správa 

27844 
Radek Jurčík 
Veřejné zakázky a koncese 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxv, 999 s. 
Publikace obsahuje výklad ustanovení zákona o veřejných zakázkách (zák. č. 137/2006 Sb.) v návaznosti 
na změny provedené transparentní a protikorupční novelou zákona (zák. č. 55/2012 Sb.) o veřejných 
zakázkách a na změny nabývající účinnost od 1.1.2014. Jejím cílem je poskytnout návod na efektivní 
vynakládání převážně veřejných prostředků. První kapitola se věnuje historii zadávání veřejných 
zakázek. Následuje výklad, který se zabývá místem práva veřejných zakázek v systému práva, 
způsoby harmonizace vnitrostátní právní úpravy veřejných zakázek s komunitárním právem, definicí a 
zásadami současné právní úpravy, úlohami zadavatele a dodavatele, rolemi uchazeče a zájemce           
o veřejné zakázky, PPP projekty, postupy při zadávání veřejných zakázek, kvalifikací dodavatelů.      
V publikaci se dále popisují: zadávací dokumentace, nabídky  a jejich hodnocení, náležitosti 
zadávacího a jednacího řízení, průběh soutěžního dialogu, elektronické zadávání veřejných zakázek, 
přezkumné řízení v oblasti veřejných zakázek, právní úprava v EU a vybraných členských státech. 
Závěr patří analýze právní úpravy veřejných zakázek a PPP projektů a doporučení v rámci úvah de 
lege ferenda. - 2. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7400-443-8 (brož.) 

Ostatní 

27834 
Zuzana Míšková 
Angličtina v cestovním ruchu = English in the tourism industry 
Praha : Ekopress, 2010, 265 s. +265 s. : il. +1 CD 
Jazyková učebnice se snaží rozvíjet všechny základní dovednosti, tzn. čtení s porozuměním, poslech    
s porozuměním, mluvení a psaní. Obsahuje mnoho témat k diskusi a osvojení odborné terminologie.    
Z gramatiky rozebírá jevy, které se často vyskytují při práci v oblasti cestovního ruchu. Témata se 
týkají jak mezinárodního, tak i domácího cestovního ruchu. Jedna z kapitol je např. věnována 
postavení cestovního ruchu v rámci národní ekonomiky, další obchodní korespondenci atd. - 2. vyd. - 
Součástí učebnice je CD se 17 poslechovými cvičeními, která namluvili rodilí mluvčí. Přepisy všech 
poslechových cvičení jsou uvedeny před klíčem ke cvičením. - ISBN: 978-80-86929-55-2 (brož.) 
 
27827 
Martin Krčál a Zuzana Teplíková 
Naučte (se) citovat 
Blansko : Citace.com, 2014, 156, [46] s. : il. 
Pravidla tvorby citací při psaní odborného textu dle normy ČSN ISO 690. Vysvětlení jednotlivých 
druhů plagiátorství. Metodika pro výuku citační problematiky. Kniha je prakticky zaměřena a 
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obsahuje 71 příkladů citací 24 druhů dokumentů, podle kterých je možné další citace vytvářet. 
Informace o citačního softwaru. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-260-6074-1 (brož.) 
 
27847 
Václav Klaus ... [et al.] 
Sto let od počátku první světové války 
Praha : Institut Václava Klause , 2014, 157 s. : il. 
Texty ze semináře, který byl věnován stému výročí začátku první světové války a uskutečnil se           
v Institutu V. Klause v červnu 2014. Názvy přednesených příspěvků: První světová válka jako 
civilizační předěl (J. Weigl); První světová válka - příčiny a význam pro současnost (J. Eichler); První 
světová válka a marginalizace Evropy (L. Tajovský); První světová válka - počátek války kulturní    
(S. Balík). V další části sborníku jsou uveřejněny doplňkové texty k tématu např. pád austroslavismu, 
vývoj české společnosti po sarajevském atentátu, postava Gavrilo Principa. Přílohy přibližují 
autentické texty z roku 1914. - Vyd. 1. - Přílohy. - ISBN: 978-80-87806-10-4 (brož.) 
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