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Vážení čtenáři, 
 

předkládáme Vám červencové a srpnové dvojčíslo 
dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE. 
Přináší informace o nejnovějších odborných článcích, knihách 
a jiných informačních zdrojích, vztahujících se k problematice 
Ministerstva financí a jeho resortu.  

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných 
časopisů podchycena témata např. novelizace zákona o daních 
z příjmů, nový zákon o kontrole, směrnice EK o systémech 
pojištění vkladů, zadávání veřejných zakázek, vzdělávání 
zaměstnanců ve státní správě, změny oceňování nemovitostí 
v novém občanském zákoníku, stínové bankovnictví, podíl 
sociálních výdajů na HDP v zemích EU, připravovaná 
novelizace zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, dopad 
změn v oblasti DPH na chování spotřebitelů a otázka 
ustanovení nezávislého fiskálního orgánu. 

Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného 
tisku vybrali články věnované boji s daňovými úniky, cloud-
computingu ve veřejných správách, návrhu zákona o zavedení 
trestněprávní odpovědnosti podniků, nehospodárnosti PPP 
projektů a vedlejším účinkům nestandardních monetárních 
operací Eurosystému prováděných v době finanční krize. 

Z anglického tisku jsme zařadili např.  články na téma 
uhlíková daň, úhrady za poskytování zdravotní péče v USA, 
faktura v celním právu EU a legislativě o DPH, dopady krize 
na evropský trh práce, rizika držení virtuálních měn finančními 
institucemi a úloha veřejného sektoru v přizpůsobování se 
klimatickým změnám. 

Ve francouzštině jsou články na téma hazardní hry ve 
Francii, hranice deficitu veřejných financí a přemisťování sídel 
firem z důvodu daňové optimalizace.  

Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný 
boji s lichvou.  

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj 
proti vyhýbání se dani: aktuální aktivity v mezinárodním měřítku.  

Věříme, že Vás naše informace o nových knihách a 
odborných článcích zaujmou. Rádi Vám zajistíme plné texty 
článků i Vámi vybrané knihy. 

 

Mgr. J. Benda 
vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY     
 
Z produkce Ministerstva financí 

Makroekonomická predikce - červenec 2014 
Makroekonomická predikce je zpracovávána se 
čtvrtletní periodicitou v  odboru Finanční politika 
MF ČR. Je publikována zpravidla v druhé polovině 
prvního měsíce každého čtvrtletí. Je dostupná na 
adrese: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/ 
makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-predikce-
cervenec-2014-18509 
 
Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - 
červen 2014 
Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia, 
která přináší základní údaje o parametrech portfolia 
státních závazků a o parametrech portfolia státních 
finančních aktiv, je dostupná na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/rizeni-statniho- 
dluhu/publikace-a-prezentace/dluhove-portfolio-ctvrtletni-
informace/2014/ctvrtletni-informace-o-rizeni-dluhoveho-18369 
 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring se tentokrát věnuje 
tématu: 
 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). 
 
Monitoring byl zpracován z tištěných médií, televize, 
rozhlasu a internetových serverů a naleznete jej 
včetně archivu v sekci Monitoring médií na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
Sektorové analýzy 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
je k dispozici nová sektorová analýza firmy Bisnode:  

Hutnictví a slévárenství: 
http://portaro.mfcr.cz/Portaro/documents/98702 
 
Všechny dosud vydané analýzy v roce 2014: 
http://knihovna.mfcr.cz/bisnode2014.html 
 
Archiv sektorových analýz z let 2009 – 2013: 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila do svého 
knihovního fondu tyto publikace: 
 
27605/1028 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Státní odborný 
dozor nad bezpečností práce: redakční uzávěrka  
22. 4. 2014 
  
27605/1026 
Informace, informatika, eGovernment: redakční 
uzávěrka 1. 4. 2014 
 

27605/1029 
Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, 
obecní policie: redakční uzávěrka 1. 5. 2014 
  
27605/1030 
Ochrana spotřebitele: zákon o ochraně 
spotřebitele, Česká obchodní inspekce, technické 
požadavky na výrobky, zákon o potravinách, 
obecná bezpečnost výrobků, odpovědnost za 
škodu způsobenou vadou výrobku: redakční 
uzávěrka 5. 5. 2014 
  
27605/1033 
Poplatky: správní, soudní, místní, ostatní: 
redakční uzávěrka 19. 5. 2014 
  
27605/1032 
Správní řád, soudní řád správní. Přestupky: 
redakční uzávěrka 12. 5. 2014 
  
Odborná knihovna a změny v organizační 
struktuře Ministerstva financí 
 
Od 1.7.2014 došlo ke sloučení oddělení 3003 
Finanční a ekonomické informace  a oddělení 
3001 Příprava a vzdělávání. Vedoucím nově 
vzniklého oddělení 3001 Vzdělávání a 
informační podpora (jehož součástí je Odborná 
knihovna MF) byl jmenován Ing. Štěpán Kováč 
a jeho zástupcem pro oblast informační 
podpory je Mgr. Jiří Benda. 
 
Odbornou knihovnu Ministerstva financí nově 
vede Mgr. Jiří Benda a zastupuje ho Mgr. Jiří 
Machonský. 
 
Služby poskytované Odbornou knihovnou 
zůstávají zachované, zaměstnance lze i nadále 
kontaktovat e-mailem: knihovna@mfcr.cz, nebo 
telefonicky: 257 042 588. 
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Téma měsíce: Boj proti vyhýbání se dani: aktuální aktivity v mezinárodním 
měřítku 

Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3003, Finanční a ekonomické informace 

 
Červnové „Téma měsíce“ bylo věnováno vyhýbání se dani z pohledu společenské odpovědnosti firem. 
V tomto čísle se budeme zabývat aktuálními otázkami, které se v souvislosti s vyhýbáním se dani 
objevují v tisku, zejména bude uveden přehled vybraných aktivit zaměřených proti vyhýbání se dani 
ze strany velkých (celosvětově působících) firem. 

Významným krokem Evropské unie v této oblasti je chystané omezení tzv. hybridních úvěrů mezi 
mateřskými a dceřinými společnostmi, které je popsáno v článku EU: Global firms face tax squeeze 
under new rules1. Ve druhé polovině června se shodli zástupci členských zemí na zasedání Rady 
ministrů financí a hospodářství zemí EU na novele Směrnice o společném systému zdanění 
mateřských a dceřiných společností2. Ta byla původně vytvořena s cílem zabránit dvojímu zdanění 
firem, které působí ve více členských státech zároveň. Mnohé společnosti však využívaly legislativní 
mezery, která jim umožňovala vyhýbat se zdanění pomocí přesouvání zisku do dceřiných společností 
sídlících v jiném členském státě s jinými pravidly. Novelou směrnice by mělo dojít ke změně: pokud 
je půjčka daňově odpočitatelná v členském státě, kde sídlí dceřiná společnost, bude půjčka zdaněna 
v zemi mateřské společnosti. Evropská unie očekává, že by opatření mělo přinést do národních 
pokladen miliardy eur. Dále by také mělo zmírnit dopady krize eurozóny, snížit nerovnosti v daňové 
oblasti mezi státy s vysokými daněmi (Německo, Francie) a nízkými daněmi (Irsko, Lucembursko, 
Nizozemí) a v neposlední řadě za opatřením také stojí snaha zapůsobit na voliče. Členské státy by 
měly směrnici implementovat do konce roku 2015.  

Na počátku června Evropská komise oznámila, že prověří daňové dohody několika velkých firem 
uzavřených s některými členskými státy, konkrétně dohodu firmy Apple s Irskem, Starbucks 
s Nizozemím a společnosti Fiat Finance and Trade s Lucemburskem. Jak uvádí autoři článku EU to 
probe Apple’s Irish tax affairs3, pokud by Komise objevila důkazy nelegální podpory firem ze 
strany členských států, mohla by vyžadovat od firem kompenzaci ušlých příjmů. V minulosti však      
u obdobných případů ke kompenzacím nedošlo, neboť se od zúčastněných firem neočekávalo, že si 
byly vědomy ilegální povahy těchto podpor. Tématu se dále věnuje článek EU Launches 
Investigation Into Apple, Starbucks & Fiat Tax Deals: More to Follow?4. V něm jsou zmíněny 
reakce firem Starbucks a Apple – obě firmy tvrdí, že se nedopustily ničeho špatného. Starbucks uváděl 
totéž již před dvěma lety, kdy se zjistilo, že firma platí ve Velké Británii velmi nízké daně a že většinu 
daní platí právě v Nizozemí. Tehdy firma pod tlakem slíbila, že své chování změní. 

Problematikou nadměrné daňové optimalizace ze strany společností působících ve více státech se 
zabývá také Mezinárodní měnový fond. MMF vydal na konci minulého měsíce zprávu s názvem 
Spillovers in international corporate taxation5. Zpráva zkoumá povahu a rozsah „efektu přelévání“ 
(negativních externalit) v oblasti zdanění firem – vliv pravidel a postupů určité země na jiné země. 

                                                      
1 EU: Global firms face tax squeeze under new rules. Oxford Analytica Daily Brief Service [online]. Jun 24, 2014 
[cit. 2014-07-15]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
2 Tzv. dividendová směrnice 
3 OLIVIER, Christian et al. EU to probe Apple’s Irish tax affairs. In: FT.com [online]. June 10, 2014, 8:34 pm 
[cit. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b3a9c9ec-f0cf-11e3-8f3d-
00144feabdc0.html#axzz36xov9A28 
4 PHILLIPS ERB, Kelly. EU Launches Investigation Into Apple, Starbucks & Fiat Tax Deals: In: 
Forbes.com [online]. 6/12/2014, 11:18 am [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: 
http://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2014/06/12/eu-launches-investigation-into-apple-starbucks-fiat-tax-
deals-more-to-follow/2/ 
5 INTERNATIONAL MONETARY FUND. IMF policy paper: spillovers in international corporate taxation 
[online]. Washington: International Monetary Fund, 2014 [cit. 2014-07-15]. Dostupné v PDF z: 
www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf 
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Podle MMF může mít vyhýbání se dani neblahý vliv zejména na rozvojové země. Institucionální 
rámec je v současnosti příliš slabý na nápravu situace. Současné principy zdaňování, fungující na 
základě sídla společnosti a zdroje příjmů, se podle MMF v době globalizace stávají „stále více 
křehkými, až dokonce bezvýznamnými“. Mezi doporučeními se objevuje také poměrně radikální 
návrh – přechod na princip země určení (destination basis), což by znamenalo vyloučení exportů ze 
základu daně a nemožnost uplatnit odpočet na dovozy. V nejjednodušší podobě by pak byla daň 
vybírána na základě peněžních toků (cash flow), nebylo by možné uplatnit odpočet na úroky či jiné 
finanční náklady.  

V loňském roce začala problematiku zneužívání daňové optimalizace intenzivněji řešit také Austrálie, 
jak uvádí v článku Australia targets tax avoidance by multinational tech groups6 z května 
letošního roku Jamie Smyth. Název článku napovídá, že se Austrálie zaměřila především na 
mezinárodní technologické společnosti. Ty ročně Austrálii připraví o daňové příjmy v celkové výši 
miliardy australských dolarů. Austrálie navázala v této oblasti spolupráci s pěti dalšími státy. Projekt 
je založený na sdílení informací, poznatků a zkušeností. Země doufá, že se spolupráce bude dále 
rozšiřovat a stane se standardem napříč státy i odvětvími. Austrálie v současnosti předsedá zemím 
skupiny G20 a z této pozice se snaží o koordinaci snah jednotlivých států v boji proti vyhýbání se dani 
na základě plánu OECD. Projekt byl dále diskutován na květnovém daňovém sympóziu v Tokiu.  

Jak již bylo zmíněno, v současné době se do projektu rozhodlo zapojit šest států včetně Austrálie. 
Zatím však není zřejmé, o které země přesně jde. Na základě článku U. S. Ready to Join Six-Nation 
Tax Alliance; Members Will Share Information to Fight Corporate Tax Avoidance7 některé země 
svou účast na projektu váhají potvrdit. Obávají se, že by nadnárodní společnosti mohly začít 
zpochybňovat legálnost výměny informací mezi jednotlivými státy. V současnosti je jisté, že se 
projektu účastní Austrálie, dále Spojené státy (ty se připojily právě po sympóziu), Čína, Japonsko a 
Velká Británie. Spekuluje se, že by šestým členem mohla být Francie či Německo. 

Australská vláda dále podle článku FED: Hockey aiming to tighten tax loophole8 plánuje další 
legislativní opatření: na základě omezení tzv. pravidla nízké kapitalizace (thin capitalisation rule) by 
měla být snížena možná výše dluhů, které mezinárodní firmy v Austrálii vykazují na svých účtech      
v poměru k vlastnímu kapitálu ze současných 75 % na 60 %. Změny se snažila prosadit předchozí 
vláda již v loňském roce, ale nepodařilo se je uzákonit. To se také stalo předmětem kritiky ze strany 
australské opozice. Ta například tvrdí, že částka, kterou nynější vláda plánuje opatřením získat, je 
nereálná. Účinky opatření již byly zohledněny v dřívějších předpovědích, není tedy možné je 
započítávat znovu. Lídr australské opozice Bill Shorten se v článku FED: Govt tax crackdown 
"watered down"9 vyjadřuje, že jde pouze o „kamufláž na voliče“. Významnost současných snah 
Austrálie v oblasti boje proti vyhýbání se placení daní nicméně nelze popírat. 

V článku byly představeny aktuální snahy vyspělých států a mezinárodních sdružení zaměřené proti 
vyhýbání se daňové povinnosti ze strany velkých firem. Základní myšlenkou, ze které tato úsilí 
vycházejí, je snaha o nastolení vyššího stupně rovnosti. Mnohé státy se v důsledku finanční krize 
potýkají s nedostatkem prostředků, v důsledku čehož zavádějí řadu úsporných opatření dopadajících 
na obyvatele daných zemí. V porovnání s tím se aktivity mezinárodních firem jeví jako nespravedlivé 
(ač nejsou přímo nelegální). Snahy omezovat vyhýbání se dani jsou tedy logické – měly by přinést do 
rozpočtů dodatečné prostředky a zároveň napomoci tomu, aby daňové břemeno dopadalo na veškeré 
subjekty tak, jak bylo původně zamýšleno. Lze očekávat, že v budoucnu budou takové aktivity dále přibývat. 

                                                      
6 SMYTH, Jamie. Australia targets tax avoidance by multinational tech groups. In: FT.com [online]. May 5, 
2014, 11:12 am [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/acf60e02-d42e-11e3-a122-
00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz36xov9A28 
7 TAYLOR, Rob. U.S. Ready to Join Six-Nation Tax Alliance; Members Will Share Information to Fight 
Corporate Tax Avoidance. Wall Street Journal [online]. 09 May 2014 [cit. 2014-07-10]. Dostupné komerčně ze 
systému Proquest. 
8 BRINDSDEN, Colly. FED: Hockey aiming to tighten tax loophole. AAP General News Wire [online]. Jul 3, 
2014 [cit. 2014-07-10]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
9 FED: Govt tax crackdown "watered down". AAP General News Wire [online]. Jul 4, 2014 [cit. 2014-07-10]. 
Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
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Daně 

Marcel G.H. Schaper 
30 years of direct tax litigation before the Court of Justice of the European Union : an empirical survey 
30 let soudních sporů týkajících se přimých daní před Soudním dvorem Evropské unie : 
empirický přehled 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 4-5, p. 236-249 
Článek přináší empirický přehled případů řešených Soudním dvorem EU v oblasti přímého zdanění od 
r. 1983 do r. 2013. Systematická retrospektiva využívá souhrnná metadata o všech 267 případech, 
které byly za těchto 30 let projednávány před ESD. - Pozn. 
 
Roman Landgráf 
Aktuální výzvy pro doktrínu v daňovém právu 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 3, s. 13-17 
Pohled specialisty na problémové okruhy českého daňového práva; daňové právo jako součást 
finančního práva, ústavněprávní základy daňového práva. Systém finančního (daňového) práva           
v zahraničí, finanční právo a finanční věda. Komparativní pohled na daňové právo, vliv daňového 
práva USA. Význam posilování kvality a šíře české doktríny v oblasti daňového práva, podmínky       
k zachování legality daňových zákonů (zásada právní jistoty a předvídatelnosti), požadavek 
součinnosti právní doktríny při rozhodování soudů (účast na výkladu daňového práva) a další 
doporučení. - Pozn. 
 
Sabine Kanduth-Kristen, Sarah Gregori and Ernst Komarek 
Amendments to group taxation regime 
Změny v režimu zdanění skupin 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 6, p. 261-263 
Novelizace daňového zákona pro r. 2014 zahrnuje významné změny v režimu zdanění skupin              
v Rakousku. Autor příspěvku komentuje tyto změny (např. rámec zdanění skupin, využívání 
zahraničních ztrát, znehodnocování goodwillu) a rozebírá jejich důsledky pro existující daňové 
skupiny. - Pozn. 
 
Jürgen Plenker 
Arbeitslohn, steuerfreier Arbeitslohn und Sachbezugsbewertung: Beabsichtigte Änderungen 
durch die LStR 2015 
Pracovní mzda, nezdanitelná pracovní mzda a ocenění nepeněžitých požitků: zamýšlené změny   
z titulu směrnice k dani ze mzdy pro rok 2015 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 19, S. 1037-1045 
Změny v důsledku pozměňovací směrnice k dani ze mzdy v Německu vyplývají z nových zákonných 
úprav, judikátů Spolkového finančního dvora i správních rozhodnutí; dopad představených změn, 
které jsou komentovány a doplněny příklady, je hodnocen jako v zásadě neutrální (nezatěžuje ani 
nezvýhodňuje zaměstnance ani zaměstnavatele). - Pozn. -- Tématu se věnuje i příspěvek v DB, č. 20    
z 16.5.2014, s. 1103-1108. 
 
Vanessa Houlder, Christian Oliver and Vincent Boland 
Brussels probe shines spotlight on national tax authorities 
Vyšetřování ze strany Bruselu se zaměřuje na národní daňové úřady 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38569 (12.6.2014), p. 2 
Vyšetřováním tří zemí EU (Irska, Nizozemska a Lucemburska) ohledně daňových úlev pro společnosti 
Apple, Starbucks a Fiat Finance and Trade eskaluje kampaň Bruselu proti daňovým únikům, která se 
zaměřuje na kontrolu úlohy vlád v možná nezákonných programech. Evropská komise bude zkoumat, 
zda nedošlo k porušení pravidel o poskytování státní pomoci, která mají zabránit nekalé soutěži v EU.  
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Petr Janský 
Consumer demand system estimation and value added tax reforms in the Czech Republic 
Systém odhadu spotřebitelské poptávky a změny DPH v České republice 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 3, p. 246-273 
Autor zkoumá dopady nedávných změn v oblasti DPH v ČR na mikroekonomické chování 
spotřebitelů. Hodnotí reakci spotřebitelů na změny cen prostřednictvím odhadů elasticit modelu 
QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System - spotřebitelský poptávkový model kvadratického 
téměř dokonalého poptávkového systému). Simulace jsou založeny na datech o historickém 
spotřebním chování českých domácností a na cenových datech z Českého statistického úřadu za 
období 2001-2011. Odvozené cenové a příjmové elasticity jsou použity k odhadu dopadu změn sazeb 
DPH v období 2011-2013 na poptávku domácností a na veřejné příjmy. - Pozn. 
 
Otakar Machala 
Daňové výdaje na vzdělávání zaměstnanců a podpora vzdělávání v zákoně o daních z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 6, s. 3-8 
Daňové hledisko podpory růstu vzdělanosti; daňová účinnost vzdělávání vlastních zaměstnanců (na 
straně zaměstnance a zaměstnavatele), motivační příspěvek a jeho daňová uznatelnost, praktický 
výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů. Zdanění příjmů žáků a studentů z praktického 
vyučování. Podpora realizace odborného vzdělávání. Obecná pravidla uplatnění odpočtu, odpočet na 
podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání. Podmínky a limitace odpočtu. (Ne)výhodnost 
dotací. Daňové přiznání, odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka či studenta, období 
uplatnění odpočtu a souběh s jinými odpočty od základu daně. Příklady. -- K tématu viz též DHK,      
č. 13 ze 2. července 2014, s. 31-32. 
 
Philippe Neefs, Antonin Gourgue 
Délocalisation, l'hydre fiscale? 
Delokalizace, daňová hydra? 
Problemes économiques, No. 3091 (2014), p. 52-57 
Článek se týká problematiky přemisťování sídel firem z důvodu daňové optimalizace. K tomuto jevu 
dochází v poslední době stále častěji. Přemisťování z daňových důvodů je škodlivé proto, že vede ke 
snižování základu daně v určitých státech a k poškození obchodu a investic. V článku jsou zmiňována 
také opatření přijatá OECD a Radou ECOFIN. - Pozn. 
 
Václav Benda 
DPH u manka, škod a reklamací 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 11, s. 20-24 
Praktické postupy uplatnění DPH při zjištění manka/škody a při reklamaci vadného zboží/služby. 
Zjištění manka, manko jako zdanitelné plnění, manko bez zdanitelného plnění, zjištění vady. 
 
Christian Sterzinger 
Ermäßigter Steuersatz für Integrationsprojekte und Werkstätten für behinderte Menschen 
Snížená daňová sazba u integračních projektů a dílen pro postižené osoby 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 63, (2014) Nr. 10, S. 381-388 
K systematice poskytování podpory integračních projektů a dílen pro postižené občany v Německu 
formou daňové úlevy, zásady a podmínky zvýhodnění, účelové podniky. (Omezení) deformace 
soutěže ze strany (daňově zvýhodněných) účelových podniků a také přípustnost aplikace snížené 
sazby pro dobročinné podniky z pohledu komunitárního práva (čl. 98 Systémové směrnice o DPH). - 
Pozn. 
 
Bob Michel and Pieter Van Den Berghe 
Fairly odd: Belgium's new fairness tax 
Zvláštní spravedlnost: nová belgická "spravedlivá daň" 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 6, p. 223-234 
V r. 2013 byla v Belgii zavedena nová daň nazvaná "fairness tax" ("spravedlivá daň"), která spočívá    
v samostatném daňovém výměru ve výši 5,15 % uvaleném na rozdělování výnosů belgických 
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společností nebo poboček, které nedosáhly zdanitelného zisku z důvodu kompenzace předchozích ztrát 
nebo odečtení úroků. V článku jsou diskutovány technické aspekty daně, stránka daňové politiky při 
navrhování daně (potlačení neomezeného převádění daňových ztrát - CFTL, omezení spekulativního 
odečítání úroků - NID) a také kompatibilita s právem EU a belgickými daňovými smlouvami. - Pozn. 
 
Martina Matejová 
FATCA přispěje k boji proti daňovým únikům 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 5, s. 24-25 
Automatická výměna (daňových) informací o účtech v boji s daňovými úniky, komentář k významu 
dohody FATCA mezi ČR a USA. Relevantní subjekty s povinností shromažďování informací o účtech. 
Schéma časového harmonogramu dohody FATCA a jejího zavádění do českého právního systému. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
FATCA: dohoda mezi Českou republikou a USA ve finální fázi 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 2, s. 30-32 
Článek se věnuje postupu implementace Dohody FATCA v ČR. Autor informuje o odsouhlasení 
Dohody mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a             
s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) a o přípravě zákona, kterým se mění některé zákony              
v souvislosti s Dohodou FATCA. Dále shrnuje přínosy Dohody FATCA pro ČR a její dopady na 
oblast českého pojišťovnictví (resp. oblast pojistných produktů životního pojištění). - Pozn. -- 
Tematicky navazuje na článek v čas. Pojistný obzor č. 4/2012, s. 6-7. 
 
Patrick Harteveld 
Fiscal monitoring of assets and properties held abroad by Italian resident individuals, non-
commercial entities, simple partnerships and similar entities 
Fiskální monitorování aktiv a majetku drženého v zahraničí italskými občany, neziskovými 
subjekty a dalšími společnostmi 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 6, p. 240-249 
Itálie nedávno uzákonila významné změny fiskálních monitorovacích pravidel pro aktiva a majetek 
držený v zahraničí některými italskými daňovými poplatníky. V příspěvku jsou stručně představeny 
novinky v pravidlech a autoři zároveň posuzují jejich kompatibilitu s právem EU. Porovnávají také 
současný vývoj fiskálních monitorovacích pravidel ve srovnání s výměnou informací mezi různými 
daňovými jurisdikcemi (v rámci EU i mimo ni). - Pozn. 
 
Dora Benedek ... [et al.] 
Foreign aid and revenue: still a crowding-out effect? 
Zahraniční pomoc a příjmy: stále funguje efekt vytěsňování? 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 1, p. 67-96 
Empirická analýza poměru mezi zahraniční pomocí rozvojovým zemím a domácími daňovými příjmy 
za použití nejnovějších komplexních údajů ze 118 zemí v období 1980-2009. Výsledky podporují 
dřívější zjištění o negativním spojení mezi čistou oficiální rozvojovou pomocí (ODA) a domácími 
daňovými příjmy, ale tento vztah oslabují snahy mnoha zemí o vyšší mobilizaci domácích výnosů. 
Záleží také na skladbě oficiální rozvojové pomoci - granty jsou spojovány s nižšími daňovými příjmy, 
zatímco půjčky nikoliv. Analýza disagregovaných údajů o daních ukázala, že vztah mezi ODA granty 
a určitými typy daní (DPH, daně z příjmu, spotřební daně) je také negativní, s výjimkou v případě 
zdanění zahraničního obchodu. Zahraniční pomoc má výrazně negativní dopad na poměr domácích 
daňových příjmů k HDP v nízkopříjmových zemích a v zemích s relativně slabými institucemi. - Pozn. 
 
William N. Evans, Craig L. Garthwaite 
Giving mom a break : the impact of higher EITC payments on maternal health 
Dejme matkám pauzu : vliv zvýšení EITC na zdraví matek 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 258-290 
Autoři zkoumají vliv EITC (daňový kredit k příjmu) na zdraví žen s dětmi s předpokladem, že lidé 
nacházející se v ekonomicky horším postavení jsou častěji vystaveni stresu, což se může negativně 
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projevit na jejich zdraví. Daňový kredit k příjmu zvýhodňuje na základě zákona "OBRA93" (Omnibus 
Budget Reconciliation Act) zejména rodiny se dvěma a více dětmi. Autoři došli k závěru, že zvýšení 
finančních příspěvků u těchto rodin zvýšilo pravděpodobnost dobrého zdravotního stavu v porovnání   
s rodinami s jedním dítětem. - Pozn. 
 
Axel Schrinner 
Gute Geschäfte mit reuigen Sündern 
Dobré obchody s kajícnými daňovými hříšníky 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 94 (16.5.2014), S. 13 
Pro ministry financí státu a zemí Německa se příjmy z tzv. sebeudání (Selbstanzeige) staly pevnou 
veličinou rozpočtů. Bezpodmínečný trest vězení uložený v případu Hoeneß totiž definitivně přesvědčil 
ostatní daňové hříšníky, že daňový únik nebude tolerován jako více či méně významný přestupek. 
Stručně je představena bilance příjmů z titulu Selbstanzeige, jichž bylo po celém Německu za            
1. čtvrtletí odevzdáno cca 12 800 (s průměrnou hodnotou 33 500 eur). Od roku 2015 má být režim 
sebeudání zpřísněn - trestní úroky, které ještě letos nabíhají od částky 50 000 eur, se zvýší a budou 
uplatňovány už od částky 25 000 eur. 
 
Zdeněk Morávek 
Identifikované osoby v DPH a neziskové subjekty 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 12, s. 9-13 
DPH, problematika identifikovaných osob ve vztahu k neziskovým subjektům. Neziskový subjekt jako 
identifikovaná osoba, osoby povinné k dani, právnické osoby nepovinné k dani. Identifikovaná osoba 
ve vazbě na: pořízení zboží z EU, nového dopravního prostředku a zboží podléhající spotřební dani, 
zboží s instalací nebo montáží, přijetí služby, poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko. 
Přihláška k registraci, povinnost podat daňové přiznání, souhrnné hlášení. Příklady. 
 
Lubomír Kučera 
Insolvenční řízení z pohledu celního úřadu jako správce daně 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 3, s. 2-6 
K činnostem a postupu celního úřadu jako správce daně v rámci insolvenčního řízení, celní úřad jako 
obecný správce daně podle správního řádu a přihlašování peněžitých plnění v rámci dělené správy, 
podmínky započtení přeplatků. Ukončení insolvenčního řízení, insolvenční řízení a povolovací řízení 
podle zákona o spotřebních daních, insolvenční řízení a zajištění zboží. - Pozn. 
 
Harry Huizinga, Johannes Voget, Wolf Wagner 
International taxation and cross-border banking 
Mezinárodní zdanění a přeshraniční bankovnictví 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 94-125 
Banky se zahraničním vlastnictvím bývají často vystaveny dvojímu zdanění, což je vzhledem              
k domácím bankám staví do nevýhodné pozice. Autoři zkoumají, jak mezinárodní zdanění bank 
ovlivní jejich úrokové marže a ziskovost před zdaněním a dále, jak ovlivní přímé zahraniční investice. 
Na základě empirické analýzy autoři zjišťují, že dvojí zdanění bank se zahraničním vlastnictvím 
snižuje přímé zahraniční investice v bankovním sektoru a že často také zvyšuje úrokové marže. 
Výskyt dvojího zdanění má poté dopad na klienty v zemi, kde má banka pobočku. - Pozn. 
 
Milan Skála 
Inženýrské sítě a daně 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 7-8, s. 2-7 
Obsah pojmu inženýrské sítě (IS) pro daňové účely vč. ukázek systému IS, součásti IS, IS jako věci 
nemovité. Účtování IS. Daňový režim IS; DPH, daň z nabytí věcí. Vysvětlení k podobným příp. 
zaměňovaným pojmům (liniové stavby, technická infrastruktura, produktovody). - Pozn. 
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Pavel Všetečka 
K pravomoci správce daně ve věci dosud neukončených řízení o žádostech o prominutí daně dle 
§ 55a ZSDP 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 12, s. 17-22 
Institut prominutí daně (změny); generální prominutí daně z titulu daňového řádu, k jednotlivým 
možnostem správce daně individuálně prominout daň (tj. z titulu jiných zákonů než daňový řád). 
Posuzování žádostí o prominutí daně podaných před/po 31.12.2010, prominutí příslušenství daně. 
Subjekty kompetentní k prominutí daně. Judikáty. 
 
Petr Kout 
Komplikace s obratem 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 7-8, s. 25-28 
Povinnost k DPH, problematika správnosti posouzení obratu a vznik případných následných 
registračních povinností. Plátce DPH, osoba povinná k dani. Obrat, úplata, dlouhodobý majetek, 
položky vyňaté z předmětu daně, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, uskutečněné plnění, 
soustavný nájem, obrat a společnost, zdaňovací období, zrušení registrace plátce. Příklady. 
 
Alessandro Balestrino 
Large taxes, status goods, and piracy 
Velké daně, statusové zboží a pirátství 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 1, p. 97-115 
Autor modelovým způsobem zkoumá různé formy zdanění a jeho optimální nastavení v případě 
statusového módního zboží za předpokladu, že toto zboží je luxusní komoditou, která může být 
padělána. Studie přináší nový pohled na problematiku, jelikož se autor zabývá zároveň zdaněním za 
přítomnosti černého trhu a výrobou a marketingem ilegálních kopií (pirátstvím). Vypořádává se           
s otázkou, zda existence pirátského statusového zboží ovlivňuje efektivnost daňového systému, 
zejména s ohledem na jeho výkonnost a spravedlnost. - Pozn. 
 
Petr Gola 
Na stát pracují Evropané i půl roku 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 7-8, s. 45-46 
Den daňové svobody v EU v roce 2013; význam jednoduché daňové agendy, stanovení dne daňové 
svobody, příklady výše mimo/evropské základní sazby. Stanovení dne daňové svobody v ČR. 
 
Vojtěch Blažek 
Největší dlužníci DPH v Česku 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 111 (10.6.2014), s. 1 a 6 
K seznamu největších firem-dlužníků DPH vypracovanému Nejvyšším kontrolním úřadem. Problém 
nevymahatelnosti v jednotlivých případech. Očekávaná reakce na daňové podvody a úniky ze strany 
státu prostřednictvím skupiny Kobra. -- Viz pokračování pod názvem Důvěrný seznam dlužníků DPH: 
od Donu po Seychely na s. 6. 
 
Jiří Vychopeň 
Obrat pro účely zákona o DPH od 1.1.2014 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 6, s. 14-18 
Kritéria vymezení obratu pro účely zákona o DPH; definice obratu, pojem úplata, úplaty nezahrnované 
do obratu, bezúplatné plnění, osoba povinná k dani, ekonomická činnost. Zjišťování výše obratu pro 
účely zákona o DPH. Vznik plátce a povinná registrace k DPH při překročení stanoveného limitu 
obratu. Zjišťování obratu podle zákona o DPH u společníků společnosti. Změna zdaňovacího období 
plátce podle výše dosaženého obratu. Obrat jako kritérium pro vznik elektronické formy podání          
u plátců, kteří jsou fyzickými osobami. Příklady. 
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Zdeněk Morávek 
Plnění poskytovaná obcemi z pohledu DPH 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 8, s. 3-6 
Vymezení daňové povinnosti obce k DPH; obec jako osoba identifikovaná a nepovinná k dani. 
Specifikace úplat/příjmů, které nejsou předmětem daně. Specifikace plnění prováděných subjekty 
veřejné správy považovanými za osoby povinné k dani. Příklady (prodej majetku obce, provozování 
vodovodů a kanalizací, poskytování sportovních služeb). 
 
Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková 
Právo stavby z daňového a účetního pohledu 
Účetnictví v praxi, Sv. 14, (2014) č. 6, s. 13-17 
Podle nového občanského zákoníku může být pozemek zatížen věcným právem stavby jiné osoby. Za 
stanovených podmínek může být právo stavby předmětem daně z přidané hodnoty. V článku jsou 
uvedeny podrobnější informace k právu stavby z pohledu DPH a z účetního pohledu, k daňovému 
režimu při dodání práva stavby. Je také zmíněno, kdy vzniká právo stavby podle občanského 
zákoníku, kdy vzniká povinnost přiznat daň podle zákona o DPH a kterým dnem se zdanitelné plnění 
považuje za uskutečněné. Dále se autorky zabývají režimem dílčích plnění podle Směrnice 
2006/112/ES a podle zákona o DPH. Článek je doplněn několika praktickými příklady a testem na 
procvičení. -- V následujícím čísle časopisu (č. 7-8/2014) je na str. 40-41 uvedena oprava příkladu. 
 
Martin Děrgel 
Prodej společnosti s r.o. nebo její části 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 12, s. 2-9 
Daňový pohled na příjmy rezidentů/nerezidentů z prodeje resp. úplatného převodu podílu na s.r.o. 
navazuje na úvodní právní shrnutí ke "skupinám" s.r.o. Osvobození od daně právnických 
osob/fyzických osob, zdanění právnických/fyzických osob. Příklady. 
 
Josef Pravec 
Prodejci nafty se budou svlékat donaha : výběr DPH 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 23, s. 30-31 
Problematika kaucí pro distributory pohonných hmot v ČR jako nástrojů boje proti daňovým únikům 
zejména u rizikových dovozů ze zahraničí. Pohled Ústavního soudu na (diskriminující) kauce a plány 
na nový systém kaucí z ministerstva financí (podmínkou individuálního snížení dvacetimilionové 
kauce bude prokázání věrohodnosti obchodní společnosti, další možností je rozdělení kaucí na vysoké 
a nízké dle rizikovosti společnosti). K obhajobě výše kauce ze strany MF. 
 
Helena Machová 
Příjmy osvobozené od daně 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 6-7, s. 16-21 
Zdanění příjmů fyzických osob; aktualizovaný pohled na příjmy osvobozené od daně (legislativní stav 
platný v roce 2014) - příjmy: z prodeje nemovitostí (rodinné domy, byty, další nemovitosti), z prodeje 
movitých věcí, z přijaté náhrady škody, z prodeje cenných papírů, akcií pořízených do konce roku 
2013, z akcií pořízených v roce 2014, z převodu obchodních podílů, ze sociálních důchodů a dávek,     
z ostatních příjmů. Příklady. 
 
Zdeněk Morávek 
Registrace k DPH u neziskových subjektů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 11, s. 7-13 
Neziskový subjekt v pozici plátce DPH (bez kategorie identifikovaných osob), předpoklady a 
vymezení osoby povinné k dani (samostatné uskutečňování ekonomické činnosti), vymezení 
ekonomické činnosti. Judikát k problematice odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění 
financovaných z dotace. Pojem a vymezení obratu, výjimky, příležitostná činnost. Poznámky              
k registračnímu formuláři. Příklady, postupy. 
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Ivan Macháček 
Rozdíly ve zdanění dohod konaných mimo pracovní poměr v příkladech 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 11, s. 2-7 
Změny ve zdanění odměny z dohody o pracovní činnosti a odměny z dohody o provedení práce (od 
1.1. 2014); příklady zdanění dohod s použitím srážkové daně a použitím měsíční zálohy na daň. 
 
Tomáš Hollmann 
Sektorová daň obchází Evropou, u nás zatím neudeří 
Euro, Sv. 2014, č. 22, s. 60-61 
Autor shrnuje praktické zkušenosti a důsledky zavedení sektorové daně v některých evropských 
státech: zatížení slovenského bankovního sektoru tzv. daní z vkladu, sektorové daně v oblasti 
bankovnictví a telekomunikací v Maďarsku, bankovní daň v Rakousku, sektorová daň z příjmu 
telefonních operátorů ve Francii a sektorová daň pro odvětví elektronických komunikací ve Španělsku. 
Ukazuje, že sektorová daň není jen dočasným opatřením na přechodné krytí příjmů státního rozpočtu, 
ale často se stává trvalým a nesystémovým přílepkem. 
 
By Charles E. McLure, Jr. 
Selected international aspects of carbon taxation 
Vybrané mezinárodní aspekty uhlíkové daně 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 552-556 
Článek se týká problematiky uhlíkové daně a tzv. vyrovnávacích hraničních mechanismů u daně          
z uhlíku (border carbon adjustments, BCA). Nejprve jsou popsány tři možné systémy zdanění oxidu 
uhličitého. Nejjednodušší cesta je zdanění fosilních paliv vyprodukovaných uvnitř daných států, další 
možnosti jsou zdanění podle principu původu emisí či podle principu určení emisí. V dalších 
kapitolách jsou popsány ekonomické, administrativní a právní otázky, které vyvstávají při zavádění 
BCA, pokud se některé ze zemí rozhodnou zavést uhlíkovou daň. - Pozn. 
 
Iveta Sviráková 
Sjednání daně u stálé provozovny daňového nerezidenta 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 7-8, s. 29-32 
Sjednání daně v daňovém procesu, tři možné postupy stanovení daně. Zdanění stálé provozovny 
daňového nerezidenta, případ z praxe. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Smrt daňového subjektu 
Účetnictví v praxi, Sv. 14, (2014) č. 6, s. 4-7 
Autor uvádí přehled změn v oblasti dědického práva, které přinesl nový občanský zákoník. Změny se 
promítly do daňového řádu, do zákona o DPH i do zákona o dani z příjmu. Z důvodu jednodušší 
správy daní došlo k zavedení daňového nástupnictví (zemřelá osoba se pro daňové účely považuje za 
živou až do ukončení dědického řízení). Byla zrušena dědická daň, bezúplatný příjem z dědictví nebo 
odkazu je nově předmětem daně z příjmu, od daně je však osvobozen. Majetek nabytý uvedeným 
způsobem již není vyloučen z daňového odpisování. Byla zrušena možnost dědice uplatnit daňovou ztrátu 
z příjmů z podnikání nebo z pronájmu, kterou nestihl využít zůstavitel. Článek je doplněn příkladem. 
 
Christoph Spengel, Rainer Bräutigam, Maria Theresia Evers 
Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften in der EU : Trends zum Jahreswechsel 2013/2014 
Daňové zatížení kapitálových společností v EU : trendy na přelomu let 2013 a 2014 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 20, S. 1096-1101 
Příspěvek se v úvodu věnuje daňovému systému Chorvatska (nový člen EU) a posuzuje jeho pozice    
z hlediska daňové soutěže v rámci EU; následná kvantitativní analýza se zabývá hlavními změnami ve 
zdanění kapitálových společnosti a majitelů podílů v roce 2013 v rámci EU. - Pozn. 
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Sto expertů daňové Kobry už pracuje 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 115 (16.6.2014), s. 6 
Krátká informace o založení a cílech fungování skupiny Kobra v ČR, která má po vzoru Slovenska za 
úkol zefektivnit boj proti velkým daňovým únikům a daňové kriminalitě. Na spolupráci uvnitř Kobry 
se podílejí finanční správa, policie a celní správa, skupina spadá pod útvar protikorupční policie. 
 
Libor Novotný 
Svěřenský fond v českém právním systému 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 6, s. 19-24 
Institut svěřenského fondu; označení, zakladatel, účel, svěřenský správce, osoba obmyšleného 
(fyzická/právnická). Dohled nad správou svěřenského fondu, změny a zánik svěřenského fondu. 
Daňový pohled, eventuality daňového osvobození, daň z příjmů fyzických/právnických osob, daň         
z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, DPH. Svěřenský fond v dalších zákonech 
(účetnictví, rezervy atd.). 
 
Daniel Schönwitz 
Tausend auf einen Streich 
Jedním tahem tisíce 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 20, S. 86-88 
K boji s daňovým únikem v Německu zaměřeným na majitele černých peněz, kteří si je buď včas 
odstěhovali ze Švýcarska nebo chytře ukryli. Požadavky švýcarského zákona na hromadné žádosti 
daňové správy o podání daňové informace (Steueramtshilfegesetz). Praktikované únikové cesty 
německých daňových hříšníků ve Švýcarsku (životní pojištění nebo klíč od bankovní schránky jako 
významná indicie daňového trestného činu pro celníky), využívání svobodných celních skladů ve 
Švýcarsku k přechovávání hotovosti a cenností. 
 
By Donald B. Marron and Eric J. Toder 
Tax policy issues in designing a carbon tax 
Otázky daňové politiky při tvorbě uhlíkové daně 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 563-568 
Uhlíková daň představuje slibný nástroj pro snížení emisí skleníkových plynů, které způsobují 
klimatické změny. Otázkou je však správné nastavení daně. V článku jsou konkrétně diskutovány tyto 
aspekty: určení společenských nákladů (podle Pigua by měla být optimální výše daně rovna mezním 
společenským nákladům emisí), výběr daně a využití daňových příjmů. Článek se také dotýká zdanění 
dalších skleníkových plynů. - Pozn. 
 
Michael P. Devereux, Li Liu, Simon Loretz 
The elasticity of corporate taxable income : new evidence from UK tax records 
Elasticita zdanitelného příjmu právnických osob : nové důkazy z daňových záznamů Spojeného 
království 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 19-53 
Autoři v článku určují na základě dat z Velké Británie elasticitu zdanitelného příjmu právnických osob 
vzhledem k velikosti statutární sazby daně. Rozlišují elasticitu celkového příjmu vzhledem k sazbě 
daně z příjmu právnických osob a elasticitu zisku vzhledem k rozdílu mezi sazbou daně z příjmu 
fyzických a právnických osob. Dále autoři odhadují náklady mrtvé váhy daně. - Pozn. 
 
Christoph Wäger 
Umsatzsteuerrechtliche Organschaft im Wandel 
Proměny daňové jednotky podléhající dani z obratu 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 17, S. 915-920 
Daňovou jednotku s povinností k dani z obratu v Německu provázejí i osmdesát let po kodifikaci 
sporné otázky; příspěvek se věnuje nejasnostem tohoto právního institutu, které vyplývají pro jeho 
právní základ z unijního práva, a zaměřuje se na "vnitřní" a "vnější" působení daňové jednotky. 
Zdanění koncernů v systému DPH, porovnání unijního a národního práva, daňová systematika, DPH 
jako nepřímá daň, ovládající společnost, osobní společnost. - Pozn. 
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Luboš Kreč, Adéla Skoupá 
Už za půl roku: povinné e-daně : změna se týká firem, živnostníci si schránky zřizovat nemusí 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 132 (9.7.2014), s. 1 
K navrhované novele daňového řádu, která by od ledna 2015 měla pro vybrané subjekty přinést 
povinnost elektronické komunikace s finančními úřady prostřednictvím datové schránky (např. pro 
řádné i dodatečné daňové přiznání, podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních 
údajů). Povinnost elektronické komunikace by se neměla vztahovat na živnostníky, kteří nemají 
zřízenu datovou schránku. Krátké shrnutí k využívání datových schránek občany. -- Viz také komentář 
na s. 8. -- Viz také článek v HN č. 147/2014 (30.7.2014), s. 6. 
 
Egmont Kulosa 
Verträge zwischen nahen Angehörigen 
Smlouvy mezi blízkými rodinnými příslušníky 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 18, S. 972-980 
Smlouvy mezi blízkými příbuznými v Německu mohou posloužit daňové optimalizaci v rámci 
rodinného sdružení. Příspěvek se věnuje pravidlům, která je nutno dodržet, a také konstatuje tendence 
k uvolnění v této oblasti v posledních judikátech Spolkového finančního dvora. Shrnuty jsou právní 
základy a kritéria posuzování smluv, problémové okruhy smluv (např. smlouvy s nezletilými), 
specifika vybraných smluvních typů (půjčky, kupní smlouvy). - Pozn. 
 
Daniel Delhaes 
Vorstoß für eine "Steuerbremse" 
Výpad kvůli "daňové brzdě" 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 116 (20.6.2014), S. 13 
Krátce k iniciativě německých koaličních politiků, kteří usilují o odbourání studené progrese formou 
harmonizace daňových sazeb (zaměstnanců) s inflací. 
 
Zdeněk Morávek 
Vrácení přeplatku na dani a posečkání úhrady daně 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 6-7, s. 22-25 
Institut přeplatku na dani a posečkání úhrady daně. Vracení přeplatku, odvolání proti zamítavému 
rozhodnutí správce daně k žádosti o vrácení přeplatku, úrok z vratitelného přeplatku. Posečkání 
úhrady daně, důvody pro posečkání, podmínky posečkání (splátková úhrada), zpětné posečkání, úrok   
z posečkané částky. Vzory žádosti o vrácení přeplatku na dani/posečkání úhrady daně. 
 
by Claus Thustrup Kreiner, Soren Leth-Petersen and Peer Ebbesen Skov 
Year-end tax planning of top management : evidence from high-frequency payroll data 
Daňové plánování vrcholových manažerů na konci roku : důkazy z údajů o výplatách mezd 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 154-158 
Autoři s využitím dat z Dánska zkoumají tendence vrcholových manažerů odkládat platby (konkrétně 
vyplácení mezd a odměn) na konci roku do roku dalšího s cílem vyhnout se vyššímu zdanění.             
V článku byl použit model se změnou (snížením) mezní míry zdanění. Vyplývá z něj, že 5-7 % 
manažerů se uchyluje ke konci roku k daňovému plánování. 30 % z nich tak činí odložením vyplacení 
odměny, zbývající část manažerů posouvá vyplácení mezd. - Pozn. 
 
Milena Otavová 
Zdaňování příjmů veřejných obchodních společností a komanditních společností včetně jejich 
společníků 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 7-8, s. 39-42 
Účetní a daňové aspekty veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) a komanditní společnosti (k.s.); 
účtování rozdělení zisku vč. účtování o poskytnutých zálohách během roku ve v.o.s., účtování 
rozdělení zisku v k.s. Příklady. 
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Gerhard Kraft, Uwe Hohage 
Zur Notwendigkeit einer unionsrechtlichen Neujustierung des internationalen gewerbesteuerlichen 
Schachtelprivilegs 
K nezbytnosti nového nastavení unijního práva k aplikaci živnostenské daně pro mezinárodní 
holdingové privilegium 
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 9, S. 419-423 
Mezinárodní holdingové privilegium bylo původně zavedeno k nastolení rovné zátěže při aplikaci 
živnostenské daně (u výnosů z tuzemských a zahraničních víceúrovňových účastí), technika zdanění 
však způsobuje, že se kvalita privilegia za určitých okolností ztrácí. Autoři se věnují koncepci úpravy 
a důvodům kritiky daně živnostenské aplikované u mezinárodního holdingového privilegia a zabývají 
se i názory odborné literatury na jeho pojetí v unijním právu (a jeho nekompatibilitou) a to i s ohledem 
na situaci ve třetích státech vč. judikatury. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 8/2014  
Daň z nemovitých věcí. Převod obchodního závodu, výměna podílů, fúze a rozdělení obchodních 
společností. Uplatnění minimální mzdy v zákonu o daních z příjmů. Reklama a reprezentace 
z hlediska živnostenského zákona a daně z příjmů. Leasing nebo poskytnutí úvěru a DPH. Dodání 
zboží do jiného členského státu nebo vývoz zboží?  
 
Daňový a účetní TIP  

č. 13-14/2014  
Oceňování nemovitých věcí v roce 2014. Registrace plátce podle ZDPH od 1.1. 2014. Příjmy ze 
samostatné činnosti a jejich daňové souvislosti. 
 
č. 15/2014  
Spotřební daně na počátku roku 2014. Daňové výdaje u zaměstnaneckých benefitů. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Juhana Hukkinen 
Economic policy options in conditions of weak growth and low inflation 
Alternativy hospodářské politiky v podmínkách slabého růstu a nízké inflace 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 88, (2014) No. 1, p. 41-52 
Příspěvek zkoumá alternativy hospodářské politiky podmíněné slabým ekonomickým růstem, nízkou 
inflací a rigiditou relativních cen. Nízká hospodářská výkonnost eurozóny v období 2009-2013 je 
modelována za použití dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy vyvinutého v MMF - 
Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF). Autor také testuje možnosti strukturální, 
fiskální a měnové politiky k oživení tempa hospodářského růstu a simuluje jejich dopady na růst a 
inflaci. - Pozn. 
 
Ju. Ponomarev, P. Trunin, A. Uljukajev 
Effekt perenosa dinamiki obmennogo kursa na ceny v Rossii 
Efekt přenosu dynamiky směnného kurzu na ceny v Rusku 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 3, s. 21-35 
V článku se pomocí sestaveného vektorového modelu korekce chyb určuje veličina krátko- a 
střednědobého efektu přenosu výkyvů směnného kurzu na ceny v Rusku za období 2000-2012. 
Vyhodnocuje se asymetrie efektu přenášení v různých dílčích obdobích a je analyzován vliv volatility 
směnného kurzu na jeho veličinu. - Pozn. 
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Michael J. Boskin 
Ekonom pro dlouhé věky 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 22, s. 36 
Nekrolog amerického ekonoma G. S. Beckera, jenž je vyzvihován jako "největší sociání vědec" 
uplynulého půlstoletí. Pohled na jeho ekonomický výzkum a analýzy zaměřené na hlavní hnací síly 
lidského chování a na interakce jak na trzích, tak i při netržních činnostech i na široké a dlouhodobé trendy. 
 
Anna Vladová 
Elektronické indikátory spotrebného dopytu : pomocou platieb platebnými kartami možno 
odhadovať spotrebu 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 13-17 
K využívání elektronických indikátorů (EI), které doplňují standardní ukazatele ekonomického dění. 
EI měří různé aktivity ekonomických subjektů, i vzhledem k dostupné periodicitě jsou za hodnotné 
považovány údaje o elektronických platebních transakcích. Svůj význam pro odhad spotřeby, domácí 
poptávky či HDP mají i další EI (hledání na internetu nebo jeho reálné využívání atd.). Soft indikátory. 
 
Hardy Hanappi 
Evolutionary political economy in crisis mode 
Evoluční politická ekonomie v případě krizového stavu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 234, (2014) No. 2+3, p. 422-440 
Teoretický příspěvek do diskuse o současném ekonomickém vývoji, autor se zaměřuje zvláště na 
úlohu, kterou v něm sehrává hluboká globální krize. Na problematiku nahlíží z pohledu evoluční 
ekonomické teorie, která se zdá být slibnou alternativou hlavnímu proudu neoklasického 
ekonomického myšlení i tradiční keynesovské makroekonomii. V případe všeobecné hospodářské 
krize se potenciál evoluční hospodářské politiky ještě zesiluje. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto 
tematického čísla Frontiers in evolutionary economics. 
 
Martin Eichenbaum ... [et al.] 
How frequent are small price changes? 
Jak časté jsou malé změny cen? 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 137-155 
Článek se zabývá tím, jak často se vyskytují v ekonomice "malé změny cen". Nedávné výzkumy 
jiných autorů ukazují, že malé změny cen zboží jsou v ekonomice poměrně časté. Tato zjištění jsou     
v rozporu s tradiční teorií "nákladů jídelníčku" (existence přeceňovacích nákladů). Nyní však autoři na 
základě empirického výzkumu docházejí k závěru, že příčinou velké části malých změn cen (až 80 %) 
jsou chyby při měření. Konkrétně u indexu spotřebitelských cen (CPI) mohou chyby např. vzniknout   
v důsledku používání indexu jednotkových cen k výpočtu cen určitých statků či v důsledku změn 
kvality zboží. Existence malých změn cen by proto neměla být využívána ke kritikám modelů              
s náklady jídelníčku. - Pozn. 
 
by Mark W. Watson 
Inflation persistence, the NAIRU and the great recession 
Inflační perzistence, NAIRU a velká recese 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 31-36 
Autor porovnává změny nezaměstnanosti a inflace v USA v období dvou recesí (1980-1982 a 2007-
2009) a vývoj těchto veličin v několika letech následujících po recesích. V období po první recesi 
došlo k poklesu inflace o 4,6 %, zatímco v období po druhé recesi klesla inflace pouze o 1 %.             
V článku jsou zkoumány příčiny tohoto rozdílu, dochází k výpočtu inflační perzistence, odhadu 
parametrů Phillipsovy křivky a NAIRU (míry nezaměstnanosti, která nezvyšuje tempo inflace). - Pozn. 
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Etienne Gagnon, Benjamin R. Mandel, Robert J. Vigfusson 
Missing import price changes and low exchange rate pass-through 
Chybějící změny cen dováženého zboží a nízký vliv pohybů měnového kurzu na cenu 
dováženého zboží 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6, (2014), No. 2, p. 156-206 
Pohyby měnového kurzu mají v USA pouze mírný vliv na inflaci. Někteří autoři se přesto domnívají, 
že vliv pohybu měnového kurzu na ceny dováženého zboží (tzv. exchange rate pass-through) může být 
podceňován. Důvodem je zkreslení, které vznikne, když dochází ke změně spotřebního koše, který je 
používán pro výpočet indexu cen dovozu. Po změně spotřebního koše nemusí být zahrnuty všechny 
změny cen - mohou chybět změny cen statků, které do spotřebního koše nově vstupují, nebo naopak 
těch, které jej opouštějí. Ačkoli by mohlo být zkreslení na základě teoretických závěrů vysoké, autoři 
nyní došli na základě empirického výzkumu k závěru, že je zkreslení pouze mírné a potvrdili nízký 
vliv pohybu měnového kurzu na ceny dováženého zboží v USA. - Pozn. 
 
Fernando Alvarez, Francesco Lippi 
Persistent liquidity effects and long-run money demand 
Trvalý efekt likvidity a dlouhodobá poptávka po penězích 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 71-107 
Autoři představují měnový model, ve kterém se objevuje tzv. mechanismus postupného šíření (gradual 
propagation mechanism). Článek navazuje na modely, ve kterých se objevuje transakční poptávka po 
penězích, a na modely, ve kterých dochází k efektu likvidity (nákup dluhopisů centrální bankou, 
nárůst nabídky peněz a trvalý pokles úrokových sazeb). K mechanismu postupného šíření dochází, 
pokud má pouze malá část agentů přístup k operacím na otevřeném trhu (trh s dluhopisy je 
segmentovaný). Rozsah efektu likvidity závisí na poměru mezi dlouhodobou elasticitou poptávky po 
penězích vzhledem k úrokové míře a mezičasovou elasticitou substituce. Model dále vysvětluje, proč 
je poptávka po penězích v krátkém období nestabilní a v dlouhém období stabilní. - Pozn. 
 
Atif Mian, Amir Sufi, Francesco Trebbi 
Resolving debt overhang : political constraints in the aftermath of financial crises 
Řešení převisu zadlužení : politická omezení v době dozvuků finanční krize 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 1-28 
Autoři v článku na základě empirické analýzy potvrzují fakt, že v důsledku finanční krize se země 
obvykle stávají politicky roztříštěnými, což ztěžuje provádění větších finančních reforem v těchto 
zemích. Neschopnost provést reformy však ekonomickou situaci může dále zhoršit. Jako příklad je 
diskutováno řešení dluhové krize v USA. - Pozn. 
 
Kamil Nejezchleb, Zuzana Hajná 
Stanovení relevantního trhu pomocí kvantitativních metod 
Antitrust, Sv. 2014, Ročenka 2014, s. 5-18 
Autoři nejprve popisují, co se rozumí relevantním trhem, nastiňují základní východiska, ze kterých 
koncept relevantního trhu v pojetí soudobého soutěžního práva vychází a rozebírají, jakým způsobem 
jsou soutěžitelé na trhu ve svém jednání omezeni. Dále vysvětlují jednotlivé metody a přístupy 
sloužící k vymezení relevantního trhu (test hypotetického monopolisty - SSNIP test, praktická 
realizace SSNIP testu pomocí kvantitativních technik - analýza kritické ztráty, cenové testy, korelační 
analýza, analýza Grangerovy kauzality, analýza stacionarity a kointegrace). Uvádějí také příklady 
jejich použití v evropské a americké praxi soutěžních institucí, případně v následném soudním 
přezkumu. Na závěr se věnují aplikaci kvantitativních metod při vymezování relevantního trhu 
českým ÚOHS a hodnotí první českou zkušenost se soudním přezkumem použití kvantitativních 
metod pro vymezení relevantního trhu v rozhodnutí ÚOHS (v případě Student agency). - Pozn. 
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By Robert Barsky, Alejandro Justiniano, and Leonardo Melosi 
The natural rate of interest and its usefulness for monetary policy 
Přirozená úroková míra a její využití v měnové politice 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 37-43 
V článku je diskutována přirozená úroková míra a její využití v ekonomice. Autoři na základě 
několika odvození docházejí k závěru, že sledování přirozené úrokové míry může pomoci zajistit 
makroekonomickou stabilitu. Výzvou do budoucna však zůstává schopnost sledovat přirozenou 
úrokovou míru v reálném čase a otázka její aplikace v podmínkách nulové hranice úrokových sazeb. - 
Pozn. 
 
By Angela Vossmeyer 
Treatment effects and informative missingness with an application to bank recapitalization 
programs 
Účinky léčby a chybějící informace s aplikací na programy rekapitalizace bank 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 212-217 
V článku je vyvinut speciální model určený k hodnocení efektivity "léčebných programů". Model je 
aplikován na léčebné programy bank, může být však využit také k hodnocení efektivity vzdělávacích 
opatření, postupů při schvalování úvěrů, aj. Konkrétně je model v článku použit k analýze situace 
během Velké deprese v 30. letech 20. století (vznik Korporace pro rekonstrukci financí - RFC - jako 
věřitele poslední instance). Výsledky ukazují, že rekapitalizace snižuje pravděpodobnost selhání banky 
a stimuluje půjčování. - Pozn. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Philipp Bagus, Juan R. Rallo Julián and Miguel A. Alonso Neira 
Bail-in or bail-out: the case of Spain 
Záchrana zevnitř nebo pomoc zvenčí: případ Španělska 
CESifo Economic studies, Vol. 60, (2014) No. 1, p. 89-106 
Příspěvek analyzuje proveditelnost "bail-in" v případě španělské bankovní krize. "Bail-in" nebo-li 
záchrana zevnitř je státem vynucené zapojení věřitelů a případně i akcionářů do krytí ztrát bankovních 
domů a je nástrojem restrukturalizace systémově významné finanční instituce. Po detailní analýze 
původu bankovní krize a reakce španělské vlády ve formě záchrany zvenčí (tzn. na úkor daňových 
poplatníků) v r. 2012 autoři dále zkoumají, zda neměl být místo toho uskutečněn "bail-in". Upozorňují 
na výhody, které by v případě Španělska tato záchrana zevnitř měla. Vycházejí z postupu navrženého 
Radou EU v červnu 2013 pro budoucí řešení problémů bank s ohledem na minimalizaci nákladů pro 
daňové poplatníky, tzn. minimalizující pomoc zvenčí. - Pozn. 
 
Delphine Cavalier 
Banques d'Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal), miroirs de la crise 
Banky na jihu Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko), zrcadla krize 
Conjoncture, No. 5 (2014), p. 3-19 
V článku je podrobně rozebrána současná situace bank v Itálii, Španělsku a Portugalsku. Je zřejmé, že 
v těchto zemích dochází pomalu k zotavení z ekonomické krize, ačkoli zadlužení domácností a 
nefinančních podniků je v poměru k HDP stále vysoké. Čistý bankovní příjem (produit net bancaire, 
PNB) v roce 2013 klesl, banky však i přes pokles ziskovosti splňují požadované limity z hlediska 
solventnosti. Dále jsou rozebrány účinky programů rekapitalizace bank, strategie pro omezení rizikově 
vážených aktiv a vývoj oddlužování v jednotlivých zemích. 
 
Robin Wigglesworth 
By the book 
Podle pravidel 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38554 (26.5.2014), p. 5 
Londýn chce být globálním střediskem pro islámské finance - okrajový ale rychle rostoucí obor, který 
směšuje moderní kapitalismus s muslimskými náboženskými principy. V loňském roce britská vláda 
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oznámila plány na vydání islámského dluhopisu neboli sukúku - cenného papíru strukturovaného tak, 
aby splňoval muslimský zákaz úroku. Londýn ale čelí velké konkurenci, největšími islámskými 
finančními trhy jsou Malajsie, Írán a Saúdská Arábie. 
 
Církev si zajišťuje budoucí financování 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 6, s. 24-25 
Církevní restituce v ČR, výhledové snižování státní podpory poskytované církvím, Katolický fond 
římskokatolické církve (na bázi SICAV, tj. a.s. s proměnným základním kapitálem), doplňující 
přehled finančních náhrad pro jednotlivé církve a náboženské společnosti. 
 
by Sam Fleming and Chris Giles 
Crashing the party 
Na večírek bez pozvání 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38580 (25.6.2014), p. 7 
Centrální banka Velké Británie má nové nástroje k zastavení tzv. bublin. Nyní stojí před prvním 
testem v rámci tzv. makroprudenční regulace. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f3a1e166-face-11e3-8959-00144feab7de.html# 
axzz367xV3ZyA 
 
Pavel Štěpánek 
Deset let českého bankovnictví v Evropské unii 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 5, s. 34-36 
Hodnocení vývoje českého bankovnictví v prostředí EU; charakteristika tuzemského bankovního 
sektoru. Trend posilování zahraničního kapitálu, počet bankovních subjektů a konkurence na 
bankovním trhu (ukazatel koncentrace trhu - Herfindahl-Hirschmanův index). Využití bankovních 
služeb. Technologické inovace (internet banking, smartbanking atd.). Ekonomická stabilita a kondice 
českého bankovnictví, pozitivní bilance zátěžových testů. 
 
Deutsche Bundesbank 
Einige Erklärungsansätze zur Inflationsentwicklung seit der jüngsten Finanz- und 
Wirtschaftskrise = Some approaches to explaining the behaviour of inflation since the last 
financial and economic crisis 
Některé způsoby vysvětlující chování inflace po poslední finanční a hospodářské krizi 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 4, S. 65-82 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 4, p. 61-76 
Po hospodářském propadu v letech 2008-09 přichází ve většině průmyslových zemí hospodářské 
oživení pozvolně a přetrvává vysoká míra nezaměstnanosti. V porovnání s tím zůstávají míry inflace 
relativně stabilní nebo mírně klesají a obávaná deflace se neprojevila. Příspěvek se věnuje faktorům 
přispívajícím ke stavu inflace a její dynamice. Nejprve stručně rozebírá chování inflace a cenový 
vývoj od počátku krize, dále na základě nové keynesovské Phillipsovy křivky analyzuje determinanty 
cenového vývoje a zkoumá úlohu inflačních očekávání a způsoby jejich měření. Zdá se, že vztah mezi 
cenovými pohyby a reálnými změnami ekonomiky se oslabuje, zatímco na významu získávají 
mezinárodní vlivy a globální faktory. Inflační očekávání jsou významná pro aktuální cenový vývoj a 
jejich zkoumání ze strany centrálních bank nabývá na důležitosti. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný       
v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
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by Sam Fleming 
Europe's bank watchdog warns on bitcoin risks 
Hlídací pes evropských bank varuje před riziky bitcoinu 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38589 (7.7.2014), p. 12 
Evropský bankovní úřad (EBA) varuje finanční instituce napříč EU před bitcoiny a jinými virtuálními 
měnami. Podle EBA rizika kupování, prodeje a držení virtuálních měn převažují nad potenciálními 
výhodami. Mezi rizika patří např. kriminální a teroristické aktivity, nabourání účtů, chyby při směně 
virtuální měny, praní špinavých peněz atd. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9b73f5c6-0387-11e4-817f-00144feab7de.html? 
siteedition=intl#axzz39PHiPIkc 
 
Dorit Heß 
EZB will nicht länger warten 
ECB nechce déle čekat 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 93 (15.5.2014), S. 32-33 
K avizovaným opatřením peněžní politiky ECB, která mají eliminovat deflační tendence v eurozóně 
(možnost zavedení negativního úroku pro bankovní vklady u ECB i dalších "nekonvenčních" zásahů   
v případě dlouhodobého udržení příliš nízké inflace). Obtížná diagnostika skutečného deflačního 
nebezpečí. 
 
S. Afhüppe ... [et al.] 
Heimliche Staatsmacht : Hilfe mit Staatsgeld 
Skrytá moc států : záchrana se státními penězi 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 96 (20.5.2014), S. 1, 4-5 
Zahraniční státní fondy a státní investiční firmy jsou na vzestupu, jejich spravované jmění rychle 
narůstá a dnes dosahuje 6,3 bil. eur. Od roku 2007, kdy propukla finanční krize, se staly význačnými 
podílníky soukromého sektoru (především na finančních institucích, kde se např. investiční 
společnosti arabských vládců vyznačují zdrženlivostí a nevměšují se do obchodních aktivit 
podniku/banky, v nichž mají účast); zmíněny jsou předpisy Francie a Německa, které umožňují 
omezení či zákaz zahraničních investic - především do "strategické infrastruktury či veřejné 
bezpečnosti". Krátce je zhodnoceno přípustné zaměření/omezení investic státních fondů Norska, SAE, 
Saudské Arábie a Číny. 
 
By Ralph Atkins 
Hurrah before the storm : financial markets 
Hurá před bouří : finanční trhy 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38571 (14.6.2014), p. 7 
Od finanční krize v r. 2008 dosahují současné kurzy cenných papírů na světových burzách rekordní 
výše a volatilita je nízká navzdory stávajícím hospodářským a politickým nejistotám. Investoři však 
varují, že kroky centrálních bank k podpoře růstu mohou vést k přehnanému riskování a neudržitelné 
důvěře, takže současný stav může být jen klidem před bouří. 
 
Deutsche Bundesbank 
Implikationen der Geldmarktsteuerung des Eurosystems während der Finanzkrise = 
Implications of the Eurosystem's monetary operations during the financial crisis 
Důsledky monetárních operací Eurosystému během finanční krize 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 4, S. 39-63 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 4, p. 37-59 
V průběhu finanční a dluhové krize se množství, kvalita a charakter refinančních operací v návaznosti 
na měnovou politiku Eurosystému významně změnily. Krátkodobé stabilizační efekty nestandardních 
opatření a krizí vyvolaných změn v použití nástrojů řízení peněžního trhu byly dosaženy na úkor 
vedlejších účinků, jejichž závažnost se zvyšuje, čím déle jsou nestandardní opatření používána. 
Příspěvek se detailně věnuje provádění měnové politiky eurozóny a nástrojům řízení krátkodobých 
úrokových sazeb (MROs, LTROs), charakterizuje měnové operace před finanční krizí (nástroje, tržní 
podmínky, jejich účinky, krizi likvidity) a v první fázi krize (2008-09). Dále rozebírá dlouhodobé 
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refinanční operace ve druhé fázi krize (2009-10) a kroky v období dluhové krize eurozóny po květnu 
2010. V následné části článku autoři analyzují vedlejší účinky tohoto vývoje, tržních intervencí a 
kvantitativního uvolňování, soustřeďují se na ovlivnění tržních a konkurenčních podmínek. V závěru 
je zdůrazněna potřeba návratu k tržním mechanismům doplněným o vhodný regulační rámec, což by 
přispělo k potlačení rizika ze strany bank. Jinak se jejich záchrana a zabezpečení krátkodobé finanční 
stability stane  spíše pravidlem než výjimkou. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické 
jazykové verzi časopisu. -- Viz také příspěvek Two targets, one instrument: steering interest rates and 
preserving financial stability with Eurosystem credit operations v Bank of Finland Bulletin, č. 1/2014, 
s. 53-61. 
 
Niko Herrala, Seija Parviainen 
Japan's inflation expectations as a measure of the success of Abenomics 
Inflační očekávání v Japonsku jako měřítko úspěchu abenomiky 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 88, (2014) No. 1, p. 63-73 
Program japonské hospodářské politiky aktivně stimulující hospodářský růst a opuštění dlouhotrvající 
deflační spirály (zvaný abenomika) je úzce propojen s měnovou politikou Bank of Japan. Příspěvek 
nejprve shrnuje hospodářský vývoj Japonska v období dvou ztracených dekád, dlouhodobý deflační 
vývoj a opatření centrální banky v oblasti cenové stability od ledna 2013. Charakterizuje dočasné 
působení zvýšení spotřebních daní na inflaci, dynamiku vývoje inflačních očekávání spotřebitelů a 
finančních trhů v Japonsku a analyzuje spojitost vývoje inflačních očekávání a ekonomického vývoje. 
- Pozn. 
 
Éric Rakedjian, Marina Robin 
Les jeux d'argent en France 
Hazardní hry ve Francii 
Problemes économiques, No. 3090 (2014), p. 46-49 
V článku jsou uvedeny aktuální statistiky popisující situaci v oblasti hazardních her ve Francii. Mezi 
hlavní představitele herního průmyslu patří hazardní společnosti Pari Mutuel Urbain (PMU) a 
Francaise des Jeux (FDJ), dále mohou lidé sázet v kasinech a od roku 2010 také online. Zavedení 
online her situaci na trhu příliš nezměnilo, online hry zaujímaly k roku 2012 pouze sedmiprocentní  
podíl. Celkově však došlo v oblasti sázek mezi roky 2000 a 2012 k nárůstu o téměř 76 %. Kromě 
statistik je v článku zmíněna také oblast regulace a zdanění hazardních her. 
 
Antje-Irina Kurz 
MiFID II - Auswirkungen auf den Vertrieb von Finanzinstrumenten 
MiFID II - dopady na prodej finančních instrumentů 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 21, S. 1182-1187 
Novela směrnice EU MiFID (o trzích finančních instrumentů) výrazně ovlivní prodej finančních 
nástrojů v Německu - jde především o zvýšení nároků na interní procesy prodejních jednotek a 
zvýšení nákladů (souvisejících s: rozlišováním ne/závislého investičního poradenství, transparentností 
provizí a nákladů, dokumentací průběhu poradenství vč. kvalifikace a odměňování zaměstnanců). - Pozn. 
 
Narrow-minded 
Zúžený pohled 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8890, p. 72 
Již v roce 1933 navrhovala skupina ekonomů z Chicagské univerzity, aby se dvě hlavní funkce bank, 
přijímání vkladů a poskytování půjček, rozdělily. Banky by musely mít 100 % svých vkladů k dispozici 
pro případné výběry. Půjčky by byly přenechány firmám financovaným soukromými investory, kteří 
by byli s vidinou velkých výnosů ochotni nést ztráty. Prezident Roosevelt se tehdy rozhodl pro 
pojištění vkladů, ale hlavní myšlenka chicagského plánu, pojmenovaná "úzké bankovnictví" (narrow 
banking), od té doby poutala pozornost ekonomů. Posledním zastáncem je John Cochrane rovněž        
z Chicagské univerzity, který ve své studii navrhuje systém finanční regulace modelovaný podle 
chicagského plánu, s několika vylepšeními. Článek přináší i názory oponentů. 
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Malte Fischer ... [et al.] 
Neue Ära : Geldpolitik 
Nová epocha : peněžní politika 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 23, S. 34-40 
Rozbor předpokládaných dopadů peněžní politiky ECB (hlavní úrok/vkladové úroky na nule/pod 
nulou) na konjunkturu v Německu, zdejší podniky, investory, peněžní systém, (pře)rozdělení majetku, 
trh nemovitostí, úspory občanů nebo jejich životní pojištění. 
 
Nová architektura záchranné finanční sítě 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 6, s. 30-31 
Přehled změn v úvěrovém sektoru pro klienty/finanční instituce/Fond pojištění vkladů na základě 
Směrnice EK o systémech pojištění vkladů; výše pojištěných vkladů, postupné zkracování lhůty pro 
výplatu náhrady vkladu, výplata záloh na pokrytí nákladů na živobytí, dočasné pojištění vysokých 
vkladů nad 100 tisíc eur, možnost zachování pojištění finančních úspor pro (malé) obce, úprava 
výpočtu příspěvku do Fondu pojištění vkladů (rizikově vážený příspěvek), zabezpečení zdrojů              
v systému pojištění vkladů atd. 
 
Simon Rabinovitch ... [et al.] 
Old-school money men flourish in new freedom 
Finančníkům ze staré školy prospívá nová svoboda 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38576 (20.6.2014), p. 16-17 
Méně restriktivní svět stínových bank nahrává zkušeným lidem, kteří vědí, kde jsou skuliny. Popis 
některých stínových bank a jejich bankéřů. -- Viz také příspěvek v HN č. 46/2014 (29.7.2014), s. 10-
11 Banky ve stínu. 
 
A. Kijucevskaja 
Plavajuščij kurs rossijskogo rublja: mif ili real'nost'? 
Plovoucí kurz ruského rublu: mýtus nebo realita? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 2, s. 50-67 
Vlivem sílící globalizace nastala potřeba zvýšit pružnost kurzové politiky v Rusku. Do roku 2015 chce 
Ruská banka ukončit přechod na plovoucí měnový kurz. I když k tomuto cíli regulátor směřuje od 
roku 2007, zásadní změny mechanismu určování kurzu následovaly až po ostrém zhoršení 
konjunktury v letech 2008-2009. Rozšířením hranic měnového koridoru a snížením objemu 
prováděných intervencí pokračuje Ruská banka v oslabování svého vlivu na vnitřní měnový trh.         
V článku jsou zkoumány etapy a dosažené výsledky rozsáhlé transformace kurzové politiky ruské 
centrální banky. - Pozn. 
 
Poor correspondents : international banking 
Ubozí korespondenti : mezinárodní bankovnictví 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8891, p. 63-64 
Ve strachu z regulátorů se začínají banky stahovat z trhů, zemí i celých oborů podnikání. Jednou z obětí 
tohoto poníženého postoje je samotná instituce korespondenčního bankovnictví. Jedná se o neformální 
spleť ujednání umožňující zákazníkovi banky v jedné zemi poslat peníze někomu do jiné země, i když 
dotyčná banka tam nemá pobočku. Systém je starý jako samotné mezinárodní finance, ale teď je 
ohrožován horlivým výkladem a vynucováním pravidel zaměřených proti praní špinavých peněz a 
financování terorismu. -- Viz i článek na s. 16. 
 
Xénia Makarová 
Protiúžernické zákony zasiahnu aj štandardné firmy 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 20, s. 46-47 
Boj s lichvou v SR, ochrana před nepřiměřeně drahými úvěry bank a nebankovních společností. 
Maximální ceny spotřebitelských úvěrů, alternativní návrhy zastropování. 
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A. Abramov, A. Radygin, M. Černova 
Regulirovanije finansovych rynkov : modeli, evoljucija, effektivnost' 
Regulace finančních trhů : modely, vývoj, efektivnost 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 2, s. 33-49 
Autoři analyzují zákonitosti rozvoje systémů regulace a dohledu nad finančními trhy na základě 
vzorku 50 zemí, přičemž se zaměřují na tendence konsolidace regulace a dohledu. Z provedených 
výpočtů vyplývá, že ruský model tvrdého integrovaného systému obezřetného dohledu a regulace 
řízený centrální bankou nepřihlíží plně k úrovni rozvoje institucionálních investorů, vytváří rizika 
zbytečného administrativního tlaku na nebankovní finanční organizace a oslabení konkurenčního 
prostředí. - Pozn. 
 
Jamil Anderlini 
Risky business, global threat 
Rizikový byznys, globální hrozba 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38572 (16.6.2014), p. 7 
V prvním ze série článků se vysvětluje, jak by rizikový čínský systém stínového bankovnictví mohl 
vážným způsobem ohrozit světovou ekonomiku. 
 
von Rolf Langhammer 
Sparen auf Chinesisch 
Spoření po čínsku 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 22, S. 42 
Doposud byly úroky vázané na úspory v Číně zastropovány (a část úspor sloužila např. k úhradě 
deficitů západních zemí); příspěvek se věnuje dopadům plánovaného uvolnění úrokových sazeb nejen 
na čínskou, ale i světovou ekonomiku. Efekty finanční represe v rozvojových a vyspělých zemích, 
cenové efekty, příjmové efekty. 
 
Ondřej Neveselý 
Spoříme více, než se zdá 
Profi poradenství & finance, Sv. 2, (2014) č. 5, s. 30-31 
Shrnutí trendů ve spoření domácností v Evropě a dynamiky úspor českých domácností. K charakteristickým 
znakům spoření v ČR – 77 % obyvatel si nějakým způsobem spoří; nižší míra rezerv; konzervativnost 
ve zhodnocování úspor. 
 
By Christopher Thompson 
Still unstable 
Stále nestabilní 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38562 (4.6.2014), p. 9 
V rozboru stavu evropského bankovnictví se konstatuje, že investiční fondy ve svém úsilí o dosažení 
vyšších výnosů kupovaly a kupují rizikovější dluhopisy bank z periferie eurozóny, čímž těmto bankám 
pomohly. Obavy o finanční zdraví bankovního sektoru však přetrvávají. Např. špatné půjčky v poměru 
k celkové výši půjček periferních bank dosahují v Řecku až 32 % a jejich podíl na celkovém vládním 
dluhu se rovněž zvýšil - v Itálii dosahuje více než 10 %. 
 
Karel Kabelík 
Stínové bankovnictví: ne(vy)řešený hlavolam 
Bankovnictví, Sv. 2014, č. 6, s. 32-33 
Problematika eliminace negativní externality stínového bankovního sektoru při zachování jeho přínosu 
pro efektivitu zprostředkování úvěrů. Odlišnosti/charakteristiky tradičního a stínového bankovnictví. 
(Neustále prodlužované) úvěrové řetězce, special purpose vehicle (SPV), nedůslednost v regulaci 
stínových bank (nekonzistentní implementace Basel III), slabiny v realizaci opatření na úrovni EU a 
akutní potřeba nastavení účinných ochranných mechanismů k zamezení koncentrace systémového 
rizika. 
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Patrick Jenkins and Sam Fleming 
Taking another path 
Zvolit jinou cestu 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38573 (17.6.2014), p. 7 
Šest let od doby, kdy stínové bankovnictví pomohlo zažehnout finanční krizi, se stává hlavním 
proudem. Autoři článku ukazují jeho potenciální výhody a výzvy pro regulátory. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8016fca4-e106-11e3-875f-00144feabdc0.html 
#axzz35Yg5T3c7 
 
Michal Tomášek 
The crisis of the Economic and Monetary Union and its solution (or dissolution?) 
Krize Hospodářské a měnové unie a její řešení (nebo rozpuštění?) 
Právník, Sv. 153, (2014) č. 6, příl. The Lawyer Quarterly, č. 2/2014, s. 74-90 
Obě části instituce označované jako "hospodářská a měnová unie" jsou v rámci evropského práva 
konstruovány rozdílným způsobem. Ekonomická část je postavena na decentralizované struktuře 
Evropské unie jako "společenství států"; měnová unie je založena na přenesení měnových pravomocí z 
jednotlivých států - jejich centrálních bank - na úroveň Unie. Vážné krize fungování tohoto modelu 
vedly ke vzniku Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v Hospodářské a měnové unii (TSCG, fiskální 
kompakt). TSCG je součástí postupné strategie centralizace rozpočtové politiky na úrovni Evropské 
unie. Tato strategie vychází z předpokladu, že efektivní fungování měnové unie musí být podporováno 
centrálním rozpočtem a centrální nebo centralizovanou rozpočtovou politikou. - Pozn. 
 
Cristina Jude and Jean Le Pavec 
Yuan internationalisation. A measured pace strategy 
Internacionalizace jüanu. Taktika rozvážného tempa 
Trésor-economics, Vol. 2013, No. 121, p. 1-8 
Příspěvek rozebírá téma internacionalizace čínské měny (proces, při kterém rezidenti i nerezidenti 
mohou používat jüany k obchodním a finančním účelům mimo pevninskou Čínu). Jüan je jedinou 
měnou mezi hlavními šesti ekonomikami, která dosud není rezervní měnou, čímž se tento proces stává 
předmětem politického soupeření. Nicméně rozsah a tempo internacionalizace jüanu zůstává nejisté. 
Autoři se zaměřují na rozdíly mezi pevninským a ostrovním (hongkongským) jüanem, na dopady 
internacionalizace na liberalizaci kapitálového účtu Číny i na rozvoj a liberalizaci domácího 
kapitálového trhu. V závěru analyzují hlavní rizika spojená s procesem internacionalizace. - Pozn. 

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

Clouds ahead : the German economy 
Mraky na obzoru : německé hospodářství 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8890, p. 67-68 
Díky svému hospodářskému růstu, přebytku běžného účtu, aktivnímu trhu práce a pozitivnímu vývoji 
veřejných financí představuje Německo v křehké eurozóně baštu síly. Dlouhodobý výhled je však 
znepokojivě slabý. Demografický vývoj ohrožuje potenciální ekonomický růst a sektoru služeb, který 
tvoří 69 % německé ekonomiky, chybí dynamičnost výrobního odvětví. 
 
Cristina Jude and Sylvain Baillehache 
Emerging economies: heading for persistently slower growth than before the crisis 
Rozvíjející se ekonomiky: směřují k trvale pomalejšímu růstu než v předkrizovém období 
Trésor-economics, Vol. 2014, No. 123, p. 1-8 
Ačkoliv se růstový potenciál rozvíjejících se ekonomik projevil jako odolný vůči krizi v období 2008-
09, od r. 2011 začíná výrazně zpomalovat. Autoři na aktuálních datech ukazují, že se trend 
hospodářského zpomalení od té doby nijak významně nezměnil a současné tempo růstu zaostává za 
potenciálem. Rozebírají cyklické i strukturální faktory zpomalení růstu. Zastávají názor, že rozvíjející 
se ekonomiky jsou velmi omezené v možnostech krátkodobé podpory hospodářské aktivity, jak 
prostřednictvím fiskálních stimulů, tak vyčerpáním manévrovacího prostoru monetární politiky. Dále 
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dokumentují snižování závislosti jejich růstového modelu na vyspělých ekonomikách a rostoucí 
obchodní integraci rozvíjejících se ekonomik, zejména v asijském regionu. V závěru se zaměřují na 
pokles růstového potenciálu Číny a na nutnost uskutečnění reforem podporujících růst. - Pozn. 
 
G. Idrisov, S. Sinel'nikov-Murylev 
Formirovanije predposylok dolgosročnogo rosta: kak ich ponimat'? 
Utváření předpokladů dlouhodobého růstu: jak je chápat? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 3, s. 4-20 
Příspěvek se zabývá protiklady a problémy ruské hospodářské politiky, zaměřené na urychlení 
hospodářského růstu. Autoři rozebírají tři složky růstu (strukturální, konjunkturní ruskou a 
konjunkturní světovou) a docházejí k závěru, že kroky hospodářské politiky mohou být v současnosti 
efektivní jen pokud jde o dlouhodobou složku růstu. Mezi tyto hlavní kroky patří restrukturalizace 
vládních výdajů a reforma rozpočtových institucí, zdokonalení fungování trhu práce a kapitálu a 
zvýšení produktivity ekonomiky. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes 
Gleiche Maut für alle 
Stejné mýto pro všechny 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 117 (23.6.2014), S. 10 
Zpoplatnění silnic v Německu; k plánu zavést v Německu mýtné pro kamiony i na čtyřproudých státních 
nedálničních komunikacích, k otázce přípustnosti rozdílného poplatku na silnicích a na dálnicích. 
 
Jiří Písařík 
Kdo zhasne, neušetří : nový systém v tarifech za elektřinu z dílny ministerstva průmyslu a ERÚ 
nepomůže rodinám, ale spíš velkým firmám 
Euro, Sv. 2014, č. 25, s. 53 
Polemický pohled na připravované změny v systému tarifů, podle kterých je vypočítávána regulovaná 
část ceny elektřiny v ČR. Autor upozorňuje na snahy velkých energetických společností zvýšit příjmy 
z distribuce elektřiny prostřednictvím snížení části distribučních poplatků vázaných na množství 
spotřebované elektřiny a zvýšením fixních poplatků za distribuci. Následně shrnuje negativní dopady 
navrhovaných tarifních změn a poplatků na podporu obnovitelných zdrojů na české domácnosti. -- 
Podrobnější informace o připravované novele energetického zákona viz čas. Ekonom č. 29/2014, s. 16-19. 
 
Julian Trauthig 
Les chiffres suspects des grands projets 
Podezřelá čísla u velkých projektů 
Problemes économiques, No. 3090 (2014), p. 42-44 
U velkých projektů dochází často k dodatečným nákladům. Nebývá realizován nejlepší projekt, ale 
projekt, který vypadá nejlépe na papíře. Podle odborníka Benta Flyvberga by se mělo na základě 
srovnávání s podobnými projekty předem zjišťovat riziko růstu nákladů. Dalším řešením je uzavírání 
partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). - Pozn. -- Přeloženo z němčiny. 
 
by Benedict Mander and John Paul Rathbone 
Limits to growth : Chile 
Meze růstu : Chile 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38586 (2.7.2014), p. 5 
Prezidentka Chile Michelle Bacheletová se pustila do řešení sociální nerovnosti sérií kontroverzních 
reforem. S chilským hospodářským zázrakem je to nejisté. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/dc8b8504-f7c2-11e3-baf5-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz37RZW6sZq 
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Petr Kolev 
Odborový vodohospodář: voda je lidské právo, nikoliv zdroj zisků 
Sondy, Sv. 2014, č. 6, s. 20-21 
K požadavkům iniciativy EPSU (Evropská federace odborových svazů), která propaguje nárok občana 
(EU) na vodu. Shrnuta jsou rizika i problematické stránky liberalizace resp. privatizace dodávek vody 
a odkanalizování (např. prudký nárůst cen ve Velké Británii po privatizaci vody). Zdůrazněno je, že 
voda představuje přirozený monopol a měla by být vyňata z pravidel vnitřního trhu. Kritika plánu 
nové regulace cen vody. Věcná regulace cen v ČR, vlastnictví vody, malá voda, velká voda, cena 
podzemní vody. 
 
Jan Cienski ... [et al.] 
Poland 
Polsko 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38562 (4.6.2014), sep. sect. (4 p.) 
Polsko je nejúspěšnější ze všech transformujících se zemí. Od roku 1992 neprošlo recesí a je bohatší 
než kdykoliv předtím. Potřebuje však ještě reformovat vysoké školství, snížit byrokracii a dosáhnout 
vyšší úrovně participace na trhu práce a působení podniků i mimo polský trh. Přehled přináší                
i komentář od architekta polského ekonomického zázraku Leszka Balcerowicze. 
 
Konrad Fischer 
Preise marsch! 
Ceny - pochodem vchod! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 24, S. 30 
V důsledku novely zákona o boji s omezováním soutěže ztratily kartelové úřady v Německu možnost 
zasahovat v obcích proti zvyšování cen vody. V zemi, která je v EU jednou z nejbohatších na vodní 
zdroje a přitom jsou zde jedny z nejvyšších cen vody, zůstal tak zachován poslední monopol. 
Kartelové úřady mají pravomoc kontrolovat pouze ceny soukromých podniků, obecní vodárny 
využívají možnosti ochranného pláště v podobě veřejnoprávní formy komunálního podniku. 
 
by Daniel Dombey 
Supreme ambition : Recep Tayyip Erdogan 
Nejvyšší ambice : Recep Tayyip Erdogan 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38587 (3.7.2014), p. 5 
Kontroverzní snaha tureckého premiéra Erdogana stát se prezidentem bude mít dozvuky v politickém 
systému země, zpomalení ekonomiky a na Středním východě. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d4d0b1f8-005b-11e4-8aaf-00144feab7de.html? 
siteedition=intl#axzz37RZW6sZq 
 
by Robin Harding 
The productivity puzzle 
Záhada produktivity 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38584 (30.6.2014), p. 7 
Článek o stavu hospodářství USA. Dlouhodobá prosperita závisí na kapacitě každého Američana 
neustále zvyšovat produktivitu. Posledních 120 let stoupal výkon na hlavu každý rok přibližně o 2 procenta. 
Půjde to tak i nadále? 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/c1149cda-fd39-11e3-8ca9-00144feab7de.html 
#axzz36ryHtwtl 
 
V. Mau 
V ožidanii novoj modeli rosta: social'no-ekonomičeskoje razvitije Rossii v 2013 godu 
V očekávání nového růstového modelu: sociálněekonomický rozvoj Ruska v roce 2013 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 2, s. 4-32 
Článek je věnován analýze výsledků sociálněekonomického rozvoje Ruska v r. 2013 a střednědobým 
problémům. Autor rozebírá logiku a tendence rozšiřování globální krize a perspektivy jejího ukončení. 
Na tomto základě jsou analyzovány současné problémy ruské ekonomiky, především příčiny 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

28 

zpomalení hospodářského růstu. Zvláštní pozornost je věnována rizikům, kterým může Rusko čelit     
v nadcházejícím období, a také prioritám v jeho sociálněekonomické politice. - Pozn. 
 
Wasted potential 
Promarněný potenciál 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8891, p. 69 
Bohaté země se konečně dostávají ze sevření recese a začínají počítat své ztráty. Příspěvek vychází ze 
studie Laurence Balla z Johns Hopkins University, ve které se sčítají náklady krize porovnáním 
odhadů před- a pokrizového ekonomického potenciálu, zveřejněných OECD. Další studií k problematice 
je práce Roberta Halla ze Stanfordské univerzity, který podrobně rozebírá "makroekonomickou 
katastrofu" Ameriky, aby lépe porozuměl jejím jednotlivým prvkům. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Deset let s fondy EU 
Euro, Sv. 2014, č. 21, samostatná příl. s. 12-13 
Vstupem do Evropské unie (1.5.2004) získala ČR možnost využívat prostředky fondů EU, ze kterých 
dosud získala 420 miliard korun. Článek přehledně informuje o čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti a dosažených výsledcích ve zkráceném programovém období 2004-2006 a 
v programovém období 2007-2013. -- Viz také příspěvek Kam směřují prostředky z fondů EU na        
s. 14-15 a další články samostatné přílohy čas. Euro "10 let v EU". -- Informace o čerpání dotací         
v programovém období 2007-2013 v českých krajích viz HN č. 108/2014 (5.6.2014), příloha Evropské 
fondy a dotace s. 1. 
 
By Jack Farchy 
Primary colours 
Základní barvy 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38567 (10.6.2014), p. 7 
Smlouvou mezi Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem o euroasijské hospodářské unii vzniká od 
počátku příštího roku volný trh pro 170 mil. lidí. Vznik unie je v článku hodnocen jako snaha Moskvy 
posílit vazby na bývalé sovětské republiky. 
 
Věra Kameníčková 
Regionální rady regionů soudržnosti 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 3, s. 24-25 
Historie a poslání regionálních rad regionů soudržnosti (RRRS); rozpočty, vývoj a rozdělování příjmů 
v letech 2010-2013, celkové hospodaření RRRS. Kvóty kapitálových transferů. 
 
Jan Mallien 
Scheiden tut weh 
Rozchod zabolí 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 117 (23.6.2014), S. 11 
Vyčíslení předpokládaných ekonomických dopadů v důsledku (připravovaného) vystoupení Velké 
Británie z EU ve dvou scénářích. -- Problematice se v širším kontextu věnuje i příspěvek ve WW,       
č. 25 z 16.6.2014, s. 20-26 (Einsame Insel). 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Deutsche bei Europol : wie ist die Lage? 
Němci u Europolu : jaká je současná situace? 
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11 (2014), Nr. 3, S. 7 
Článek krátce popisuje roli Europolu v problematice potírání kriminality a oblasti spolupráce této 
instituce s německou celní správou (boj proti obchodu s drogami, praní špinavých peněz a 
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produktovému pirátství). Dále se článek věnuje konkrétním činnostem německých celníků, kteří          
v současné době u Europolu působí. 
 
Peter Friesenhahn, Dirk Bremer 
Großprojekt : KFZ-Steuer 
Velký projekt : daň z motorových vozidel 
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11 (2014), Nr. 3, S. 8-9 
Německá celní správa přebírá od 30. června 2014 od spolkových zemí správu daně z motorových 
vozidel. V rozhovoru uvádějí Peter Friesenhahn a Dirk Bremer z německého ministerstva financí 
podrobnosti, které tento přechod provázejí, hodnotí připravenost celní správy a vyjadřují se také          
k některým kritikám, které v souvislosti s touto změnou zaznívají. 
 
By Shawn Donnan 
Hard sell 
Umění prodat 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38566 (9.6.2014), p. 7 
Před rokem bylo Transatlantické obchodní a investiční partnerství vítáno jako dohoda o obchodu pro 
21. století, která ukončí překrývající se regulaci. Nyní se však zdá, že jednání uvíznou na otázkách 
připomínajících 19. století, jako je obchodování sýrem či bramborami. Jednání mezi USA a EU brzdí 
řada politických otázek a u některých kontroverzních oblastí se obě strany dohodly na odkladu až na 
období po listopadových amerických volbách. 
 
Bruce A. Blonigen, Lindsay Oldenski, Nicholas Sly 
The differential effects of bilateral tax treaties 
Rozdílné účinky bilaterálních daňových smluv 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6 (2014), No. 2, p. 1-18 
Autoři zkoumají účinky bilaterálních daňových smluv na přímé zahraniční investice. Konkrétně se 
zabývají ustanoveními o sdílení informací a tzv. "Procedurami vzájemné dohody" (Mutual Agreement 
Procedures, MAP), které eliminují dopady dvojího zdanění na mezinárodní podniky. Na základě dat 
Úřadu pro ekonomickou analýzu USA autoři potvrzují pozitivní vliv bilaterálních daňových smluv na 
přímé zahraniční investice. Velikost účinku se liší podle toho, jaké používá firma vstupy (u firem, 
které používají diferencované vstupy, je účinek vyšší). - Pozn. 
 
Michael Lux 
The invoice in EU customs and VAT law : what is there to consider 
Faktura v celním právu EU a legislativě o DPH : co je nutné brát v úvahu 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 5, p. 205-221 
Článek se týká problematiky faktur a jejich náležitostí v oblasti celního práva a v legislativě 
související s DPH. Údaje, které musí doklady obsahovat, určuje směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty ("VAT directive").  Dále existuje doporučení OSN, které stanoví 
minimální požadované údaje na fakturách pro účely mezinárodního obchodu. Autor se nejprve zabývá 
fakturami v celním právu, tj. situacemi, kdy jsou faktury požadovány a využívány (celní prohlášení a 
určení celní hodnoty, důkaz, že bylo zboží uvedeno do volného oběhu v rámci EU, pohyb zboží ze 
třetích zemí, důkaz preferenčního původu zboží, důkaz pro použití výhodnější sazby u antidumpingového 
cla); případy, kdy je nutné předložit proforma fakturu a další požadavky, které s tím souvisí; 
uchováváním záznamů a aplikací celního práva u DPH při dovozu. Dále jsou popsány požadavky 
směrnice 2006/112/ES (povinné údaje, uchovávání dokladů, aj.) a požadavky německého zákona        
o DPH. Směrnice 2006/112/ES ponechává členským státům určitý prostor pro přizpůsobení, jednotlivé 
státy mohou tedy směrnici implementovat různými způsoby. Autor proto vybral jako příklad 
Německo. Článek je dále proložen řadou krátkých případových studií. - Pozn. 
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Tokio Yamaoka 
Why are customs classification issues adjudicated at the WTO? : structural issues and possible 
solutions 
Proč je problematika celní klasifikace posuzována Světovou obchodní organizací? : strukturální 
otázky a možná řešení 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 5, s. 184-204 
Většinu sporů souvisejících s celní klasifikací řeší Světová obchodní organizace (WTO) bez účasti 
Výboru Světové celní organizace pro harmonizovaný systém (HSC/WCO), ačkoli tato problematika 
spadá do jeho jurisdikce. Autor se zabývá tím, proč k tomu vlastně dochází. Nejprve představuje 
úmluvu o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží. Uvádí mj. cíle úmluvy, 
úkoly Výboru a snahy WTO urychlit jeho rozhodovací proces. Dále již popisuje konkrétní spory ("The 
EC-LAN Equipment Case"; "The EC-MFM Case"; "The EC-Chicken Case"), přístup WTO k řešení 
těchto sporů a nástroje Světové celní organizace. V závěru článku jsou uvedena doporučení a otázky, 
které by měly být zváženy (rychlejší rozhodování a větší vymahatelnost na straně HSC/WCO, 
integrace HS do WTO). - Pozn. 

Podnik a podnikání 

Ivan Haluza 
Babiš si vyskúša biznis s hlivami 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 21, s. 36-37 
Andrej Babiš; rozšíření obchodních aktivit investičního fondu Hartenberg. 
 
Patrick Foulis 
How to keep roaring : special report on business in Asia 
Aby tygr pořád řval : zvláštní zpráva o podnikání v Asii 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8889, centr. sect. (16 p.) 
Tato zvláštní zpráva je o podnicích, které budou pomáhat utvářet novou Asii. Samy se budou muset 
reformovat, aby se dokázaly vypořádat s pěti zásadními trendy, jež ovlivňují region. Patří sem 
zhoršující se diplomatické klima, demografický vývoj v Asii a růst pracovních nákladů v Číně, přání 
asijské společnosti posunout se od kvantity ke kvalitě, rozkladný vliv internetu a konečně intenzivní 
globální soutěž. -- Viz i článek A world to conquer na s. 12. 
 
Ulf Sommer 
Starker Euro, schwache Ergebnisse 
Silné euro, slabé výsledky 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 87 (7.5.2014), S. 20 
Nepříznivý vliv silného eura na mezinárodně operující německé podniky (Linde, Fresenius, BMW), 
vyčíslení efektů z titulu měnových resp. kurzových ztrát na výsledky jejich hospodaření. 
 
Soňa Ferenčíková, Alena Vícenová 
Vplyv finančnej krízy na vývoj medzinárodných fúzií a akvizícií 
Ekonomické rozhľady, Sv. 43, (2014) č. 1, s. 32-44 
Příspěvek se věnuje trendům a zákonitostem v oblasti mezinárodních fúzí a akvizic a jejich vývoji 
před a po období nedávné finanční krize. Autorky charakterizují vývoj dané oblasti od r. 1987, detailněji 
se zabývají vývojem a možnostmi financování obchodů zahrnujících fúze a akvizice v letech 2007-
2008. Následně rozebírají pád banky Lehman Brothers a vývoj celosvětové situace po pádu v r. 2009 
až do r. 2011. Dále charakterizují mezinárodní fúze a akvizice ve střední a východní Evropě po r. 2009 
a zaměřují se také na slovenský trh. 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

Ondřej Karel 
K aktuálnímu vývoji evropské právní úpravy zprostředkování pojištění 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 2, s. 14-15 
Informace o aktuální situaci ohledně vývoje evropské legislativy vztahující se k problematice 
zprostředkování pojištění. Nejprve seznámení se schváleným doplněním směrnice 2002/92/ES             
o zprostředkování pojištění (Insurance Mediation Directive, IMD) prostřednictvím MiFID II, dále        
s nařízením PRIIPs (Packaged Retail and Insurance Based Investment Products) - procesem jeho 
schvalování a s jeho cíli - a následně pak s připravovanou revizí IMD (tzv. IMD II). 
 
Antonín Daněk 
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 5, s. 16-19 
Příspěvek rozebírá změny, které přináší zákon č. 60/2014 Sb. novelizující zákon o veřejném 
zdravotním pojištění do českého právního řádu, v souvislosti s implementací směrnice č. 2011/24/EU 
o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Přijetím této novely jsou upraveny 
podmínky týkající se čerpání zdravotních služeb na území členských států EU, případně v přímé 
návaznosti na institut předchozího souhlasu dle nového ustanovení § 14b. Blíže k poskytovateli 
zdravotních služeb, rozšíření okruhu práv pojištěnce, pojmu náhrada, vnitrostátnímu kontaktnímu 
místu a k vydání povolení podle koordinačních nařízení EU. -- Tematiku dále rozebírá příspěvek         
v čas. Národní pojištění č. 6/2014, s. 12-14. 
 
Josef Pravec 
Rovný důchod se vrací do hry : penzijní reforma 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 22, s. 16-18 
Blíže k další penzijní reformě, kterou pro koaliční vládu připravuje penzijní komise pod vedením 
sociologa Martina Potůčka. Seznámení s uceleným návrhem ekonoma J. Vostatka na solidární rovný 
starobní důchod pro všechny rezidenty doplněný pojistnou starobní penzí (důchodem hrazeným ze 
sociálního pojištění ve výši závislé na odvedených příspěvcích), k principu oddělení rovného a 
zásluhového pilíře důchodů. K plánovanému ukončení fungování druhého penzijního pilíře od počátku 
r. 2016, k očekávaným úpravám prvního pilíře s ohledem na strukturu rodin a ke stanovení věku 
odchodu do důchodu. Otázka financování důchodů, požadavky na postupné zvyšování finančních 
prostředků vkládaných do penzijního systému a na posílení zásluhovosti penzijního systému. -- 
Komentář k činnosti penzijní komise viz čas. Euro č. 26-27/2014 (30.6.2014), s. 20. -- Viz také 
příspěvek "Komise: druhý důchodový pilíř by měl skončit" v HN č. 149/2014 (1.8.2014), s. 6. 
 
Ján Záborský 
Väčšie istoty, menší dôchodok 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 23, s. 40-41 
Anuitní novela SR (s platností od 1.1.2015); k pravidlům přístupu resp. vyplácení anuit (doživotních 
důchodů z 2. pilíře), sedmileté pojištění dědění, výše povinné anuity. 
 
Andrea Haas 
Vermögensbestand der Pensionskassen stieg um rund 6 % im Jahr 2013 : Entwicklung der 
Pensionkassenstatistik im Jahr 2013 
Stav majetku penzijních pokladen se v roce 2013 zvýšil o cca 6 procent : vývoj statistiky 
penzijních pokladen v roce 2013 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2014, Nr. 2, S. 17-18 
Hodnocení vývoje a stavu majetku spravovaného penzijními pokladnami v Rakousku v roce 2013; 
počet penzijních pokladen (2007-2013), struktura investic a jejich podíl na majetku, průměrný výnos. 
Vývoj penzijních pokladen v eurozóně. - Pozn. 
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Lucie Jandová 
Zákon "38" opět ve světle ramp. Připomínky odborníků nevyslyšeny 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 2, s. 11-14 
Problematika připravované novelizace právní úpravy zprostředkování, resp. distribuce pojištění v ČR. 
Autorka rozebírá jednotlivé změny, které předkládá MF ve formě novely zákona č. 38/2004 Sb.,          
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Věnuje se 
kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, charakterizuje činnost vázaného zástupce, samostatného 
zprostředkovatele, zápisy do registru, poplatky zápisu do registru a řádné provozování činnosti. Dále 
se zaměřuje na odbornou způsobilost, povinnosti pojišťoven, zprostředkovatelů a likvidátorů 
("pravidla jednání"), způsob a formu poskytování informací, zákaz ovlivňování zaměstnanců při výběru 
pojistitele a na sankce za porušení tohoto zákona. -- K navrhovaným změnám zákona o pojišťovnictví 
souvisejícím s investičním životním pojištěním viz HN č. 151/2014 (5.8.2014), s. 4. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Albert Bradáč, Vlasta Scholzová 
Změny předpisů pro oceňování nemovitostí od 1. 1. 2014 
Soudní inženýrství, Sv. 25, (2014) č. 1, s. 3-37 
V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník č. 89/2012 
Sb., novelizovaný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 
Sb. - Pozn. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Ondřej Preuss, Jakub Sembol 
"Efektivnost" výpovědi pro nadbytečnost 
Národní pojištění, Sv. 45, (2014) č. 5, s. 37-38 
Stručný rozbor Rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 319/2013,               
k rozvázání pracovního poměru z důvodů nadbytečnosti podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku 
práce. Je zdůrazněno, že výpověď pro nadbytečnost nelze zneužívat. 
 
by Sarah Gordon, Claire Jones and Peter Wise 
Labour pains 
Problémy trhu práce 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38590 (7.7.2014), p. 6 
Navzdory příznakům oživení eurozóny se ekonomové obávají, že krize zanechala na evropském trhu 
práce trvalou jizvu. Problémy nezaměstnanosti, mobility pracovních sil, kvalifikace atd. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/b5c910ba-e29d-11e3-a829-00144feabdc0.html 
#axzz37QlRWTX5 
 
Martina Švejdová 
Povinnost mít kopie dokladů na pracovišti a pokuty za nelegální zaměstnávání 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 6, s. 44-48 
K návrhu novely zákona o zaměstnanosti, která by měla: odstranit nedostatky současné úpravy             
v postihu nelegálního zaměstnávání, upravit sazby pokut (minimální výše) a snížit administrativní 
zátěž zaměstnavatelů. Vložený box se krátce věnuje problematice trestání nelegální práce v Německu 
a na Slovensku. 
 
Thomas Britz 
Pracovní doba podle německého práva 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 12, s. 27-30 
K německým předpisům o pracovní době; vyrovnávací období/flexibilizace pracovní doby, noční 
směny, směnný provoz, odměny za nevhodnou pracovní dobu, přestávky, práce v neděli a o svátcích. 
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Tilman Isenhardt 
Reisekostenrechtsreform 2014 - arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Folgen? 
Reforma právní úpravy cestovních nákladů pro rok 2014 - dopady na pracovní právo a úpravu 
sociálního pojištění? 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 23, S. 1316-1318 
Zákonem o změně a zjednodušení podnikového zdanění a daňového režimu cestovních nákladů           
v Německu došlo k zásadní reformě dosavadních podmínek při aplikaci zdanění v případě cestovních 
výdajů; dopady nových daňových předpisů jsou zkoumány z hlediska pracovního práva a práva 
sociálního pojištění. První daňové místo výkonu činnosti, zjednodušení paušálů stravného. - Pozn. 
 
Josef Pravec 
Stát půjde po švarcsystému 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 24, s. 16-18 
Pohled na nelegální práci a švarcsystém v ČR, opatření k jeho potírání. K připravované regulaci 
švarcsystému za pomoci kontrolního výkazu k DPH a zaměření ministerstva financí na ztráty na 
odvodech způsobené švarcsystémem. Odhady ztrát státního rozpočtu na odvodech. Krátce také            
k historii švarcsystému, jeho důsledkům pro trh práce, k výhodám pro zaměstnavatele a nevýhodám 
pro zaměstnance. Pohled zaměstnavatelů - švarcsystém jako flexibilní forma práce a argumenty pro 
jeho legalizaci. 

Právo 

Martin Švéda 
Čípak je ta akciovka? : skutečně přinesl nový zákon konec anonymních akciových společností? 
Euro, Sv. 2014, č. 21, s. 55 
Autor analyzuje situaci, ve které se ocitly akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele po        
1. lednu 2014, v souvislosti s požadavky zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 
akciových společností, a nastiňuje tři možné zákonné způsoby změny anonymních akcií (zabývá se 
zejména imobilizací akcií jako novým způsobem uložení akcií). V závěru pak krátce k polemikám nad 
reálnou možností zákona omezit snahy o setrvání akcionářů v anonymitě. 
 
Nadine Haubner 
Der Gesetzesentwurf Nordrhein-Westfalens zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts 
Návrh zákona Severního Porýní-Vestfálska o zavedení podnikového trestního práva 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 24, S. 1358-1364 
K návrhu zákona o zavedení trestněprávní odpovědnosti podniků a dalších sdružení v Německu, který 
vytváří pomyslný základ pro realizaci podnikového trestního práva. Předpis upravuje dvě samostatné 
skutkové podstaty, popsán je princip a záběr sankčního režimu (umožňuje např. vyloučení 
"kolektivního subjektu" z veřejných zakázek či subvencí). Součástí příspěvku je i kritický pohled na 
návrh zákona, kde jsou uvedeny jednak všeobecné námitky, ale i konkrétní připomínky ať už               
k formulacím či nastavení sankcí (nesplnění účelu prevence, princip viny postihuje i fyzické osoby 
nezúčastněné na protiprávním jednání atd.). - Pozn. 
 
Barbara Gillmann 
Eine Hand wäscht die andere 
Ruka ruku myje 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 115 (18.6.2014), S. 8 
K připravované ústavní reformě v Německu, která by měla obnovit institucionální spolupráci 
státu/zemí s vysokými školami a tím zabezpečit součinnost při podpoře vědy, výzkumu a profesního 
vzdělávání (schválení ústavní změny je mj. podmínkou pro financování zákona o podpoře vzdělávání 
ze strany státu, což by zemským rozpočtům ulevilo o 1,1 mld eur). 
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Lukáš Bohuslav 
Jak nastavit compliance programy 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 6, s. 20-23 
Compliance programy; prevence trestné činnosti a následné trestní odpovědnosti právnických osob. 
 
Ivana Štenglová 
Jak se změnila právní úprava smlouvy o dílo 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 5, s. 166-174 
Právní úprava smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku vychází z úpravy v zákoníku obchodním, 
přebírá však, i když v poměrně malém rozsahu, i část úpravy z předchozího občanského zákoníku a 
přináší i některé významné novinky, zejména v úpravě důsledků vadného plnění. Některé další 
odchylky pak plynou z nové koncepce závazkových vztahů a rovněž z obecné úpravy závazků. Bude 
na praxi a také na soudní judikatuře, jak se s novou úpravou v následujících letech vyrovná. - Pozn. 
 
František Púry 
Nejvyšší soud České republiky: K trestní odpovědnosti starosty obce za zneužití pravomoci 
úřední osoby a za porušení povinnosti při správě cizího majetku v případě uzavření smluv na 
předražené stavební práce 
Trestněprávní revue, Sv. 13, (2014) č. 6, s. 153-156 
Trestní odpovědnost osob působících v rámci místní samosprávy, komentovaná judikatura. 
 
Oldřich Řeháček 
Oddlužení po revizní novele insolvenčního zákona aneb osobní bankrot pro každého 
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 5, s. 34-35 
Revizní novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 294/2013 Sb., přinesla mezi dalšími též 
podstatné změny a posuny týkající se institutu oddlužení (tzv. osobního bankrotu). V článku se 
rozebírá oddlužení pro podnikatele, oddlužení pro dluhy z podnikání  a oddlužení pro trestané, laxní, 
zapomnětlivé a nepracující dlužníky. - Pozn. 
 
Markéta Klusoňová 
Posuzování nutnosti právní regulace 
Časopis pro právní vědu a praxi, Sv. 22, (2014) č. 1, s. 62-68 
K otázce posuzování dopadů právní regulace (posuzování nutnosti právní úpravy); aktuální stav 
mechanismu RIA (regulatory impact assessment) v ČR, RIA na úrovni EU. Pozitivně-právní prameny 
k mechanismu RIA, srovnání s úpravou jiných států SVE. Vztah mechanismu RIA k Luhmannově 
systémové teorii (sebereferenční systém). Problém nerespektování mechanismu RIA na úrovni 
českých vládních institucí. - Pozn. 
 
Jan Molín 
Povinnosti auditora při odhalování korupčního jednání 
Auditor, Sv. 2014, č. 5, s. 15-19 
Popis právních povinností, které jsou kladeny na auditory v kontextu odhalování korupce. - Pozn. 
 
Kateřina Surmanová 
Přichází éra lidových hlasování : vládní experti připravili zákon o národních referendech 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 123 (26.6.2014), s. 1 
Příspěvek informuje o připravovaném vládním návrhu ústavního zákona o vypisování všeobecných 
referend, který by měl platit od r. 2015. Shrnuje podmínky vypsání referenda, práva občanů, která jim 
zmiňovaný návrh přináší, i postoj opozice k návrhu ústavního zákona. 
 
Jana Drexlerová 
Trestní odpovědnost právnických osob 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 15, (2014) č. 6-7, s. 74-80 
Rekapitulace k problematice trestní odpovědnosti právnických osob (PO), která byla do českého 
právního řádu zavedena v roce 2012. Zákonné předpisy, působnost (místní, osobní), definice trestní 
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odpovědnosti PO (přičitatelnost trestného činu PO, trestní odpovědnost zástupce PO), účinná lítost. 
Tresty a ochranná opatření (zrušení PO, propadnutí věci a majetku, zákaz činnosti, uveřejnění 
rozsudku). Zahájení/skončení trestního stíhání PO; zajišťovací opatření. 
 
Hana Erbsová 
Zajištění daňového dluhu zástavním právem 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 6, s. 34-37 
Vznik zástavního práva, zástavní právo v daňovém řízení (v kontextu s NOZ). Veřejný registr 
(evidence majetku dotčeného zástavním právem) a veřejný seznam. Zástava, zřízení zástavního práva 
k věci, uplatňování zástavního práva (zásada superficies solo cedit - povrch ustupuje pozemku). Práva 
vlastníka při uvolnění zástavy, záměna zástavního práva a ujednání o zákazu zřídit zástavní právo. 
Zánik zástavního práva. - Pozn. 
 
Eva Janečková 
Zpracování osobních údajů v e-shopech a úskalí zájmu podnikatelů o databáze kontaktů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 11, s. 30-33 
Zpracování a následné nakládání s osobními údaji získanými v rámci provozování e-shopu z pohledu 
zákona o ochraně osobních údajů, občanského zákoníku a šíření obchodních sdělení dle zákona            
o některých službách informační společnosti. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Karola Brunner 
Automatisierte Preiserhebung im Internet 
Automatizované zjišťování cen na internetu 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2014, Nr. 4, S. 258-261 
Cenová statistika. Význam internetového obchodu stále roste, ve váze obchodních typů 
spotřebitelských cen za bazický rok 2010 dosahuje podíl internetového a zásilkového obchodu 5,1 %   
z celkového množství zboží a služeb. V některých sektorech zboží je tento podíl výrazně vyšší, a proto 
se i ceny pro relevantní sektory zboží zjišťují na internetu. V současné době už i velké obchody           
(s maloobchodním zaměřením) provozují své online obchody, kde zboží často nabízejí za totožnou 
cenu jako v místních filiálkách. Podíl zboží, u něhož lze zjistit cenu na internetu, je odhadován jako 
podstatně vyšší než čistý podíl z váhy obchodních typů. Automatizované zjišťování cen je součástí 
multifunkční cenové statistiky (studie proveditelnosti); popsáno je zjišťování cen na internetu, výběr 
softwaru i právní pohled na web-scraping a dodržování autorských práv. - Pozn. 
 
Hana Řezanková 
Cluster analysis of economic data 
Shluková analýza hospodářských dat 
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 1, p. 73-86 
V příspěvku jsou rozebrány některé tradiční i moderní přístupy v oblasti klastrové (shlukové) analýzy, 
která je významným nástrojem multivariační analýzy dat. Autorka se zaměřuje na nové shlukovací 
algoritmy, také se zahrnutím nepředvídatelnosti, vyvinuté v nedávné době. Blíže k aglomerativní 
hierarchické shlukové analýze (agglomerative hierarchical cluster analysis, technika postupného 
shlukování objektů do hierarchie skupin objektů), ke k-clustering (k-průměry) a dalším metodám 
(dvoukroková shluková analýza, CLARA algoritmus). - Pozn. 
 
Hans-Werner Sinn 
Deutsche Gerontokratie 
Německá gerontokracie 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 24, S. 37 
Shrnutí problematiky demografického vývoje v Německu, který je hrozbou pro společnost i z politického 
hlediska: početní převaha starších občanů může už od roku 2015 ve volbách ovlivňovat své sociální 
jistoty/prevenci chudoby v neprospěch mladší menšiny a posilovat tak mezigenerační konflikt. Tento 
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výhled může zvrátit jedině odstranění diskriminace rodin - např. rozšířením důchodové formule          
o "dětskou komponentu", která by rodičům zajistila zhodnocení výchovy dětí v důchodu. 
 
Dalibor Holý 
Proč ženy berou méně 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 6, s. 20-22 
Běžnou výplatu, vyjádřenou mzdovým mediánem, mají ženy v ČR oproti mužům nižší o 15,5%. 
Příspěvek přináší statistický pohled na mzdovou oblast žen, porovnává ji s mzdovou oblastí mužů a 
analyzuje jednotlivé faktory ovlivňující výši výdělku a jejich rozdíly. Graf ilustruje rozdíly mediánové 
mzdy podle pohlaví a věku, distribuci hrubých mezd a stupeň dosaženého vzdělání podle pohlaví         
v roce 2013. 

Účetnictví 

Libuše Müllerová 
Harmonizace účetního výkaznictví malých a středních podniků 
Auditor, Sv. 2014, č. 4, s. 11-13 
Porovnání dvou konceptů účetního výkaznictví v souvislosti s malými a středními podniky - podle 
ISAR a podle IASB. 
 
Oliver Bielenberg, Wolf Schmuhl 
Implikationen des KAGB auf die Rechnungslegung geschlossener Fonds 
Působení německého zákoníku kapitálových investic na účetnictví uzavřených fondů 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 20, S. 1089-1091 
Německý zákoník kapitálových investic (KAGB) vytváří nový jednotný rámec pro regulaci fondů a 
současně reformuje účetnictví u těch, kde zatím byl základem obchodní zákoník. Příspěvek se věnuje 
praktickým důsledkům, které vyplývají z přechodu uzavřených fondů na účetnictví dle KAGB (nové 
zásady účetnictví, součásti výroční zprávy, oceňování, ověření a zveřejnění výroční zprávy). Zásada 
True-and-Fair-View. - Pozn. 
 
Vladimír Schiffer 
Nepodceňujme kvalitu účetních dokladů 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2014, č. 2, s. 40-45 
Správné zpracovávání účetních dokladů pomáhá zajistit průkaznost účetnictví. Ve velkých firmách       
s mnoha účetními doklady je nutné operace s účetními doklady zefektivit, zároveň je však třeba 
zajistit, aby zpracování dokladů probíhalo stále v souladu s platnými předpisy. V článku jsou uvedeny 
požadavky na schvalování účetních případů, které ukládá zákon o účetnictví a které v minulosti 
ukládal obchodní zákoník, dále je probrána problematika podpisů na účetních dokladech, optimalizace 
schvalovacího procesu (rozdělení schvalovacího procesu do určitého počtu stupňů) a přezkušování a 
zaúčtování účetních dokladů. 
 
Sdělení k vedení jednoduchého účetnictví 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2014, č. 2, s. 15 
Sdělení Ministerstva financí k otázce vedení jednoduchého účetnictví u spolků vzniklých po 1. 1. 2014 
v důsledku rekodifikace soukromého práva. Při dodržení stanovených podmínek (výše celkových 
příjmů za poslední účetní období nižší než 3 mil. Kč) mohou vést jednoduché účetnictví jak účetní 
jednotky vyjmenované v zákoně o účetnictví (církve, honební společnosti, občanská sdružení, aj.), tak 
spolky vzniklé po 1.1.2014. 
 
Jiří Vychopeň 
Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám v roce 2014 
Daně a právo v praxi, Sv. 19, (2014) č. 7-8, s. 12-15 
Zásady pro tvorbu zákonných opravných položek k pohledávkám, pohledávky vyňaté z možnosti 
tvorby opravných položek; opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, 
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opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994, opravné položky k pohledávkám 
z titulu ručení za celní dluh, opravné položky k nepromlčeným pohledávkám dle § 8c zákona o rezervách 
pro zjištění základu daně z příjmů. Příklady. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 

č. 8/2014 
Zpracování výroční zprávy (2.). Vklad automobilu do základního kapitálu obchodní korporace. 
 
Účetní TIP 

č. 13/2014 
Dotazy: OSVČ a s.r.o. - stejný obor podnikání, srážková daň u autorských příjmů, daně - poplatky za 
užitný vzor, zaúčtování nákupu květin, prodej budovy - odpisy, právo zaměstnávat bez živnostenského 
oprávnění, uplatnění daňových nákladů na ubytování potenciálního klienta, zaúčtování - zelený bonus, 
uplatnění daňového zvýhodnění, daňový a účetní odpis auta, výdaje - pitná voda, účtování inzerce 
bytů a soudních poplatků. 
 
č. 14/2014 
Fyzická a právnická osoba dle NOZ. Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled. Dotazy: 
darování inženýrské sítě obci, zálohy na DPFO, klimatizace v pronajímaných prostorech, leasingové 
smlouvy po 1.1.2014, jak prokázat FÚ koupi nemovitosti, jednorázový daňový odpis pohledávky, 
bezúročná zápůjčka společnosti společníkům, rozprodej součástí z nabouraného vozu, záloha na 
silniční daň, cestovní náhrady - kapesné OSVČ. 
 
č. 15-16/2014 
Nehmotný majetek účetně versus daňově. Jak změnit účetní období. Zdravotní pojištění -  kdy OSVČ 
není povinna platit v roce 2014 zálohy na pojistné? OSVČ přestala platit  zálohy na zdravotní a 
sociální pojištění (její možnosti při řešení těchto dluhů formou splátek u zdravotní pojišťovny  a 
okresní správy sociálního zabezpečení). Zápůjčky mezi firmami v podmínkách nového občanského 
zákoníku. 

Veřejná správa 

Jana Drexlerová 
Kontrolní řád 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 7, (2014) č. 6-7, s. 3-9 
K důvodům zpracování nového zákona o kontrole (je účinný od roku 2014). Rozšíření působnosti 
nového obecného procesního předpisu pro oblast kontroly (nejen ve státní správě, ale i pro oblast 
kontroly výkonu státní správy realizované v rámci instančních vztahů). Kontrolní orgány, vymezení 
kontrolního úkonu, způsob zahájení a průběh kontroly, osoby s možnou účastí při kontrole, práva a 
povinnosti kontrolující/kontrolované osoby. Protokol o kontrole, námitky, ukončení kontroly. 
Přestupky a správní delikty. 
 
Tomáš Kemmler 
KPI ve státní správě - management a systémy řízení. 2. část 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 12 (2014) č. 6, s. 8-12 
Autor se podrobněji zabývá managementem ve státní správě - tlaky na změny na manažerských 
místech, přípravou manažerů, řízením lidí a systémem managementu. Dále autor určuje vývoj 
jednotlivých kritérií úspěšnosti a způsoby, jak kritéria a jejich hodnoty stanovit. V závěru je shrnuta 
celá série článků o KPI a jsou identifikovány hlavní přínosy a nebezpečí zavedení klíčových ukazatelů 
výkonnosti ve státní správě. -- Pokračování článku z č. 5/2014. 
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Zuzana Pacinová 
Na cestě k ideálu : společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 11, s. 10-11 
Druhá část článku k problematice společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti 
tří měst, která se zapojila do projektu Sociálně odpovědné veřejné zadávání (Neratovice, Kolín, Most). 
Do projektu, který je financován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, bylo       
v ČR zahrnuto sedm měst a jedna instituce. Zástupci těchto měst se inspirovali především ve Velké 
Británii. -- 1. část článku k tématu vyšla ve Veřejné správě č. 9/2014 na s. 14-15 pod názvem Není 
tunel jako tunel. 
 
Vladimíra Dvořáková ; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Nejde o tituly, ale o skutečné vzdělání : odborná příprava úředníků 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 10, s. 12-14 
Rozhovor s Prof. Vladimírou Dvořákovou o stavu vzdělávání zaměstnanců ve státní správě a cestách 
ke změně. 
 
Jiří Machát 
Největší riziko dotovaných projektů - veřejné zakázky 
Interní auditor, Sv. 18, (2014) č. 2, s. 21-24 
Nezbytným předpokladem efektivního čerpání prostředků z fondů Evropské unie je také správné 
zadávání veřejných zakázek příjemci dotací, které vede k úspěšnému dokončení podpořených 
projektů. Článek upozorňuje na nejčastější chyby, které vznikají během výběrových řízení, a zvyšují 
tak riziko krácení dotace, případně znemožnění čerpat celou výši dotace. 
 
Steffen Ermisch 
Standards sollen die Kosten drücken 
Standardy ke snížení nákladů 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 95 (19.5.2014), S. 49 
Digitální strategie EU; k požadavku a důvodům Evropské komise zavést cloud-computing ve 
veřejných správách (snaha o celoevropské IT-standardy se zárukou transparentnosti a srovnatelnosti). - 
Článek je součástí speciální přílohy (Cloud-computing) na s. 48-50. 
 
Robert Břešťan 
Úřad plný kostlivců aneb Čistka pokračuje : státní majetek 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 25, s. 18-20 
Problematika správy státního majetku a hospodárnosti fungování Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, změny prováděné prozatímním generálním ředitelem Ondřejem Závodským, 
který je náměstkem ministra financí. K právnímu zastupování státu ve sporech, k posilování pozice 
ÚZSVM prostřednictvím připravované novely zákona o státním majetku, k problematice registru 
CRAB. Dále k agendě ÚZSVM a k Závodského plánům na její rozšíření. -- Problematiku CRAB 
(Centrálního registru administrativních budov), jeho fungování a správy státních budov rozebírá 
příspěvek na s. 22-23. 
 
Monika Zahálková, Petr Fiman 
Vládní výbor sám o sobě nezlepší kvalitu dozorčích rad firem se státní účastí 
Hospodářské noviny, Sv. 58, (2014) č. 103 (29.5.2014), samostatná příl. Corporate journal s. 12-13 
K nově vytvořenému Vládnímu výboru pro personální nominace osob zastupujících stát v dozorčích 
radách obchodních společností s majetkovou účastí státu. Polemický pohled na jeho statut a zejména 
na kritéria výběru vhodných kandidátů do správního orgánu. Informace o činnosti obdobné německé 
vládní komise zřízené v roce 2000 (Government Commission German Corporate Code) a o kodexu      
k regulaci trhu. Institut členů správních orgánů v ČR (CIoD). -- Komentář k složení, kompetencím, 
rozsahu posuzovaných informací i prozatímnímu fungování Vládního výboru pro personální nominace 
viz s. 14-15 samostatné přílohy. -- Ke strategii správy státních majetků se v rozhovoru vyjadřuje také 
ředitel legislativního odboru MF Robert Pelikán na s. 4-8 samostatné přílohy. 
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Veřejné finance. Rozpočet 

Guy Abeille 
A l'origine du déficit public a 3% du PIB 
Původ 3 % deficitu veřejných financí k HDP 
Problemes économiques, No. 3090 (2014), p. 5-13 
V článku je popsán počátek deficitního financování ve Francii spolu s okolnostmi, které vedly v 80. 
letech ke stanovení hranice deficitu veřejných financí k HDP na úrovni 3 %. Jedním z původců této 
hranice byl autor článku. Podnětem pro její vytvoření byl požadavek tehdejšího prezidenta Mitterranda 
vytvořit jednoduché pravidlo, které by bránilo zvyšování deficitu. Úroveň 3 % byla podle autora 
zvolena v podstatě náhodou, nestály za ní hlubší propočty, přesto však vstoupila do širšího povědomí a 
začala být používána i na půdě Evropské unie. 
 
Zuzana Pacinová 
Aby se na venkově žilo lépe : seminář k rozpočtovému určení daní 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 10, s. 8-9 
Shrnutí příspěvků ze semináře konaného pod záštitou podvýboru rozpočtového výboru pro 
financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie, který se uskutečnil v dubnu 
2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Tématem byla reforma rozpočtového 
určení daní. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2014 : Öffentliche Finanzen = The current 
economic situation in Germany: public finances 
Hospodářská situace v Německu na jaře 2014 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 5, S. 70-85 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 5, p. 66-81 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa v prvním čtvrtletí roku 2014    
s výhledem na období 2014-2015 na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. Samostatná část 
příspěvku analyzuje současný fiskální vývoj eurozóny, přináší předpovědi a plány v oblasti veřejných 
financí v těchto zemích a rozebírá stav programů finanční pomoci (Španělsko, Irsko a Portugalsko již 
ukončily tyto programy). Dále k daňovým příjmům Německa a k jejich odhadům pro r. 2014, k rozboru 
stavu, příjmů a deficitu spolkového rozpočtu a rozpočtů jednotlivých spolkových zemí. Následně        
k vývoji hospodaření systému zákonného penzijního pojištění a Spolkové agentury práce. - Pozn. -- 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. -- Tabulkově uspořádaná 
statistická data z oblasti veřejných financí doplňující zprávu viz s. 56* - 62* statistické části. 
 
Adam Geršl, Martina Jašová, Jan Zápal 
Fiscal councils and economic volatility 
Fiskální výbory a hospodářská volatilita 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 3, p. 190-212 
Globální finanční krize ovlivnila fiskální pozici mnoha států, rozpočtové deficity a míra státního 
zadlužení často vzrostly. Jedním z návrhů řešení nadměrných veřejných výdajů je ustanovení 
nezávislého fiskálního orgánu - fiskálního výboru. Autoři vyhodnocují požadavek na delegování 
provádění fiskální politiky na fiskální výbor za použití dynamického mikroekonomického modelu, 
který zohledňuje fakt, že fiskální a monetární politika se navzájem ovlivňují. Zkoumají požadavek na 
nezávislý fiskální orgán z pohledu občanů, kteří preferují optimální a stabilní ekonomické prostředí. 
Autoři zastávají názor, že zřízení fiskálního výboru je opatřením pozitivně ovlivňujícím blahobyt        
v případě, že tato instituce dokáže správně identifikovat šoky v ekonomice. - Pozn. 
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By Peter Boone and Simon Johnson 
Forty years of leverage : what have we learned about sovereign debt? 
Čtyřicet let dluhového financování : co jsme se dosud naučili o veřejném dluhu? 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 266-271 
Příspěvek se týká otázky veřejného zadlužení - nejprve je krátce probrán historický vývoj zadlužení od 
Velké hospodářské krize ve 30. letech, poté jsou diskutovány důsledky (náklady) finančních krizí a 
snahy států o snížení dluhu. V závěru jsou formulována doporučení pro jednotlivé státy a regulátory     
s cílem zajistit stabilitu politické situace (tzv."no bailout laws" - zákony neposkytnutí pomoci; 
zjednodušení kapitálových struktur či např. zpřísnění podmínek pro veřejné činitele, aby se nemohli 
volně pohybovat mezi soukromým a veřejným sektorem a dostávat se do střetu zájmů). - Pozn. 
 
Věra Kameníčková 
Hospodaření krajů a obcí : závěrečný účet hospodaření územních rozpočtů za rok 2013 
Obec & finance, Sv. 19, (2014) č. 3, s. 21-23 
Hodnocení hospodaření obcí a krajů v roce 2013, bilance příjmů a výdajů, struktura příjmů a výdajů (a 
porovnání s předchozími roky). Zadluženost obcí/krajů. Dotace. -- Výsledkům v zadlužení obcí          
(v letech 2001-2012) vč. možností regulace v této oblasti se v čísle věnuje příspěvek na s. 30-31, který 
zmiňuje i praxi řešení zadlužení/předluženosti v zahraničí. 
 
by Juan Carlos Conesa and Timothy J. Kehoe 
Is it too late to bail out the troubled countries in the eurozone? 
Je již příliš pozdě na záchranu problémových zemí eurozóny? 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 88-93 
Příspěvek se týká problematiky dluhové krize eurozóny. Autoři vycházejí z paralely s dluhovou krizí   
v Mexiku v 90. letech, která byla překonána díky finanční pomoci USA. To může podle jiných autorů 
znamenat, že dluhová krize v určitém státě může být ukončena vnějším subjektem. V článku byl 
vytvořen model, na základě kterého autoři dochází k závěru, že zadlužení některých z postižených 
zemí "PIIGS" je tak vysoké, že již na záchranu může být pozdě. Celkově může mít krize čtyři závěry: 
úspěšný konec (úspěšná pomoc, pokračování ekonomického růstu v daných zemích); země opustí 
eurozónu, což by umožnilo devalvaci měn a nastartování ekonomického růstu jako u Mexika; převzetí 
veřejných financí ze strany "Trojky" (Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový 
fond) a přimění vlád, aby snížily zadlužení; nebo překonání krize bez "snah o vykoupení". - Pozn. 
 
Robert Břešťan 
Kde státní rozpočet zbytečně krvácí : Babišův ministerský auditor 
Ekonom, Sv. 58, (2014) č. 22, p. 24-26 
Pohled na působení náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta na ministerstvu financí. Autor 
seznamuje s jeho plány a dosaženými cíli v oblastech zefektivnění provozních výdajů ministerstva a 
resortu, zákona o finanční kontrole, hospodárnosti jednání a osobní odpovědnosti za rozhodování a 
schvalování výdajů, otevřenosti veřejné správy a transparentnosti dat (systém státní pokladny, povinné 
zveřejňování smluv, systém centrálních nákupů). -- Viz také článek na s. 27 o rozklikávacím rozpočtu 
MF a aplikaci z dílny NKÚ. 
 
Božena Chovancová, Peter Árendáš 
Main risk margin determinants of government bonds of Visegrad group countries 
Hlavní determinanty rizikových marží státních dluhopisů zemí visegrádské skupiny 
Ekonomické rozhľady, Vol. 43, (2014) No. 1, p. 7-20 
Empirická analýza jednotlivých faktorů ovlivňujících cenu financování veřejného dluhu a změny 
rizikových marží státních dluhopisů zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Autoři se 
zaměřují na fundamentální makroekonomické vnitřní a vnější faktory a prostřednictvím empiricko-
statistických metod a porovnáním modelů volatility odhadují determinanty úrovně rozpětí rizikových 
marží a jejich změn v období 2002-2012. Následně rozebírají výsledky pro jednotlivé státy i trendy 
působící v daném regionu. - Pozn. 
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Daniel Delhaes 
Private bauen teurer 
Soukromníci staví dráž 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 111 (12.6.2014), S. 8 
Před realizací výstavby dálnic v Německu formou PPP-projektů varuje Spolkový finanční dvůr (BFH): 
na základě provedených kontrol konstatuje, že 5 ze 6 projektů s účastí soukromého sektoru bylo 
podstatně dražší než při tradičním způsobu financování (např. výstavba A1 nebyla oproti dřívější 
formě financování o 40 procent lacinější, ale naopak o 30 procent dražší). BFH hodnotí dosavadní 
projekty PPP jako nehospodárné, hlavní příčinu vidí v nákladech na financování: na rozdíl od státu 
musí soukromá sféra zaplatit za úvěr až o 4 procenta více. 
 
by Mark Aguiar ... [et al.] 
Sovereign debt booms in monetary unions 
Rozmach veřejného zadlužení v měnových uniích 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 101-106 
Autoři zkoumají vztah mezi kredibilitou a dynamikou dluhu. S pomocí modelu ukazují, proč se země, 
která získala vysokou kredibilitu po vstupu do měnové unie, může zadlužit do takové míry, jako se 
zadlužilo např. Řecko po připojení se k eurozóně. - Pozn. 
 
Hana Marková, Martin Kopecký, Radovan Suchánek 
The process of budgeting and issues of indebtedness in the Czech Republic 
Rozpočtový proces a otázky zadluženosti v České republice 
Právník, Sv. 153, (2014) č. 6, příl. The Lawyer Quarterly, č. 2/2014, s. 119-131 
V článku se popisuje proces přípravy a schvalování státního rozpočtu v České republice a také 
způsoby řešení otázek zadluženosti státu. - Pozn. 
 
Sohrab Rafiq 
UK fiscal multipliers in the postwar era : do state dependent shocks matter? 
Fiskální multiplikátory ve Velké Británii v poválečném období : mají význam otřesy podmíněné 
politikou státu? 
CESifo Economic studies, Vol. 60, (2014) No. 1, p. 213-245 
Výrazný nárůst míry veřejného zadlužení v posledních letech vedl politiky ve Velké Británii k provádění 
fiskální politiky charakterizované množstvím úsporných opatření. Historická zkušenost ze zemí 
postižených krizí ukazuje, že rychlost každé fiskální konsolidace by měla být určována velikostí 
fiskálních multiplikátorů. Článek přináší empirické odhady velikosti fiskálních multiplikátorů v této 
zemi za posledních 50 let v různých makroekonomických situacích. Je příspěvkem k diskuzi ohledně 
tvrzení, že úsporná fiskální politika může vyvolat hospodářskou expanzi. Výsledky naznačují, že 
hospodářská recese může být dále zhoršena, jestliže vláda v průběhu poklesu redukuje výdaje. - Pozn. 
 
Frédérique Cerisier 
Union budgétaire? Le champ des possibles 
Fiskální unie? Široké pole možností 
Conjoncture, Vol. 2014, No. 4, p. 3-16 
Autorka se zabývá některými otázkami, které souvisí se sjednocováním fiskální politiky mezi státy 
Evropské unie. První část je věnována příčinám krize, opatřením, která byla v jejím důsledku 
zavedena (Evropský stabilizační mechanismus, vznik bankovní unie) a tomu, zda mohou být opatření 
dostatečně účinná. Dále se autorka zabývá otázkou vytvoření fiskální unie a diskutuje účinky nástrojů, 
které by byly jejím základem (společný rozpočet, společný systém pojištění v nezaměstnanosti, 
společné zadlužení). - Pozn. 
 
Vojtěch Roženský 
Vliv ekonomických, sociálních a institucionálních faktorů na úroveň sociálních výdajů 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 3, s. 383-399 
Autor za pomoci analýzy panelových dat identifikuje hlavní determinanty úrovní sociálních výdajů 
(tzn. podílu sociálních výdajů na HDP) v zemích EU, vysvětluje vývojové tendence sociálních výdajů 
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v období 1990-2010 a odhaduje citlivost úrovně sociálních výdajů na jednotlivé determinanty. 
Hypotézou, podloženou výsledky stávajícího výzkumu, je silná závislost úrovně sociálních výdajů na 
ekonomické úrovni, míře nezaměstnanosti a demografickém vývoji. V případě míry nezaměstnanosti a 
podílu populace ve věku 65 let a více na celkové populaci vyšly koeficienty natolik statisticky 
významné a nezávislé na změně specifikace modelu, že je možné jejich efekt na úroveň sociálních 
výdajů kvantifikovat (s každým procentním bodem podílu populace v poproduktivním věku je spojeno 
zvýšení úrovně sociálních výdajů v průměru o 0,3% a stejný efekt má růst míry nezaměstnanosti         
o jeden procentní bod). Z pohledu praktického řízení veřejných financí je podstatná informace o směru 
a intenzitě působení exogenních faktorů na sociální výdaje. - Pozn. 

Zdravotnictví 

Costly cures : drug prices 
Nákladná léčba : ceny léčiv 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8890, p. 61 
Alarmující výše cen léků na rakovinu i jiné nemoci tlačí Američany k vytvoření koalice proti 
výrobcům léčiv. Amerika se tak možná začne konečně chovat jako zbytek světa. Evropské země již 
dlouho kontrolují ceny léků a v poslední době je dohled ještě intenzivnější, takže ceny léků proti 
rakovině jsou v Evropě o 20-40 % nižší než v USA. 
 
By Kate Ho and Ariel Pakes 
Physician payment reform and hospital refferals 
Reforma úhrad za poskytování zdravotní péče a posílání do nemocnic 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 5, p. 200-205 
Článek se týká úhrad za poskytování zdravotní péče a důsledků opatření směřujících ke snižování 
nákladů na zdravotní péči v USA. V roce 2010 vznikl zákon "Patient protection and affordable care 
act". V souvislosti se zákonem došlo ke vzniku organizací ACO (Accountable Care Organizations). 
Cílem těchto organizací bylo řídit náklady programu Medicare (národní program sociálního pojištění    
v USA). Autoři se zabývají vlivem opatření ze strany ACO na chování praktických lékařů, konkrétně 
na výběr nemocnic, do kterých jsou pacienti posíláni. Na základě vytvořeného modelu autoři 
docházejí k závěru, že úsporná opatření mohou snížit náklady při dodržení kvality poskytování 
zdravotní péče, může však dojít ke snížení pohodlí pacientů (mohou být odesíláni do vzdálenějších 
nemocnic). V závěru jsou diskutovány možné závěry ohledně struktury ACO vyplývající z analýzy. - Pozn. 
 
The $272 billion swindle : health-care fraud 
Švindl za 272 miliard dolarů : podvod ve zdravotnictví 
The Economist, Vol. 411, (2014) No. 8889, p. 38-39 
Zdravotnictví je pro zloděje velkým lákadlem. V Americe se ve federálním programu pro chudé a 
hendikepované Medicaid a v programu pro staré Medicare točí velké peníze, celkové výdaje za 
zdravotnictví představují v USA 2,7 bil. USD, neboli 17 % HDP. Odhaduje se, že podvody (a předpisy 
pro boj s nimi včetně kontrol) stojí ročně až 98 mld. USD. V článku se uvádějí různé příklady 
podvodů a zneužívání. -- Viz i článek That's where the money is na s. 13. 

Životní prostředí 

Karel Janda, Štěpán Krška, Jan Průša 
Česká fotovoltaická energie: modelový odhad nákladů na její podporu 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 3, s. 323-346 
Článek přináší modelovou kvantifikaci přímých nákladů, kterým budou spotřebitelé elektřiny v ČR     
v budoucnu čelit v souvislosti s podporou výroby elektrické energie z fotovoltaických článků. 
Garantovaná výše podpory se projeví v koncových cenách energie. Odhad nákladů na podporu 
fotovoltaiky je v tomto příspěvku doplněn i metodicky stejným výpočtem výše podpory ostatních 
obnovitelných zdrojů energie a odhadem celkového břemene nákladů až do r. 2020. Autoři nejprve 
stručně popisují fotovoltaický trh v podmínkách ČR, jeho historický vývoj i potenciál do budoucna a 
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shrnují literaturu zabývající se obnovitelnými zdroji. Analytická část obsahuje vlastní modelové 
výpočty a zaměřuje se na náklady plynoucí z rozvoje fotovoltaiky. Následně autoři porovnávají tyto 
náklady s náklady na ostatní OZE, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a na druhotné zdroje. - Pozn. 
 
Daniel Deyl 
Soumrak zelené elektřiny? : obnovitelné zdroje energie se ocitly pod těžkou palbou politiků, 
byznysu i prostých faktů 
Euro, Sv. 2014, č. 24, s. 52-55 
Příspěvek dokumentuje změnu postoje k obnovitelným zdrojům a zelené energii u velkých amerických 
a evropských firem. Autor zejména rozebírá kritiku zelené energie ze strany ředitele německého 
energetického koncernu E.ON Johannese Teyssena a problémy evropského energetického trhu. 
 
Kai A. Konrad and Marcel Thum 
The role of economic policy in climate change adaptation 
Úloha hospodářské politiky v přizpůsobování se klimatickým změnám 
CESifo Economic studies, Vol. 60, (2014) No. 1, p. 32-61 
Článek posuzuje úlohu vlády a veřejného sektoru v přizpůsobování se klimatickým změnám. Autoři 
nejprve definují připůsobování se změnám klimatu, charakterizují a třídí adaptační opatření a zvažují 
obecné ekonomické principy, které mohou usměrňovat zadávání adaptačních úkolů pro soukromý 
nebo veřejný sektor. Dále shrnují oblasti, na které by se měla zaměřit vládní opatření k přizpůsobování 
se klimatickým změnám, charakterizují úlohu státu při adaptaci v různých odvětvích a rozebírají Bílou 
knihu Evropské komise z r. 2009 přinášející doporučení a strategii k přizpůsobení se změně klimatu. - 
Pozn. 

Ostatní 

Ivana Ondrušeková, Viera Pavličková 
Výnosnosť investícií do vzdelania v Slovenskej republike 
Ekonomické rozhľady, Sv. 43, (2014) č. 1, s. 82-98 
Článek přináší kvantifikaci příjmové výnosnosti vzdělání na Slovensku a hodnotí její změny mezi 
roky 1984 a 2009. Vychází z myšlenek teorie lidského kapitálu a pro odhad soukromé výnosnosti 
vzdělání využívá Mincerovu rovnici příjmu, vstupními daty analýzy jsou mikroúdaje z průzkumů EU 
SILC za roky 2005 a 2009. Autorky hledají odpovědi na otázky, jaký je vliv vzdělání na pracovní 
příjem jednotlivce, jaká je výnosnost soukromých investic do vzdělání z pohledu jednotlivce a zda 
zvýšená nabídka vzdělaných osob snižuje relativní cenu vzdělání na slovenském trhu práce. - Pozn. 
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Daně 

27752I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. Volume 1., Introduction to European VAT 2014 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 1., Úvod do evropské daně z přidané hodnoty 2014 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2014, xx, 1614 s. 
Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a 
pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Kniha 
nejprve přináší výklad obecných témat - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a 
nástroje, soudní opatření, účinnost evropského práva a metody výkladu práva Společenství. Dále se 
věnuje problematice daně z přidané hodnoty - DPH jako rozpočtový fenomén, evropská DPH: 
důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osoby povinné k dani a jejich 
povinnosti, zdanitelná plnění a místo zdanitelného plnění, osvobození od daně, odpočet daně, 
povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani, srážky, nemovitý majetek, 
zvláštní režimy, odchylky atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice         
o DPH (2006/112/ES), která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH. Problematiku DPH objasňují 
výňatky z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - 2014 - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-232-1 (brož.) 
 
27752II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. Volume 2., Integrated texts of the VAT directive and 
Integrated text of the Sixth VAT Directive 2014 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 2., Plné znění směrnice o DPH pro rok 2014 a 
plné znění Šesté směrnice o DPH 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2014, lxxxiv, 310 s., lxiv, 160 s. : tab. 
První část publikace přináší text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
ve znění prováděcího nařízení Rady EU č. 967/2012 a č. 1042/2013 (prováděcí pravidla týkající se 
místa poskytnutí služeb) a směrnice 2013/61/EU s přílohami. Ve druhé části je obsažen text Šesté 
směrnice o DPH 77/388/EHS platné před 1. lednem 2007. - 2014 - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-
235-2 (brož.) 
 
27734 
Jana Ledvinková, Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák 
Abeceda DPH 2014 
Praha : ANAG, 2014, 319 s. : il. 
Publikace je koncipovaná jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce daně. 
Zahrnuje základní pojmy pro účely zákona o DPH, předmět daně, zahájení podnikatelské činnosti, 
pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně, pravidla pro vystavování daňových dokladů, stanovení 
základu daně, oprava základu daně a sazby daně, sazby daně, dodání zboží, poskytnutí služby, 
obchodování mezi členskými státy, dovoz zboží, vývoz, zvláštní režimy, správa DPH. Jednotlivé 
řešené oblasti jsou doplněny praktickými příklady. - Pokračování podnázvu: praktický průvodce pro 
začínající plátce DPH, průvodce komplexními registračními povinnostmi, provedení všemi základními 
oblastmi DPH, tuzemská plnění, zahraniční plnění, zvláštní režimy. - ISBN: 978-80-7263-868-0 
(kroužková vazba) 
 
27769 
Vladimír Pelc 
Daň z nabytí nemovitých věcí 
Praha : Leges, 2014, 286 s. 
Zásady právní normy, charakteristika daňových prvků, výklad jednotlivých daňověprávních institutů 
normy. Text nové normy (zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., s účinností od 1.1.2014) s poznámkami 
a prováděcí vyhláškou. Odkazy na související zákony a citace judikátů. - ISBN: 978-80-7502-012-3 
(brož.) 
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27600VI 
Jana Dlabačová a kolektiv autorů 
Daně z příjmů a další aktuality 2014 
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s. 
Aktuální informace z oblasti daní z příjmů pro rok 2014 - komentář k nejdůležitějším změnám jak pro 
právnické, tak pro fyzické osoby. Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání - 
praktický návod. Stanoviska k dotazům z praxe, jako např. zdaňování úroků z účtu u vybraných 
veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek, daň z nabytí nemovitých věcí, 
elektronické podání v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, přefakturace, ukončení podnikání, 
bezúplatné nabytí majetku, DPH a fotovoltaická elektrárna, okamžik uskutečnění účetního případu, 
náklady na získání investiční dotace, uplatňování DPH u přepravy a cestovního ruchu atd. - ISBN: 
978-80-87367-48-3 (brož.) 
 
27739 
Vladimír Pelc, Petr Pelech 
Daně z příjmů s komentářem 2014 
Olomouc : ANAG, 2014, 1119 s. 
Publikace vychází z aktuálních znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů a souvisejících předpisů, tak jak nabyly účinnosti pro rok 2014. Obsahuje 
podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona a je doplněna o použitelnou judikaturu 
zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu. Zohledňuje veškeré zásadní změny    
v daních pro rok 2014, především reflektuje nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a zákona    
o obchodních korporacích a dále transformaci daně darovací a daně dědické do daní z příjmů a další 
změny účinné od počátku roku 2014 (postupné naplnění první fáze zavedení jednoho inkasního místa - 
JIM). - 14. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-867-3 (váz.) 
 
27740 
Alena Vančurová, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR 2014 
V Praze : 1. VOX, 2014, 391 s. : il. 
Výklad jednotlivých daní i jejich vzájemných vazeb v kapitolách: Daň a její konstrukce; Daňový 
systém; Správa daní; Daň z příjmu právnických osob; Daň z příjmu fyzických osob a pojistné 
sociálního pojištění; Selektivní daně ze spotřeby; Daň z přidané hodnoty; Majetkové daně. Učebnice 
srozumitelným způsobem pojednává o problematice daní včetně provázanosti sociálního pojistného a 
daně z příjmů fyzických osob a poskytuje ilustrativní a praktické příklady, tabulky a grafy. Komplexně 
zpracovaná problematika daní reaguje na rekodifikaci soukromého práva od 1.1.2014. - 12. aktualiz. 
vyd. - Do roku 2005 název nakladatele VOX. - ISBN: 978-80-87480-23-6 (brož.) 
 
27737 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2014] : komentář, příklady, výklad změn 
Olomouc : ANAG, 2014, 327 s. 
Problematika hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění 
bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování 
majetku. Příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů autoři komentují, vysvětlují a doplňují 
stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku i několika dílčími příklady. Z obsahu: druhy 
hmotného a nehmotného majetku, jeho pořízení a evidence, majetek vyloučený z odpisování, vstupní 
cena, technické zhodnocení, zásady odpisování, nositelé odpisů a kdo může odpis uplatnit, způsoby 
odpisování a jejich postup, likvidace majetku, pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu, 
péče o majetek. - 15. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-866-6 (brož.) 
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27744 
Jana Ledvinková 
Průvodce novelou zákona o DPH : ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014 :   
s komentářem a příklady 
Praha : 1. VOX, 2014, 71 s. : il. 
Základní změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění platném k 1.1.2014. Výklad nové 
terminologie vycházející z nově koncipovaného soukromého práva. Řešení výkladových problémů 
vznikajících při každodenní aplikaci zákona o DPH. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-87480-24-3 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

27661 
edited by Marco Bianchetti and Massimo Morini 
Interest rate modelling after the financial crisis 
Modelování úrokové sazby v době po finanční krizi 
London : Risk Books, c2013, xvi, 484 s. : tab., grafy, vzorce 
Finanční krize, jež vypukla v roce 2007, byla impulsem pro přehodnocení klasického rámce 
používaného pro oceňování a obchodování s finančními nástroji. Finanční obec vyvinula nový 
teoretický rámec zahrnující větší soubor základních rizikových faktorů i rozmanitost termínových 
struktur. Kniha se věnuje těmto novým modelům a zacházení s nimi. Klíčové kapitoly jsou věnovány 
vývoji finančních trhů po zadření úvěrování v roce 2007 a zkoumání toho, jak tento vývoj ovlivnil 
úrokové sazby a úrokové deriváty; novým oceňovacím modelům pro úrokové deriváty; novému 
modelování úrokových měr v případě plné kolateralizace; vícekřivkovému dynamickému modelování - 
Libor market modely, rozšíření HJM rámce (Heathův-Jarrowův-Mortonův rámec). - Pozn. - ISBN: 
978-190634-893-9 (brož.) 
 
27775 
Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Dana Stará 
Makroekonomie - teorie a praxe 
Plzeň : Čeněk, 2014, 223 : il. 
Vysvětlení ekonomických souvislostí, makroekonomických veličin a v praxi užívaných ukazatelů        
v následujících kapitolách: Základní makroekonomické subjekty a veličiny; Makroekonomické výdajové 
modely; Peníze a trh peněz; Model IS-LM; Agregátní poptávka a nabídka; Inflace; Trh práce, 
nezaměstnanost a Phillipsova křivka; Otevřená ekonomika; Ekonomický růst a ekonomické 
(hospodářské) cykly; Hospodářská politika. - ISBN: 978-80-7380-492-3 (brož.) 
 
E-9514 
Hynek Lavička, Tomáš Lichard, Jan Novotný 
Sand in the wheels or wheels in the sand? : Tobin taxes and market crashes 
Písek v soukolí nebo kola v písku? : Tobinova daň a zhroucení trhů 
Prague : CERGE-EI, March 2014, 39 s. : tab., grafy, vzorce 
Nedávná finanční krize oživila zájem o daň z finančních transakcí (FTT, zvanou též Tobinova daň), 
která by mohla být způsobem, jak omezit negativní externality na finančních trzích. Je nutné ale 
zvažovat dopad zavedení Tobinovy daně na fungování trhů. Autoři ukazují nezbytnost studování 
vztahu mezi cenovými skoky, gaussovskou variancí a zmiňovanou daní. Pro pochopení daného vztahu 
vytvářejí model finančních trhů s daní z finančních transakcí založený na multiagentním přístupu a 
studují dopad FTT na finanční trhy. Výsledky ukazují, že regulátor je při nastavování optimální daně 
postaven před volbu mezi nízkou celkovou volatilitou a nízkým počtem cenových skoků. Ukazuje se, 
že výsledky závisí na velikosti trhu, neboť pro větší trhy se zvyšuje nelinearita v odezvě systému na 
FTT. - Pozn., graf. příl. - ISBN: 978-80-7343-315-4 (CERGE UK Praha, brož.) 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                          
__________________________________________________________________________________________ 
 

49 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

E-9513 
Pavel Hait, Petr Janský 
Inflation differentials among Czech households 
Rozdíly v inflaci pro české domácnosti 
Prague : CERGE-EI, February 2014, 20 s. : tab., vzorce 
Míra inflace se tradičně měří jako roční procentní změna cenové hladiny zboží ve spotřebním koši. 
Hodnoty míry inflace však informují pouze o průměrné změně cen, kdežto různé domácnosti nakupují 
velmi různé zboží a služby. Existují i rozdíly v cenových změnách různých zboží a služeb. Autoři       
v empirické studii ukazují, že rozdílné demografické skupiny byly díky odlišené struktuře spotřeby 
vystaveny cenovým růstům, které se od průměrné míry inflace více či méně lišily. Tyto rozdíly byly 
významné v ČR zejména během období 1995-2010. Nejdůležitějšími určujícími faktory inflace byly 
výdaje za bydlení, energie a (především pro nízkopříjmové domácnosti a domácnosti důchodců) 
výdaje na jídlo a nealkoholické nápoje. Ukázalo se, že po většinu sledovaného období byly 
nízkopříjmové domácnosti a domácnosti důchodců vystaveny signifikantně vyšším nárůstům cen, než 
byla míra inflace. - Pozn. - ISBN: 978-80-7343-312-3 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
27741 
Petr Syrový, Tomáš Tyl 
Osobní finance : řízení financí pro každého 
Praha : Grada, 2014, 220 s. : il. 
Strategie v řízení vlastních financí. Finanční plánování. Zajištění rizik. Postup při investování, 
investiční strategie. Investiční produkty, jejich výběr a stručné hodnocení. Úvěry a jejich ceny. Výklad 
je doplněn příklady a výpočty. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-4832-0 (brož.) 
 
27753 
editors Douglas D. Evanoff ... [et al.] 
The role of central banks in financial stability : how has it changed? 
Úloha centrální banky v oblasti finanční stability : jak se mění? 
Singapore : World Scientific, c2014, xi, 449 s. : tab., grafy, vzorce 
Sborník příspěvků ze čtrnácté výroční mezinárodní bankovní konference pořádané společně Federal 
Reserve Bank of Chicago a ECB v Chicagu v listopadu 2011. Účastníci konference přehodnocovali 
roli centrálních bank v dosahování a udržování finanční stability, diskutovali, jak se tato úloha změnila 
a hledali odpověď na otázku, jaká by měla být. Mezi speciální diskutovaná témata patřila historie 
centrálních bank a politiky finanční stability; cenové bubliny na trzích aktiv a další zdroje 
systémového rizika a jak by se s nimi centrální banky měly vypořádat; příčiny minulého a budoucího 
potenciálního ohrožení finanční stability; sociální produktivita bankovnictví a jeho vliv na 
hospodářský růst a nerovnost; vyřešení problému insolvence významných komplexních finančních 
institucí; problematika "too-big-to-fail" a přidružená otázka morálního hazardu; kam směřovat 
přiměřenou stabilizační politiku a pohled na krizi eurozóny. - Pozn. - ISBN: 978-981-4449-91-5 (váz.) 

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

27746 
Hana Kunešová ... [et al.] 
Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy 
Praha : C.H. Beck, 2014, xx, 386 s. : il. 
Úvodní kapitoly se týkají podstaty, vzniku a vývoje světové ekonomiky a základních tendencí             
v současné světové ekonomice. Následující kapitoly jsou postupně zaměřeny na globalizaci, 
mezinárodní měnový systém, mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu, mezinárodní migraci 
osob, regionalismus, ekonomický vývoj hlavních ekonomik světa, integrační procesy v EU, vztah 
USA a Japonska k regionální integraci, transformační proces ve střední a východní Evropě a na 
ekonomickou situaci v rozvojovém světě včetně zemí skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a 
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Jihoafrická republika). Každá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí, klíčová slova a kontrolní otázky. - 
3. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7400-502-2 (brož.) 
 
27748 
International Monetary Fund 
World economic outlook. April 2014., Recovery strengthens, remains uneven 
Světový hospodářský výhled. Duben 2014., Oživení posiluje, zůstává nerovnoměrné 
Washington : International Monetary Fund, 2014, xvi, 216 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální 
ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v letech 2014-2015 (z dubna 2014). K posilování 
globálního růstu a k odhadu vývoje cen komodit. Detailnější analýzy hospodářských vyhlídek a růstu 
jednotlivých světových regionů. Dále pohled na vývoj reálných úrokových sazeb ve světě a faktorů, 
které ho ovlivňují (očekává se, že v střednědobém horizontu budou růst) a na vývoj v oblasti úspor. 
Následuje analýza vnějších faktorů ovlivňujících růst rozvíjejících se trhů po globální finanční krizi a 
jejich porovnání s vnitřními faktory přispívajícími k dynamice růstu, kvantifikace působení Číny jako 
výrazného vnějšího faktoru ve vztahu k růstu rozvíjejících se trhů od 90. let 20. století. Statistická 
příloha shrnuje historická data a odhady pro roky 2014-2015 i střednědobé scénáře na období 2016-
2019. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-48430-834-9 (brož.) 

Informatika. Počítače 

E-9512 
United Nations Conference on Trade and Development 
Information economy report 2013 : the cloud economy and developing countries 
Zpráva o informačním hospodářství z roku 2013 : cloudová ekonomika a rozvojové země 
New York, Geneva : United Nations, 2013, xvi, 118 s. : tab., grafy, rámečky, schémata 
Zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) přináší analýzu současné úrovně cloud 
computingu v ekonomikách rozvojových zemí a hodnotí jeho možnosti a potenciální význam pro 
hospodářský a společenský růst rozvojových a tranzitivních ekonomik. Podrobněji rozebírá trendy na 
trzích cloudových služeb a v oblasti související infrastruktury, identifikuje hlavní korporátní hráče na 
trzích i faktory ovlivňující schopnost zemí profitovat z cloudové ekonomiky. Analyzuje také překážky 
a možnosti pro společnosti z rozvojového světa na poptávkové i nabídkové straně cloudové 
ekonomiky. Na základě těchto zjištění pak předkládá obecná doporučení vládám a jejich rozvojovým 
partnerům, která by měla usnadnit maximální možné využití cloud computingu. - Pozn., příl., 
slovníček pojmů. - ISBN: 978-92-1-112869-7 (brož.) 

Podnik a podnikání 

27761 
Jiří Hnilica, Jiří Fotr 
Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 
Praha : Grada, 2014, 299 s. : 299 s. : il., portréty 
Publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci 
finančního řízení a investičního rozhodování. Jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika 
zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr 
rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza 
citlivosti, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Dále je pozornost věnována simulaci Monte 
Carlo (řadí se mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika), sestavení vhodného simulačního modelu        
s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat, metodám a nástrojům optimalizace finančních a 
investičních rozhodnutí za rizika nebo problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika 
a možnostem jejich řešení. Výklad je doplněn praktickými příklady, které jsou ke stažení na webové 
adrese nakladatelství Grada. - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - 4 příl. - ISBN: 978-80-247-5104-7 (brož.) 
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27762 
Květa Kubátová a kolektiv 
Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost          
v zemích EU 
Plzeň : Čeněk, 2014, 131 s. : il. 
Výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání v rámci EU. 
Analýza podnikatelského prostředí v EU s ohledem na fiskální a měnovou politiku a 
konkurenceschopnost. Nové přístupy k řešení problémů fiskální a měnové politiky v období krize a 
následného očekávaného oživení. Jednotlivé kapitoly se zabývají podnikáním na mezinárodních trzích 
veřejných zakázek v EU, konkurenčním prostředím u veřejných zakázek, způsobem ovlivňování ceny 
veřejných zakázek zahraničními dodavateli (na příkladu případové studie ze Slovenské republiky), 
daní korporací (porovnání v rámci států Velké Británie, Německa a Francie), veřejnou podporou 
podniků v EU a výměnnými kurzy a konkurenceschopností (včetně hodnocení Slovenské republiky). - 
ISBN: 978-80-7380-493-0 (brož.) 
 
27767 
Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková 
FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 
Olomouc : ANAG, 2014, 183 s. 
Publikace popisuje tvorbu FKSP, hospodaření s ním a jednotlivé druhy plnění, dále tvorbu sociálního 
fondu a jeho jednotlivé druhy plnění. Dále představuje vybraná plnění ve prospěch zaměstnanců 
(vzdělávání, stravování, doprava, penzijní připojištění, kultura, rekreace, dary, sociální výpomoc, 
odstupné, odměny, péče o zdraví atd.) a příspěvky na činnost odborové organizace a předpis účtování 
FKSP. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a také velkého množství navazujících 
právních předpisů a novel stávajících zákonů se některé změny významně dotknou od roku 2014           
i oblasti benefitů. Výklad je doplněn  o příklady z praxe vycházející z nejčastějších dotazů a 
požadavků čtenářů. - 4. aktualiz. vyd. - Přehled souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-7263-
865-9 (brož.) 
 
27768 
Jana Pilátová ... [et al.] 
Likvidace obchodních společností 
Olomouc : ANAG, 2014, 229 s. 
Informační přehled kroků od rozhodnutí o likvidaci až po návrh na výmaz společnosti z obchodního 
rejstříku. Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení v insolvenčním řízení. Pohled na likvidaci 
společnosti z pohledu právního, a to včetně nových změn od 1.1.2014. Účetní a daňová problematika 
likvidace společnosti. Vzory a podání. - 5. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7263-877-2 (brož.) 
 
27735 
Jan Hejda ... [et al.] 
Společnost s ručením omezeným 
Olomouc : ANAG, 2014, 279 s. 
Publikace přibližuje zásadní změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným a jejich 
praktické dopady po rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva v ČR. Z obsahu: právní úprava, založení 
a vznik, rozdělování zisku, odměňování, převody majetku a poskytování služeb mezi spojenými 
osobami, půjčky poskytované společnosti jejími společníky, účetnictví, ukončení účasti společníka a 
změny výše obchodního podílu, vybraná ustanovení obchodního zákoníku s poznámkami, změny 
účetní a daňové legislativy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-870-3 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

27736 
Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2014 
Olomouc : ANAG, 2014, 159 s. 
Výklad předpisů souvisejících s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Komentář k jednotlivým ustanovením zák. č. 589/1992 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Příklady. Tabulka s minimálními částkami u OSVČ. Vzory tiskopisů. - 6. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-861-1 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

27772 
Hana d'Ambrosová ... [et al.] 
Abeceda personalisty 2014 
Olomouc : ANAG, 2014, 486 s. 
Ucelený přehled personalistiky provází průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální 
strategie a řízení, získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření 
výkonnosti zaměstnanců, jejich soustavné vzdělávání). Zasahuje rovněž do souvisejících oblastí, jako 
jsou: pracovní právo (uzavření pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, 
dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, 
bezpečnost práce, vztahy k Úřadu práce, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a 
odborům. Praktický přehled upozorňuje na nejdůležitější změny v oblasti personalistiky pro rok 2014. - 
5. vyd. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-7263-869-7 (kroužková vazba) 
 
27765 
Lothar Seiwert ; [přeložila Lucie Navrátilová] 
Jak si zorganizovat čas : time management 
Praha : BETA - Pavel Dobrovský, 2014, 95 s. 
Strategie efektivního uspořádání času (motivační cíle, časový harmonogram, priority, delegování 
povinností, organizace práce). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7306-579-9 (brož.) 

Právo 

27749 
edited by Michael Blair, George Walker, Stuart Willey 
Financial markets and exchanges law 
Právo finančních trhů a burz 
Oxford : Oxford University Press, 2012, lx, 678 s. : grafy 
Přepracované vydání obsáhlé publikace mapující právo a dohled v oblasti finančních trhů, služeb a 
burz na úrovni Velké Británie a EU. Autoři se věnují jak oficiálně organizovaným i neoficiálním 
kapitálovým trhům, tak infrastruktuře a systémům podpory trhu. Jednotlivé kapitoly se zabývají 
teoretickým pohledem na finanční trhy; regulací a vývojem finančních burz a burzovních obchodů; 
oblastí centrálního bankovnictví a finanční stability ve VB; trhem cenných papírů ve VB - Recognized 
Investment Exchanges (RIEs) a Recognized Clearing Houses (RCHs), mnohostranné obchodní 
systémy (multilateral trading facilites, MTF), pravidla pro listing, prospekty a transparentnost, 
oznamování transakcí. Dále pak seznámení s britskými peněžními a dluhovými trhy a trhy s finančními 
deriváty, platebními systémy a systémem vypořádání. Následně pak pohled na evropské a mezinárodní 
trhy s cennými papíry a clearingové systémy, evropský systém finančního dohledu, konsolidaci 
evropských trhů a burz; mezinárodní vypořádání; globální správu cenných papírů (global custody) a 
ratingové agentury. Samostatné kapitoly se věnují právu, regulátorům a tržní struktuře finančních trhů 
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v USA a v Hongkongu; islámským financím a zásadám, mezinárodnímu rozvoji a institucím 
islámského finančního systému. - 2nd edition - Pozn. - ISBN: 978-0-19-960165-3 (váz.) 
 
27771 
Jolana Maršíková a kolektiv 
Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy  
Praha : Leges, 2014, 864 s. 
Znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) č. 182/2006 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Poslední novelizace zaznamenaná v knize je zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna 
ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými poznámkami a výběrem z judikatury. Znění 
souvisejících předpisů: nařízení Rady ES 1346/2000, o úpadkovém řízení, vyhláška o jednacím řádu 
pro insolvenční řízení, zákon o insolvenčních správcích a vyhlášky s tím spojené. - Vyd. 3., v nakl. 
Leges 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-87576-80-9 (váz.) 
 
27747 
Dick Frase 
Law and regulation of investment management 
Právo a regulace v oblasti řízení investic 
London : Sweet & Maxwell, 2011, xl, 702 s. 
Přepracované vydání učebnice věnující se anglickému právu v oblasti investičního managementu a 
nejnovějším změnám v oblasti jeho regulace. Autor se také zabývá legislativou, dohledem a 
směrnicemi na evropské úrovni (MiFID, MAD - směrnice o zneužívání trhu, AIFMD) a doporučeními 
CESR/ESMA. V samostatné kapitole popisuje správu a řízení aktiv a subjekty kolektivního 
investování ve Francii, Německu, USA, Irsku, Lucembursku a v Hongkongu. Rozebírá úlohu 
manažera v řízení aktiv, právní vztah mezi manažerem a jeho klientem dle anglického práva, 
poskytované služby a problematiku smluvního vztahu; dále se věnuje typologii klientů, právní povaze 
klientských vztahů a povinnostem loajality a důvěrnosti vůči klientovi; zprostředkovatelským 
službám, best execution, custody službám, regulaci leverage a režimu prevence zneužívání trhu ve 
Velké Británii. Následně charakterizuje portfolio a aktiva v něm obsažená, koncepci kolektivního 
investování a investiční fondy, směrnici UCITS a UCITS fondy; vybrané mimoevropské trhy UCITS, 
hedžové fondy a směrnici AIFM, ETF (burzovně obchodovatelné fondy) a jejich regulaci v USA          
i fondy soukromého kapitálu. - 2nd edition - Pozn. - ISBN: 978-1-847-03487-8 (váz.) 
 
27764 
Ladislav Koudelka 
Lichva : trestný čin a společenský jev 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xvii, 257 s. 
Lichva je v knize představena jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev. Úvod přináší 
výklad pojmů a historický a filozofický pohled na lichvu (počínaje starověkem). Následuje 
komparativní pohled na zahraniční (např. Německo, Španělsko, Kolumbie, USA aj.) a českou právní 
úpravu i soudní praxi. V další části je rozebrána problematika lichvy v občanskoprávní oblasti a 
trestněprávní úpravě v českém právním řádu. Závěr přináší úvahy de lege ferenda. Právní stav 
publikace je k 1.1.2014. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-435-4 (brož.) 
 
27773 
Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv 
Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích 
Praha : Leges, 2014, 256 s. 
Od roku 2014 se všechna občanská sdružení založená v režimu zákona č. 83/1990 Sb., považují za 
spolky. Publikace přináší informace o těchto změnách. Formou otázek a odpovědí informuje o zakládání 
spolku, jeho fungování (členství, vnitřní organizace, možnosti přeměn, zrušení, likvidace a zánik). 
Další odpovědi jsou věnovány účetním a daňovým souvislostem spolku. Na závěr publikace jsou 
uvedeny přílohy, které obsahují vzorové stanovy, vzorově vyplněný formulář na zápis spolku do 
spolkového rejstříku a přehled související judikatury. - ISBN: 978-80-7502-020-8 (brož.) 
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27750 
edited by Thomas Keijser 
Transnational securities law 
Mezinárodní právo pro oblast cenných papírů 
Oxford : Oxford University Press, 2014, xxxiii, 334 s. 
Publikace se zaměřuje na právní a regulační otázky spojené s mezinárodními kapitálovými trhy, 
zejména na oblast zprostředkovaného držení investičních cenných papírů (intermediated securities). 
Rozebírá harmonizaci problematiky hmotného práva cenných papírů prostřednictvím Ženevské 
úmluvy o cenných papírech (Geneva Securities Convention, GSC) z roku 2009 a Haagské úmluvy      
o cenných papírech (Hague Securities Convention, HSC) z roku 2002. Autoři analyzují tyto dvě 
úmluvy v širším kontextu, dále se zaměřují na mezinárodní a regionální instrumenty (právní průvodce 
UNCITRAL o zajištění transakcí a insolvenci, projekt UNCITRAL o závěrečném vyrovnání /close-out 
netting/, regulační iniciativy BCBS, CPSS, FSB a IOSCO). Věnují se také právní problematice 
finančních kolaterálů, harmonizaci insolvenčního práva pro zprostředkované držení cenných papírů, 
řízení a dohledu nad trhem s cennými papíry a analyzují rozpory mezi právními předpisy pro 
zprostředkované držení cenných papírů. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-967786-3 (váz.) 
 
27770 
Petr Kolman 
Úvahy o veřejném právu 
Praha : Leges, 2014, 144 s. 
Autor se ve svých příspěvcích snaží poukázat na aktuální odborné a společenské problémy zejména 
správního práva. Tematicky se věnuje vybraným problémům správního řízení, právu na informace ve 
vztahu k veřejné správě, švarcsystému, správnímu právu trestnímu, otázkám z oblasti zadávání 
veřejných zakázek aj. V publikaci je dále řešena i problematika související s rozkladovými komisemi. 
Další zmiňovaná problematika se týká oblasti práva ústavního (např. opakování mandátu ústavního 
soudce, právo na informace, právo nutné obrany). - ISBN: 978-80-7502-014-7 (brož.) 
 
27774 
Daniela Kovářová 
Vyživovací povinnost po rekodifikaci 
Praha : Leges, 2014, 168 s. 
Výklad všech vyživovacích povinností podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kam s účinností 
od roku 2014 spadá i právo rodinné. Základní výklad vyživovací povinnosti v rodině, mezi rodiči, 
dětmi, manžely a dalšími příbuznými. Informace o dalších souvisejících právních předpisech, 
významné judikáty, výklad doporučujících tabulek pro výpočet výživného, odpovědi na nejčastější 
dotazy na výživné, vzory a příklady nejčastějších podání, žalob a dohod o výživném. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7502-023-9 (brož.) 
 
27600V 
Petr Čech 
Změna závazku v NOZ [novém občanském zákoníku]. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s. 
Výklad změn v právní úpravě závazku v novém občanském zákoníku: postoupení pohledávky, 
převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, postoupení smlouvy, prodlení dlužníka, změna závazku úvahou 
soudu a další případy. V druhé části pravidelná stanoviska odborníků k dotazům z praxe týkající se 
daňových a účetních postupů. V tomto čísle se řeší např. zádržné, vznik povinného plátcovství k DPH, 
příjem provozovatele fotovoltaické elektrárny (OSVČ)  ze zeleného bonusu, účtování zeleného bonusu, 
koupě podniku a náklady v roce 2013, rozdělení společnosti odštěpením - účetní a zdaňovací období, 
dodanění pohledávek a zásob při přechodu na vedení účetnictví aj. - ISBN: 978-80-87367-47-6 (brož.) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 

27776 
Per Hebák a kolektiv 
Statistické myšlení a nástroje analýzy dat 
Praha : Informatorium, 2013, 877 s. : il. 
Obsahem 24 kapitol je odborně zaměřený výklad začínající vstupními pojmy, klasifikacemi 
statistických metod, úvodem do maticového počtu, způsoby pořízení dat a hodnocením jejich kvality. 
Pokračuje kapitolami věnovanými počtu pravděpodobnosti, vícerozměrným pravděpodobnostním 
rozdělením, kovariančním a korelačním maticím, vícenásobné lineární regresi a obecnému lineárnímu 
modelu. Zbývajících 12 kapitol se zabývá vícerozměrnými statistickými metodami. Speciální 
pozornost je věnována srovnání klasické a bayesovské statistické školy. Pro marketingové výzkumy je 
popsána metoda conjoint s bayesovskými výpočty. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7333-105-4 (váz.) 

Účetnictví 

27742 
Věra Rubáková 
Účetnictví pro úplné začátečníky 2014 
Praha : Grada, 2014, 188 s. : il. 
Výklad základních účetních operací, principů a pojmů používaných v podvojném účetnictví doplněný 
řešenými i neřešenými případy z různých oborů podnikání. Z obsahu: majetek podniku a jeho krytí, 
rozvaha, účetní dokumentace, účtová osnova, základy účtování, účtování zásob, účtování na 
finančních účtech, účtové třídy. - 8. vyd. - ISBN: 978-80-247-5123-8 (brož.) 
 
27738 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, české účetní standardy  : pro některé vybrané jednotky : 314 postupů účtování 
Olomouc : ANAG, 2014, 607 s. 
Informace o všech změnách v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1.1.2014, týkajících 
se těchto právních předpisů: vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, Českých účetních standardů včetně postupů 
účtování, vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, technické vyhlášky   
o účetních záznamech, zákona o účetnictví (u všech zmiňovaných předpisů ustanovení novelizovaná    
k 1.1.2014), a vyhlášky č. 220/2013 Sb., která se týkají schvalování účetních závěrek. Názorné 
příklady účtování. - Pokračování podnázvu na deskách: (pro územní samosprávné celky, dobrovolné 
svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle 
rozpočtových pravidel, organizační složky státu). - ISBN: 978-80-7263-864-2 (brož.) 
 
27743 
František Louša 
Vnitropodnikové směrnice v účetnictví 
Praha : Grada, 2014, 119 s. +1 CD ROM 
Praktická příručka vysvětluje, jak a proč je povinné vytvořit vnitropodnikové směrnice a jaké směrnice 
mohou, ale nemusí být vyhlášeny. Jedná se o vnitropodnikové směrnice, jejichž zpracování je uloženo 
zákonem o účetnictví, dále směrnice vyžadované jinými než účetními předpisy, směrnice dle 
prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů a směrnice doporučené. Výklad je aktualizován       
k 1.1.2014. Zpracované vzory na CD-ROMu usnadní práci při přípravě a vypracování jednotlivých 
směrnic v jakémkoliv textovém formátu (např. oběh dokladů, odpisový plán, směrnice pro tvorbu a 
čerpání rezerv, pro časové rozlišování, pro účtování zásob, kursových rozdílů, upravující vedení 
pokladní agendy, provedení inventarizace, k účetní závěrce apod.). - 6. aktualiz. vyd. - Elektronická 
příloha na CD-ROMu obsahuje zpracované vzory směrnic. - ISBN: 978-80-247-5172-6 (brož.) 
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Veřejná správa 

27766 
Andrea Schelleová 
Nejčastější problémy ve veřejných zakázkách nejen pro sektorové zadavatele 
Praha : Linde Praha, 2014, 119 s. 
Publikace se věnuje oblastem, které jsou v rámci zadávání veřejných zakázek nejvíce problematické a 
diskutované. Jednotlivé kapitoly dávají přehled o vybraných problémech: veřejný zadavatel 
vykonávající relevantní činnost, platnost smluv a význam smlouvy v zadávacím řízení, poukazování 
kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, jednací řízení bez uveřejnění a jeho průběh, právní 
posouzení lhůt podle zákona o veřejných zakázkách vztahujících se k sektorovému zadavateli, 
rámcové smlouvy a uzavírání prováděcích smluv a dodatků po 1.1.2014, problematika hodnocení 
nabídek, zadávání přidružené osobě a tzv. in-house zadávání veřejných zakázek, dělení veřejných 
zakázek nejen s ohledem na věcnou souvislost. - ISBN: 978-80-7201-857-4 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

27777 
Veronika Hedija 
Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie 
Praha : C.H. Beck, 2014, xv, 127 s. 
Česká fiskální politika, její možnosti a meze její realizace v prostředí měnové unie a specifika, která 
členství země v měnové unii přináší. První část publikace se zabývá rolí fiskální politiky v makroekonomické 
stabilizaci. Následují specifika fiskální politiky, která plynou z členství země v měnové unii (teorie 
optimálních měnových oblastí, zhodnocení účinnosti nástrojů fiskální politiky v prostředí měnové 
unie, fiskální federalismus). Další část popisuje systém koordinace fiskálních politik v eurozóně a 
evropskou legislativu upravující tuto oblast. Závěrečná případová studie je aplikací celé problematiky 
na ČR. Vyjmenovává nároky přijetí jednotné měny na českou fiskální politiku, posuzuje vhodnost 
společné monetární politiky a hodnotí dopady přijetí eura na národní fiskální politiku ČR. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-526-8 (brož.) 
 
27754 
Dimitris N. Chorafas 
Public debt dynamics of Europe and the US 
Dynamika veřejného dluhu v Evropě a v USA 
Oxford : Elsevier, c2014, xv, 371 s. : tab. 
Autor rozebírá jako nesprávnou teorii, že "zadlužení států je dobré" a tvrdí, že navyšování veřejného 
dluhu může vést k hrozné katastrofě. Dokumentuje to na případových studiích Řecka, Španělska, 
Itálie, Francie a USA. Seznamuje s následky současných politik vlád a centrálních bank 
vypořádávajících se s dluhovou propastí a zvažuje je s ohledem na rozmanitost názorů vyskytujících 
se v moderní ekonomii a finančnictví. - Pozn. - ISBN: 978-0-12-420021-0 (váz.) 
 
27733 
Jiří Lorenc, Jana Kašpárková 
Rozpočtová skladba a účetnictví 2014 pro územní samosprávné celky 
Polešovice : M LORDY, 2014, 593 s. 
Základní rysy rozpočtového procesu, podrobný výklad rozpočtové skladby, interpretace 
problematických nebo málo známých oblastí rozpočtu a nejčastější chyby, kterých se územní 
samosprávné celky dopouštějí. Přehled nejdůležitějších změn novely vyhlášky č. 323/2002 Sb.,           
o rozpočtové skladbě, která byla publikována pod č. 464/2013 Sb. Aktuální informace pro účetní 
pracovníky a příklady účtování. Podrobnější popis dotačního řízení. Postupy při schvalování účetních 
závěrek. Účtový rozvrh. Odkazy na rekodifikaci občanského zákoníku. - ISBN: 978-80-260-5920-2 
(brož.) 
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Ostatní 

27745 
[editor Václav Klaus] 
Záměrně plochá diskuse o ukrajinské krizi 
Praha : Institut Václava Klause , 2014, 67 s. 
Sborník je uveden shrnutím současné politické krize na Ukrajině. V další části je uveden text V. Klause a 
J. Weigla "Zabraňme zplošťování debaty o Ukrajině". V něm rozebírají pravděpodobné příčiny 
konfliktu na Ukrajině a jeho dopady především na mezinárodní politiku a další oblasti. Zmiňují 
historii tohoto státního celku. Varují před mezinárodními politickými zájmy Západu, Východu a 
jednostrannými interpretacemi krize. Následující části sborníku obsahují texty spolupracovníků IVK a 
další doplňkové texty, ve kterých se vyjadřují k tématu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-09-8 (brož.) 
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