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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám prosincové 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. 

Rubrika  Téma  měsíce  tentokrát  přináší  přehledový  článek 
Vánoce  a  daně:  daň  z vánočních  stromků  v USA.  Na  první 
pohled poněkud odlehčené  téma  s vánoční  tématikou v sobě 
skrývá  zajímavý  příklad  kontroverzních  daňových  opatření, 
která  si  kladou  za  cíl  ochranu  domácích  producentů  ve 
vybraném odvětví, navíc mimo prostor EU,  který  je obvykle 
středem našeho zájmu.  

Z aktuálních domácích zpráv  je nutné zmínit zejména  to, že 
dne  10.  12. Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na 
rok 2015. 

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

Závěrem  mi  dovolte,  abych  Vám  jménem  celé  redakce 
dokumentačního bulletinu a zaměstnanců odd. 3001 – Vzdělávání 
a  informační  podpora  popřál  úspěšný  rok  2015  a  poklidné 
prožití vánočních svátků. 

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY        
 

Publikováno na webu MF 
 
Fiskální výhled ‐ listopad 2014 
 
Na  internetových stránkách Ministerstva  financí  je 
ke stažení nový Fiskální výhled, který je zpracováván 
s  pololetní  periodicitou  (zpravidla  v  květnu  a            
v listopadu). 
 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny‐sektor/prognozy/ 
fiskalni‐vyhled/2014/fiskalni‐vyhled‐listopad‐2014‐
19775 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 12. 11. – 11. 12. 
se tentokrát věnuje tématu: 
 
Elektronická evidence tržeb 
 
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: 

Kamionová doprava 

http://portaro.mfcr.cz/Portaro/documents/99510 

Automobilový průmysl 

http://portaro.mfcr.cz/Portaro/documents/99546 

 

Všechny dosud vydané analýzy v roce 2014: 
 
http://knihovna.mfcr.cz/bisnode2014.html 
 
Archiv sektorových analýz z let 2009 – 2013: 
 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 

 
Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná  knihovna  MF  zařadila  do  svého 
knihovního fondu tuto publikaci: 
 
27605/1043 
Oceňování  :  zákon  a  vyhláška  o  oceňování 
majetku  :  velká  novela  oceňovací  vyhlášky  od 
1.10.2014 : redakční uzávěrka 29.9.2014 
 
 
Odborná  knihovna  –  otvírací  doba  v období 
Vánoc 
 
Rádi  bychom  Vás  upozornili,  že  v období 
22. 12. 2014 – 2.  1. 2015 bude Odborná knihovna 
MF uzavřena. 
 
Ostatní  služby  v oblasti  informační  podpory 
poskytované  oddělením  3001  –  Vzdělávání  a 
informační podpora zůstávají zachované. 
 
V případě  urgentní  potřeby  lze  i  v období      
Vánoc  zaměstnance  Odborné  knihovny  MF 
kontaktovat  e‐mailem:  knihovna@mfcr.cz 
nebo telefonicky: 257 042 588. 
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Téma měsíce: Vánoce a daně: daň z vánočních stromků v USA 
Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3001, Vzdělávání a informační podpora 

 

V českém tisku se v předvánočním období v souvislosti s daněmi objevují spíše články zabývající se 
daňovou uznatelností určitých položek (darů) u podnikatelů. V USA bylo před třemi roky v listopadu 
představeno poněkud kontroverzní a na první pohled absurdní opatření – tzv. daň z vánočních 
stromečků (Christmas Tree Tax). V tomto článku bude popsán původ tohoto opatření i jeho kritiky a 
aktuální vývoj v dané oblasti. 

Tzv. daň z vánočních stromečků byla představena na podzim roku 2011. Cíle opatření, jeho účinnost, 
dotčené osoby a další podstatné informace jsou uvedeny v souvisejícím dokumentu ve Federálním 
rejstříku USA1. Na základě nařízení ministerstva zemědělství USA vzniká propagační, výzkumný a 
informační program, který je zaměřený na podporu prodeje živých vánočních stromků. Podle opatření 
jsou dovozci a pěstitelé živých vánočních stromků povinni odvádět z každého stromku 15 centů 
tzv. Výboru na propagaci vánočních stromků (Christmas Tree Promotion Board). Vybrané prostředky 
jsou použity na financování programu. Pěstitelé a dovozci, kteří vypěstují či dovezou méně než 500 
stromků ročně, platit příspěvky nemusí. Důvodem pro zavedení poplatku byl neustálý pokles prodeje 
živých stromků a s tím související významný nárůst prodeje umělých stromků. Vánoční stromky se 
v USA pěstují přibližně od poloviny 19. století na speciálních farmách téměř ve všech státech. 
Příčinou poklesu jejich prodeje jsou měnící se spotřebitelské návyky a zvýšená konkurence. Opatření 
vzniklo z podnětu samotných zástupců odvětví. Ti se v minulosti snažili financovat propagaci 
z dobrovolných příspěvků, takto získané prostředky však nebyly dostačující.  

Opatření se záhy po zveřejnění setkalo s bouřlivou reakcí v tisku. Začal také kolovat řetězový e-mail, 
ve kterém autor tvrdil, že prezident Barack Obama zavádí daň na živé vánoční stromky a že daň budou 
platit spotřebitelé při nákupu stromku. Ačkoli šlo o nedorozumění (chybný výklad), byl program kvůli 
odporu veřejnosti hned druhý den odložen na neurčito. Jak uvádí Carole Fader v článku Fact Check: 
Christmas tree tax was for live-tree growers, not you and me2, někteří odpůrci opatření poukázali 
také na to, že se poplatek stejně může promítnout do ceny stromku.  

Souvislost s podobnými poplatky/ daněmi určenými na propagaci popisuje v článku Real World 
Economics: ‘Christmas tree tax’much ado over industry promos3 ekonom Edward Lotterman. 
Legislativa, která umožňuje zavádět poplatky za účelem propagace určitého odvětví, byla v USA 
zavedena již v roce 1935. Podle ní platí, že pokud se většina výrobců určité komodity shodne na 
zavedení poplatku, je Ministerstvo zemědělství USA povinné program zavést, přičemž prezident nemá 
možnost opatření vetovat (může jej pouze dočasně pozastavit). V minulosti již byly zavedeny podobné 
poplatky například u brambor (v roce 1972), hovězího a vepřového masa a mléčných produktů (1986), 
sójových bobů (1991) či mléka (1993). Lotterman dále vysvětluje zavedení povinných příspěvků 
z pohledu ekonomie. Trhy se zemědělskými produkty se ze všech trhů obecně nejvíce blíží dokonalé 
konkurenci. Za těchto podmínek platí, že z propagace produktů jednou firmou profituje celý trh. Hrozí 
tedy problém černého pasažéra: pozitivní efekt z propagace dopadá i na výrobce, kteří na ni nijak 
nepřispěli. To vede k tomu, že výrobci nemusí být ochotni příspěvky poskytovat a odvětví poté není 
schopno konkurovat alternativním produktům, které vyrábějí výrobci s větší monopolní sílou. 
Lotterman tuto situaci dokládá na příkladu konkurence trhu s mlékem (blíží se dokonalé konkurenci) a 
trhu s nealkoholickými nápoji, který ovládají velké firmy masivně investující do propagace (Pepsi, 
Coca-Cola). 

                                                      
1 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. Christmas Tree Promotion, Research, and Information Order. In: Federal 
Register [online]. November 08, 2011 [cit. 2014-12-03]. Dostupné z: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-
11-08/pdf/2011-28798.pdf 
2 FADER, Carole. Fact Check: Christmas Tree Tax was for Live-Tree Growers, Not You and Me. McClatchy - 
Tribune Business News [online]. 20 Nov 2011 [cit. 2014-12-03]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
3 LOTTERMAN, Edward. Real World Economics: 'Christmas tree tax' much ado over industry promos. Saint 
Paul Pioneer Press [online]. 12 Nov 2011 [cit. 2014-12-03]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
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K tomuto problému se vyjadřuje také Jay Evensen v článku A Christmas tree tax? Farm bill is full of 
surprises4. Autor nejprve připomíná aktuální vývoj: ačkoli bylo opatření v roce 2011 odloženo na 
neurčito, v roce 2014 bylo zahrnuto do Farmářského zákona (Farm Bill). Evensen se k zavedení daně 
vyjadřuje kriticky. Podle autora je situace na trhu se stromky odlišná od trhů s dalšími produkty 
podporovanými v minulosti v tom, že na rozdíl od mléka či vepřového masa má trh s živými stromky 
pouze jednoho konkurenta (trh s umělými stromky). Podle autora není podstatná výše poplatku, ale to, 
že vláda zvýhodňuje jeden typ produktu nad jiným, který je preferován trhem. Umělé stromky nejsou 
navíc spojované s rizikem vzniku požáru a mají také menší ekologickou stopu (lidé je používají 
opakovaně).  

Další kritiky (opoziční komentáře) se souvisejícími reakcemi jsou zahrnuté přímo v dokumentu 
zveřejněném ve Federálním registru5. Tyto komentáře se týkaly mimo jiné výjimek z opatření, 
propagace, referenda (to by mělo být vyhlášeno po třech letech od zavedení poplatku s cílem zjistit, 
zda je program účinný) či administrativy. V oblasti výjimek někteří kritikové diskutovali o hranici pro 
pěstitele, kteří prodají malé množství stromků: podle nich byl tento limit zaveden jen proto, aby 
opatření prošlo; původní hranice byla navíc nastavena na vyšší úrovni. K tématu propagace se objevila 
připomínka, že zavedení marketingové kampaně nemusí vést automaticky k vyšším prodejům (při 
předchozí dobrovolné kampani sice prodeje vzrostly, ale není jisté, že k tomu došlo díky kampani) a 
že přínosy programu nemusí převážit náklady. Toto by však mělo řešit zmíněné referendum: 
v případě, že se zjistí, že program nebyl účinný, může být ukončen. 

Kromě zmíněných kritik se objevily i diskuze z jiného soudku: zda navrhované opatření je nebo není 
daní. K tomuto tématu se vyjadřuje Kelly Phillips Erb v článku You're A Mean One, Mr. Grinch: 
Christmas Tree Tax Proposal Returns6 pro americkou verzi časopisu Forbes. Autorka uvádí, že 
ačkoli je v komentářích v dokumentu ve Federálním registru uvedeno, že navrhované opatření není 
daní, ve skutečnosti stejně jde o daň: prodejci si o vybíranou částku pravděpodobně zvýší ceny a 
postiženi budou spotřebitelé. Problém navíc souvisí s elasticitou poptávky: zvýšení ceny stromků 
(navíc o tak nízkou částku, jako je 15 centů) neodradí spotřebitele od nákupu stromku – je tedy 
jednoduché spotřebitele o takovou částku „obrat“. 

V článku bylo představeno poměrně kontroverzní opatření, které se v USA nakonec i přes odpor ze 
strany veřejnosti podařilo zavést. Prvotní námitky proti poplatku byly zjevně neopodstatněné – šlo 
spíše o špatné pochopení návrhu, nebo o bublinu v médiích. Podstata problému ale přesto zůstává: je 
vhodné, aby bylo jedno odvětví zvýhodňováno nad jiným? Podle dostupných informací nicméně 
v letošním roce zatím poplatek vybírán nebude – není dosud jmenován výbor, který bude mít výběr 
příspěvků na starosti. Ke jmenování výboru by mělo dojít nejdříve v lednu příštího roku7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 EVENSEN, Jay. A Christmas Tree Tax? Farm Bill is Full of Surprises. Deseret News [online]. 07 Feb 2014 
[cit. 2014-12-03]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
5 Ref. č. 1 
6 PHILLIPS ERB, Kelly. You're A Mean One, Mr. Grinch: Christmas Tree Tax Proposal Returns. In: 
Forbes.com [online]. 12/10/2013, 10:05 pm [cit. 2014-12-03]. Dostupné z: 
http://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2013/12/10/youre-a-mean-one-mr-grinch-christmas-tree-tax-
proposal-returns/ 
7 PERKOWSKI, Mateusz. Christmas tree checkoff delayed again. In: Capital Press [online]. November 26, 
2014, 1:46 pm [cit. 2014-12-03]. Dostupné z: 
http://www.capitalpress.com/Nation_World/Nation/20141126/christmas-tree-checkoff-delayed-again 
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Daně 

Pavel Běhounek 
Aktuálně ke změnám pro rok 2015 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 11, s. 14-18 
Přehled předpokládaných změn v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH pro rok 2015. Zavedení 
jednoho správního místa, tzv. sazbová novela (nová snížená sazba DPH ve výši 10 %), tzv. technická 
novela ZDPH. Změny související s rekodifikací soukromého práva. Výše minimální a průměrné mzdy. -- 
Změny postihující příspěvkové organizace jsou vyčleněné v samostatném článku na str. 26-29; ke 
změnám v DPH je další článek na str. 30-32. 
 
Redmar Wolf 
Bitcoin and EU VAT 
Bitcoiny a DPH v Evropské unii 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 5, p. 254-257 
K problematice kryptoměn; autor diskutuje daňové aspekty používání, směny a dobývání bitcoinů dle 
evropského systému DPH. - Pozn. 
 
Yaëlle Gorin, Catherine Renne 
Comment les entreprises comptent utiliser le CICE 
Jak podniky plánují využívat CICE 
Problemes économiques, No. 3098 (2014), p. 52-55 
Článek přináší výsledky ankety provedené ve Francii mezi podniky v různých odvětvích. V anketě 
byly zjišťovány předpokládané účinky tzv. CICE (forma daňové slevy pro určité podniky zavedená      
v roce 2013) na úroveň zaměstnanosti, výši platů, investice a prodejní ceny. Součástí článku je 
informační box, kde je přiblíženo, kdo může CICE využívat a jaké jsou cíle tohoto opatření. 
 
Consumptive : Japan's economy 
Spotřeba hyne na úbytě : japonská ekonomika 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8909, p. 50-51 
Japonsko v letošním roce přikročilo ke zvýšení spotřební daně, v reakci na to došlo ke dramatickému 
propadu poptávky domácností. Další zvýšení daně bylo plánováno na rok 2015. Najde k tomu premiér 
Šinzó Abe odvahu? 
 
Maria Amparo Grau Ruiz 
Country-by-country reporting : the primary concerns raised by a dynamic approach 
Mezinárodní vykazování : jaké hlavní problémy přinesl dynamický přístup 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 10, p. 557-566 
Problematika tzv. country-by-country reportingu a jeho řešení na úrovni EU a OECD. Porovnání 
přístupu EU, který v souvislosti s mezinárodní dokumentační povinností nadnárodních společností 
zdůrazňuje význam transparentnosti podniku v rámci jejich společenské odpovědnosti (CSR), a 
přístupu OECD v rámci Akčního plánu BEPS (k erozi daňové základny a přesouvání zisku), jenž se 
zaměřuje na přezkoumání a posouzení dokumentace k převodním cenám. Tyto přístupy autorka dále 
kriticky rozebírá s ohledem na vybraná kritéria (předkládání a interpretace dat, přiměřenost zátěže, 
flexibilita, důvěrnost informací, aj.) a seznamuje s časovým plánem přijetí a implementace nového 
režimu mezinárodního vykazování dle Akčního plánu BEPS. - Pozn. 
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Markus Buchner 
Die Verfassungsmäßigkeit des ErbStG: eine unendliche Geschichte? : ein Beitrag zur Diskussion 
der Verschonungsregeln für Betriebsvermögen 
Ústavnost zákona o dani dědické: nekonečný příběh? : příspěvek k diskutovaným předpisům      
o ochraně podnikového majetku 
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 17, S. 784-793 
Úlevy na dani dědické v případě podnikového majetku jsou z pohledu Spolkového finančního dvora 
(BFH) protiústavní, a proto uložil Spolkovému ústavnímu soudu, aby prověřil příslušné předpisy. 
Příspěvek rozebírá body, které BFH kritizuje, a jejich dopady na dědickou daň. Zvláštní postavení a 
odůvodnění úlev pro podnikový majetek v předpisech k dani dědické. Alternativní  koncepce k současně 
platné dani dědické. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
DPH u zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými 
předměty a starožitnostmi 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 22, s. 2-6 
K § 90 zákona o DPH; vysvětlivky k pravidlům pro použití zvláštního režimu při obchodování            
s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi. Možnosti a podmínky 
použití zvláštního režimu; stanovení základu daně a daně za jednotlivá plnění, stanovení základu daně 
a daně za zdaňovací období, nárok na odpočet daně, vedení evidence, daňový doklad. Příklady. 
 
Ralf Maiterth 
Empirische Erkenntnisse zur Unternehmensgefährdung durch die ErbSt : Anmerkungen im 
Zusammenhang mit dem anstehenden Beschluss des BVerfG zur ErbSt 
Empirické zkušenosti ohledně ohrožení podniku daní dědickou : poznámky v souvislosti              
s výhledovým rozhodnutím Spolkového ústavního soudu k dani dědické 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 41, S. 2297-2305 
Daňové úlevy/osvobození v případě dědění podniku v Německu; příspěvek věnovaný oprávněnosti 
daňového privilegia u daně dědické v případě dědění podniku vychází z výsledků analýzy opírající se 
o statistiku daně dědické a darovací a seznamuje s jednotlivými důvody (a propočty), které popírají 
význam daňového privilegia pro zachování podnikové posloupnosti. Kritika Spolkového finančního 
dvora zaměřená na paušální zvýhodnění podnikového majetku; zachování daňové spravedlnosti. - 
Pozn. 
 
Nolan Sharkey 
Enterprise residence for Chinese income tax purposes : not what it might be expected to be? 
Sídlo podniku pro účely daně z příjmů v Číně : ne to, co jsme mohli očekávat? 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 10, p. 541-547 
Příspěvek se věnuje praktickým problémům spojeným s určováním sídla právnické osoby z pohledu 
čínského zákona o podnikové dani z příjmů (EITL) z r. 2008 v mezinárodním kontextu a seznamuje s 
názory a výklady čínských daňových úřadů v případě prověřování sídla podniku. Autor upozorňuje na 
značnou koncepční neurčitost v použití a rámci těchto výkladů a doporučuje opatrnost při interpretaci 
pojmu "actual office of management" v Číně. Dále se věnuje odlišnosti konceptů "place of effective 
management" (místo hlavního vedení podniku) z pohledu Číny a modelové smlouvy OECD. - Pozn. -- 
Problematice zákonné úpravy CFC (společností pod zahraniční kontrolou) a jejich režimu v Číně je 
věnován příspěvek na s. 536-540. 
 
Erik Pinetz and Erich Shaffer 
Exit taxation in third-country situations 
Zdanění podniku přenášející své sídlo do zahraničí v případě třetích zemí 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 10, p. 432-438 
Komentář k rozhodnutí ESD v případu DMC (C-164/12) ve věci určení slučitelnosti domácího režimu 
tzv. exit taxation (zdanění podniku přenášející své sídlo do zahraničí) s principem svobodného pohybu 
kapitálu. V porovnání s předchozími rozhodnutími byl za příslušnou základní svobodu tedy považován 
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svobodný pohyb kapitálu a ne svoboda usazování. V tomto případě se jednalo se o německou spol.       
s r.o. a její tři investory - dvě rakouské a jednu německou s.r.o. - Pozn. 
 
Albert Pascual 
From tax haven to a competitive tax system 
Od pozice daňového ráje ke konkurenčnímu daňovému systému 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 10, p. 448-458 
Článek dokumentuje změny daňového systému v Andorrském knížectví. Probíhající daňová reforma 
přináší posun od klasického modelu daňového ráje k modelu konkurenčního daňového systému 
srovnatelného s dalšími malými evropskými státy. Zahrnuje zavedení daně z příjmů právnických osob 
(v r. 2012) a daně z příjmů fyzických osob (od r. 2015). Autor v příspěvku popisuje a komentuje starý 
a nový daňový systém a rozebírá důsledky těchto změn pro Francii a Španělsko, zejména s ohledem na 
nedávno podepsanou smlouvu o daních z příjmů mezi Andorrou a Francií. Zabývá se také oblastí 
nepřímých daní a problematikou společností pod zahraniční kontrolou (CFC). - Pozn. -- Viz také 
příspěvek o novém režimu daně z příjmů fyzických osob v Andoře, který by měl platit od 1. ledna 
2015, na s. 459-463. 
 
Vincent Piolet 
Géopolitique des paradis fiscaux 
Geopolitika daňových rájů 
Problemes économiques, No. 3098 (2014), p. 56-63 
Autor podává přehled o příčinách vzniku daňových rájů, historických souvislostech a iniciativách        
v boji proti nim (aktivity OECD, Velké Británie, aj.). V poslední části článku jsou přiblížena aktuální 
opatření (automatická výměna informací v EU, FATCA, boj proti daňovým rájům ve Francii). - Pozn. 
 
Jan Januš 
Jak uzavřít obchod s nespolehlivým plátcem 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 44, s. 38-39 
Praktická doporučení k předcházení situace, kdy je po obchodním partnerovi nespolehlivého plátce 
DPH vymáháno ručení za daň. K dohodě obchodních partnerů o ukončení či přerušení spolupráce        
v případě, že se jedna ze smluvních stran objeví na seznamu nespolehlivých plátců; ke kontrolám a 
sledování seznamu nespolehlivých plátců ze strany firem v průběhu obchodních transakcí; k pohledávce 
za neodvedenou DPH vůči dodavateli; k přímému odvodu DPH odběratelem na finanční úřad a           
k nemožnosti požádat o vrácení daně ze strany odběratele. 
 
Jan Němec, Josef Pravec 
Konec bankovního tajemství 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 47, s. 8-13 
Ke snahám o omezování či rušení bankovního tajemství a k očekávaným důsledkům uplatňování 
mezinárodní dohody o automatické výměně informací (od r. 2017 a 2018) o finančních účtech v ČR. 
Evropskou síť systému výměny informací o bankovních kontech mají doplnit také bývalé britské 
kolonie v Karibiku a malé ostrovy v okolí Británie (Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, 
Belize, ostrov Man aj.) Plán ministerstva financí na zavedení národního registru účtů v ČR. Pohled na 
americkou úpravu získávání informací o účtech svých občanů-klientů zahraničních finančních institucí 
prostřednictvím FATCA. 
 
Daniel Delhaes, Jan Hildebrand, Donata Riedel 
Mehr als 25 Prozent von x 
Více než 25 procent z x 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 209 (30.10.2014), S. 8 
Paušální srážková daň (z úroků, dividend, kurzových zisků) ve výši 25 procent byla v Německu 
zavedena v roce 2009 s odůvodněním, že "je lepší mít 25 procent z x než 42 procent z ničeho" - s postupující 
(automatickou) výměnou daňových informací se však v Německu stále více diskutuje o příp. zrušení 
této daně, protože se jeví jako zbytečná. V příspěvku jsou zmíněny i důvody pro její zachování, 
jedním z uvedených pozitiv srážkové daně je zjednodušení pro občany i daňovou správu. 
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Václav Benda 
Obchodní majetek podle zákona o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 20, s. 5-11 
Vymezení obchodního majetku pro účely DPH; obchodní majetek, dlouhodobý majetek, dlouhodobý 
majetek vytvořený vlastní činností. Prodej/darování vyřazeného obchodního majetku, vyřazení 
obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce, likvidace obchodního majetku. Příklady, postupy. 
 
Ivan Brychta 
Očekávané novinky v dani z příjmů právnických osob pro rok 2015 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 20, s. 2-4 
Změny ve zdanění právnických osob od roku 2015; základní investiční fond (fondy s 5procentní 
daňovou sazbou), příjmy zdaněné či vyloučené ze zdanění, osvobození od daně z příjmů právnických 
osob (návrhy na rozšíření osvobozených příjmů).  Úprava pro rezidenty Lichtenštejnska. Společný 
systém zdanění (při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzí a rozdělení). 
 
Kateřina Surmanová 
Odliv zisků do ciziny má skončit 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 229 (25.11.2014), s. 1 
Krátce k zaměření české daňové správy na boj proti přesunu zisků nadnárodních společností do ciziny. 
Zavedení povinnosti hlásit obchody uvnitř skupiny prostřednictvím daňového formuláře (již za daňový 
rok 2014), další kroky za zvýšení transparentnosti daňového prostředí zaměřené na převodní ceny. 
 
Ivan Macháček 
Odpočet výdajů na výzkum a vývoj 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 20, s. 14-20 
Uplatňování odpočtu výdajů spojených s realizací projektu výzkumu a vývoje od základu daně z příjmů 
v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období; legislativa k problematice. Vymezení pojmu 
výzkum a vývoj (ocenitelný prvek novosti), výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Výdaje 
vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu, závazné posouzení výdajů na výzkum a vývoj. 
Specifické situace uplatnění odpočtu. Příklady, postupy. 
 
Tomáš Hajdušek 
Pro berní správu není judikatura Nejvyššího správního soudu závazná? 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 5, s. 9-13 
Kritický pohled na praxi správy daní, která ve snaze odhalovat daňové úniky nerespektuje práva 
daňových subjektů ani příslušnou judikaturu NSS. Prověřování nadměrných odpočtů (DPH) 
prostřednictvím institutu postupu k odstranění pochybností (POP); problémové okruhy vázané na POP 
(obsah/důsledky nekonkrétní výzvy, délka provádění POP). Rizikové komodity specifikované 
daňovou správou. - Pozn. 
 
Mária Mikulecká 
Provize ze stravenek 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 20, s. 12-13 
Možnosti řešení vedlejších pořizovacích nákladů u stravenek, daňové posouzení fakturované provize, 
nárok na odpočet DPH, daňově uznatelný výdaj/náklad. Judikát NSS Afs 33/2013 - 34. 
 
Olga Holubová, Miroslava Nováková 
Přeshraniční transakce veřejnoprávních subjektů 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 5, s. 17-21 
K pravidlům pro transakce resp. nákupy zboží/služeb z jiných států prováděné neziskovými subjekty 
(přijetí služby, pořízení zboží); 1) právnická osoba nepovinná k dani, 2) právnická osoba s dvojím 
statusem (povinná i nepovinná k dani), 3) právnická osoba s dvojím statusem (povinná i nepovinná      
k dani) a registrovaná jako plátce DPH či identifikovaná osoba. Požadavek přesnější zákonné úpravy 
především pro oblast přijímání služeb z jiných států osobami s dvojím statusem, které nejsou plátci. 
Doporučení zavedení opětovné a precizní definice plátce. - Pozn. 
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Christian Ramthun, Silke Wettach 
Saulus oder Paulus? 
Šavel nebo Pavel? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 41, S. 32-34 
Daňová soutěž v Evropě, individuální daňový rabat. Lucembursko je ze všech 28 zemí EU největším 
příjemcem investic ze třetích zemí, stejnou převahu má toto velkovévodství i v ohledu svých investic 
do třetích zemí. Téměř všechny velké a bohaté investiční společnosti, americké penzijní a pojišťovací 
fondy či nadnárodní koncerny vedou peníze při svých operacích přes Lucembursko - kvůli "Total Tax 
Rate", která je nižší než v Irsku (a dosahuje 40 procent německé úrovně). Politickým tvůrcem 
lucemburské daňové oázy paradoxně je J.-C. Juncker, který se stal novým předsedou Evropské komise 
a v předvolebním boji argumentoval a bodoval "nepřípustností daňového úniku a daňových oáz v Evropě". 
Popsán je dosavadní lucemburský daňový režim výjimek (lucemburský model) - tzv. rulings, což jsou 
vlastně důvěrné dohody mezi finančními úřady a podniky. 
 
Xénia Makarová 
Štát stojí v boji proti únikom bokom : boj proti sivej ekonomike 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 41, s. 44-45 
Boji s daňovými spekulanty by dle názoru slovenské finanční správy prospělo co největší omezení 
hotovostních operací, efekt účtenkové loterie má posílit rozšíření skupiny uživatelů s povinností 
registrační pokladny (lékaři, notáři, provozovatelé menších ubytoven), plánováno je zavedení 
centralizovaného místa evidence účtenek a faktur. Kontrolní výkaz DPH, odklad přípravy 
automatického daňového přiznání k dani z příjmů. Výměnné poplatky (bankám, kartovým 
společnostem) jsou brzdou větší akceptace bezhotovostních plateb. 
 
Michael Walpole 
Tackling VAT fraud 
Jak se vypořádat s podvody s DPH 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 5, p. 258-263 
Problematika podvodů s daní z přidané hodnoty a opatření zaměřujících se na potírání těchto podvodů. 
Autor nejprve charakterizuje rozsah a četnost podvodů s DPH (z pohledu Austrálie), dále rozebírá 
strategie ke zjišťování a vypořádání se s podvody s DPH, některé z nich podporuje, jiné nedoporučuje. 
V závěru se věnuje významu sdílení a výměny daňových informací o přeshraničních a zahraničních 
transakcích (úmluva o vzájemné administrativní pomoci v daňových záležitostech; dohody o výměně 
daňových informací TIEA; VIES) a krátce informuje o pobídkovém loterijním účtenkovém systému 
Nota Fiscal Paulista. - Pozn. 
 
Eelco van der Enden and Katarzyna Bronzewska 
The concept of cooperative compliance. [1.] 
K pojetí spolupráce při dodržování daňových povinností. [1.] 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 10, p. 567-572 
Příspěvek rozebírá koncept posílené spolupráce při dodržování daňových povinností (cooperative 
compliance) mezi orgány daňové správy a velkými plátci daně z příjmů právnických osob. Nejprve 
představuje model spolupráce při dodržování daňových povinností a činnost OECD k danému tématu, 
seznamuje s jeho historií a různými způsoby spolupráce mezi daňovými správami a poplatníky, které 
historicky vznikaly. Dále autoři na příkladu Austrálie, Nizozemska, Itálie a USA zkoumají způsob a 
formu využití konceptu "cooperative compliance" v konkrétních zemích. Na závěr připojují několik 
postřehů a doporučení k problémům, které mohou omezovat úspěšnost daného konceptu. - Pozn. 
 
Daniela Schreibová 
Vracení daně z minerálních olejů v zemědělské prvovýrobě 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 22, s. 19-20 
Novelizace zákona o spotřebních daních, krátký komentář k novému § 57 - vracení daně z minerálních 
olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu; podmínky nároku na vracení daně a 
jeho prokazování, podání dodatečného daňového přiznání. 
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Christian Joisten, Malte Bergmann 
Wann darf das Finanzamt die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ablehnen? 
Kdy smí finanční úřad odmítnout poskytnutí závazné informace? 
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 20, S. 923-930 
Německé finanční úřady občas odmítnou poskytnout závaznou informaci a vzhledem k tomu, že zatím 
není k dispozici příslušná judikatura, mapuje příspěvek situační kritéria a objasňuje, že často je 
odmítnutí závazné informace protiprávní. - Pozn. 
 
Julien Saiac and Clément Rozant 
Withholding tax on dividends paid to non-EU investment funds : some interesting details 
Srážková daň z dividend placená investičním fondům mimo EU : pár zajímavých podrobností 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 10, p. 468-469 
Pohled na rozdíly v daňovém režimu investičních fondů se sídlem v EU a mimo EU. Autoři v příspěvku 
na základě potvrzeného rozhodnutí ESD v případě Santander (338/11) radí, jak mohou investiční 
fondy, které mají sídlo mimo EU, žádat o náhradu srážkové daně z výnosů, a které podmínky musí být 
splněny. - Pozn. 
 
Jan Rambousek 
Zajišťovací příkaz - budoucí každodenní instrument? 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 5, s. 14-16 
Institut zajišťovacího příkazu, problematika využití/zneužití institutu správcem daně, rizikové body 
pro daňový subjekt. Podmínky vydání zajišťovacího příkazu, zdůvodnění zajišťovací daně (daň 
stanovená, daň nestanovená, pomůcky). Vyloučení zajišťovacího příkazu ze soudního přezkumu. 
Účinnost a vykonatelnost zajišťovacího příkazu, nebezpečí z prodlení, odkladný účinek. Judikáty ÚS a 
NSS. - Pozn. 
 
Milena Otavová 
Zaměstnanecké benefity v podobě opčních (akciových) zaměstnaneckých programů 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 11, s. 11-14 
Po úvodní charakteristice systému benefitů se autorka věnuje méně častým zaměstnaneckým výhodám - 
opčním (akciovým) zaměstnaneckým programům; vysvětlen je vznik daňové povinnosti (při uplatnění 
opce), způsob zdanění vč. odvodových povinností na sociální a zdravotní pojištění. Udělení opce, 
dospělost opce, uplatnění opce, vypršení opce. Příklady zdanění. - Pozn. 
 
ZEW: Länderbezogene Berichterstattung kein sinnvolles Instrument gegen aggressive Steuerplanung 
Centrum pro výzkum evropské ekonomiky: výkaznictví nadnárodních podniků podle 
jednotlivých zemí není smysluplným nástrojem proti agresivnímu daňovému plánování 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 40, S. M10 
Stručně k výsledkům studie ZEW věnované opatřením proti škodlivým daňovým konstrukcím 
nadnárodních koncernů - konkrétně k úmyslu zavést tzv. Country-by-Country-Reporting, což by 
znamenalo povinnost mezinárodních společností vykazovat vybrané údaje (obrat, výnosy, náklady, 
zisky, daňové platby) v rámci daňových režimů v zemích, kde jsou obchodně činné. Dle studie není 
zavedení dokumentační povinností vhodné, protože způsobí značné náklady. Ty souvisejí jednak s: potřebou 
nových dokumentačních standardů, ověřováním údajů a především nepřímými náklady resp. 
poškozením podniku v důsledku vyzrazení citlivých informací, porušením principu daňového 
tajemství atd. Zmíněna jsou rovněž pozitiva navrhované dokumentační povinnosti. 
 
Zuzana Kollárová 
Zmeny pridali podnikateľom vrásky : dane 2015 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 45, s. 38-39 
Komentář ke zvýšení daňového břemene podniků v SR od roku 2015, které nevyplývá z konkrétního 
zvýšení daňových sazeb, ale z novinek novely zákona o daních z příjmů. -- K tématu blíže viz Trend   
č. 46 ze 6. listopadu 2014, s. 18-19. 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

13 

Václav Benda 
Zvláštní režim jednoho správního místa 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 22, s. 6-10 
Směrnice Rady 2008/8/ES, novela zákona o DPH; změny v pravidlech od 1. 1. 2015 pro stanovení 
místa plnění u vybraných služeb (telekomunikační služby, rozhlasové/televizní vysílání, elektronicky 
poskytované služby), pokud jsou poskytovány osobě nepovinné k dani vč. zavedení nového zvláštního 
režimu jednoho správního místa. Příklady. -- K tématu viz též Poradce veřejné správy č. 11 ze 17. 10. 
2014, s. 3-6 a Poradce veřejné správy č. 12-13 z 12. 11. 2014, s. 101-104. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 12/2014  
Daňové zvýhodnění na děti - včetně navrhovaných změn pro rok 2015. Nový systém zákonných 
opravných položek. Daňová optimalizace prostřednictvím daňových odpisů hmotného majetku. Příjmy 
a výdaje v daňové evidenci. Nové sazby DPH. Inventarizace majetku a závazků. Metoda ocenění 
souboru majetku. Ukončení finančního leasingu - bez odkoupení automobilu. Počítačová kriminalita; 
hacking, sniffing, softwarový cracking, defacement, phishing, pharming. Doručování hmotně-právních 
písemností podle NOZ. Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů. 
 
Daňový a účetní TIP  

č. 24/2014  
Dvě změny zákona o spotřebních daních přijaté v průběhu roku 2014 (vracení spotřební daně 
z minerálních olejů osobám využívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu; zvýšení sazeb 
spotřební daně z tabákových výrobků a další změny spojené s nakládáním s tabákovými výrobky).  
DPH při poskytnutí služby v roce 2014. 
 
č. 25-26/2014  
Velká novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015. Sazbová novela zákona o DPH od 1. ledna 2015. 
Podnikání manželů a společné jmění manželů. Dotazy (pojištění odpovědnosti manažerů, daňově 
uznatelný náklad na studium, bezúročná půjčka zaměstnanci v insolvenci, motivační příspěvek na 
studenta - jednatele, poskytnutí služby zahraniční firmě - slovenské soukromé školce). 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Anita Čeh Časni 
Housing wealth effect on personal consumption : empirical evidence from European post-
transition economies 
Vliv nemovitého majetku na soukromou spotřebu : empirické údaje z evropských 
posttransformačních ekonomik 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 5, p. 392-406 
Empirická studie zkoumající působení nemovitého majetku na soukromou spotřebu v šesti zemích 
střední a východní Evropy (Česká republika, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva a Slovinsko) za 
období 1998-2012. Autoři prostřednictvím ekonometrického modelování odhadují dlouhodobé 
spojitosti mezi soukromou spotřebou domácností, cenou nemovitého majetku a příjmy domácností. 
Rozlišují mezi krátkodobými a dlouhodobými vlivy nemovitého majetku (housing wealth effect) na 
spotřebu a docházejí k několika závěrům. Potvrzují důležitost nemovitého majetku domácností jako 
hnací síly pro změny krátkodobé i dlouhodobé soukromé spotřeby v evropských posttranzitivních 
ekonomikách. - Pozn. 
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Jeffrey D. Sachs 
Nová makroekonomická strategie 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 45, s. 34-35 
Komentář profesora Sachse k dvěma hlavním směrům americké makroekonomie - k neokeynesiánům 
zaměřujícím se na zvyšování agregátní poptávky a k ekonomům strany nabídky, jejichž středem zájmu 
je snižování daní. Analyzuje a kriticky hodnotí jejich přístup k investicím a podpoře investování a 
zdůrazňuje, že přetrvávající realitou ve většině vysokopříjmových zemí v posledních letech je značný 
pokles investičních výdajů. Jako vhodnou variantu předkládá novou makroekonomickou strategii 
založenou na trvale udržitelném růstu taženém investicemi. 
 
By Natalia Fabra and Mar Reguant 
Pass-through of emissions costs in electricity markets 
Vliv emisních nákladů na ceny na trzích s elektřinou 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 9, p. 2872-2899 
Autorky na základě dat ze Španělska zjišťují, jak se regulování emisí promítá do cen elektřiny (tzv. 
koncept cost pass-through). Na rozdíl od mnoha jiných studií, zabývajících se efektem "pass-through" 
obecně, se zvýšené náklady promítaly do cen téměř kompletně. Příčinou může být nízká ochota firem 
přizpůsobovat marže - s elektřinou se obchoduje prostřednictvím vysokofrekvenčních obchodů na 
burzách, přičemž elasticita poptávky i náklady plynoucí ze změny cen jsou nízké. - Pozn. 
 
Jean Tirole 
Rationalité, psychologie et économie 
Racionalita, psychologie a ekonomie 
Problemes économiques, No. 3097 (2014), p. 46-51 
Jean Tirole v článku popisuje vztah behaviorální ekonomie a ekonomické disciplíny jako takové. 
Kromě ekonomické teorie informací a teorie her se autor věnuje také souvislostem z psychologie 
(manipulování vlastního přesvědčení). Autorovi byla udělena v roce 2014 Nobelova cena za ekonomii. - 
Pozn. -- O nobelistovi J. Tirolovi viz také příspěvek v čas. The Economist, č. 8909/2014, s. 72. 
 
Anna Vladová, Stanislav Tvrz 
Využitie širokej palety údajov z rôznych zdrojov na odhad reálnej súkromnej spotreby 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 7, s. 8-10 
Problematika prognózování spotřeby v reálném vyjádření se zaměřením na krátkodobou prognózu 
ukazatelů soukromé spotřeby (spotřeby domácností a malých nekorporativních podnikatelů) a 
neziskových institucí sloužících domácnostem (odbory, charita, spotřebitelské asociace atd.). Popis 
formalizovaného přístupu ke krátkodobé predikci, který je založen na regresi převážně měsíčních 
ukazatelů. Ekonomické modelování s využitím dat s různou frekvencí, přehled vysvětlujících 
proměnných v jednotlivých modelech. - Pozn. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

A phoneful of dollars : financial inclusion 
Peníze v mobilu : finanční inkluze 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8913, p. 20-22 
V rozvojových zemích dlouhodobě přetrvává špatná dostupnost finančních služeb. Bankám se 
nevyplatí otvírat pobočky a udržovat jejich chod pro chudou klientelu. V souvislosti s rozvojem 
nových technologií je však v poslední době na vzestupu využívání netradičních forem finančních 
služeb, např. použití mobilního telefonu jako peněženky. V rozvojových zemích roste využívání 
alternativních služeb na rozdíl od rozvinutých zemí rychleji - pro mnoho lidí jsou tyto alternativní 
služby vedle hotovosti jedinou možností, jak držet peníze. Některé banky se poněkud opožděně 
začínají přizpůsobovat a nabízejí nové služby, které chudé populaci lépe vyhovují (např. předplacené 
bankovní karty). V některých rozvojových zemích brání vyšší úrovni finanční inkluze administrativní 
překážky či diskriminační přístupy, vlády by se je měly snažit odstraňovat, např. vytvářením jasných 
pravidel v oblasti mobilních plateb. 
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ba Adrian Blundell-Wignall and Caroline Roulet 
Bank lending puzzles : business models and the responsiveness to policy 
Hádanka bankovních úvěrů : obchodní modely a schopnost reakce na měnovou politiku 
Financial market trends, Vol. 2013, No. 1, p. 7-30 
Studie zkoumá obchodní činnosti bank a zaměřuje se na jejich úvěrové zvyklosti i citlivost a 
schopnost reagovat na netradiční opatření měnové politiky. Rozebírá míru leverage (poměr mezi 
vlastním a cizím kapitálem v bance), proces "deleveragingu" a modelovým způsobem analyzuje 
determinanty poskytování bankovních úvěrů a půjček běžnými bankami i systémově významnými 
institucemi. Zjišťuje, že globální systémově významné finanční instituce (GSIFI) na opatření politik 
reagují nejméně. Hledá příčiny, proč je evropské úvěrování slabší než v USA, a dochází k závěru, že 
je to výsledkem bezpečnějších bank v USA. V návaznosti na to diskutuje opatření politik směřující      
k zlepšení úvěrování. - Pozn. 
 
von Martin Greive und Anne Kunz 
Bundesbank kämpft um Einfluss : Frankfurter wollen bei der Aufsicht deutscher Banken 
direkten Draht zur EZB 
Bundesbanka bojuje o vliv : Frankfurťané chtějí při dozoru nad německými bankami přímý 
kontakt s Evropskou centrální bankou 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 42, S. 24 
Článek se zabývá problémem zlepšení koordinace bankovního dozoru mezi Evropskou centrální 
bankou, Bundesbankou a Spolkovým úřadem dozoru nad finančními službami BaFin. Problém 
spočívá v tom, že v Německu na rozdíl od jiných evropských států oddělují bankovní dozor a centrální 
banku. - Přetištěno z Die Welt, Berlín, ze 7. října 2014. 
 
Capital punishment : bank regulation 
Kapitálový trest : bankovní regulace 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8913, p. 14-15 
Podle nového opatření, schváleného Radou pro finanční stabilitu v listopadu 2014, by měly mít 
systémově významné banky tolik kapitálu, aby byly schopné ustát pokles hodnoty aktiv až o 20 %. 
Problémem současných regulatorních opatření je však jejich nepředvídatelnost, neprůhlednost a 
nekonzistentnost. -- K tématu také článek na str. 65-66 ("Buffering: bank regulation"). 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2013 = The performance of German 
credit institutions in 2013 
Výnosnost německých úvěrových institucí v roce 2013 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 9, S. 55-90 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 9, p. 53-87 
Detailní analýza a hodnocení vývoje výnosnosti německých bankovních institucí ve finančním roce 
2013 dle jednotlivých skupin výnosů. Pohled na determinanty čistých úrokových příjmů a jejich 
pokles, na hlavní složky zisku a ztrát dle kategorií/velikosti bank; porovnání úrokových marží a 
úrokových rozpětí (interest rate spreads). Dále k mírnému zlepšení v oblasti příjmů z provizí, snížení 
zisku z obchodování a k méně příznivému poměru mezi náklady a výnosy. Připojen je statistický 
pohled na ziskovost a ztráty německých bank zhruba od r. 2007 do r. 2013 a výhled na další rok. - 
Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Christophe Boucher 
La finance mondiale : maîtrisée ou porteuse de nouvelles crises? 
Světové finance : pod kontrolou nebo šiřitelem nové krize? 
Problemes économiques, Hors série 6 (2014), p. 68-76 
Světová finanční krize, která vypukla v roce 2007, poukázala na slabiny v regulaci bank a finančního 
systému. Ačkoli reformy provedené v důsledku krize (Basel III, projekt bankovní unie, reformy na 
úrovni konkrétních států) přinesly řadu zlepšení, některé problémy přetrvávají. Mezi tyto problémy, 
které mohou představovat do budoucna riziko pro finanční stabilitu, patří stínové bankovnictví a 
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rostoucí bankovní koncentrace (souvislost s problematikou systémově významných finančních 
institucí, tzv. "too big to fail"). - Pozn. 
 
Jean-Pierre Patat 
Les grandes monnaies internationales : guerre ou équilibre? 
Velké mezinárodní měny : válka nebo rovnováha? 
Problemes économiques, Hors série 6 (2014), p. 77-84 
Autor se nejprve zabývá světovými měnami: charakterizuje vlastnosti světových měn, uvádí současné 
světové měny - euro a dolar a řeší, zda se může světovou měnou stát také čínský jüan. Dále je v článku 
diskutována účinnost měnových válek. - Pozn. 
 
By Eric T. Swanson and John C. Williams 
Measuring the effect of the zero lower bound on medium- and longer-term interest rates 
Měření účinků nulové hranice úrokových sazeb na střednědobé a dlouhodobé úrokové sazby 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 10, p. 3154-3185 
Podle běžných makroekonomických modelů nulová hranice úrokových sazeb omezuje účinnost 
monetární politiky a zároveň zvyšuje efektivnost fiskální politiky. Podle autorů však soukromý sektor 
bere při rozhodování v úvahu očekávané krátkodobé úrokové sazby (nerozhoduje se pouze podle 
současné sazby). Na očekávání soukromého sektoru mají vliv prohlášení centrálních bank (v článku 
Fed) o budoucí měnové politice. Autoři vyvíjejí novou metodu měření dopadů nulové hranice 
úrokových sazeb na výnosy jakékoli splatnosti. Zjišťují, že výnosnost pokladničních poukázek, kterým 
zbýval rok a více do splatnosti, se pohybovala mezi roky 2008 a 2010 relativně vysoko nad nulou,       
k pádu na nulu došlo až v roce 2011. To může znamenat, že monetární i fiskální politika byly i přes 
nulové sazby stejně účinné, jako obvykle. - Pozn. 
 
Jiří Chum 
Největší kasino v Evropě? : hazardní hry v České republice 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 22, s. 16-17 
O České republice se kvůli počtu kasin, loterijních a sázkových firem a výherních automatů mluví 
jako o největším kasinu v Evropě. Ministerstvo financí ve spolupráci s Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky představilo v říjnu na mezinárodní konferenci návrh zákona o hazardních hrách 
a související představu právní normy o jejich zdanění. Návrh zákona přináší komplexní revizi celého 
právního rámce regulace hazardu. Cílem navrhovaných změn je podle ministra Andreje Babiše 
především zajistit vysokou ochranu občanů před patologickým hráčstvím, omezit počet heren, 
zkvalitnit státní dozor a řádně zdanit všechny formy hazardu. 
 
by Édouard Fernandez-Bollo 
Structural reform and supervision of the banking sector in France 
Strukturální reformy a dohled nad bankovním sektorem ve Francii 
Financial market trends, Vol. 2013, No. 1, p. 31-38 
Finanční krize ukázala, že neexistuje optimální bankovní struktura nebo model, což potvrzuje i Liikanenova 
zpráva pro reformu struktury bankovního sektoru EU. Příspěvek přehledně seznamuje s francouzskou 
reformou bankovního sektoru z r. 2013, která podporuje myšlenku, že by dobře naplánovaná 
strukturální reforma měla doplnit pokračující změny v regulaci bankovnictví, zejména s ohledem na 
odloučení rizikových spekulativních obchodů od dalších finančních aktivit bank přínosných pro 
financování ekonomiky. Dalším klíčovým aspektem reformy je snižování zranitelnosti finančního 
sektoru za pomoci silného regulačního rámce a nových pravomocí makroprudenčního dohledu. - Pozn. 
 
Radek Bednařík 
V Česku vznikne nový záchranný fond pro banky 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 222 (13.11.2014), s. 14 
Článek informuje o přípravách na vytvoření a právní zakotvení Národního rezolučního fondu v ČR. 
Od r. 2016 budou muset finanční instituce (zejména banky) povinně přispívat do tohoto 
restrukturalizačního fondu, výše odvodu zatím nebyla stanovena. Dále k chystaným změnám způsobu 
výpočtu odvodů do Fondu pojištění vkladů, který by se měl odvíjet od objemu krytých depozit. 
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Vladan Gallistl 
Volný pád rublu 
Euro, Sv. 2014, č. 42, s. 44-45 
Problematika prudkého oslabení ruské měny a jeho dopadů na české exportéry, podniky a investice      
v Rusku. -- K slabému rublu a očekávané recesi ruské ekonomiky viz také HN č. 235/2014 
(3.12.2014), s. 6. 
 
Zbyněk Kalabis 
Z historie Bank of England 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 10, s. 30-31 
Okolnosti založení a hlavní body historie Bank of England (Stará dáma); původní bankovky (Running 
Cashes) a opatření proti jejich padělání, hodnoty bankovek, skutečná denominace od roku 1759. Zlatý 
standard, sovereign. Fotografické falšování bankovek, zavedení barevných bankovek. William 
Paterson, John Houblon; Chief Cashier. 
Plný text dostupný z: www.bankofengland.co.uk/museum 
 
Jiří Matzner 
Zákaz "anonymních akcií" lze lehce obejít 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 10, s. 30-31 
Zrušení anonymních akcií na doručitele, odkrývání vlastnických struktur akciových společností. Nové 
alternativy skrytého vlastnictví; (bariéry pro) dohledatelnost identity akcionáře, institut zaknihování, 
institut imobilizace. K možnosti obejít povinnost akcionářské publicity uložením akcií u advokáta, 
který držitele zastoupí při operacích s nimi spojených (např. při veřejných zakázkách). Výčet dalších 
variant ochrany anonymity akcionáře (svěřenský fond, možnosti na základě nového zákona o obchodních 
korporacích, převod akcií do společnosti ve státě s přijatelným právním režimem). Centrální depozitář. 

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

David Tramba 
Češi platí málo za elektřinu, tvrdí Brusel : ceny energií 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 43, s. 12-15 
Autor vychází z tvrzení Eurostatu, které uvádí, že typické české domácnosti, podnikatelé a malé firmy 
platí za elektrickou energii méně než obyvatelé většiny ostatních států EU. V návaznosti na to rozebírá 
důvody nízkých tuzemských cen elektřiny pro některé domácnosti a také výši cen pro ostatní skupiny 
odběratelů a cenový vývoj u zemního plynu. Dále se věnuje dopadům zelené daně, kterou platí 
podniky na podporované zdroje energie ve výši 495 Kč za megawatthodinu. V další části pak shrnuje 
vliv devalvace kurzu koruny na cenu energií a očekávaný vývoj cen elektřiny a plynu od r. 2015 dle 
reakcí dodavatelských podniků. Následně informuje o připravované novele energetického zákona a      
o změnách, které přináší do oblasti příspěvků na dotování zelené energie, a rozebírá otázku regulace 
cen energií Energetickým regulačním úřadem. 
 
Jan Němec 
Čína zpomaluje. Má se svět bát? 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 45, s. 24-27 
Pohled na dlouhodobější trend zpomalení hospodářského růstu Číny. Autor rozebírá, jak toto 
zpomalení ovlivní světovou ekonomiku, vůči kterým státům a regionům budou jeho dopady 
nejvýraznější a čím je způsobeno. Podrobněji se věnuje situaci oslabující poptávky na čínském 
realitním trhu, která následuje po letech masivní bytové výstavby, vysoké poptávky a rostoucích cen 
nemovitostí. Následně dokumentuje růst zadlužení firem a domácností i názory na potřebnou 
transformaci čínského hospodářství a její zaměření. 
 
 
 
 

http://www.bankofengland.co.uk/museum�


Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

18 

by Christian Oliver and Henry Foy 
Defence against disruption : European energy 
Obrana proti přerušení : evropská energetika 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38676 (15.10.2014), p. 9 
Politické napětí a vysoké ceny ruského plynu podnítily vážné změny v zacházení s tímto palivem a širší 
strukturální změny, tak aby společnost Gazprom při jeho dodávkách nedržela všechny trumfy v ruce. 
 
Jan Němec 
Evropě hrozí další recese 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 44, s. 20-23 
Příspěvek se zabývá stagnací evropského hospodářství a rozebírá pravděpodobnost další recese           
v Evropě v r. 2015. Přináší shrnutí hlavních problémů evropského hospodářství a zpomalující 
německé ekonomiky i externích faktorů ovlivňujících prognózu hospodářského růstu regionu. Dále se 
zaměřuje na pokračování dluhové krize a růst zadlužení zemí EU a na výsledky hloubkové kontroly 
bankovního sektoru provedené ECB. Charakterizuje také hospodářskou kondici zemí eurozóny nejvíce 
postižených dluhovou krizí, které se staly příjemcem mezinárodní pomoci (Řecko, Irsko, Portugalsko, 
Kypr, Španělsko). 
 
Hélene Baudchon 
France : arret sur images 
Francie : obrázek zastavení 
Conjoncture, Vol. 2014, No. 9, p. 3-13 
Francouzská ekonomika od poloviny roku 2011 více či méně stagnuje. Situace vyvolává otázku, zda je 
Francie vůbec schopná tempo růstu v budoucnu obnovit. Dojde po Velké recesi k Velké stagnaci? - 
Pozn. 
 
by Ed Crooks 
How low can it go? : the price of crude 
Kam až může klesnout? : cena ropy 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38697 (10.11.2014), p. 10 
Oslabení cen ropy začíná dráždit státy OPEC, ale je prospěšné pro světovou ekonomiku. Pokud by 
tento trend pokračoval, spotřebitelé od USA po Japonsko pocítí výhody. -- Viz také příspěvek v čas. 
Euro č. 47/2014 (24.11.2014), s. 46-48, který rozebírá okolnosti a důsledky poklesu cen ropy. 
 
Alain Grandjean 
La transition énergétique en France 
Přeměna francouzské energetiky 
Problemes économiques, No. 3097 (2014), p. 5-10 
Francie projednává přechod na novou energetickou koncepci. Autor komentuje strategické otázky 
související s koncepcí: uvádí východiska, na základě kterých byla určena priorita snížení spotřeby 
energie a diskutuje problematiku diverzifikace zdrojů energie (vytvoření nového energetického mixu, 
rostoucí význam obnovitelných zdrojů). V závěru je stručně analyzován vývoj cen energií. - Pozn. -- 
Článek je součástí čísla, které je tematicky zaměřeno na energetickou přeměnu (přechod k obnovitelným 
zdrojům energie). Další články k tématu jsou na str. 11, 20, 31 a 39. 
 
[entretien avec] Sebastian Roché 
Mesurer l'activité souterraine 
Měření stínové aktivity 
Problemes économiques, No. 3098 (2014), p. 48-51 
Sebastian Roché v rozhovoru přibližuje formy stínové ekonomiky, metody jejího měření a související 
problémy (srovnatelnost velikosti stínové ekonomiky napříč státy; šetření viktimizace). - Pozn. 
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Sedating, not leading : German politics 
Uklidňující, ne vůdčí : německá politika 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8909, p. 27-28 
Proti hospodářské politice Angely Merkelové se ozývá stále více hlasů doma i ve světě, přesto je však 
Merkelová ve své zemi se 79 % nejoblíbenější političkou. Na domácí půdě kritikové kancléřce 
vytýkají zvýšení penzí současným důchodcům, zavedení minimální mzdy či nákladnou energetickou 
politiku, zahraničí vadí především přílišná úsporná opatření (Německo by mělo mít v roce 2015 
poprvé od roku 1969 vyrovnaný rozpočet). Projevy Merkelové jsou suché, plné byrokratických 
výrazů, které ukolébávají veřejnost i opozici, nikoho neurážejí a každého ubezpečují. Většina 
kancléřčiných předchůdců provedla během svého funkčního období alespoň jeden velký, kontroverzní 
projekt (liberalizace pracovního trhu, výměna marky za euro, aj.) a Němci si dnes nemyslí, že by 
Merkelová byla podobného "vůdčího" kroku schopná. Merkelová má velkou moc, ta ale zůstává 
nevyužitá a pokud bude politička podobně postupovat i v budoucnu, půjde o její jediné dědictví, které 
po sobě zanechá. -- Články o německé ekonomice také na str. 14 a 60-61. 
 
The headwinds return : economic convergence 
Protivítr se vrací : hospodářské sbližování 
The Economist, Vol. 412 (2014), No. 8904, p. 24-26 
Na přelomu tisíciletí zažívaly ekonomiky rozvojových zemí prudký růst a rychlé přibližování se 
vyspělým zemím, od roku 2008 se však jejich tempo růstu zpomaluje. V článku jsou vysvětleny 
příčiny tohoto trendu včetně rozdílů v tempech růstu mezi jednotlivými rozvojovými zeměmi. 
 
The world's biggest economic problem : the euro zone 
Největší světový ekonomický problém : eurozóna 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8910, p. 11 
Možná deflace v eurozóně představuje v současnosti největší ekonomickou hrozbu, větší, než je např. 
ebola. Nabízí se několik možných vzájemně provázaných opatření, která by mohla ekonomickou 
situaci v Evropě zlepšit: nákup vládních dluhopisů Evropskou centrální bankou, zmírnění požadavků 
na dodržování rozpočtové disciplíny ze strany Německa, urychlení strukturálních reforem v Itálii a 
Francii. Autor však zmiňuje, že tato opatření nestačí a jsou třeba i radikálnější kroky - např. masivní 
investice do infrastruktury podpořené Evropskou investiční bankou, či redefinování rozpočtových 
pravidel EU (vynětí investic z těchto pravidel, čímž by byl státům umožněn hlubší deficit). Je však 
třeba jednat rychle, jakmile se deflace jednou objeví, je těžké se jí zbavit. -- K tématu krize v eurozóně 
také články na str. 30 a 65-66; k tématu deflace ve světě článek na str. 21-24. 
 
Blahoslav Hruška 
Tříčtvrtinoví občané : čtvrt století po pádu východoněmeckého režimu je západ země stále 
bohatším a spokojenějším strýčkem 
Euro, Sv. 2014, č. 42, s. 48-50 
Porovnání výsledků procesu dohánění ekonomiky ve starých a nových německých spolkových 
zemích; pohled na ekonomickou a demografickou strukturu i příjmy a blahobyt domácností po 
čtvrtstoletí od znovusjednocení Německa. Taktika "Drang nach Westen" a její přetrvávání; odlišnosti   
v oblastech čistého jmění a dluhů domácností, demografické struktuře a produktivě práce; pociťovaná 
nespokojenost s pracovním ohodnocením, kterého se lidem dostává. 
 
Winners and losers : cheaper oil 
Vítězové a poražení : levnější ropa 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8910, p. 55-57 
Rozbor dopadů poklesu ceny ropy na různé státy a oblasti (USA, Čína, Střední východ, Evropa, 
Rusko, aj.). -- Další článek k tématu poklesu ceny ropy na str. 12 ("Many winners, a few bad losers: 
cheaper oil"). 
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Informatika. Počítače 

Daniel Delhaes ... [et al.] 
Hoffen auf "Big Data" 
Toužebné očekávání "velkých dat" 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 202 (21.10.2014), S. 1 
Změna kurzu internetové politiky spolkové vlády, k nadějím Německa na digitální hospodářský 
zázrak, ekonomický potenciál průmyslu 4.0, požadavek podnikové sféry na sjednocení předpisů pro 
oblast ochrany dat a jednotný vnitřní trh EU. -- Problematice se v čísle blíže věnují příspěvky na s. 4-7 
(internet věcí, cloud computing, internetový průkaz identity). 
 
Aleš Procházka 
Zákon přinese nová pravidla pro oblast kyberbezpečnosti 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 46, samostatná příl. ICT revue, s. 22-23 
K problematice nového zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a k doplňujícím 
vyhláškám. Seznámení s pojmy kritická informační infrastruktura (systém, u něhož by narušení jeho 
funkcí mělo závažný dopad např. na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb, zdraví 
a ekonomiky); významný informační systém (význam pro fungování veřejné správy); kyberprostor; tři 
skupiny útočníků - script kids, kyberzločinci, kyberteroristi. Zákon o kybernetické bezpečnosti je 
primárně postaven na ochranu před kyberteroristy, definuje seznam bezpečnostních opatření, která 
mají dotčené společnosti implementovat, i postupy reakcí při již probíhajícím útoku. -- Viz také 
příspěvek v Ekonomu na s. 20-23 (Zlatý rok pro hlídače dat). -- Viz také příspěvek Některá odvětví 
pocítí větší ochranu před kyberútoky v příl. Podnikání HN č. 238/2014 (8.12.2014), s. 10. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Petr Procházka 
Evropská unie - více křižovatek než dálnic 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 3, s. 3-24 
Úvahy o zásadních systémových nedostatcích hospodářské architektury eurozóny se ve světě, který se 
ještě nevzpamatoval z následků finanční krize, stále více diskutují. Autor v této souvislosti provádí 
porovnání teoretického modelu integrace s evropskou realitou, rozebírá základní stavební kameny EU 
i eurozóny a zaměřuje se především na současné uspořádání hospodářské a měnové unie (EMU). 
Zjišťuje, do jaké míry mohou nedávné změny v oblastech koordinace hospodářské politiky, finanční 
stability, regulace a dohledu a vytvoření bankovní unie pro členy eurozóny i nových nadnárodních 
institucí napravit systémové problémy eurozóny. V závěru pak shrnuje osm otázek, které by si měly 
klást země zvažující budoucí zavedení eura, v souvislosti s nejistotou spojenou s budoucím vývojem 
eurozóny. - Pozn. 
 
Igor Kukliš 
Vstup Chorvatska do Evropské unie : ratifikační proces a poslední hodnotící zprávy Evropské komise 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 3, s. 66-78 
Příspěvek informuje o procesu podpory vstupu Chorvatska do EU a podává strukturovaný přehled 
průběhu ratifikace přístupové smlouvy v členských zemích EU. Uvádí tři možná ohrožení a překážky 
ratifikačního procesu ze strany ČR, Německa a Slovinska. Dále seznamuje s obsahem posledních dvou 
monitorovacích zpráv Evropské komise (z r. 2012 a 2013) a prováděním prioritních opatření 
chorvatskou vládou, podrobněji se zabývá problematikou restrukturalizace a privatizace chorvatského 
loďařského průmyslu. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

America's big bet : free-trade pacts 
Velká americká sázka : dohody o volném obchodu 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8913, vnitřní příl. Special report (p. 8-10) 
V současnosti probíhá v asijsko-pacifické oblasti vyjednávání několika dohod o volném obchodu 
(TPP, FTAAP, RCEP), z nichž nejdále je dohoda o Transpacifickém obchodním partnerství (TPP). V článku 
jsou popsány postoje některých zúčastněných států k dohodám (zejména k TPP) a role amerického 
úřadu Trade Promotion Authority (TPA) při vyjednávání. Podle odborníků by případný neúspěch TPP 
mohl být vnímán jako ztráta vůdčího postavení USA v Asii. -- Článek je součástí série článků se 
společným názvem "The Pacific: special report". Tato série je samostatně číslována (str. 1-16). 
 
Lenka Sabelová 
Celní kontroly - antidumpingová cla. (1. část) 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 11, s. 31-36 
Kontroly ověřování správnosti celních prohlášení po propuštění zboží do režimů dle celního zákona (a 
v souladu s čl. 78 nařízení Rady 2913/92). Přehled obvykle zjištěných nedostatků - z titulu porušení 
předpisů s bližším zaměřením na antidumpingová cla. Antidumpingové předpisy EU, průběh 
antidumpingového řízení, platnost konečného antidumpingového cla, sazba antidumpingového cla. 
Průběh celního řízení u komodit podléhajících antidumpingovému clu. Příklady. - Pozn. 
 
Dana Ondrejová 
Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem nové systematiky 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 10, s. 287-292 
Problematika systematiky soudcovských (nepojmenovaných) podstat nekalé soutěže; základní tři 
skupiny skutkových podstat: porušení: 1) norem veřejného nebo soukromého práva se soutěžním 
dopadem (např. zákon o veřejných zakázkách, zákon o ochraně hospodářské soutěže), 2) jednání 
nenaplňující znaky zákonných/pojmenovaných skutkových podstat nekalé soutěže, ale blížící se těmto 
skutkovým podstatám, 3) ostatní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže (vč. judikátů). - Pozn. 

Podnik a podnikání 

Jiří Vychopeň 
Veřejná obchodní společnost z právního, účetního a daňového pohledu 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 11, s. 2-6 
Charakteristika veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), podmínky založení/vzniku, statutární orgán. 
Podíl společníka v.o.s. na zisku nebo ztrátě společnosti, dělení zisku/ztráty. V.o.s. jako účetní jednotka 
a daňový subjekt, uplatňování daně z příjmů u společníka v.o.s. Příklady. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

By Ing-Haw Cheng, Sahil Raina and Wei Xiong 
Wall Street and the housing bubble 
Wall Street a bublina na trhu s nemovitostmi 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 9, p. 2797-2829 
Byli si zaměstnanci na Wall Street vědomi rizika vzniku finanční krize? Na základě provedené 
analýzy autoři docházejí k závěru, že si manažeři na středních úrovních neuvědomovali rostoucí 
bublinu na realitních trzích v letech 2004-2006 - neprováděli časování trhu ani se nesnažili být opatrní 
při provádění transakcí. - Pozn. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Martin Guzi 
An empirical analysis of welfare dependence in the Czech Republic 
Empirická analýza závislosti na sociálním systému v ČR 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 5, p. 407-431 
Propojení daňového systému a systému sociálního zabezpečení ovlivňuje dynamiku trhu práce. Tento 
příspěvek přináší empirické zkoumání potenciálně destimulačního efektu českého systému sociálního 
zabezpečení a jeho dopadů na toky na trhu práce (konkrétně na přechod od nezaměstnanosti                
k zaměstnanosti) za období 1995-2005. Analýza zjišťuje rozdíly mezi výší dosažitelných sociálních 
dávek a čistým příjmem domácnosti v situaci, kdy je jedinec zaměstnán. Dále vypočítává čistý 
nahrazovací poměr (NRR, net replacement rate), který představuje vhodné měřítko ke zhodnocení 
souvislostí mezi štědrými sociálními dávkami a přetrváváním nezaměstnanosti. Výsledky potvrzují, že 
míra a přetrvávání nezaměstnanosti v ČR po r. 2000 může být do jisté míry přisuzována celostátní 
úrovni sociální podpory, která pro některé jedince vytváří tzv. "welfare trap" (past blahobytu). - Pozn. 
 
Werner Eichhorst, Holger Hinte, Ulf Rinne 
La risque d'une génération perdue 
Hrozba ztracené generace 
Problemes économiques, No. 3098 (2014), p. 5-16 
Od vypuknutí krize v roce 2008 došlo k nárůstu nezaměstnanosti mladých obyvatel v Evropě. Ačkoli 
nezaměstnanost postihla nejvíce země na jihu Evropy (Španělsko), problém se týká celé Evropy. 
Článek shrnuje situaci a uvádí přehled opatření, která by měla současný stav zvrátit (podpora dočasné 
migrace obyvatel, duální vzdělávání, program "Youth on the Move“, aj.). - Pozn. -- Přeloženo             
z angličtiny. -- Článek je součástí čísla, které je tematicky zaměřené na nezaměstnanost mladých lidí a 
vzdělávání. Další články k tomuto tématu na str. 17, 27, 31 a 37. 
 
Robin Čejka, Lucie Vnoučková 
Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v České republice 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 3, s. 108-123 
Rozbor dopadů změn v politice zaměstnanosti, včetně vstupu ČR do EU a hospodářské recese, na 
vývoj trhu práce a pohled na vývoj nákladů na politiku zaměstnanosti a nezaměstnanost. Autoři se 
věnují aktivní politice zaměstnanosti (APZ), jejímu hlavnímu zaměření a vývoji, kterým prošla, i trendům, 
kterým podléhá. Uvádějí počty vytvořených pracovních míst v rámci APZ za období 2000-2010 a 
jejich efektivitu a využití. Dále diskutují aktuální podporu v nezaměstnanosti, její výši a vývoj             
v posledních letech včetně určujících faktorů. Následně rozebírají dílčí i celkové náklady na 
nezaměstnanost a vývoj výdajů na dávky v nezaměstnanosti v ČR v letech 2002-2012. V závěru 
shrnují problematiku a uvádějí současné trendy, které ovlivňují politiku zaměstnanosti v ČR. - Pozn. 
 
Alexander Karšay, Marek Mičúch 
Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a odhad jeho vplyvu na náklady práce 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 7, s. 2-7 
Rozsah úprav z titulu legislativy k oblasti kolektivního vyjednávání v SR, možnosti uplatňování 
nároku a realizace růstu mezd. Kvantitativní odhad možného maximálního nárůstu celkových nákladů 
práce při hypotetickém rozšíření všech aktuálně platných kolektivních smluv vyššího stupně; 
kvantifikace nárůstu nákladů v případě smluv rozšířených legislativním nařízením. ESA 95. - Pozn. 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 

č. 12/2014  
Zákon o důchodovém pojištění - novela. Nelegální práce - právní důsledky. Vliv zvýšení minimální 
mzdy od 1.1. 2015 na zákon o daních z příjmů. Průměrný výdělek - aktuálně. Minimální vyměřovací 
základ zaměstnance - změny k 1.1.2015. Zaměstnanecká karta a zahraniční zaměstnanci českého 
zaměstnavatele. Závěr roku v daňové evidenci. 
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Právo 

Dominik Moškvan 
Finanční rozměr budoucích investičních arbitráží vedených proti členským státům Evropské unie 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 6, (2014) č. 10, s. 293-294 
Transformace investiční politiky EU, problematika redistribuční odpovědnosti za náklady řešení sporů 
mezi investorem a členským státem EU příp. EU. - Pozn. 
 
Ivo Telec 
Informace o veřejném sektoru, prostorová data a vzory licenční smlouvy 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 20, s. 706-712 
Problematika veřejné správy informací a výkonu veřejného subjektivního práva na informace o veřejném 
sektoru nebo životním prostředí. Pohled na veřejné politické právo na informační obsah versus 
soukromé majetkové právo autorské; možné vědecké nebo umělecké ztvárnění informačního obsahu, 
které s sebou přináší otázku smluvních licencí. Veřejné licence a vzory licenčních smluv; informace   
o životním prostředí a prostorová data; licence typu INSPIRE; úvaha nad mimozávazkovým 
souhlasem. - Pozn. 
 
Jiří Jelínek 
K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob 
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 9, s. 15-21 
Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob z hlediska systematiky českého trestního práva, 
kolektivní trestní odpovědnost. Obecně k rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, stanovení 
rozsahu kriminalizace, taxativní výčet tresných činů (absence trestných činů proti životu a zdraví). 
Legislativní úsilí o změnu současné právní úpravy, doplnění trestného činu lichvy; argumentace proti 
návrhu změny v rozsahu kriminalizace jednání právnických osob (zavedení generální trestní 
odpovědnosti korporací). - Pozn. -- Aktuálními otázkami k problematice se z pohledu podnikatelů 
zabývá Právní rádce, č. 10 z 10.10.2014, s. 64-65. 
 
Robert Porubský, Ondrej Poništiak 
Proč je důležité místo sudiště v arbitrážním řízení 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 11, s. 54-55 
Význam místa sudiště v arbitrážním řízení; seat of the arbitration, venue of the arbitration, 
zpochybnění/možnost vykonatelnosti rozhodčího nálezu; evropské právo jako nástroj zpochybňování 
mezinárodněprávních závazků (intra-EU objection). 
 
Alexandr Thöndel 
Služebnosti : vybrané aspekty starého právního institutu 
Právník, Sv. 153, (2014) č. 10, s. 917-936 
Příspěvek pojednává o vybraných aspektech institutu služebností (věcných břemen). Autor nejprve 
rozebírá původ a vývoj právní úpravy služebností na našem území od ABGB, přes občanské zákoníky 
z r. 1950, r. 1964 až do platnosti zákona č. 89/2012 Sb. Další kapitoly se zaměřují na pojetí 
služebností v občanském zákoníku, na předmět služebností (služebné věci) a na změnu vlastníka 
služebné věci. Dále se text zabývá rozdělením služebností, v návaznosti rozebírá také právní poměry 
plynoucí ze služebností, i zánikem služebností. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematicky zaměřeného 
čísla ke stoletému výročí úmrtí JUDr. Antonína Randy. -- K odkazu A. Randy viz také Bulletin 
advokacie č. 9/2014, s. 6-7. 
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Účetnictví 

Vladimír Hruška 
České účetní standardy pro podnikatele : český účetní standard pro podnikatele č. 007 - 
inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 11, s. 38-48 
Komentář k Českému účetnímu standardu pro podnikatele č. 007. Struktura standardu, obsahové vymezení 
a postupy účtování inventarizačních rozdílů. Manko, schodek, přebytek. Praktické příklady. - Pozn. 
 
Ivana Pilařová 
Daňová a účetní ztráta v obchodní korporaci 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 11, s. 3-6 
V článku je popsán rozdíl mezi účetní a daňovou ztrátou a jejich specifika. Zatímco účetní ztráta se 
objevuje v případě, kdy jsou zaúčtované výnosy nižší než náklady, daňová ztráta vzniká při 
transformaci účetního výsledku hospodaření na základ daně. Daňovou ztrátu je možné v následujících 
zdaňovacích obdobích uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů, s tím jsou však 
spojeny možné problémy (určení výše odčitatelné položky, dodržení časového limitu pro odpočet 
ztráty, zkoumání vlastnické struktury obchodní korporace, aj.). Důsledkem účetní ztráty je blokování 
výplaty podílů na zisku. Další postupy, jak se ztrátou naložit, určuje valná hromada. Mezi tyto 
možnosti patří úhrada ztráty z rezevního fondu, úhrada ztráty z nerozdělených zisků, úhrada ztráty      
z jiných účtů vlastního kapitálu, aj. Součástí článku je tabulka, která uvádí lhůty pro uplatnění daňové 
ztráty. 
 
Martin Děrgel 
Interpretace Národní účetní rady č. 21 až 30 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 11, s. 7-13 
Národní účetní rada je nezávislou institucí, která vydává tzv. Interpretace. Jde o doporučení, jak řešit 
určité účetní problémy, které nejsou jinde vysvětleny. V článku je nejprve zveřejněn seznam 
předchozích interpretací a dále se autor věnuje podrobněji novým interpretacím (č. 21-30). U každé 
interpretace je uveden popis problému, jeho řešení a zdůvodnění řešení. Mezi nové interpretace patří: 
odpis cizoměnové pohledávky a závazku, dotace v cizí měně, ocenění nabyté cizoměnové pohledávky, 
události po rozvahovém dni, ocenění po předchůdci, slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného 
majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání, následné získání dotace na 
dlouhodobý majetek, následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek, opravy chyb, změny v účetních 
odhadech a změny v účetních metodách, srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období       
v individuální účetní závěrce podnikatelů. Součástí článku je několik praktických příkladů. -- 
Interpretace NÚR č. 1-20 byly uvedeny v č. 7/2011 na str. 12 a v č. 8/2011 na str. 29. 
 
Daniel Horad 
Jak poskládat cash-flow 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 11, s. 5-17 
Praktický návod, jak sestavit výkaz o peněžních tocích (cash-flow): struktura výkazu (finanční, 
investiční a provozní patro), přímá a nepřímá metoda sestavování, úpravy výkazu s cílem zvýšit jeho 
vypovídací schopnost (pohyby dlouhodobého majetku a dlouhodobých závazků, investiční závazky vs. 
investiční výdaje, přecenění cenných papírů, peněžní pohyby ve vlastním kapitálu, platby úroků, 
dividendy, platby daně z příjmů). Využití cash flow při finanční analýze. Test na procvičení. 
 
Martin Děrgel 
Koordinační výbory k zákonným opravným položkám 
Účetnictví, Sv. 2014, č. 11, s. 18-26 
Vyjádření odborníků k zákonným opravným položkám k problémovým pohledávkám. Účel opravných 
položek, druhy zákonných opravných položek, daňové dopady. Zákonná opravná položka k náhradě 
škody (podmínky tvorby opravné položky, okamžik vzniku a splatnost). Zákonná opravná položka při 
přechodu OSVČ na účetnictví. Související legislativa (zákon o rezervách a chystané změny, judikatura 
Nejvyššího správního soudu a ústavního soudu). Shrnující desatero, test na procvičení, příklady. 
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Libuše Müllerová 
Nová evropská směrnice pro oblast účetnictví 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 5, s. 22-26 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/ES o ročních účetních závěrkách a 
konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků; povinnost 
harmonizace právních a správních předpisů členských zemí do 20.7.2015. Struktura směrnice, obsah 
jednotlivých kapitol. Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, akruální princip, bilanční kontinuita, 
přeceňování dlouhodobých aktiv, vážené průměrné ceny, obsah auditorské zprávy, omezení týkající se 
osvobození resp. účetní zjednodušení pro subjekty veřejného zájmu. Pozitivní hodnocení zákona        
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 
Martin Děrgel 
Účetní a daňové ocenění investice se může lišit 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 21, s. 25-33 
Účetní a daňové ocenění investic. Účetní ocenění, okamžik jednoznačného rozhodnutí o pořízení 
investice, okamžik uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k užívání; příklady. Daňové 
oceňování, nepeněžité vklady investic, investice odkoupená po nájmu, finanční leasing předčasně 
ukončený odkupem, příklady. 
 
Lenka Krupová 
Výkaz o peněžních tocích (cash flow) podle IAS 7. dokončení 
Účetnictví v praxi, Sv. 14 (2014), č. 11, s. 20-25 
Sestavování výkazu o peněžních tocích podle IAS 7. Výkaz o peněžních tocích v rámci konsolidované 
účetní závěrky. Příklady. -- Předchozí související články byly publikovány v číslech 5/2014 (str. 20) a 
7-8/2014 (str. 47). 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 

č. 12/2014 
Inventarizace majetku a závazků. Metoda ocenění souboru majetku. 
 
Účetní TIP 
č. 23/2014 
Úhrada důchodového spoření. Dotazy: proclení zboží, zápočet rekvalifikačních kurzů, fakturace nájmu 
movitých a nemovitých věcí, DPH u zakázky u společnosti v insolvenci, organizační složka v Polsku, 
DPH u pronájmu stadionu, zúčtování srážkové vody. 
 
č. 24/2014 
Daňový pohled na finanční leasing hmotného majetku v roce 2014. Bezúročné zápůjčky 
zaměstnancům (vnitřní předpis). Dědictví (úmrtí) a daň z nemovitých věcí od 1. 1. 2014. 

Veřejná správa 

Ladislav Jouza 
Antidiskriminační zákon v praxi veřejné správy 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 11, s. 17-19 
Antidiskriminační zákon; přímá/nepřímá/pozitivní diskriminace. Navádění a pokyn k diskriminaci. 
Vítaná diskriminace. Věcný důvod neplatnosti zákazu diskriminace. Diskriminační dotazníky. 
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Konrad Fischer 
Behördenstriptease : Datenschutz 
Úřední striptýz : ochrana dat 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 42, S. 36-37 
Městský stát Hamburk je první spolkovou zemí, která zákonem o transparentnosti zavedla pro své 
úřady povinnou online trasparentnost veškerých dokumentů. Přispívá tím k instrumentům, s jejichž 
pomocí může občan kontrolovat stát. Slabiny hamburského zákona z hlediska účastníků veřejných 
soutěží. 
 
Matej Šandor 
Datové schránky - principy fungování v kontextu judikatury 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 10, s. 436-446 
Datové schránky představují jednu z nejvíce používaných agend eGovernmentu a povinně je používá 
několik set tisíc subjektů. Článek se zabývá otázkou fungování datových schránek v kontextu 
předmětné judikatury. - Pozn. 
 
Konrad Fischer, Max Härder, Silke Wettach 
Ein Bett im Bierzelt : Flüchtlinge 
Lůžko v pivním stanu : uprchlíci 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 40, S. 20-28 
Azylová politika Německa, obtíže měst se zvládáním vzrůstajícího přílivu utečenců, hledání 
ubytovacích kapacit, zmínka o souvisejících výdajích Bavorska a Severního Porýní-Vestfálska. -- 
Vložený příspěvek na s. 25 se věnuje problematice "rozprostření" zátěže spojené s imigranty v rámci 
evropské azylové politiky. 
 
Barbora Červenková 
Elektronizaci veřejných zakázek komplikují změny zákonů 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 10, s. 62-63 
E-Government, Národní plán k elektronizaci veřejných zakázek, Strategie elektronizace, Národní 
infrastruktura pro elektronické zadávání. Slabiny procesu a funkčnosti elektronizace. Legislativa. 
 
Andreas Dörnfelder, Silke Kersting, Nena Schink 
Erträge mit dem Elend 
Výdělávat na nouzi 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 195 (10.10.2014), S. 16-17 
Vlna utečenců, která zasáhla Německo, se stala výnosným obchodem pro soukromé ubytovací firmy. 
Zajišťování ubytovacích kapacit je v kompetenci zemí a obcí, které vzhledem k prudkému nárůstu 
počtu imigrantů zadávají provozování azylových domů bez zdlouhavého vypisování veřejných 
zakázek a především s ohledem na cenu (mapa zachycuje měsíční výdaje za osobu v některých 
německých zemích). Human Care, European Homecare. 
 
Petr Taranda 
K pravomocem generálního ředitele Finanční správy České republiky a jeho zástupce 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 11, s. 37-41 
Zákon o finanční správě (FS); podmínky pro jmenování a odvolání generálního ředitele FS a jeho 
zástupce, profesní a další požadavky a předpoklady výkonu činnosti osob ve vrcholných orgánech FS. 
Kompetence generálního ředitele (organizační změny atd.); kompetence ministerstva financí. Princip 
legality veřejné správy. 
 
Xénia Makarová, Ľuboslav Kačalka 
Privatizačný fond: aký život, taký koniec 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 41, s. 10-12 
Plán útlumu činnosti slovenského Fondu národného majetku (k 1.1.2016), komentář k (ne)transparentnosti 
prodejů a převodů majetku a podnikových účastí. PwC. V tabulce přehled dividend vybraných 
podniků vyplacených Fondu v roce 2013, přehled stávajících majetkových účastí Fondu. 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

27 

Věra Nečadová 
Příjemná překvapení : některé zkušenosti z výzkumu efektivnosti fungování veřejné správy 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 22, s. 22-23 
Na krajské úrovni proběhl výzkum efektivnosti fungování veřejné správy. Zaměřil se na práci úřadů, 
sledoval však také, jak jsou s jejich službami spokojeni občané, případně i právnické osoby. Výzkum   
v Kraji Vysočina uskutečnila Katedra veřejné správy Vysoké školy polytechnické v Jihlavě v rámci 
interního grantu. 
 
Radek Jurčík 
Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních služeb? 
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 9, s. 43-45 
Postupy pro hodnocení veřejných zakázek na právní služby, nově přijaté zadávací směrnice EU; 
hodnocení veřejných zakázek na právní služby de lege lata, hodnocení veřejných zakázek v nových 
zadávacích směrnicích, působnost zadávacích směrnic na právní služby. - Pozn. 
 
Zuzana Petková 
Webom proti korupcii : verejné obstarávanie 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 40, s. 20-21 
Státní eBay v SR prostředkem ke zrychlení veřejných zakázek, snížení korupce i cen; zkušební provoz 
elektronického tržiště EKS.sk. 

Veřejné finance. Rozpočet 

A moral deficit : Chinese debt 
Morální deficit : čínský dluh 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8909, p. 71 
V roce 2008 začalo prudce růst zadlužení Číny - poměr dluhu k HDP se v Číně zvyšoval rychleji, než 
v ostatních velkých zemích. Náhlý kolaps země pravděpodobně nehrozí, přesto by ale Čína měla 
přestat zachraňovat krachující firmy. To by mělo přimět investory a banky alokovat zdroje opatrněji, 
čímž by se nárůst dluhu zpomalil. Vláda se však k prolomení garancí zatím příliš nechystá. 
 
Hans-Werner Sinn 
Evropská srážka s dluhem 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 47, s. 34-35 
Úvaha H.-W. Sinna nad problematikou udržitelnosti současného systému dluhové správy v EMU. 
Autor vychází z reálného vypovězení fiskálního kompaktu Francií a Itálií a rozebírá možné modely 
pro zajištění stabilizace státních dluhů zemí eurozóny - model mutualizace a model odpovědnosti. 
Pohled na (dlouhodobě neúspěšné) zapojení modelu mutualizace v historii USA a na současný 
americký model zodpovědnosti. Vyvození závěrů pro současnou dluhovou situaci eurozóny. 
 
Ludmila Vebrová, Václav Rybáček 
How to read government deficit and debt 
Jak rozumět státnímu deficitu a dluhu 
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 3, p. 32-46 
Autoři objasňují podstatu fiskálních ukazatelů poskytovaných národními účty, které bývají často 
mylně chápány. Podrobně vysvětlují souvislosti mezi ukazateli popisujícími stav veřejného sektoru a 
veřejných financí na jedné straně a ukazateli vymezujícími státní (vládní) deficit/přebytek a dluh 
(government deficit/surplus and debt), které jsou vymezené protokolem k proceduře nadměrného 
schodku (EDP - Excessive Deficit Procedure). Upozorňují na hlavní odlišnosti mezi ukazateli 
vztahujícími se ke státnímu rozpočtu, veřejnému sektoru a EDP (government versus state; government 
sector versus public sector) a pro lepší pochopení popisují proces sběru relevantních dat v ČR. 
Naznačují také hlavní korekce statistické metodologie připravované v r. 2014, které budou mít vliv na 
státní deficit/přebytek a dluh. - Pozn. 
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Jiří Kamenický 
Selected aspects of performance of the government sector in the Czech Republic in the context of 
EU countries 
Vybrané aspekty výkonnosti státního sektoru v ČR v kontextu zemí EU 
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 3, p. 5-31 
Srovnávací studie zabývající se vývojem výkonnosti státního sektoru v zemích Evropské unie od         
r. 2000 do současnosti. Za použití standardních výstupů národních účtů autor analyzuje dlouhodobý 
vývoj jednotlivých států s ohledem na jejich veřejný dluh a deficit veřejných rozpočtů, vývoj těchto 
klíčových maastrichtských kritérií zkoumá také v různých fázích hospodářského cyklu. Zaměřuje se 
na dynamiku vztahů mezi schodkem/přebytkem státního sektoru, státním dluhem a hospodářským 
vývojem, upozorňuje na odlišný vývoj mezi starými a novými členskými zeměmi a analyzuje změny 
úhrnných příjmů a výdajů státního sektoru ve vztahu k HDP. Následně pak rozebírá dlouhodobý vývoj 
struktury příjmů a výdajů státního sektoru, dynamiku nejvýznamnějších výdajových položek v období 
konsolidace rozpočtu a skladbu veřejného zadlužení. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Zur Reform der föderalen Finanzbeziehungen = The reform of financial relations in the German 
federal system 
K reformě finančních vztahů na spolkové úrovni 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 9, S. 35-54 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 9, p. 33-52 
Pohled na připravovanou reformu systému finančních alokací mezi různými úrovněmi státní správy 
Německa od r. 2020. Stávající systém spolkového finančního vyrovnávání, který zahrnuje také 
speciální transfery pro bývalé východoněmecké spolkové země, končí v r. 2019. Do r. 2020 mají 
spolkové země také povinnost zavést tzv. dluhovou brzdu s cílem zamezit jejich nadměrnému 
zadlužování. Příspěvek nejdříve přináší charakteristiku základních principů finančních vztahů v rámci 
německého spolkového systému, rozpočtové autonomie a příjmů na spolkové i zemské úrovni. Dále 
rozebírá vývoj v oblasti omezování zadlužení spolkových zemí, (pře)rozdělování daňových výnosů a 
systém finančního vyrovnávání v rámci spolku. Následně seznamuje s výchozími body připravované 
reformy a s možnostmi posilování daňové autonomie jednotlivých spolkových zemí i případnou 
pomocí vysoce zadluženým spolkovým zemím. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 

Zdravotnictví 

Siegfried Hofmann 
Neue Runde im Streit um Arzneipreise 
Spor o ceny léků jde do dalšího kola 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 209 (30.10.2014), S. 22 
Agresivní cenová politika výrobců léčiv vzbuzuje obavy z bobtnání rozpočtů zdravotních pokladen,       
i proto roste tlak na zpřísnění cenových restrikcí zavedených před cca čtyřmi lety - důvodem je 
především neseriózní politika extra vysokých cen farmaceutických koncernů nasazených v případě 
inovativních produktů. Vyjednávání náhradových cen dle zákona Amnog (nařízení o trhu s léčivy), 
úspory. Sovaldi, Gilead. 
 
Ľubomír Jurina 
Slovensko sa vrátilo do únie 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 42, s. 61-63 
Evropská směrnice 89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, obnovení pracovní zdravotní 
služby v SR. Zdravotní dohled ve firmách; rizikové kategorie. 
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Životní prostředí 

Hana Boříková 
Brabec budí popelnicové draky : novela, která měla regulovat sběrny šrotu, nakonec o kovech 
vůbec nehovoří. Předurčila ale odpadkovou budoucnost 
Euro, Sv. 2014, č. 43, s. 47-49 
K myšlence regulace výkupu kovů za pomoci novelizace zákona o odpadech a ke snaze o redukci 
výkupu kovů sběrnami prostřednictvím obecních vyhlášek. "Oklešťkova novela" a polemický pohled 
na ustanovení zavádějící povinnosti týkající se obcí: oddělený sběr a třídění kovů, povinný oddělený 
sběr biologicky rozložitelného odpadu. Dále k přípravě věcného záměru nového odpadového zákona, 
k Plánu odpadového hospodářství (POH) v ČR, k podpoře zákazu skládkování směsného komunálního 
odpadu a k problematice spalování odpadů. -- Viz také komentář v čas. Euro č. 46/2014 (18.11.2014), 
s. 54-55. 

Životní úroveň 

Branislav Karmažin 
Ako sme na tom s kompenzáciami v porovnaní s okolitými krajinami? 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 8, s. 14-16 
Popis a porovnání vývoje kompenzací v SR, které jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů krytí spotřeby. 
Porovnání vývoje nominálních kompenzací a kompenzací v paritě kupní síly (PKS) s porovnatelnou 
cenovou hladinou a produktivitou práce; posouzení kompenzace z hlediska sbližování s životní úrovní 
v EU (a zemí V4) a konkurence. Kompenzace z pohledu zaměstnavatelů, podíl kompenzací na HDP    
v porovnání s vybranými zeměmi a průměrem EU; kompenzace z pohledu zaměstnanců, míra 
konvergence. Aktuální individuální spotřeba v PKS. 
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Daně 

27909I 
Alena Vančurová, Barbora Slintáková 
Daňový systém ČR [2014] : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, 
daň z příjmu právnických osob 
V Praze : 1. VOX, 2014, 83 s. +1 CD-ROM + 1 list 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2014 (signatura 27740). Je řešena jako pracovní 
sešit k procvičení a upevnění poznatků o fungování jednotlivých daní a daňového systému jako celku. 
Cvičebnice obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. V subkapitolách jsou úkoly řazeny podle výkladu 
v učebnici. Tento díl je zaměřen na daň a její konstrukci, daňový systém, správu daní a daň z příjmů 
právnických osob. - ISBN: 978-80-87480-28-1 (brož.) 
 
27909II 
Alena Vančurová, Stanislav Klazar 
Daňový systém ČR [2014] : cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního 
pojištění 
V Praze : 1. VOX, 2014, 92 s. 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2014 (signatura 27740). Je řešena jako pracovní 
sešit k procvičení a upevnění poznatků o fungování jednotlivých daní a daňového systému jako celku. 
Cvičebnice obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. Tento sešit je zaměřen na daň z příjmů fyzických 
osob a sociální pojistné. - ISBN: 978-80-87480-29-8 (brož.) 
 
27909III 
Alena Vančurová, Slavomíra Svátková, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR [2014] : cvičebnice. 3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, 
majetkové daně 
V Praze : 1. VOX, 2014, 67 s. 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2014 (sign. 27740). Je řešena jako pracovní sešit 
k procvičení a upevnění poznatků o fungování jednotlivých daní a daňového systému jako celku. 
Cvičebnice obsahuje několik typů příkladů od základních přes procvičující po komplexní k zopakování 
látky. V této části se procvičují selektivní daně ze spotřeby, DPH a majetkové daně. - ISBN: 978-80-
87480-30-4 (brož.) 
 
E-9537 
Boryana Madzharova 
Intertemporal income shifting in expectation of lower corporate tax rates : the tax reforms in 
Central and Eastern Europe 
Mezičasové přesouvání příjmů při očekávání snížení sazby daně z příjmů právnických osob : 
daňové reformy ve střední a východní Evropě 
Prague : CERGE-EI, May 2012, 44 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie zkoumá, zda firmy přesouvají příjmy z let s vysokými sazbami daně z příjmů právnických osob 
do roků, kdy se očekává snižování daní. Takové mezičasové přesuny mohou vysvětlit stabilitu příjmů 
z korporátních daní v zemích střední a východní Evropy, navzdory značnému poklesu sazeb daně        
z příjmů právnických osob a celkovému zúžení daňové základny, které začaly na konci devadesátých 
let 20. století. Empirická analýza využívá panelová data na úrovni firem z Bulharska, ČR, Maďarska, 
Polska, Rumunska a Slovenska od r. 1999 do r. 2005. Autorka propočítává efektivní průměrnou sazbu 
daně z příjmů právnických osob (EATR), výsledky naznačují, že nižší sazby daně z příjmů 
právnických osob vedly ke značnému navýšení zdanitelných příjmů. Většina z tohoto nárůstu byla 
však dána krátkodobými přesuny příjmů do roků s nižšími sazbami. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-
7343-265-2 (CERGE UK Praha, brož.) 
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27824 
editors Mei June Soo and Antoine Glaize ; OECD, IBFD, Taxand 
OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations ; Transfer 
pricing features of selected countries 2014 
Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy ; Charakteristiky 
převodních cen vybraných států v roce 2014 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2014, iv, 768 s. : tab. 
Referenční příručka obsahuje v první části oficiální text Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy aktualizovaný k 22. červenci 2010, ve druhé části popisuje režim 
převodních cen u nadnárodních společností ve vybraných 37 státech v kontextu domácího a 
mezinárodního práva i praxe pro rok 2014 (údaje jsou aktualizovány k 1. květnu 2014). - [2010 a 2014 
ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-252-9 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

27873 
Michaela Tichá 
Ekonomická prosperita a právní prostředí se zaměřením na vlastnická práva : Česká republika 
a ostatní postsocialistické země pohledem institucionální ekonomie 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, 111 s. : il. 
Cílem studie je objasnit vztah mezi ekonomickou prosperitou zemí a kvalitou jejich právního 
prostředí. Výchozí hypotéza zní, že vyšší kvalita právních institucí a lepší vymezení a ochrana 
vlastnických práv přinášejí zemi také lepší podmínky pro ekonomickou prosperitu. Teoretická část 
poskytuje náhled na interakci práva a ekonomie, zvlášť se věnuje vymezení vlastnických práv a jejich 
vztahu k ekonomickému rozvoji zemí v historickém kontextu. Komparační a korelační analýza je 
použita v další části pro zjištění vztahu mezi právními institucemi a ekonomickou výkonností 
postsocialistických zemí ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Závěr studie potvrzuje výchozí 
hypotézu. - ISBN: 978-80-86729-99-2 (brož.) 
 
27897 
Pavel Sirůček 
Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze 
Praha : Oeconomica, 2014, 297 s. : il. 
Text předkládá základní požadavky na znalosti z oblasti standardní mikroekonomické a 
makroekonomické teorie a nabízí řešené úkoly a příklady v těchto částech: úvod do studia standardní 
ekonomické teorie, teorie spotřebitelů, teorie firmy a tržní struktury, trhy výrobních faktorů, interakce 
trhů, základní makroekonomické kategorie a problémy, hlavní makroekonomické nestability a 
stabilizační makroekonomické politiky. - 5., aktualiz. a dopl. vyd. - Nad názvem: Vysoká škola 
ekonomická v Praze. - ISBN: 978-80-245-2009-4 (brož.) 
 
27883 
[Niall Kishtainy ... et al. ; z anglického originálu ... přeložila Michaela Buchtelová et al.] 
Kniha ekonomie 
Praha : Knižní klub, 2014, 352 s. : il. (některé barev.), portréty 
Srozumitelně napsaná publikace popisuje historii ekonomické vědy. Vysvětluje, čím vším se ekonomie 
zabývá a jak funguje. Rozebírá základní ekonomické pojmy, složité ekonomické teorie i klasické 
výroky významných ekonomů. Kapitoly jsou řazeny chronologicky: Obchodování začíná (400 př.Kr. - 
1770 po Kr.); Věk rozumu (1770-1820); Průmyslová a hospodářská revoluce (1820-1929); Válka a 
krize (1929-1945); Poválečná ekonomie (1945-1970); Současná ekonomie (od roku 1970). Výklad je 
doplněn grafy, tabulkami, citáty a profily významných osobností. Vše doplňují ilustrace. - Vyd. 1. - 
Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-242-4498-3 (váz.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

27898 
Oldřich Rejnuš 
Finanční trhy 
Praha : Grada, 2014, 760 s. : il. 
Učebnice komplexně podchycuje principy a zákonitosti finančních trhů a současně vytváří ucelený 
systém soudobých finančních instrumentů z hlediska jejich charakteristických vlastností. Výklad je 
rozložen do kapitol: Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice; Finanční instituce, jejich 
produkty a služby; Úrokové sazby a jejich význam v ekonomice; Klíčové faktory fungování 
finančního trhu; Základní druhy finančních investičních instrumentů; Klasické finanční investiční 
instrumenty; Termínové derivátové instrumenty; Cenné papíry majetkových investičních a podílových 
fondů; Strukturované produkty; Regulace a dohled ve finančním systému; Soudobý vývoj světového 
finančního systému a světové ekonomiky. - 4. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-3671-6 (váz.) 

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

27821 
OECD 
Going for growth 2014 : economic policy reforms: interim reports 
Cesta růstu 2014 : reformy hospodářské politiky: předběžná zpráva 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014, 118 s. : tab., grafy, rámečky 
Analýza a hodnocení pokroku, který jednotlivé země OECD a skupiny BRIICS dosáhly ve 
strukturálních reformách a hospodářské výkonnosti za poslední dva roky, spojené s konkrétními 
doporučeními změn pro udržitelný růst ekonomiky. Tato předběžná zpráva zkoumá reformní vývoj na 
základě priorit jednotlivých států a rozebírá možné dopady reforem na růst HDP, na konsolidaci 
veřejných financí, omezování nerovnováh běžného účtu i snižování příjmové nerovnosti. Věnuje se 
také problematice snižování regulačních překážek v oblasti konkurenceschopnosti v různých síťových 
odvětvích, odborných službách a maloobchodním prodeji (ukazatele product market regulation - 
PMR) a jeho vývoji po r. 2008. Na závěr je připojena komplexní sada nejnovějších kvantitativních 
ukazatelů umožňující porovnání zkoumaných oblastí a jejich změn v jednotlivých státech. - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-92-64-20847-6 (brož.) 
 
27822 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Switzerland : OECD economic surveys 2013 
Švýcarsko : hospodářské přehledy OECD 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2013, 129 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Švýcarska - hodnocení a doporučení. Charakteristika podmínek udržitelného 
dlouhodobého růstu, problematika slabšího růstu HDP na obyvatele. Výzvy pracovního trhu, oblasti 
vzdělanosti; daňové a jiné pobídky pro podporu inovací a výzkumu a vývoje. Shrnutí pokroku v oblasti 
hlavních strukturálních reforem. Pohled na úlohu žen ve švýcarské ekonomice: oblast vzdělanosti, 
sladění rodinného života s pracovním uplatněním, daňové hledisko zaměstnanosti a práce na částečný 
úvazek, mzdová diskriminace aj. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-18316-2 (brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

27879 
H. Machková, E. Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv 
Mezinárodní obchodní operace 
Praha : Grada, 2014, 256 s. 
Úvodní kapitola je věnována strategickým rozhodováním o formách podnikání na zahraničních trzích 
a volbám jednotlivých forem podnikání. Těžiště publikace tvoří kapitoly zabývající se prováděním 
mezinárodního obchodu: průběhem obchodních operací, jejich smluvním zabezpečováním a rozborem 
obvyklých podmínek sjednávaných v mezinárodních obchodních transakcích. Rozebrány jsou varianty 
dodacích podmínek podle poslední verze pravidel INCOTERMS 2010 a možnosti jednotlivých 
platebních podmínek v přeshraničním obchodování. Dále jsou popsány strategie, metody a postupy 
pro financování aktivit na globalizujících se zahraničních trzích. Navazující kapitoly rozebírají aktivity 
nezbytné pro realizaci obchodu, zejména celní řízení, pravidla obchodování na vnitřním trhu EU, 
logistické zajišťovací obchodní operace a pojišťování. Dále se publikace věnuje rizikovosti 
mezinárodního podnikání a tvorbě rizikové politiky podniků. Předmětem výkladu jsou také transakce 
uzavírané v obchodu s investičním zbožím, dodávky v rámci veřejných soutěží i některé netradiční 
obchodní operace včetně kompenzací, protiobchodů a offsetů. Závěrečná kapitola postihuje nové 
trendy v oblasti elektronického obchodování a podnikání. - 6. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-
247-4874-0 (brož.) 
 
E-9533 
Daniel Münich ... [et al.] 
Mothers and daughters: heterogeneity of German direct investments in the Czech Republic 
Mateřské a dceřiné společnosti: různorodost německých přímých investic v Česku 
Prague : CERGE-EI, October 2012, 30 s. : tab. 
Empirické zkoumání rozdílů mezi vertikální a horizontální formou přímých zahraničních investic. 
Autoři prostřednictvím mikrodat z rozsáhlého průzkumu zjištují typické znaky německo-českých 
mezinárodních investic a na základě přímé evidence ohledně využívání produkčních faktorů v konkrétních 
podnicích analyzují rozdíly mezi mateřskými podniky v Německu a jejich dceřinými společnostmi      
v České republice. Pomocí klastrové analýzy autoři identifikují čtyři dominantní skupiny podniků, 
které se odlišují jak po stránce sektorové, tak po stránce intenzity, s jakou tyto podniky ve své 
hospodářské činnosti využívají vyspělé technologie, vyšší vzdělanost a pokročilé dovednosti pracovníků. 
Podrobnější analýza identifikovaných klastrů ukazuje, že vertikální model dominuje v sektoru 
průmyslové výroby, zatímco horizontální model převažuje v sektoru služeb. - Pozn. - ISBN: 978-80-
7343-271-3 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
E-9534 
Randall K. Filer, Dragana Stanišic 
The effect of terrorist incidents on capital flows 
Dopady teroristických událostí na toky kapitálu 
Prague : CERGE-EI, January 2013, 20 s. : vzorce 
Autoři podrobněji zkoumají vztah negativního dopadu teroristických útoků na hospodářství 
postižených zemí. Za použití nevyváženého panelu s více než 160 zeměmi za období 25 let a Databáze 
globálního terorismu (Global Terrorism Database) prokazují pokles přímých zahraničních investic 
(PZI) v důsledku terorismu. Ukazuje se, že přímé zahraniční investice jsou na terorismus citlivější než 
investice portfoliové nebo než externí dluhové toky. Dále testují hypotézu, že terorismus má negativní 
spill-over efekt na PZI v sousedních zemích. - Pozn., tab. příl. - ISBN: 978-80-7343-284-3 (CERGE 
UK Praha, brož.) 
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Podnik a podnikání 

27881 
Jan Hejda ... [et al.] 
Akciová společnost : zásady změny podle nového zákona o obchodních korporacích, shrnutí 
hlavních rozdílů dřívější a současné právní úpravy, nejdůležitější dopady nové právní úpravy 
Olomouc : ANAG, 2014, 439 s. 
Zásadní změny v právní úpravě akciové společnosti od 1.1.2014. Shrnutí hlavních rozdílů dřívější a 
současné právní úpravy. Jednotlivé části publikace se zabývají vztahem zákona o obchodních 
korporacích k občanskému zákoníku, obecnými ustanoveními o akciové společnosti, jejím založením 
a vznikem, akciemi a cennými papíry vydávanými a.s., úpisy a nabýváním akcií a cenných papírů, 
právy a povinnostmi akcionářů, činností orgánů a.s., změnami základního kapitálu a zrušením a 
zánikem a.s. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-891-8 (brož.) 
 
27885 
Zuzana Čvančarová ... [et al.] 
Mezinárodní správa společností 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxiv, 474 s. : il. 
Výklad teoretické i praktické problematiky správy společností v mezinárodním měřítku. Text rozvíjí 
teoretické základy správy společností a posuzuje základní otázky vývoje správy společností v řadě 
zemí z různých oblastí světa. Po úvodu (historický vývoj, vymezení pojmů) následuje výklad 
teoretických základů správy společností (vlastnická práva, smluvní vztahy aj.). V další kapitole se 
rozebírají jednotlivé modely správy společnosti. Analýza podnikatelských forem a řídících struktur 
společností a výklad nástrojů na zkvalitňování správy společnosti (samoregulační nástroje a kodexy) 
jsou obsahem dalších kapitol. Následuje výklad vývoje vybraných vyspělých evropských zemí 
(Německo, Nizozemsko, Francie, Itálie, Švédsko), angloamerických zemí (USA, Velká Británie, 
Austrálie, Kanada, Nový Zéland), zemí střední a východní Evropy (ČR, Slovensko, Maďarsko, 
Polsko, Rusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko) a východoasijských zemí (Japonsko, Korejská republika, 
Čína). Následuje část věnovaná správě neziskových organizací. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-482-7 
(brož.) 
 
27880 
Dana Martinovičová, Miloš Konečný, Jan Vavřina 
Úvod do podnikové ekonomiky 
Praha : Grada, 2014, 208 s. : il. 
Základy podnikové ekonomiky, podnikových hodnototvorných a vývojových procesů, měření 
účelností a hospodárnosti, resp. výkonnosti činnosti podniku. Výklad v kapitolách: Podnikání a 
podnik; Majetek a finanční zdroje podniku; Základní ukazatele výsledku hospodaření (charakteristika, 
klasifikace, modelování nákladů); Podnikové řízení; Řízení výroby; Řízení nákupu a prodeje (zásob); 
Personální řízení; Finanční řízení; Řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-5316-4 (váz.) 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

27878 
Eva Vávrová 
Finanční řízení komerčních pojišťoven 
Praha : Grada, 2014, 190 s. : il. 
Problematika vybraných částí ekonomiky a finančního řízení, které jsou specifické pro komerční 
pojišťovací instituce. K základním problémovým okruhům patří regulatorní přístupy v pojišťovnictví a 
dohled nad jejich dodržováním v rámci EU (regulatorní režim Solvency II). Další kapitoly rozebírají 
systémy řízení rizik a řízení kapitálu, zajištění a zajišťovací operace, vytváření a používání 
technických rezerv v komerčních pojišťovnách a metody vykazování výkonnosti a 
konkurenceschopnosti komerčních pojišťoven. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-4662-3 (brož.) 
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27888 
Lucie Jandová, Petr Šlauf, Jaroslav Svejkovský 
Pojištění v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2756-2872] 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xix, 353 s. 
Komentář k § 2756-2872 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Část čtvrtá, Relativní majetková práva, 
oddíl druhý - pojištění. Obsahuje komentář k základním ustanovením (pojistný zájem, pojistka, 
povinné pojištění, pojistné, změna pojistného rizika, šetření pojistné události, zánik pojištění) a 
navazujících pododdílů. Ty komentují škodové pojištění, hranice pojistného plnění, obnosové 
pojištění, pojištění osob, životní a úrazové pojištění. Následuje komentář k pojištění pro případ 
nemoci, pojištění majetku, právní ochrany, odpovědnosti, k pojištění úvěru nebo záruky a pojištění 
finančních ztrát. Komentář je doplněn poznámkou o souvisejících ustanoveních, předpisech, literatuře 
a judikatuře. - Vyd. 1. - Přehledy souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-530-5 (váz.) 
 
27894 
Jiří Janata 
Principy pojištění podnikatelů a právnických osob 
Praha . : Professional Publishing, 2014, 127 s. : il., barev. příl. 
Z obsahu: charakteristiky pojištění a pojistných trhů, úloha makléřů na pojistných trzích, přehled 
pojistitelných rizik, požární charakteristiky a metody prevence a snížení rizika požáru, poznatky a 
problémy sjednání pojištění v chemickém průmyslu a vypracování zprávy o riziku a následně 
pojistného programu. Kniha přináší konkrétní a užitečné rady pro všechny, kteří mají zájem na tom, 
aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena pojišťovacím makléřům, jejich klientům z řad 
podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí a pro zaměstnance pojišťoven. - 1. vyd. - 
Slovníček základních termínů. - ISBN: 978-80-7431-140-6 (váz.) 
 
E-9541 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2013 
Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2014, 77 s. : il. 
Podrobný pohled na oblast důchodového pojištění je doplněn základními informacemi 
demografického charakteru a údaji ilustrujícími některé fáze zpracování důchodové agendy. Ročenka 
zachycuje tyto údaje: vybraná zákonná ustanovení, přehled o počtu výkonů souvisejících s důchodovou 
agendou, základní přehled o počtech a výdajích na důchody, vyplácené, přiznané a zaniklé důchody     
v roce 2013, přehled o počtu přiznaných invalidních důchodů a změny mezi stupni invalidního 
důchodu v roce 2013. Údaje v ročence odpovídají stavu k 31.12.2013. - Přílohy. - ISBN: 978-80-
87039-36-6 (spirála) 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

27900 
Jakub Handrlica 
Ochranná a bezpečnostní pásma 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xv, 200 s. 
Publikace se věnuje omezením vlastnického práva k nemovitým věcem plynoucím z existence 
ochranných a bezpečnostních pásem. Rozebírá způsoby vzniku těchto omezení (na základě zákona, 
správního aktu, opatření obecné povahy, podzákonného právního předpisu atd.) a otázku jejich trvání a 
zániku. Další část se zaměřuje na omezení plynoucí z existence ochranných a bezpečnostních pásem 
(zařízení elektrizační soustavy, ochranná pásma drah, komunikačních vedení leteckých staveb, silniční 
ochranná pásma aj.), na souhlasy s činností v těchto pásmech a na náhrady za omezení plynoucí           
z ochranných a bezpečnostních pásem. Závěr publikace upozorňuje na specifické otázky plynoucí        
z existence těchto pásem. - Vyd. 1. - V příloze Přehled rozměrů ochranných a bezpečnostních pásem 
podle právní úpravy platné k 1.7.2014. - ISBN: 978-80-7400-532-9 (brož.) 
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27882 
Jan Bajura 
Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu : podle nového 
občanského zákoníku 
Olomouc : ANAG, 2014, 182 s. 
Problematika výpovědí z nájmu bytu včetně jiných způsobů skončení nájmu bytu či  přechodu nájmu 
bytu. Vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem se od 1.1.2014 řídí novým 
občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.). Dopady nového občanského zákoníku na nájmy vzniklé 
před rokem 2014. Způsoby skončení nájmu bytu (domu), dohoda o skončení nájmu bytu, výpověď      
z nájmu bytu ze strany pronajímatele, výpověď ze strany nájemce, naplnění rozvazovací podmínky 
nebo časové doložky, obnovení nájmu bytu a další specifika zániku a skončení nájmu (služební byt, 
družstevní byt, smrt nájemce atd.), odevzdání bytu po skončení nájmu. Součástí výkladu jsou vzory 
právních jednání, výňatky ze zákoníku týkající se dané tematiky a judikatura. - 1. vyd. - Vybraná 
judikatura. - ISBN: 978-80-7263-901-4 (brož.) 

Právo 

27877 
zpracovali Vladimír Horálek, Karel Schelle a Jaromír Tauchen 
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva 
Praha : Linde Praha, 2014, 486 s. 
Výklad vybraných právních termínů, s nimiž pracuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (výprosa, 
kvitance, pobočný spolek, rozhrady atd.). Hesla jsou uspořádaná abecedně. Nová právní úprava 
občanského zákoníku vychází ze všeobecného občanského zákoníku rakouského z roku 1811 a proto 
jsou k některým pojmům v encyklopedii přiřazeny vybrané judikáty a vzory důležitých dokumentů     
z let 1919 až 1948. - 2. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7201-948-9 (brož.) 
 
27891 
Zuzana Šnoblová, Vítězslav Němčák 
Insolvenční správce 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 284 s. : il. 
Právní úprava a aplikační praxe týkající se profese insolvenčního správce. Příručka pro přípravu ke 
zkouškám insolvenčního správce popisuje v první části průběh zkoušek a přípravné materiály ke 
zkouškám. Druhá část publikace podává výklad k základním organizačním prvkům činnosti 
insolvenčních správců: povolení k výkonu činnosti a zvláštní povolení insolvenčního správce, 
uznávání odborné kvalifikace, funkce a členění seznamu insolvenčních správců, sídla, provozovny a 
přidělování věcí správcům, pozastavení a zánik práva k výkonu činnosti, informační povinnosti 
insolvenčního správce, dohled ministerstva, správní delikty a institut hostujícího insolvenčního 
správce. Součástí publikace jsou vzory podání a tematické okruhy otázek ke zkouškám. Právní stav 
textu je k 31.8.2014. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-914-2 (brož.) 
 
27884 
Karolína Adamová et al. 
Pozapomenuté právní instituty 
Plzeň : Čeněk, 2014, 143 s. 
Na příkladech je popsán obsah, vývoj a význam dvanácti vybraných pozapomenutých právních 
institutů z oblasti občanského hmotného, procesního, kanonického, horního, trestního a finančního 
práva. Na jednotlivých příkladech je demonstrováno, zda se daný institut byl schopen transformovat 
do jiného, nebo zda se znovu objevil v platném právním řádu, a to zejména v novém občanském 
zákoníku z roku 2012. Příklady pocházejí až ze starověku, jako např. vývoj římské falcidiánské kvarty 
v dědickém řízení, nabývání vlastnického práva k plodům, středověký jitřní dar, svod - institut 
trestního práva procesního, institut výprosy, pachtovní smlouva, milionářská dávka aj. - ISBN: 978-
80-7380-512-8 (brož.) 
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27893 
Stanislava Černá a kolektiv 
Sbírka příkladů z obchodního práva 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 366 s. 
Řešené příklady z oboru obchodního práva jsou doplněny otázkami a zaměřují se na podmínky 
živnostenského podnikání, jednání podnikatele v právních vztazích a v zastoupení, firemní právo, 
obchodní rejstřík, soutěžní právo, průmyslové vlastnictví, jednotlivé druhy podniků, cenné papíry a 
specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích. - 3. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7478-501-6 
(brož.) 
 
27892 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle 
Slovenské právní dějiny 
Plzeň : Čeněk, 2014, 456 s. 
Podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až 
po začátek 90. let minulého století. V jednotlivých částech (vývoj do roku 1848, léta 1848–1918 a 
1918–1992) autoři podávají charakteristiku daného období a jeho jednotlivých fází a stručně nastiňují 
politické a státoprávní poměry, poté se zaměřují na podobu státního mechanismu a práva (systém a 
prameny práva). Pasáž o středověkém a raně novověkém právu doplňuje samostatný výklad jeho 
institutů. - ISBN: 978-80-7380-494-7 (brož.) 
 
27886 
Barbora Bednaříková 
Svěřenské fondy  : institut pro uchování a převody rodinného majetku 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xi, 184 s. 
Vznik a vývoj institutu svěřenského fondu, který se do českého právního řádu vrací s novým 
občanským zákoníkem. Historie tohoto institutu a jeho použití od dob antického Říma. Vývoj v českých 
zemích, úprava svěřenství v obecném zákoníku občanském z roku 1811, vývoj do roku 1918 až po 
zrušení institutu svěřenství po roce 1918. Vznik institutu trust v anglosaském právním prostředí. 
Hlavní rysy institutu svěřenského fondu v ČR. Příklady užití a výklad daňových souvislostí 
svěřenského fondu. Právní stav publikace je ke dni 30.6.2014. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7478-
585-6 (brož.) 
 
27895 
Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.) 
Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času 
Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2014, 164 s. 
Sborník příspěvků se věnuje mezinárodním smlouvám, jejich výkladu, interpretaci a aplikaci v současnosti. 
Jednotlivé příspěvky významných českých a slovenských právníků se tak zabývají např. otázkami 
smluvního práva v mezinárodním měřítku, metodologií výkladu mezinárodních smluv, srovnáním 
české a francouzské praxe při sjednávání mezinárodních smluv, zásadou dobré víry a jejím 
významem, specifickými situacemi mezinárodních smluv v okamžiku ukončení ozbrojeného 
konfliktu, případným vystoupením části členských států z EU a dopady na zakládající smlouvy EU, 
problematikou smluv o lidských právech aj. - Vydáno v nakl. Eva Rozkotová. - ISBN: 978-80-87488-
15-7 (Eva Rozkotová : brož.) 
 
27890 
David ... [et al.] ; Jan Tuláček (ed.) 
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami : podle občanského zákoníku, zákona o obchodních 
korporacích, katastrálního zákona, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních 
soudních a exekučního řádu 
Praha : Leges, 2014, 672 s. 
Vzory smluv, žalob, odvolání, odporu, návrhu atd., členěné podle struktury nového občanského 
zákoníku a zákona o obchodních korporacích s platností od roku 2014. Vzory podle nového 
občanského zákoníku, podle zákona o obchodních korporacích, podle občanského soudního řádu a 
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podle exekučního řádu. Většina vzorů je opatřena vysvětlivkami, které poskytují podrobnější návod     
k jejich použití. - Vyd. 1. - Kniha obsahuje jedinečný kód, který umožňuje přístup na webovou stránku 
obsahující vzory ke stažení na www.premie.bonusleges.cz. - ISBN: 978-80-7502-028-4 (váz.) 
 
27887 
Jan Horník, Hana Žufanová 
Základní minimum o korupci a trestním právu : pro pedagogy středních škol 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 179 s. 
Učební pomůcka zaměřená na problematiku korupce přináší základní informace o tom, co je korupce, 
jaké jsou její projevy a nástroje boje s ní. Výklad v kapitolách: Základy odpovědnosti občana; 
Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy; Korupce v mezinárodním kontextu; Postih korupce v českém 
právním řádu; Související aspekty; Kriminologické aspekty korupce a prevence korupce; Trestní 
řízení. Součástí výkladu jsou i kontrolní a testové otázky a další metodické návody. - ISBN: 978-80-
7478-531-3 (brož.) 
 
27600IX 
Petr Čech a kolektiv autorů 
Zánik závazku v NOZ. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s. 
Právní úprava zániku závazku v novém občanském zákoníku - nejvýznamnější změny v oblasti 
splnění, započtení, prominutí dluhu či odstoupení od smlouvy. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti 
ČR ve věci souběhu funkcí člena statutárního orgánu a pracovního poměru k téže činnosti. Odpovědi 
na odborné dotazy z praxe (cestovní náhrady, chybně vypočtené mzdy, náklady na realizaci on-line 
výběrového řízení, DPH u geodetických prací, zboží zadržené celní správou, DPH, hromadné účtování 
zjednodušených daňových dokladů aj.). - ISBN: 978-80-87367-51-3 (brož.) 

Účetnictví 

27875I 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards : as issued at 1 July 2014. Part A., 
The consolidated text of the Conceptual Framework, IFRSs including IASs and interpretations, 
and the Preface to IFRSs as issued at 1 July 2014, with extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2014. Část A., 
Konsolidovaný text Koncepčního rámce, IFRS včetně IAS a výkladů a úvodu do IFRS 
uveřejněnému 1. července 2014 s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2014, 1612 s. : rámečky 
Texty aktualizovaného úvodu k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS) a Koncepčního 
rámce pro sestavování a předkládání účetní závěrky (IASB Framework). Úplné znění Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS 1-15) a Mezinárodních účetních standardů (IAS 1-41); výklady 
IFRIC a SIC; stav aktualizován k červenci 2014. Na začátku publikace jsou shrnuty změny (např. nové 
IFRS 14 a IFRS 15), jež přináší toto vydání oproti vydání loňskému. - [2014 ed.] - V rámci 
předplatného služby IASB. -- Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-909704-53-4 (brož.) 
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27875II 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial Reporting Standards : as issued at 1 July 2014. Part B., 
The consolidated text of documents accompanying IFRSs including IASs and Interpretations, as 
published at 1 July 2014, and other relevant material, with extensive cross-references and other 
annotations 
Příručka Mezinárodních standardů účetního výkaznictví : uveřejněná 1. července 2014. Část B., 
Konsolidovaný text doprovodných dokumentů k IFRS, IAS a výkladů uveřejněný 1. července 
2014 a další příslušné materiály s rozsáhlými odkazy a dalšími poznámkami 
London : IFRS Foundation, c2014, 2663 s. : rámečky, tab. 
Druhý díl Příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví obsahuje doprovodné dokumenty 
vydané IASB k IFRS (1 - 15), IAS, výkladům IFRIC a SIC, dále doprovodný dokument vydaný IASB 
v prosinci 2010 - Komentář vedení podniku (poskytuje návod, jak má vypadat komentář vedení 
podniku stojící mimo účetní závěrku ve výroční zprávě), stanovy nadace IFRS, příručka due process 
pro IASB a IFRIC a výkladový slovníček vybraných termínů účetního výkaznictví. - [2014 ed.] - V rámci 
předplatného služby IASB. -- Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-909704-54-1 (brož.) 
 
27889 
Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kolektiv 
Auditing 
Praha : Oeconomica, 2014, 458 s. 
Výklad informací o auditu, jeho průběhu, o způsobu vyhodnocení rizika významné nesprávnosti           
i o požadavcích na kvalitu auditorské činnosti. Problematika je vyložena v těchto kapitolách: Základní 
informace o auditingu; Auditorská a účetní profese; Regulace auditorské profese; Profesní etika 
auditora; Řízení kvality auditorské činnosti; Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu 
s mezinárodními auditorskými standardy; Mezinárodní auditorské standardy (ISA); Auditorské 
postupy v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy; Závěrečná fáze auditu; Statistické 
metody testování (využití metod výběru vzorků v auditu); Vztah externího a interního auditu; 
Počítačem podporované auditorské techniky; Zvláštnosti auditu ve vybraných odvětvích (ve veřejném 
sektoru a v bankách). Součástí publikace jsou přílohy, které obsahují vzorové dokumenty smluv, 
ověřovacích dopisů a auditorských zpráv. - Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze. 
- ISBN: 978-80-245-2018-6 (brož.) 
 
27874 
Zuzana Černá 
Praktický průvodce českými účetními výkazy v anglickém jazyce, aneb, Překlad z češtiny do 
angličtiny = Balance sheet profit and loss statement receivables assets liabilities 
Brno : Zuzana’Shop, 2014, 266 s. 
Anglická terminologie, která se používá k tvorbě finančních výkazů, její výklad a sestavené účetní 
výkazy v anglickém i českém jazyce (rozvaha, výkazy zisku a ztráty, vzory některých dalších 
finančních výkazů a vzory některých dalších běžně užívaných dokumentů). Na konci každé sekce jsou 
k dispozici i opakovací cvičení k tématu. - Převážně souběžný anglický text. - ISBN: 978-80-905621-
0-3 (brož.) 
 
27870 
Dagmar Halabrinová 
Praktický průvodce fakturací, aneb, Jak správně vystavovat faktury a další doklady : faktura - 
daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, opravný daňový doklad, prodejka, paragon 
Brno : Aprofitail Czech Republic, 2014, 229 s. : formuláře 
Výklad základních pojmů a postupů při vystavování faktur a dalších dokladů a související 
problematika, např. podnikání fyzické a právnické osoby, plátci a neplátci DPH, náležitosti daňových 
dokladů a faktur, oběh účetních dokladů, DPH a její sazby a koeficienty, den uskutečnění zdanitelného 
plnění, obchodování se zahraničím a fakturace v cizí měně, penalizační faktury, opravné daňové 
doklady, přefakturace a fakturace v oblasti stavebnictví. V příručce jsou vysvětleny nejčastější situace, 
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se kterými se lze při vystavování dokladů setkat. - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-
905622-0-2 (brož.) 

Veřejná správa 

27896 
Dušan Hendrych a kolektiv 
Správní věda : teorie veřejné správy 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 242 s. 
Vysokoškolská učebnice systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy. Obsahuje výklad   
v těchto kapitolách: Správa a její klasifikace; Historie studia veřejné správy; Vymezení správní vědy; 
Dobrá správa a její organizační předpoklady; Činnost veřejné správy; Organizační výstavba; 
Pracovníci ve veřejné správě; Kontrola veřejné správy; Hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost 
je věnována transformaci a reformě české veřejné správy. Učebnice je doplněná o kapitolu o moderních 
metodách řízení ve státní správě a o přehled základních evropských modelů veřejné správy. -              
4. aktualiz. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7478-561-0 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

27869 
Ministerstvo financí ; předkládá Andrej Babiš 
Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 : pro jednání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2014 (září), 12 částí : tab. 
Dokumentace se skládá z návrhu Střednědobého výdajového rámce na léta 2016 a 2017, vládního 
návrhu Zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015 a Střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na 
léta 2016 a 2017. Dále jsou součástí materiálu části označené A-H: Část A: Makroekonomický rámec 
na rok 2015; Část B: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015; Část C: Tabulková 
část; Část D: Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví; Část E: 
Struktura výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle 
kapitol státního rozpočtu část 1 a část 2; Část F: Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv 
a pasiv; Část G: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních 
rad regionů soudržnosti; Část H: Hospodaření veřejných rozpočtů. - Čj. MF-45 931/2014/11. - (brož.) 
 
27823 
edited by Hansjörg Blöchliger 
Fiscal federalism 2014 : making decentralisation work 
Fiskální federalismus v r. 2014 : jak zajistit fungování decentralizace 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 133 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace shrnuje hlavní charakteristické problémy fiskálního federalismu, které se objevily v posledních 
několika letech, kdy byly státní a místní správy vystaveny hospodářské a finanční krizi. Dokumentuje 
postup fiskální konsolidace na úrovni územních samospráv (sub-central government level) do r. 2012 
a přináší odhady dalších konsolidačních opatření zajišťujících návrat k rozumné míře veřejného 
zadlužení. Poukazuje na fakt, že správně nastavená fiskální pravidla územních samospráv pomohou 
zlepšit stav veřejných financí; na důležitost daňové soutěže mezi územními samosprávami; a na 
pozitivní spojení mezi decentralizací a růstem HDP na hlavu. Rozebírá fiskální vyrovnávání a změny 
v oblasti fiskálních vztahů mezi různými stupni státní správy v meziúrovňovém fiskálním rámci. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-20456-0 (brož.) 
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Ostatní 

27872 
Antonie Doležalová 
Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé : právní postavení a sociální funkce nadací v českých 
zemích a v Československu od jejich vzniku do současnosti 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, 125 s. 
Studie se zabývá právním a ekonomickým ukotvením nadací v českých zemích od jejich vzniku do 
současnosti, jejich typologií, osobami mecenášů a jejich motivací a způsoby činností nadací. V úvodní 
kapitole je vyložen záměr studie, zvolené metody a pracovní postup. Další kapitoly se zabývají 
analýzou vývoje pojmu filantropie a jejími kořeny (přístup křesťanství aj.), institucionálními 
podmínkami pro rozvoj mecenášství v Čechách a v Československu (do roku 1918, v letech 1918 až 
1951 a po roce 1989), typologií působících nadací, filantropií v Čechách a osobností mecenáše Josefa 
Hlávky. Následují příklady fungování dobových nadací, podrobněji je vysvětlena činnost dvou nadací, 
a to hraběte Straky a Antonína Švehly. - ISBN: 978-80-86729-97-8 (brož.) 
 
27868 
Pavel Šíma, Marcela Králiková a kolektiv 
Volební kampaně 2013 : strategie, osobnosti, rozpočty : devět největších kampaní pod drobnohledem : 
český politický marketing, jak jste ho ještě nepoznali 
Brno : Barrister & Principal, 2014, 237 s., [30] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty + 1 plakát (složený) 
Autoři rozebírají 9 nejdůležitějších politických kampaní ve volbách 2013 v ČR z marketingového 
hlediska. Analyzují jednotlivé marketingové postupy a nástroje používané napříč stranami a hnutími a 
odhalují know-how současného českého politického marketingu. O podobách a odlišnostech 
jednotlivých kampaní pojednává první část knihy. Popisuje strategie, segmentaci a cílení, témata, roli 
lídrů, úlohu agentur, finanční stránku kampaně a jednotlivé metody politického marketingu (kontaktní 
kampaně, videospoty, public relations, sociální sítě aj.). Druhá část knihy podává ucelený pohled na 
kampaně jednotlivých stran (situaci, s kterou šla strana do voleb, strategii, cílení, tým, rozpočet, 
pravomoci) a popisuje nejdůležitější momenty kampaně. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7485-026-4 (brož.) 
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