
Informace Odborné knihovny MF                                                       
__________________________________________________________________________________________ 
 

 



                                                                                                                                 Informace Odborné knihovny MF  
____________________________________________________________________________________________ 

2 

 
Finanční a ekonomické 
INFORMACE 
Dokumentační  bulletin MF 
 
Přehled dokumentovaných článků, 
knih a dalších informačních zdrojů 
 
Vydavatel:  
Ministerstvo financí, odbor Personální 
Oddělení Vzdělávání a informační 
podpora 
 
IČ 00006947 
 
Technická redakce:   
Mgr. J. Machonský 
 
Redakční rada:  
Ing. Bc. T. Baslová, Mgr. J. Benda, 
M. Beránková, Bc. I. Janoušková, 
Mgr. J. Machonský, Mgr. M. Tichá, 
PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová 
 
Evid. číslo periodického tisku: 
MK ČR E 18634 
 
Identifikační číslo ISSN: 1804-7262 
 
Redakce:  
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257042588 
e-mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Distribuce:  
Ministerstvo financí, odbor Personální 
Odd. Vzdělávání a informační podpora,   
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257 042 588 
e-mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Číslo odevzdáno do tisku 27.2.2015 
Vychází  1x měsíčně, zdarma 
 
Elektronický archiv: 
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php 
 (intranet) 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/ 
sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/ 
dokumentacni-bulletin (internet) 
 
Do čísla přispěly:  
Ing. Bc. Taťána Baslová, M. Beránková,  
Bc. I. Janoušková, Mgr. M. Tichá,    
PhDr. L. Tvrdá,  Mgr. E. Vaňová 
 
 

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

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek 
Kvantitativní uvolňování měnové politiky Evropskou centrální 
bankou. Text upozorňuje na rozličné reakce odborníků na 
opatření, které je v těchto dnech v odborném tisku hojně 
diskutováno. 

Z aktuálních zpráv stojí za pozornost, že od 1. 1. 2015, 
v souvislosti s novelou daňového řádu, došlo ke změně strategie 
finanční správy v oblasti boje s daňovými podvody. Ze strany 
představitelů finanční správy bylo v médiích opakovaně 
deklarováno, že se zaměří na firmy s virtuálními sídly. Nová 
úprava daňového řádu umožňuje tzv. delegaci místní příslušnosti 
na základě podnětu správce daně. Přenesení správy daní na 
jiného věcně příslušného správce daně se bude v praxi 
využívat v případě kontrol společností, které mají zapsané 
virtuální sídlo v místě, kde správce daně nemá dostatečnou 
personální kapacitu pro provedení kontrol všech společností 
zapsaných na virtuálním sídle. 

Na Ministerstvu financí se též připravuje úprava zákonů 
v návaznosti na evropskou směrnici proti praní špinavých 
peněz, jejíž odsouhlasení Evropským parlamentem se na jaře 
očekává. Finančně analytický útvar předpokládá dokončení 
legislativního procesu do konce letošního roku tak, aby nová 
opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu 
v ČR byla účinná již od 1. 1. 2016. Zásadní změnou je mimo jiné 
nová povinnost členských států zajistit veřejné rejstříky 
konečných vlastníků firem a dalších právnických osob. 
V registru by měli být evidování všichni koneční vlastníci, 
kteří mají ve společnostech minimálně čtvrtinový podíl. 

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

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY     
 
Publikováno na webu MF 
 
Makroekonomická predikce - leden 2015 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/ 
makroekonomicka-predikce/2015/makroekonomicka- 
predikce-leden-2015-20401 
 
Zpráva o řízení státního dluhu České republiky        
v roce 2014 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/ 
rizeni-statniho-dluhu/publikace-a-prezentace/ 
zprava-o-rizeni-statniho-dluhu/2014/zprava-o-
rizeni-statniho-dluhu-ceske-rep-20435 
 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 18. 1. 2015 –
 18. 2. 2015 se tentokrát věnuje tématu: 

Fondy kvalifikovaných investorů 

Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu 
a internetových serverů a naleznete jej včetně 
archivu starších monitoringů v sekci Monitoring 
médií na adrese: 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 

Úplné znění zákonů (ÚZ) 

Odborná knihovna MF zařadila do svého 
knihovního fondu tyto publikace: 
 
27605/1052 
Platební služby. Oběh hotovosti. Směnárny. Devizy. 
Finanční arbitr : redakční uzávěrka 8.12.201
   
27605/1050 
Živnostenské podnikání : předpisy regulující 
podnikání : redakční uzávěrka 8.12.201 
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Téma měsíce: Kvantitativní uvolňování měnové politiky Evropskou 
centrální bankou 

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

 

Jedním z hlavních témat, kterými se v minulém měsíci zabýval zahraniční tisk, bylo kromě voleb 
v Řecku dlouho očekávané rozhodnutí o zahájení kvantitativního uvolňování měnové politiky 
Evropskou centrální bankou (ECB). Jedná se o nekonvenční nástroj měnové politiky, od něhož si ECB 
slibuje zabránit deflaci v eurozóně a který spočívá v nákupu vládních dluhopisů centrální bankou za 
nově vydávané peníze1. Články, které se v průběhu ledna k tématu vyskytly, lze rozdělit do několika 
skupin. Objevily se příspěvky, které komentují podobu programu a v nichž se diskutuje, zda bude 
kvantitativní uvolňování v eurozóně úspěšné. Další autoři se vyjadřovali v souvislosti se sdělením 
ECB k situaci v jiných zemích (odpoutání švýcarského franku od eura2, snižování úrokových sazeb 
v Dánsku3), jiní autoři zkoumali, jak se oznámení o kvantitativním uvolňování projevilo na finančních 
trzích a zda mohly být jeho účinky částečně oslabeny řeckými volbami4. V tomto článku budou 
představeny především reakce odborníků na oznámení o zahájení kvantitativního uvolňování a budou 
také připomenuty názory spojené s použitím kvantitativního uvolňování v eurozóně. 

Krátce před samotným sdělením ECB provedl deník Financial Times průzkum mezi ekonomy: zeptal 
se jich, jakou otázku by položili guvernérovi Evropské centrální banky Mariovi Draghimu, kdyby se 
měli účastnit tiskové konference, na které Draghi později kvantitativní uvolňování oznámil. Odpovědi 
ekonomů (respektive jejich otázky pro Draghiho) jsou shrnuty v článku If you had one question for 
Mario Draghi today...5. Odborníci se vyjadřovali zejména k fungování programu a jeho účinnosti. 
Davida Woa by například zajímalo, jak účinnost programu ovlivní fakt, že jsou evropské podniky na 
rozdíl od amerických při financování více závislé na bankách: jakým způsobem bude po spuštění 
kvantitativního uvolňování v eurozóně fungovat transmisní mechanismus. Alberto Gallo se ptá, co se 
stane, pokud vlády neprovedou nezbytné strukturální reformy: jak dlouho v takovém případě bude 
ECB kvantitativní uvolňování provádět? Podobný dotaz vznesl také Howard Archer. Další ekonomy 
(Reinharda Cluseho, Ralfa Preussera) zajímalo, jak bude hodnocena účinnost programu – jak se pozná, 
že kvantitativní uvolňování fungovalo, a jaké jsou podle Draghiho očekávané vlivy programu na 
inflaci a růst HDP během následujících tří let. 

Plán spustit kvantitativní uvolňování od letošního března oznámil Mario Draghi na tiskové konferenci 
22. ledna. U části odborníků vzbudila překvapení podoba programu, resp. objem nakupovaných 
dluhopisů, který je větší, než se očekávalo (předpokládaný objem je cca 60 mld. euro za měsíc). 
K tomu se vyjadřuje například Martin Sandbu v článku Three deft tricks that earned Draghi his 
‘Super Mario’ nickname6. Mario Draghi podle Sandbua opět dokázal svou autoritu v pozici guvernéra 
Evropské centrální banky. Sandbu předkládá tři body, které se Draghimu povedly a které by mohly 
účinnost kvantitativního uvolňování zvýšit. Prvním bodem je nastavení programu - to, že je objem 

                                                      
1 K podobě programu více viz JONES, Claire. European Central Bank unleashes quantitative easing. In: FT. com [online]. 
Last updated: January 22, 2015, 6:59 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/aedf6a66-a231-11e4-
bbb8-00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3RKPlN4jY 
2 Více viz WOLF, Martin. Bolder steps from Europe’s central bankers. In: FT.com [online]. January 20, 2015, 5:34 pm [cit. 
2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/648ff14c-9fca-11e4-9a74-00144feab7de.html#axzz3PWv13NJC 
3 Více viz MILNE, Richard. Denmark cuts rates to counter impact of ECB’s quantitative easing. In: FT. com [online]. 
January 22, 2015, 5:46 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/af3ee28e-a24f-11e4-9630-
00144feab7de.html#axzz3QfqJmz8h 
4 Více viz např. OAKLEY, David. Hopes rise for success of ECB’s stimulus plan. In: FT. com [online]. January 28, 2015, 
9:09 am [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4e78fd4e-a6c9-11e4-8a71-
00144feab7de.html#axzz3QfqJmz8h  
5 If you had one question for Mario Draghi today... In: FT. com [online]. January 22, 2015, 8:54 am [cit. 2015-02-11]. 
Dostupné z: http://www.ft.com/intl/fastft/265252 
6 SANDBU, Martin. Three deft tricks that earned Draghi his ‘Super Mario’ nickname. In: FT. com [online]. January 22, 
2015, 3:14 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/f86e2c9c-a23d-11e4-bbb8-
00144feab7de.html#axzz3RKPlN4jY 
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nakupovaných dluhopisů větší, než se předpokládalo, může kromě jiného pomoci vzbudit u veřejnosti 
optimistické očekávání ohledně budoucnosti. Dalším podstatným rysem programu je to, že většina 
rizik zůstává národním bankám (do režimu plného sdílení rizik spadá pouze 20 % nákupů dluhopisů). 
Sdílení rizik se přitom obávalo zejména Německo. Třetím bodem, se kterým se Draghi úspěšně 
vypořádal, je předběžný verdikt Evropského soudního dvora k přímým měnovým transakcím, podle 
kterého by měl být jakýkoli nákup dluhopisů ze strany ECB omezen pouze na takovou míru, která je 
nezbytná pro udržení existence funkčního trhu s dluhopisy. Draghiho program je sice z praktického 
hlediska neomezený, určité limity ale existují (centrální banky budou moci držet maximálně 33 % 
dluhu jednoho emitenta a nakupovat maximálně 25 % z jedné emise). Podle Sandbua uvedené body 
dokazují, že si Mario Draghi svojí přezdívku „Super Mario“7 dostatečně zasluhuje. 

K podobě programu se vyjadřuje také Wolfgang Münchau v článku Draghi’s QE is an imperfect 
compromise for the eurozone8. Na rozdíl od Sandbua a jiných autorů Münchau nepovažuje objem 
nakupovaných dluhopisů za překvapivý: podle něj se dal odvodit z prohlášení, které Draghi poskytl už 
v prosinci9. Münchau pozitivně hodnotí slova, která Draghi při současném oznámení použil: dal 
najevo, že není podstatný cíl (míra inflace), ale spíše cesta – proces zvyšování míry inflace. Münchau 
v souvislosti s tím diskutuje, zda je možné, aby kvantitativní uvolňování skončilo později než v září 
2016. Pokud bude program úspěšný, bude nejspíše ukončeno. Pokud se míra inflace nezlepší, zřejmě 
bude považováno za neúspěšné a také vzniknou tlaky na jeho ukončení. Otázkou je, jak situace 
dopadne, pokud se míra inflace zvýší pouze mírně či pokud vzrostou ceny ropy. Očekává se, že 
protiinflační vliv nízké ceny ropy ke konci letošního roku klesne, což by zvýšilo míru inflace přibližně 
o 1 %. To by mohlo opět zvrátit názor ECB na kvantitativní uvolňování: představitelé, kteří opatření 
podporovali pouze váhavě, by mohli nyní dospět k názoru, že je hrozba deflace už pryč. Dalším 
otazníkem je podle autora to, jak na program zareagují fiskální politiky. Münchau očekává, že 
Německo bude tlačit eurozónu k trvalým rozpočtovým přebytkům. 

K účinnosti kvantitativního uvolňování v eurozóně se vyjadřuje také Mohamed El-Erian v článku    
The ECB can only buy time for Europe’s politicians10. Podle něj budou výsledky programu smíšené: 
podaří se splnit krátkodobé finanční cíle, ale u dlouhodobých makroekonomických cílů bude ECB 
úspěšná méně. El-Erian uvádí tři důvody: prvním z nich je, že program v podstatě není žádným 
překvapením a odpovídá tomu, co trhy očekávaly, dojde tedy pouze k mírné změně inflačních 
očekávání. Autor dále přirovnává současné oznámení k Draghiho známému výroku z června 2012, 
kdy Draghi oznámil, že „Evropská centrální banka je připravena udělat pro záchranu eura vše, co bude 
třeba“. Na tento výrok tehdy trhy zareagovaly velmi pozitivně, obsah nynějšího sdělení je však 
konkrétnější, což může oslabovat jeho účinnost. Evropská centrální banka se podle autora nyní snaží 
dosáhnout velmi ambiciózních makroekonomických cílů s nedokonalými nástroji. Místo toho, aby 
fungovala jako prevence proti nefunkčním finančním trhům, se nyní snaží dosáhnout výsledků, které 
přesahují možnosti jejích vlastních nástrojů. Zavádění prorůstových strukturálních reforem, obnovení 
poptávky a potlačování nadměrného vnitřního zadlužení je plně v kompetenci politických 
představitelů jednotlivých států. Přesto však bude kvantitativní uvolňování alespoň částečně úspěšné: 
zajistí, že i země na okraji eurozóny si budou moci půjčovat za výhodnějších úrokových sazeb. To ale 
k dosažení vyššího ekonomického růstu či změně inflačních očekávání nebude stačit. 

Němečtí představitelé, kteří tradičně prosazují střízlivou fiskální politiku a nutnost strukturálních 
reforem, se zdrželi veřejné kritiky rozhodnutí ECB11. Mezi kancléřkou Angelou Merkelovou a Mariem 

                                                      
7 Odkaz na postavičku z počítačové hry „Super Mario“; přezdívka se objevila na sociální síti Twitter 
8 MÜNCHAU, Wolfgang. Draghi’s QE is an imperfect compromise for the eurozone. In: FT. com [online]. January 25, 2015, 
7:15 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f203bf76-a241-11e4-bbb8-
00144feab7de.html#axzz3RKPlN4jY 
9 Více viz článek JONES, Claire. Draghi looks to QE despite governing council split. In: FT. com [online]. Last updated: 
December 4, 2014 6:12 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/058c69b4-7bad-11e4-b6ab-
00144feabdc0.html#axzz3RKPlN4jY 
10 EL-ERIAN, Mohamed. The ECB can only buy time for Europe’s politicians. In: FT. com [online]. January 22, 2015, 3:37 
pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/957b9ddc-a241-11e4-bbb8-
00144feab7de.html#axzz3QfqJmz8h 
11 GILES, Chris. Merkel refrains from criticising ECB but presses need for reform. In: FT. com [online]. January 22, 2015, 
4:15 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4d9fa46e-a24a-11e4-bbb8-
00144feab7de.html#axzz3QfqJmz8h 
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Draghim však dále zůstávají napjaté vztahy: Draghi možnost kvantitativního uvolňování připustil už 
v srpnu. Rozhodnutí předem nekonzultoval s německými představiteli, a ti se poté začali obávat, že 
půjde o další opatření financované z německých kapes. Další podrobnosti k německým obavám 
uvádějí v článku Critics fear ECB quantitative easing will lead to crisis12 Stefan Wagstyl a Chris 
Giles. Němci se obávají, že levné peníze pouze podpoří vznik bublin na trhu s aktivy a že poklesne 
tlak na zranitelné státy eurozóny (Řecko, Francie, Itálie) provádět strukturální reformy. Na stranu 
Německa se během krize eurozóny přidávalo také Nizozemí. Zatímco nizozemští představitelé jsou se 
současnou podobou programu (nastavení sdílení rizika) vesměs spokojení, německý poslanec Peter 
Gauweiler již oznámil, že kvůli kvantitativnímu uvolňování připravuje na ECB žalobu u německého 
ústavního soudu.  

K tématu strukturálních reforem se vyjadřuje v článku Europe needs a political union if the euro is to 
flourish13 Stephen King. King opět nejprve diskutuje účinnost kvantitativního uvolňování v eurozóně 
a její limity a rizika, mimo jiné například to, že bylo opatření zavedeno příliš pozdě. Pokud bude euro 
dále oslabovat vůči dolaru, omezí se zotavování americké ekonomiky, budou hrozit měnové války 
a může se objevit podezření, že je kvantitativní uvolňování pouze mechanismem pro přenesení deflace 
z jednoho regionu do jiného. Ke strukturálním reformám King dodává, že nejlepší strukturální 
reformou by byla taková reforma, která je zároveň nejméně pravděpodobná: úspěšné měnové unie 
bývají současně také politickými a fiskálními uniemi. V takových uniích funguje princip sdílení 
břemene (podle hesla „Jeden za všechny, všichni za jednoho“). Od podobného principu se eurozóna 
ale čím dál více vzdaluje: na jihu Evropy jsou na vzestupu levicové strany, které vystupují proti 
úsporným opatřením, na severu se naopak objevují pravicově populistické strany. Pokud by podpora 
takových hnutí dále rostla, mohla by eurozóna dosáhnout bodu, kdy jakákoli snaha o sdílení břemene 
nebude možná. Podle autora Draghiho monetární expanze nedokáže vyřešit zásadní strukturální 
problémy eurozóny. 

Na různé kritiky kvantitativního uvolňování reaguje ve svém příspěvku Draghi’s bold promise to do 
what it takes for as long as it takes14 komentátor Martin Wolf. Wolf rozděluje kritiky do dvou skupin: 
první z nich zdůrazňují jako hlavní problém eurozóny nízkou poptávku, měnová opatření jsou podle 
nich nedostatečná a navíc zmírňují tlaky provádět fiskální reformy. Druhý tábor považuje kvantitativní 
uvolňování za „čertův vynález“ a je toho názoru, že mírná deflace neškodí a že měnová politika nevyřeší 
strukturální nedostatky. Podle autora je první skupina kritiků příliš samolibá: deflace by zhoršila situaci 
v zemích s hlubokým vnitřním zadlužením, na rozdíl od Japonska navíc eurozóna nemůže provádět společná 
fiskální opatření, v případě, že by bylo třeba dopady deflace potlačit. Dále se Wolf vyjadřuje ke druhé 
skupině kritiků. Eurozóna nezačala stagnovat z důvodu problémů na straně nabídky, ale poptávky. 
Reformy na straně nabídky nemusí podle autora poptávku zvýšit, jak ukazuje vývoj německé 
ekonomiky za poslední desetiletí. Reformy na trhu práce můžou poptávku krátkodobě poškodit, pro 
zavedení reforem na straně nabídky je proto potřeba poptávku masivně podporovat. Podle Wolfa 
nikdo zatím neví, zda bude kvantitativní uvolňování fungovat, je ale důležité, že vůbec začalo.  

Jak dokládají výše zmíněné články, setkalo se sdělení Evropské centrální banky u části odborné 
veřejnosti s obavami a nedůvěrou. Tři týdny po oznámení jsou sice reakce příznivější15, zda bude 
opatření skutečně účinné, se ale ukáže až v následujících měsících a letech.  

                                                      
12 WAGSTYL, Stefan a GILES, Chris. Critics fear ECB quantitative easing will lead to crisis. In: FT. com [online]. January 
22, 2015, 8:19 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/10a0f880-a25c-11e4-9630-
00144feab7de.html#axzz3RKPlN4jY 
13 KING, Stephen. Europe needs a political union if the euro is to flourish. In: FT. com [online]. January 22, 2015, 7:34 pm 
[cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e6a42234-a24a-11e4-aba2-
00144feab7de.html#axzz3RKPlN4jY 
14 WOLF, Martin. Draghi’s bold promise to do what it takes for as long as it takes. In: FT. com [online]. January 22, 2015, 
5:51 pm [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f441d624-a21e-11e4-bbb8-
00144feab7de.html#axzz3RKPlN4jY 
15 GIUGLIANO, Ferdinando a JONES, Claire. ECB breathes sigh of relief over quantitative easing. In: FT. com [online]. 
February 11, 2015, 7:59 am [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8264bcf8-b077-11e4-9b8e-
00144feab7de.html#axzz3RKPlN4jY 
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Daně 

Abfindungsbrennen in Südbaden : Maische, Oechsle & Co. 
Výroba lihovin v Jižním Bádensku, která podléhá paušálnímu zdanění: rmut, Oechsleho 
stupnice, a spol. 
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11 (2014), Nr. 6, S. 4-5 
V článku je popsán postup při kontrolách dodržování daňové povinnosti u výrobců ovocných destilátů 
v Jižním Bádensku. Zmíněna je také související legislativa (v roce 2018 skončí v Německu monopol 
na výrobu lihovin). Součástí článku je tabulka s počty palíren v Německu. 
Plný text dostupný z: http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Zoll-aktuell/2014/zoll_ 
aktuell_6_2014.html?nn=103852 
 
Bert Losse 
Absolut ernüchternd 
Absolutní rozčarování 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 1-2, S. 22-23 
Daňová a odvodová zátěž v Německu je příliš vysoká: tvrdí to nejen občané, ale i ekonomové. Čísla 
ukazují, že toto břemeno je výrazně nejen nad průměrem EU, ale i nad hodnotami obvyklými ve 
většině zemí OECD. Autor vysvětluje, proč navzdory snížení příspěvkové sazby důchodového 
pojištění a zvýšení mezd zůstává i v roce 2015 daňová povinnost vysoká a na třech typech domácností 
ukazuje, jak se jim meziročně (leden 2014/leden 2015) ne/změnila přímá a nepřímá odvodová zátěž - 
celkově i v jednotlivých daních. 
 
Roland Köhler 
Aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der Buchung und Bilanzierung von "Pfandgeldern" 
beim Mehrwegleergut der Getränkeindustrie 
Aktuální otázky v souvislosti s účtováním a vykazováním "záloh" na vratné obaly v nápojovém 
průmyslu 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 45, S. 2555-2562 
Přehled věnovaný aktuálnímu vývoji v účtování, vykazování a daňovému režimu přijatých/uhrazených 
záloh na vratné obaly (s ohledem na problémy v praxi a možnosti jejich přiměřeného řešení) se opírá    
o citované judikáty Spolkového finančního dvora k "oběhu záloh". Zpochybnění výkladové 
kvalifikace finanční správy v případě přijatých/uhrazených záloh. - Pozn. 
 
Walter van der Corput, Fabiola Annacondia 
Amendments to the VAT systems of EU Member States on 1 January 2015 
Novelizace systému DPH v členských státech EU k 1. lednu 2015 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 6, p. 331-334 
Přehled problematiky zdanění telekomunikačních, vysílacích a elektronicky poskytovaných služeb 
(TBE services) v Evropské unii s přesahem do minulosti následuje analýza situace, ve které se nachází 
transpoziční proces nových pravidel směrnice 2008/8/ES do národních zákonů o DPH v jednotlivých 
členských zemích EU na počátku listopadu 2014. K 1. lednu 2015 se transpoziční povinnost týká 
změn v místě plnění TBE služeb a rozšíření záběru režimu jednotného inkasního místa (one-stop-
shop) pro všechny poskytovatele těchto služeb. - Pozn. 
 
Ruth Berschens 
Angriff auf Steuerprivilegien 
Útok na daňové výsady 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 238 (10.12.2014), S. 8 
Evropská komise uvažuje o dalším předpisu, který by omezil možnosti legálního obcházení daní 
(přesunu zisků z čistě daňových důvodů). Součástí výkazů/situačních podnikových zpráv by měla být   
i informace o zvláštních úmluvách s fiskálem v jednotlivých členských zemích. Další možností je        
i vzájemné automatické oznámení o všech poskytovaných "tax rulings" na úrovni všech 28 zemí EU. -- 
Příspěvek navazuje na úvodní článek na s. 1 (EU fordert mehr Transparenz). 
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Marie Prochásková 
Celní a daňové příjmy za rok 2014 
Clo-douane, Sv. 49 (2015), č. 1, s. 6-7 
Zůstatky na účtech celní správy k 31. 12. 2014. Celkové zůstatky (DPH, spotřební daně, vratky, cla, aj.), 
dovoz, vnitrostátní spotřební daně vybírané celní správou. Dělená správa. 
 
Marcel Pitterling 
Daň z příjmů fyzických osob od 1.1.2015 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 7-17 
Příspěvek se zaměřuje na legislativní změny v dani z příjmů fyzických osob. Je koncipován jako 
komentovaný průvodce klíčovými změnami v jednotlivých paragrafech zákona o daních z příjmů 
provedených novelou č. 267/2014 Sb. V závěru je také připojen stručný komentář k vazbě na zákon    
č. 458/2011 Sb. (jedno inkasní místo) a na zákon č. 500/2012 Sb. Zkoumané změny se týkají např. 
osvobození od daně; příjmů ze závislé činnosti; příjmů ze samostatné činnosti; příjmů z kapitálového 
majetku a ostatních příjmů; nezdanitelné části základu daně; solidárního zvýšení daně; finančního 
leasingu; zvláštní sazby daně; zvláštního ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně; zvláštního 
ustanovení o penále, aj. 
 
Stanislav Kouba 
Daň z příjmů právnických osob k 1.1.2015 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 18-23 
Komentované shrnutí změn zákona o daních z příjmů, které nabyly účinnost k 1.1.2015. Příspěvek zahrnuje 
změny týkající se daně z příjmů právnických osob v pořadí jednotlivých novelizovaných ustanovení. 
 
Adam Křístek 
Daňové aspekty poskytování služby v zařízení denní péče o děti předškolního věku 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 24, s. 27-31 
Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, podpůrná daňová opatření. Uznatelnost nákladů na 
zajištění služby na straně zaměstnavatele, sleva na dani z příjmů na straně rodičů. Vymezení 
poskytovatele služby a jeho povinnosti. Specifikum účinnosti zákona (částečná retroaktivita zákona     
o dětské skupině). - Pozn. 
 
Zdeňka Tesařová 
Daňové přiznání k dani silniční 2014 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 50-54 
Autorka komentuje nejdůležitější změny, které s účinností od 1.1.2014 přinesl zákon č. 340/2013 Sb., 
v rámci úpravy daně silniční. Zaměřuje se na předmět daně silniční, poplatníka daně silniční, novou úpravu 
osvobození od daně a na změny ustanovení o daňových úlevách. Na závěr doporučuje, čemu věnovat 
pozornost při vyplňování daňového přiznání k dani silniční. Problematika je ilustrována na příkladu. 
 
Martin Děrgel 
Daňové řešení zápůjček u dlužníka. [Pokrač.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 24, s. 12-18 
Zápůjčka v účetnictví dlužníka (vydlužitele); účtování vydlužené částky (jistiny), bezúročná půjčka     
u dlužníka, úročení zápůjčky v daních z příjmů - u dlužníka (test: ceny obvyklé, zaplacení úroků, 
finančních nákladů, souvislosti s podílem v dceřiné společnosti, závislosti na zisku dlužníka). Úroky 
placené předem/pozadu. Příklady, postupy. 
 
Jan Němec 
Daňové změny 2015 : zásah do paušálů i nová DPH 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 1-2, s. 30-31 
Stručné shrnutí změn daňové legislativy, které vstupují v platnost v r. 2015. Blíže k některým 
parametrům změn daně z příjmu fyzických osob včetně odpočtů a slev, k omezení výdajových paušálů 
OSVČ, k nové sazbě DPH, k podpoře rodin s malými dětmi, ke zvýšení možných pokut od finančního 
úřadu a k zavádění povinnosti elektronické komunikace s úřady pro majitele datových schránek. 
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Hermann Peyerl 
Deductibility of interest and royalties restricted : is Austria a BEPS role model? 
Omezení odpočtu úroků a licenčních poplatků : je Rakousko vzorem pro BEPS? 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 12, p. 572-577 
V reakci na akční plán OECD BEPS (k erozi daňové základny a přesouvání zisků) uzákonilo 
Rakousko v zákoně o daňových změnách z r. 2014 (2014 Tax Reform Act, AbgÄG) zrušení možnosti 
odpočtu úroků a licenčních poplatků ve skupině podniků v případě, že přijímající společnost je 
zdaněna sazbou nižší než 10%. Příspěvek zjišťuje efekty tohoto nového ustanovení a rozebírá 
související otázky týkající se daňových smluv a evropského práva. - Pozn. 
 
Guido Bodden 
Einkommensteuer bei Insolvenz einer natürlichen Person 
Daň z příjmů v případě insolvence fyzické osoby 
Finanz-Rundschau, Jg. 2014, Nr. 24, S. 1114-1128 
V Německu platí zásada o přednosti insolvenčního práva před daňovým právem, která má oporu         
v judikátu Říšského finančního dvora z roku 1926. V aktuálním právu je tato zásada zakotvena            
v insolvenčním řádu (§ 87 InsO) - daňové právo je podřízeno insolvenčnímu právu, což znamená, že 
oprávněné nároky na daňový dluh od okamžiku otevření insolvenčního řízení spadají pod předpisy 
insolvenčního práva a daňová pohledávka bude uspokojena stejně jako ostatní pohledávky dalších 
věřitelů pouze ve výši insolvenční kvóty. Příspěvek rozebírá problematiku i sporné otázky z hlediska 
daně z příjmů fyzických osob. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gemeinsames Konzept von Bund und Ländern zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
Společná koncepce státu a zemí k modernizaci daňového řízení 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2014, Nr. 12, S. 13-18 
Po úvodním hodnocení změn, kterými prošlo daňové řízení v Německu v posledních letech, jsou 
shrnuty potřebné modernizační kroky včetně technických a organizačních předpokladů. Význam 
nového nastavení architektury komunikačních a pracovních procesů v daňovém řízení (další výstavba 
oboustranné elektronické komunikace, rizikově orientované daňové řízení s automatickým vyloučením 
nerizikových a tím pádem rychleji zpracovaných daňových případů). Přehled hlavních zákonných a 
dalších opatření potřebných pro zvýšení podílu elektronicky podaných daňových přiznání (zlepšení 
kvality elektronicky zprostředkovaného přiznání ELSTER, další budování a zlepšování systému 
"předvyplněného přiznání k dani", rozšiřování možností elektronické komunikace i na další formální 
činnosti finančních úřadů). Zvyšování efektivity při kontrole daňových případů (automatizace), 
redukce požadovaných údajů. Plán účinnosti navrhovaných opatření od roku 2016. 
 
Henrik Jacobsen Kleven 
How can Scandinavians tax so much? 
Jak mohou Skandinávci tolik zdaňovat? 
The journal of economic perspectives, Vol. 28 (2014), No. 4, p. 77-98 
Skandinávské země (Dánsko, Norsko, Švédsko) mají oproti jiným státům velmi vysoké daňové sazby, 
k daňovým únikům a vyhýbání se dani však dochází v poměrně malé míře. Autor se snaží 
identifikovat faktory stojící za tímto jevem. Jedná se pravděpodobně o kombinaci více faktorů: dobře 
vyvinutého systému výkaznictví bránícího daňovým únikům; široké daňové základny, která ztěžuje 
vyhýbání se dani a štědrého systému poskytování různých veřejných statků a podpor, které zvyšují 
nabídku práce (např. ve školství, dopravě či v péči o děti). Určitou roli zřejmě také hrají specifika 
těchto států: jde o poměrně malé země, homogenní z hlediska národnostního složení či vyznání 
obyvatel. Je proto sporné, zda by se "skandinávský příklad" dal zopakovat i jinde, např. ve Spojených 
státech (velká země s diverzifikovaným složením obyvatel). - Pozn. 
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Radek Ležatka 
Kontrolní hlášení k DPH mají svůj důvod 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 12, s. 12 
Kontrolní hlášení jako jeden z nástrojů pro potírání daňových úniků. Princip karuselových podvodů. 
Princip navrhovaného systému kontrolních hlášení (okamžité párování realizovaných plnění, 
nevymezení limitu obratu) a jeho zdůvodnění. 
 
Martin Děrgel 
Nová pravidla daňového odpočtu poskytnutých darů 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 5-12 
Pravidla daňového odpočtu poskytnutých darů; princip uplatnění, věcné a hodnotové podmínky 
odpočtu pro poplatníky daně z příjmů (fyzické i právnické osoby). Změny daňového odpočtu od roku 
2015 s komentářem z Důvodové zprávy. Příklady. 
 
Jana Jarešová 
Novely daňového řádu 2015 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 6, s. 3-11 
Přehled změn daňového řádu z titulu novelizací (zákona č. 280/2009, zákona o JIM a zákona v podobě 
"tisku 343") účinných od roku 2015. - Pozn. 
 
Anton Joseph 
Permanent establishments and Australian domestic laws 
Stálá provozovna a australské národní právo 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 11, p. 612-615 
Autor rozebírá interakci mezi australskými zákony a ustanoveními daňových smluv ohledně zdanění 
obchodního zisku vytvořeného zahraniční stálou provozovnou australského podniku. Upozorňuje na 
nesprávné použití daňových smluv, problematiku ilustruje na příkladu smluv o daních z příjmu mezi 
Austrálií a Singapurem a Austrálií a USA. - Pozn. 
 
Petr Taranda 
Podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu správce daně v proměnách času 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 23-24, s. 813-817 
Autor seznamuje s podmínkami pro vydání zajišťovacího příkazu správce daně k zajištění dosud 
nestanovené daně jak v současnosti dle daňového řádu, tak dle zákona č. 76/1927 Sb., o přímých 
daních, který byl aplikován v období tzv. první Československé republiky, v období protektorátu i krátce 
po skončení druhé světová války na nynějším území ČR. Dále upozorňuje na fakt, že institut zajištění 
daně nemůže být správcem daně používán plošně, nýbrž pouze v odůvodněných případech. Správce 
daně musí aplikovat správní uvážení, kterému musí předcházet přesné, pravdivé a úplné zjištění 
skutkového stavu věci, neboť vydání zajišťovacího příkazu představuje významný zásah do 
majetkových práv daňového subjektu. Na základě poznatků praxe i judikatury hledá odpovědi na 
otázky související s aplikací zajišťovacího příkazu. - Pozn. 
 
Xénia Makarová 
Prečo daniari nevedia zatočiť s veľkými menami : daňové úniky 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 2, s. 18-21 
Zmenšování daňové mezery v SR. Boj s daňovými podvody a daňovými spekulanty je úspěšný, 
příslušná vládní opatření však jsou uplatňována celoplošně. Krátce jsou zmíněny velké případy 
(osoby/podniky) odhalené Daňovou kobrou v souvislosti s odpočty DPH, popsána je aplikace institutu 
účinné lítosti, připojen je seznam vládních předpisů a opatření vydaných v letech 2012-2015 k posílení 
daňové morálky a zabezpečení daňových příjmů. -- Otázce (existence) registru "bílých koní" v systému 
finanční správy se věnuje následující příspěvek na s. 22-23. 
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Ivan Macháček 
Srážková daň a daňové přiznání za rok 2014 : (využití znění § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 22, (2014) č. 24, s. 2-6 
Daňové přiznání fyzických osob (FO) za rok 2014. Příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 odst. 4 
zákona o daních z příjmů (zahrnutí příjmů zdaněných 15procentní srážkovou daní do daňového 
přiznání FO a současně započtení daně sražené z těchto příjmů k výsledné daňové povinnosti). Příjmy 
z autorských práv zdaňované dle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Příklady, postupy. 
 
Katarzyna Bronzewska and Eelco van der Enden 
Tax Control Framework - a conceptual approach : the six nuances of good tax governance 
Kontrolní daňový rámec - koncepční přístup : šest drobných rozdílů dobrého daňového řízení 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 11, p. 635-640 
Přiblížení konceptu posílení spolupráce při dodržování daňových povinností (cooperative compliance) 
a interakce mezi corporate governance, daněmi a kontrolním daňovým rámcem TCF (Tax Control 
Framework). Autoři vysvětlují základní vlastnosti TCF dle pohledu OECD, definují TCF a rozebírají, 
jak koncept TCF souvisí s cíli a představami daňové správy a s přístupem k řízení rizik v daňové 
oblasti. - Pozn. -- Článek volně navazuje na příspěvek z minulého čísla "The concept of cooperative 
compliance", s. 567-572. 
 
Erzo F.P. Luttmer, Monica Singhal 
Tax morale 
Daňová morálka 
The journal of economic perspectives, Vol. 28 (2014), No. 4, p. 149-168 
Autoři se zabývají daňovou morálkou a jejím vlivem na dodržování daňových povinností (tax 
compliance). Daňovou morálku autoři chápou jako soubor faktorů, které podporují motivaci dodržovat 
daňové povinnosti. Dále identifikují mechanismy, na základě kterých daňová morálka funguje, a 
rozdělují je do pěti skupin: přirozená vnitřní motivace (intrinsic motivation), reciprocita, společenské 
faktory, dlouhodobé kulturní faktory a nedokonalost informací a odchylky při maximalizaci užitku. 
Jednotlivé mechanismy jsou dále podrobněji rozebrány. V závěru je diskutován význam daňové 
morálky při dodržování daňových povinností v kontextu dalších opatření. - Pozn. 
 
Miranda Webster, Yue Mei Guo and Ann O'Connell 
Taxation of personal services in China 
Zdanění příjmu z osobních služeb v Číně 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 12, p. 678-685 
Daň z příjmu fyzických osob v Číně, zdanění různých kategorií příjmu, pravidla trvalého sídla pro 
zdanění jednotlivců, úlevy a výhody poskytované osobám pracujícím v Číně. - Pozn. -- Viz i další 
články týkající se daňového systému Číny v tomto monotematickém čísle. 
 
Björn Westberg 
Taxation of the digital economy : an EU perspective 
Zdanění digitální ekonomiky : z pohledu EU 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 12, p. 541-544 
Příspěvek vychází ze zprávy evropské Expertní skupiny o zdanění digitální ekonomiky z května 2014. 
Nejprve komentuje typické znaky digitální ekonomiky a pokusy zavést zvláštní zdanění digitální 
ekonomiky na národní úrovni, dále rozebírá závěry zprávy z hlediska daně z přidané hodnoty a daně    
z příjmů právnických osob. - Pozn. 
 
Gabriel Zucman 
Taxing across borders : tracking personal wealth and corporate profits 
Mezinárodní zdanění : sledování soukromého majetku a firemních zisků 
The journal of economic perspectives, Vol. 28, (2014), No. 4, p. 121-148 
Autor se v příspěvku zabývá daňovými úniky a vyhýbání se dani (tax avoidance) ze strany 
nadnárodních podniků i bohatých jedinců. Vypočítává ztráty, ke kterým v důsledku těchto škodlivých 
daňových praktik dochází, diskutuje nedostatky různých opatření (např. automatické výměny 
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bankovních informací) a navrhuje vytvoření tzv. "světového finančního registru". Ten by měl mimo 
jiné umožnit daňovým úřadům zjistit, zda subjekty vypovídají pravdivě o svém majetku i příjmu, 
nezávisle na tom, jaké informace jsou ochotny poskytovat offshorové banky. - Pozn. 
 
Pietro Mastellone 
The emergence and enforcement of green taxes in the European Union. Part 2 
Vznik a vymáhání ekologických daní v Evropské unii. Část 2. 
European taxation, Vol. 54, (2014) No. 12, p. 545-563 
Příspěvek mapuje právní vývoj problematiky ochrany životního prostředí s ohledem na jeho 
znečišťování v EU. Tato druhá část se věnuje environmentálnímu zdanění a jednotné evropské 
regulaci ekologických daní v právních systémech členských států EU. Charakterizuje kompetence EU 
týkající se životního prostředí a zelených daní na společném trhu, rozebírá hlavní principy, kterými se 
řídí evropské environmentální daňové právo (principy prevence a ochrany; polluter-pays princip), a 
vývoj harmonizace evropského environmentálního zdanění. Dále se zabývá úlohou rozhodnutí 
Evropského soudního dvora v dané oblasti a blíže zkoumá vybranou judikaturu ESD v oblastech 
významně ovlivňujících životní prostředí (doprava, energetika, zemědělství). - Pozn. -- První část byla 
publikována v předchozím čísle (11/2014). 
 
Aleksandra Ball 
The myth of taxing cloud computing under EU VAT 
Mýty o zdanění počítačových cloudů podle evropské DPH 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 6, p. 343-349 
K problematice režimu DPH u cloud computingu. Příspěvek se zabývá aspekty daně z přidané 
hodnoty u mezinárodních cloudových služeb z pohledu evropské DPH (zejména směrnice                   
č. 2006/112/ES o společném systému DPH) a v rámci projektu BEPS OECD (plán k potírání oslabování 
daňové základny a přesouvání zisků). Po úvodní charakteristice cloud computingu a vymezení 
cloudových služeb autorka rozebírá otázku místa poskytnutí cloudových služeb, správních závazků 
(režim one-stop-shop), činnost cloud brokerů a nejnovější vývoj v oblasti DPH u mezinárodních 
cloudových služeb na úrovni EU i celosvětově. - Pozn. 
 
Albertus Marais 
The risk for tax treaty override in Africa : a comparative legal analysis 
Ohrožení nadřazenosti daňových smluv v Africe : srovnávací právní analýza 
Bulletin for international taxation, Vol. 68, (2014) No. 11, p. 607-611 
Článek zkoumá, zda vybrané africké státy mohou v rámci svého národního práva přijímat zákony, 
které budou mít dopad na nadřazenost daňových smluv, a identifikuje rizikové faktory vytvářející 
prostředí náchylnější k uzákonění treaty override. Ukazuje také existující potlačování daňových smluv 
v zemích afrického kontinentu. Autor analyzuje stav ve třech regionálních hospodářských centrech - 
Keni, Nigérii a Jihoafrické republice a na Mauriciu, který je vnímán jako daňový ráj. - Pozn. 
 
Tomáš Hajdušek 
Úroky za dobu prověřování nadměrného odpočtu - před Vánocemi jasno, od Nového roku opět 
nejasno 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 13-18 
Seznámení s problematikou prověřování nadměrného odpočtu DPH a následného nároku plátců na 
úrok za dobu zadržování nadměrného odpočtu v případě prokázané oprávněnosti nároků. Popsána je 
praxe řešení v ČR, které vychází z evropského práva, a současně jsou připojeny závěry důležitých 
rozhodnutí SDEU a NSS ve věci nároků plátců na úhradu úroku daňovou správou. Česká úprava do 
31. 12. 2014; způsob prověřování nadměrného odpočtu, délka "bezplatného" prověřování nadměrného 
odpočtu, rozpor s evropským právem. - Pozn. 
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Walter van der Corput and Fabiola Annacondia 
VAT registration thresholds in Europe : [2014] 
Registrační limity pro DPH v Evropě : [2014] 
International VAT monitor, Vol. 25, (2014) No. 6, p. 357-360 
Jako již tradičně v šestém čísle každého ročníku nabízí tento výtisk časopisu přehled prahových 
hodnot DPH ve většině evropských zemí. Pro účely srovnání byly národní prahové hodnoty vyjádřené 
v jiných měnách přepočteny na euro. Přehled zobrazuje stav v říjnu 2014 doplněný o ohlášené novely 
s platností od 1. ledna 2015. - Pozn. 
 
Ludmila Dvořáčková 
Veřejně prospěšní poplatníci 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 32-38 
Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. došlo s účinností od 1.1.2014 k výrazným změnám        
u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Autorka seznamuje s právním 
stavem oblasti zdanění příjmů neziskových poplatníků do 31.12.2013 a od 1.1.2014, shrnuje změny ve 
vymezení veřejně prospěšných poplatníků, v oblasti jejich daňově uznatelných a neuznatelných 
nákladů a osvobození příjmů. Poté porovnává v daných obdobích úpravu členských příspěvků, základu 
daně, ustanovení vztahující se k hmotnému majetku a problematiku společenství vlastníků jednotek. 
 
Táňa Čapková 
Virtuální sídla právnických osob od roku 2015 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 1, s. 28-29 
Zřízení firmy s virtuálním sídlem není protiprávní, vzhledem k trendu jejího využívání resp. motivům 
zakládání však byla finanční správou vyhodnocena jako rizikový faktor. Právnické osoby s virtuálním 
sídlem musí od roku 2015 počítat se zvýšenou pozorností správy daní, která při ověřování/prověřování 
ekonomické činnosti hodlá mj. využít i institutu místní příslušnosti. Prázdné společnosti, karuselové 
podvody, rizikové komodity. 
 
Zdeňka Papoušková 
Vymezení institutu daňově-právní osobnost 
Daně a finance, Sv. 2014, č. 4, s. 4-9 
Odborná analýza institutu daňově-právní osobnost (dříve subjektivita); vymezení pojmu daňový 
subjekt, rozlišování právní osobnosti a daňově-právní osobnosti. Vymezení pojmu, vznik, trvání a 
zánik daňově-právní osobnosti. - Pozn. 
 
Timothy Besley and Torsten Persson 
Why do developing countries tax so little? 
Proč rozvojové země zdaňují tak málo? 
The journal of economic perspectives, Vol. 28 (2014), No. 4, p. 99-120 
Země s nízkými příjmy vybírají mnohem nižší daně než země s vysokými příjmy: daňové příjmy        
v chudých zemích se pohybují mezi 10-20 % HDP, v bohatších zemích jde ale průměrně o 40 % HDP. 
Autoři se tento jev snaží vysvětlit - zkoumají faktory spojené s ekonomickou strukturou rozvojových 
zemí, politické faktory (slabý institucionální rámec, nedostatek transparentnosti) a společenské a 
kulturní faktory. Na závěr uvádějí, že nízké zdanění může být odrazem mnoha faktorů, přičemž tyto 
faktory mohou zároveň vysvětlovat, proč jsou země s nízkým zdaněním chudé. 
 
Drahomíra Martincová 
Zápůjčky (bezúročné a nízkoúročené) v roce 2014 z hlediska daně z příjmů 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 46-48 
Autorka seznamuje s přijatými změnami v oblasti režimu zákona o daních z příjmů u bezúročných 
nebo nízkoúročených zápůjček pro r. 2014 (vyjma změn, které přináší novela č. 267/2014 Sb.), 
zejména v souvislosti s integrací daně darovací do zákona o daních z příjmů. Problematika je 
přiblížena na konkrétních příkladech. 
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Václav Benda 
Změny zákona o DPH od 1.1.2015 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 22, (2014) č. 4, s. 2-7 
Příspěvek shrnuje informace o nejvýznamnějších změnách zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, vyplývajících z novelizace tohoto zákona v r. 2014 (zákon č. 196/2014 Sb., č. 262/2014 Sb. a 
360/2014 Sb.). První novelou se do zákona o DPH promítají nové směrnice EU (provádějí se změny    
v pravidlech pro stanovení místa plnění u vybraných služeb - telekomunikační služby, služby 
rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby (TBE služby) - jsou-li 
poskytovány osobě nepovinné k dani, zavádí se zvláštní režim jednoho správního místa). Další novela 
přináší zejména změny sazeb DPH (zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10%) a související 
změny. Poslední novela se věnuje dalším metodickým změnám, zejména rozšíření režimu přenesení 
daňové povinnosti na příjemce plnění a změnám v oblasti správy DPH (kontrolní hlášení). 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 2-3/2015  
Sleva na dani z příjmů za umístění dítěte. Daň z nemovitých věcí v roce 2015. Daňové přiznání 
[fyzických/právnických osob] za rok 2014  - odpočet výdajů na výzkum a vývoj. Finanční leasing 
v daních z příjmů v roce 2015. Daňové přiznání - změna režimu uplatnění  výdajů u podnikatele. 
Novela zákona o DPH - od 1. 1. a 1. 4. 2015. Elektronicky poskytovaná služba osobě nepovinné 
k dani (2.). DPH při dodání zboží formou řetězového obchodu (vč. příkladů). 
 
Daňový a účetní TIP  

č. 2/2015  
Stručný přehled sazeb při pracovních cestách. Vyhláška pro podnikatele - změny od 1. 1. 2015. Nad 
novelami daňového řádu platnými pro rok 2015. Změny zákona o rezervách se zaměřením na opravné 
položky k pohledávkám. Účetní okénko - dotazy (vyplácení prémií, určení základu daně při převodu 
bytu a pozemků).  

č. 3-4/2015  
Optimalizace daňové povinnosti v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 vč. 
příkladů. Přiznání k dani z příjmů FO 2014 - komentář k vyplnění formuláře. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Effects of price shocks on consumer demand : estimating the QUAIDS demand system on Czech 
household budget survey data 
Dopady cenových šoků na spotřebitelskou poptávku : odhad QUAIDS poptávkového systému na 
základě dat ze statistiky rodinných účtů v ČR 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 6, p. 476-500 
Problematika cenových a příjmových elasticit české spotřebitelské poptávky je zkoumána 
prostřednictvím analýzy vlivu vnějších cenových změn na spotřebitelské chování domácností. Autoři 
odhadují poptávkový systém (model QUAIDS - Quadratic Almost Ideal Demand System - 
spotřebitelský poptávkový model kvadratického téměř dokonalého poptávkového systému), ve kterém 
poptávka závisí na příjmech, cenách a dalších socioekonomických znacích domácností. Používají data 
ze statistik rodinných účtů a údaje o cenách z alternativních statistických zdrojů (index 
spotřebitelských cen, CPI) za období 2000-2008. Následně provádějí simulace dopadu cenových změn 
na úhrnnou spotřebitelskou poptávku a na poptávku po různých druzích zboží. - Pozn. 
 
Václava Pánková 
Hypotéza permanentního příjmu v zemích Visegrádské skupiny 
E+M Ekonomie a Management, Sv. 17, (2014) č. 4, s. 20-29 
Článek rekapituluje koncept permanentního příjmu a spotřeby zejména z modelového a ekonometrického 
hlediska. Hypotéza o permanentním příjmu a spotřebě vychází z předpokladu, že subjekt spíše plánuje 
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svoje spotřební výdaje v závislosti na výši dlouhodobě očekávaného příjmu, než aby se rozhodoval 
podle příjmu aktuálního. Autorka se pokouší o formulaci kritéria pro stanovení podílu domácností, na 
jejichž spotřební výdaje lze aplikovat teorii permanentního příjmu. Výsledkem je jednorovnicový 
ekonometrický model s parametrem určujícím právě velikost tohoto podílu. Dále zjišťuje, jaké 
množství domácností v zemích Visegrádu za období 1995-2013 realizovalo spotřební výdaje v souladu 
s touto hypotézou. Výpočty provádí rovněž pro Rakousko. Pozornost věnuje také implementaci 
faktoru krize do spotřebních modelů. 
 
Iulia Siedschlag ... [et al.] 
International investment and firm performance : empirical evidence from small open economies 
Mezinárodní investice a výkonnost podniku : empirické údaje z malých otevřených ekonomik 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 234, (2014) No. 6, p. 662-687 
Celosvětová finanční a hospodářská krize výrazně ovlivnila přímé zahraniční investice, zejména pak 
mezinárodní fúze a akvizice ve vyspělých ekonomikách. Tato studie empiricky zkoumá působení 
mezinárodních fúzi, akvizic a zahraničních vlastníků na produktivitu práce a růst zaměstnanosti          
v období 2001-2009 v šesti malých otevřených ekonomikách - členských státech EU: Rakousku, 
Belgii, Dánsku, Finsku, Nizozemsku a Švédsku. Autoři ukazují, že míra zasažení krizí byla mezi 
zkoumanými státy nerovnoměrná, a výsledky naznačují výraznější vliv přímých zahraničních investic 
na výkonnost podniku v oblasti služeb než ve výrobě. - Pozn. -- Viz i další příspěvky v monotematickém 
čísle The Great recession and its aftermath: evidence from micro-data. 
 
Janet Stotsky 
Kenneth Arrow, un pionnier de l'économie 
Kenneth Arrow, průkopník ekonomie 
Problemes économiques, No. 3099 (2014), p. 42-47 
Přehled celoživotní práce významného ekonoma Kennetha Arrowa, držitele Nobelovy ceny za 
ekonomii z roku 1972. Kromě popisu vědecké činnosti a teorií, na kterých se Arrow podílel, obsahuje 
článek také údaje z jeho osobního života (např. co Arrowa přivedlo ke studiu ekonomie). 
 
By Silvia Ardagna and Francesco Caselli 
The political economy of the Greek debt crisis : a tale of two bailouts 
Řecká dluhová krize z pohledu politické ekonomie : příběh o dvou záchranných programech 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 4, p. 291-323 
Autoři se vracejí k událostem, které vedly ke dvěma opatřením na záchranu Řecka v roce 2010 a 2011. 
Obě záchranná opatření jsou podle nich výsledkem politicko-ekonomické rovnováhy, přičemž oba 
body rovnováhy se nachází pod hranicí Paretovy hranice efektivnosti. Dále autoři vysvětlují, proč 
kolektivní vyjednávání v eurozóně nemusí vést k optimálním výsledkům. - Pozn. 
 
By David Rahman 
The power of communication 
Síla komunikace 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 11, p. 3737-3751 
Autor se zabývá z teoretického hlediska specifickým případem oligopolu - Cournotovým modelem 
oligopolu se zprostředkovávanou komunikací. Zprostředkování komunikace mezi firmami zajišťují 
obchodní sdružení. Dále autor ukazuje způsoby, jakými mohou v popsaném modelu firmy nekale 
spolupracovat (uzavírat tajné dohody). Prvním případem je tzv. skrytá kontrola, kdy firmy střídavě 
zaujímají pozici monopolu v daném odvětví. Firma, která je v pozici monopolu, vyrábí na plný výkon 
a ostatní firmy zdánlivě uzavírají výrobu. Druhým případem je tzv. frekvence koordinace, tzn. situace, 
kdy je předem dané období, po které budou firmy jednat ve vzájemné souhře (např. čtvrtletí), přičemž 
úroveň výstupu určuje prostředník. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Jan Hildebrand 
935 Euro für jeden Deutschen 
935 eur na každého Němce 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 4 (7.1.2015), S. 11 
Grexit; odhad nákladů resp. ztrát Německa z titulu odpisů v případě platební neschopnosti a 
následného odchodu Řecka z eurozóny, výčet poskytnutých úvěrů a mezinárodní pomoci, rozsah 
ručení. 
 
By Stefan Wagstyl and Claire Jones 
A strained bond 
Napjatý vztah 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38755 (19.1.2015), p. 7 
Při vyhlášení podmínek dlouho očekávaného programu kvantitativního uvolňování se Evropská 
centrální banka nemůže spolehnout na podporu nejsilnějšího člena eurozóny, Německa. To bylo až 
dosud bezvýhradným podporovatelem Maria Draghiho, prezidenta ECB, ale plánovaný nákup 
vládních dluhopisů v něm vyvolává obavy. Pro většinu Němců kvantitativní uvolňování neřeší 
ekonomická slabá místa nejzranitelnějších členů eurozóny a podle některých ohrožuje finanční 
stabilitu měny. -- Viz i článek Why the ECB should not water down a QE programme na s. 9. --         
K tématu kvantitavního uvolňování ze strany ECB a postoji Německa viz také HN č. 16/2015 
(23.1.2015), s. 1 a 3. 
 
Yasmin Osman 
Aus für lukrative Bausparverträge? 
Konec pro lukrativní stavební spoření? 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 236 (8.12.2014), S. 36-37 
Německý úřad pro dozor nad finančními službami (Bafin) se snaží přinutit stavební spořitelny             
k vypovězení starých (pro klienty výhodných) smluv o stavebním spoření a navíc se přimlouvá i za 
zákonné opatření, které by výpověď smlouvy o spoření usnadňovalo. Své plány Bafin obhajuje 
odkazem na zachování stability bankovního sektoru resp. finančního zdraví stavebních spořitelen, jimž 
v současné době velmi nízké úroky značně snižují příjmy. Aktuálně se úroky pohybují v rozmezí 0 - 
1,00 procento, úročení zmiňovaných smluv o spoření se často pohybuje okolo 3,5 procenta, což dnes 
představuje atraktivní a velmi bezpečnou investici. 
 
Daniel Deyl 
Banky: nářek a arogance 
Euro, Sv. 2015, č. 2, s. 46-47 
Příspěvek zprostředkuje pohled bývalého manažera aktiv velké švýcarské banky na očišťování bank 
(regularizaci) v důsledku prolomení bankovního tajemství a spolupráce bank se zahraničními úřady při 
sdělování informací o klientech a jejich účtech. Na příkladu dvou Američanů žijících dlouhodobě ve 
Švýcarsku dokumentuje chování bank vůči svým klientům s ohledem na důsledky zákona FATCA. 
 
Coming soon? : euro-zone quantitative easing 
Už to brzy přijde? : kvantitativní uvolňování v eurozóně 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8919, p. 58 
Pokračující nízká inflace eurozóně neprospívá, protože hodně jejích členských států je zatíženo 
nadměrným veřejným a soukromým zadlužením. ECB již nemůže pomoci snížením úrokových sazeb, 
proto už koncem roku 2014 signalizovala rostoucí připravenost k provedení velkého programu 
kvantitativního uvolňování. Článek se zaměřuje na otázku, zda rada ECB skutečně k této akci 
přistoupí. 
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Ilona Bažantová 
Cooperative savings associations in Czech history and their position in the modern Czech 
financial sector 
Družstevní záložny v českých dějinách a jejich postavení v současném českém finančním sektoru 
Právník, Sv. 153, (2014) č. 12, příl. The Lawyer Quarterly č. 4/2014, s. 261-276 
Příspěvek v kontextu historického a institucionálního vývoje ukazuje specifické právní, institucionální 
a ekonomické rysy družstevních záložen, které se v polovině 90. let 20. století vrátily na český 
finanční trh. Autorka nejprve přibližuje historii a právní úpravu družstevního bankovnictví v českých 
zemích od druhé poloviny 19. století, kde se historicky vyvíjely dva typy družstevních záložen - tzv. 
Schulze-Delitzschův typ občanských záložen a tzv. kampeličky (typ Raiffeisen). Zabývá se také 
rozkvětem a právní úpravou záložen v meziválečném období. Následně analyzuje vývoj družstevního 
bankovnictví po r. 1989, zaměřuje se na rizika tohoto vývoje ve vztahu k českému finančnímu sektoru. 
Mapuje snahy o zlepšení právní regulace a dohledu nad družstevními záložnami a současný stav 
tohoto sektoru. - Pozn. 
 
By Ferdinando Giugliano 
Deflation decoded 
Dekódovaná deflace 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38748 (10.1.2015), p. 5 
V souvislosti s deflačním vývojem v eurozóně se článek zaměřuje na otázku, zda Evropu a i svět čeká 
scénář podobný tomu v Německu v r. 1986 nebo v Japonsku v r. 1999. I přes klesající inflaci experti 
ze Světové banky a Mezinárodního měnového fondu však stále očekávají, že v tomto roce bude růst 
rychlejší, a to díky pádu cen ropy. V doplňujících článcích se rozebírá vliv deflace na spotřebitele, 
podniky, trhy a kroky centrálních bank. 
 
Deutsche Bundesbank 
Der Risikoverbund von Banken und Staaten = The sovereign-bank nexus 
Rizikové propojení bank a států 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 10, (2014), November 2014, S. 95-105 
Deutsche Bundesbank - Financial stability review, Vol. 2014, November 2014, p. 89-99 
Finanční a dluhová krize zviditelnila a zvýraznila negativní důsledky rizikového spojení stát-banka      
v Evropě; příspěvek rozebírá problematiku v těchto bodech: 1) regulační privilegia zvýhodňují 
rizikovou provázanost bank a států, 2) empiricky je prokázáno, že propojení mezi bankami a státy 
nabylo na intenzitě, 3) současná bankovní regulace podporuje úzký vztah banky a státu, 4) nutnost 
důsledného odstraňování privilegií státních dluhopisů. - Pozn. - K dispozici v německé i anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 
Katharina Kort 
Der Sanierer Gottes 
Sanátor boží 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 237 (9.12.2014), S. 30 
IOR, očistný proces ve vatikánské bance, výsledky zpřísněných kontrol. Odhalené zpronevěry a 
podvody dřívějšího prezidenta banky. Nově nastavený režim činnosti banky. 
 
by Josh Noble and Gabriel Wildau 
Fear of a deflationary spiral : when China's prices fall 
Strach z deflační spirály : když čínské ceny padají 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38716 (1.12.2014), p. 6 
Pohyblivé ceny pro výrobce sužované nadměrnou kapacitou představují další problém pro pekingské 
politiky. Jak se vypořádají s tlakem na nízkou inflaci bude zásadní pro světové hospodářství. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7a0e882e-700b-11e4-bc6a-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3OmZY3FoQ 
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Milan Mikulka, Petr Kain 
Hazard dostane další úder 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 10 (15.1.2015), s. 1 
K připravovaným změnám v regulaci hazardu v ČR a možnostem zdanění zahraničních internetových 
sázkových společností formou doměření daně. Shrnutí postoje velkých zahraničních internetových 
sázkových společností k zvažovaným změnám. 
 
Ioannis Filippidis, Constantinos Katrakilidis 
Institutions, policy and banking sector development : a reassessment 
Instituce, politiky a rozvoj bankovního sektoru : přehodnocení 
Finance a úvěr, Vol. 64, (2014) No. 6, p. 501-521 
Empirické zkoumání souvislostí mezi kvalitou institucí a politikou státu ve vztahu k rozvoji 
bankovního sektoru za použití dat z osmdesáti zemí světa za období 1985-2007. Autoři modelovým 
způsobem zjišťují dopady ekonomických, politických a společenských institucí a jejich kvality na 
vývoj zmiňovaného sektoru, používají techniky dynamického panelu (dynamický GMM odhad) a 
sestavují panel indexů institucí u vybraného vzorku zemí. Nakonec seznamují se závěry empirického 
zkoumání a verifikují výchozí hypotézy. - Pozn. 
 
By Eric Monnet 
Monetary policy without interest rates : evidence from France's Golden Age (1948-1973) using a 
narrative approach 
Měnová politika bez úrokových sazeb : důkazy ze zlatého věku Francie (1948-1973) za použití 
narativního přístupu 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 4, p. 137-169 
Článek se vztahuje k měnové politice Francie v poválečné éře (tj. mezi lety 1948-1973). V té době 
probíhalo ve Francii kvantitativní řízení měnové politiky. Autor pomocí ekonometrických metod 
zkoumá účinnost tehdejší měnové politiky a dochází k závěru, že šoky monetární politiky byly silné a 
trvalé a že byly příčinou více než poloviny výkyvů výstupu a cenové hladiny. - Pozn. 
 
Roman Fusek 
Národná banka Slovenska prevezme spotrebiteľský dohľad na finančnom trhu 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 10, s. 19-21 
Od 1. 1. 2015 přejímá NBS kompetence k výkonu ochrany finančních spotřebitelů, tj. k dodržování 
práv spotřebitelů při nabídce nebo poskytování služeb/obchodů v případě subjektů podléhajících 
jejímu dohledu. Vymezení předmětu dohledu (veřejnoprávní ochrana práv spotřebitele prostřednictvím 
administrativních nástrojů před nepřijatelnými smluvními podmínkami či porušováním pravidel při 
poskytování služeb finančnímu spotřebiteli). Instituty ochrany spotřebitele v zákoně o dohledu, 
mystery shopping, sankce. Cíle spotřebitelského dohledu. - Pozn. 
 
Petra Satinová, Zuzana Slezáková 
Národný rezolučný orgán a jeho právomoci 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 10, s. 11-13 
Dohled nad finančním trhem. Národní rezoluční orgán je v SR zřízen k 1. 1. 2015 v podobě Rady pro 
řešení krizových situací, která představuje novou instituci veřejné správy a měla by plnit povinnosti 
vyplývající ze Směrnice BRRD (o ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí a obchodníků        
s cennými papíry) - tj. podílet se na prevenci vzniku krizových situací vybraných institucí. 
Organizačně a odborně je Rada přidružena k útvaru dohledu NBS, popsány jsou kompetence této 
právnické osoby i jejich souladnost s ústavou. - Pozn. 
 
Miroslav Titze 
Netradičná menová politika - v kontexte súvahy centrálnej banky 
Ekonomické rozhľady, Sv. 43, (2014) č. 3, s. 363-378 
Příspěvek diskutuje netradiční měnová opatření centrálních bank z teoretického hlediska. Zaměřuje se 
na dynamiku rozvahy centrální banky za předpokladu separačního principu mezi tradičními a 
netradičními opatřeními centrální banky. Autor nejprve analyzuje cíle a rozdíly mezi tradiční a 
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netradiční měnovou politikou (tzn. cílené nákupy aktiv centrální bankou v zájmu podpory likvidity na 
úvěrových trzích) na základě různých kritérií, následně pak přibližuje význam jednotlivých druhů 
netradiční měnové politiky z hlediska dopadu na rozvahu centrální banky ve vztahu ke zprostředkující 
proměnné v transmisním mechanismu. Rozebírá kvantitativní, kvalitativní a úvěrové uvolňování a 
dokumentuje je na stabilizačních a podpůrných opatřeních centrálních bank v době finanční a 
hospodářské krize po r. 2007. - Pozn. 
 
Vlastislav Stavinoha 
Přijetí eura v Lotyšsku jako právně-ekonomický problém 
Daně a finance, Sv. 2014, č. 4, s. 31-37 
Vybrané aspekty přechodu Lotyšska z lotyšského latu na euro od 1. 1. 2014: politicko-právní otázky, 
ekonomické souvislosti a pozitiva/negativa zavedení eura (např. vysoká inflace; kampaň Poctivý 
subjekt zavádějící euro). Krátce komentovaná judikatura Evropského soudního dvora k problematice 
zdražování v souvislosti s přechodem na euro zmiňuje postupy zaokrouhlování (smoothing, rounding) 
a připomíná povinnosti dodržování zásad právní jistoty a transparentnosti při přechodu na euro vč. 
případů, kdy je možné zvýšit částku daně (v ceně). Míra významu zavedení eura v Lotyšsku pro 
oživení vize společné evropské měny. - Pozn. 
 
Libor Němec, Jarmila Tornová 
Rekapitalizace z vlastních zdrojů (bail in) podle směrnice BRRD 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 12, s. 56-58 
Bail in, přiblížení filozofie a funkce instrumentu rekapitalizace z vnitřních zdrojů (náklady spojené       
s ozdravením a krizovým řízením banky nesou akcionáři a věřitelé), mechanismus odpisu/snížení 
dluhů banky v režimu řešení krize. Předmět rekapitalizace z vlastních zdrojů banky (nezajištěné dluhy 
banky v režimu řešení krize, zajištěné dluhy vč. dluhů z krytých dluhopisů či např. daňovým 
orgánům). Průběh rekapitalizace z vnitřních zdrojů banky. 
 
Miroslav Zámečník 
Rezervní měna za trest 
Euro, Sv. 2015, č. 2, s. 28-29 
Úvahy nad postavením dolaru, eura a jüanu na světových devizových trzích, nad jejich podílem na 
světových devizových rezervách a nad dopady jejich (potenciální) funkce světové rezervní měny na 
domácí ekonomiky. Autor rozebírá, co z pohledu rezervní měny znamená oslabení eura a jaká rizika 
přináší tato role dolaru a americké ekonomice. 
 
Viktoriya Apalkova 
The dominant ideas in the development of international e-money systems 
Převládající myšlenkové proudy v rozvoji mezinárodních systémů elektronických peněz 
Ekonomické rozhľady, Vol. 43, (2014) No. 3, p. 338-351 
Strukturální změny mezinárodních trhů s platebními službami vedly k vytvoření nových forem a 
modelů platebních nástrojů zahrnujících i systémy elektronických peněz (e-money). Autorka naznačuje a 
rozebírá hlavní nové směry vývoje a přeměny mezinárodních systémů elektronických peněz (IEMS), 
např. nástup mobilních systémů, vytváření nových nástrojů IEMS a charakterizuje inovativní trendy     
v platebních systémech elektronických peněz. Dále analyzuje otázku regulačního přístupu k IEMS. 
Zabývá se také virtuálními měnami, elektronickou fakturací (e-invoicing), e-financováním (forma 
investování prostřednictvím IEMS) a otázkou konkurence či součinnosti různých systémů 
elektronických peněz. - Pozn. 
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by James Kynge and Josh Noble 
Turning away from the dollar : China 
Odklon od dolaru : Čína 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38724 (10.12.2014), p. 7 
Peking se snaží snížit finanční závislost na USA pomocí tržní síly a alternativního plánu pro devizové 
rezervy. Přetrvává však otázka, jaký to bude mít vliv na světovou ekonomiku. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4ee67336-7edf-11e4-b83e-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3OEHv1Tvx 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedl] Jan Němec 
V politice mě neuvidíte : říká o své budoucnosti stávající guvernér České národní banky 
Miroslav Singer 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 1-2, s. 24-29 
V obsáhlém rozhovoru guvernér ČNB nejprve stručně formuluje výzvy české ekonomiky a centrální 
banky do r. 2015 i problémy eurozóny a její očekávaný vývoj v tomto roce. Dále zvažuje důsledky 
potenciálního odchodu Řecka pro eurozónu a dopady ruské krize na Evropu. Rozebírá otázku 
vyvádění likvidity z Česka do zahraničí, úlohu uvolněné měnové politiky a její provázanost                 
s hospodářskými reformami, vyjadřuje se ke kritice měnových intervencí z r. 2013 a k riziku deflace    
v Evropě. Následně reaguje na dotazy týkající se vstupu ČR do eurozóny, kondice českého finančního 
systému a regulace kampeliček. V závěru zmiňuje svoje představy o profesním fungování po skončení 
mandátu guvernéra ČNB. 

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

by David Pilling and Ben McLannahan 
A ballot on Abenomics : Japan 
Hlasování o abenomice : Japonsko 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38719 (4.12.2014), p. 7 
Japonský premiér Šinzó Abe vsadil na vyvolání předčasných voleb a doufá v dostatečnou podporu, aby 
mohl pokračovat ve své hospodářské politice, strategii pomoci obchodu a spotřebitelům zbavit se deflace. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/37779dec-7a0c-11e4-9b34-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3QCqPiDpK 
 
Martin Wolf 
An economist's advice to astrologers 
Ekonomova rada astrologům 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38745 (7.1.2015), p. 7 
Autor přináší svůj odhad hospodářského vývoje v roce 2015. Je velmi pravděpodobné, že světová 
ekonomika poroste, přičemž nejvyšší růst vykážou jako už delší dobu rozvíjející se ekonomiky. Mezi 
pozitivní faktory patří nízké úrokové sazby, silnější bilance soukromého sektoru, fiskální deficity pod 
kontrolou, růst produktivity, trvale nízká inflace a pokles cen ropy. Mezi největší možná rizika patří 
případný rozpad eurozóny nebo geopolitický šok. 
 
Jiří Mihola, Petr Wawrosz 
Analysis of long-run GDP development in the USA, the EU15, China and the USSR/Russia 
Analýza dlouhodobého vývoje HDP v USA, EU15, Číně a SSSR/Rusku 
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 4, p. 15-28 
Studie analyzuje změny hrubého domácího produktu v Číně, USA, zemích EU15 a SSSR/Rusku za 
padesátileté období (1961-2011) a zkoumá, jak je dynamika HDP ovlivněna změnou intenzivních a 
extenzivních faktorů. Intenzivní faktory zahrnují zejména technologický pokrok, extenzivní pak 
množství práce a kapitálu. Použitá metodologie dynamických parametrů intenzity a extenzity 
umožňuje získat komplexní zobrazení nejen růstu HDP, ale také jeho stagnace a zmenšování. Autoři 
seznamují s praktickými výsledky a mezinárodním porovnáním kvality ročního vývoje HDP               
u zkoumaných zemí a názorně dokládají vysokou informační hodnotu použité metodologie. - Pozn. 
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A. Schrinner, T. Sigmund, F. Specht 
Angriff auf die Willkommenskultur 
Kritika kultury vítání přistěhovalců 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 249 (30.12.2014), S. 8 
K nesouhlasným reakcím německé vlády na názory H.-W.Sinna (prezident německého Ifo-Institutu), 
který považuje oficiálně podporované přistěhovalectví na ztrátovou záležitost: ekonom tvrdí, že 
prospěch mohou společnosti přinést pouze vzdělaní a kvalifikovaní imigranti - "ti však bývají mírou 
přerozdělování v Německu spíše odrazeni a jejich dalším cílem se tak často stává Velká Británie, 
Švýcarsko či Lucembursko". Sinn doporučuje, aby byly přehodnoceny možnosti přístupu 
nekvalifikovaných přistěhovalců k sociálním vymoženostem státu (ztížení či odklad) a vyzývá k debatě - 
ideologicky oproštěné a prosté politické korektnosti. Příklady propočtů (+/-) daňového 
efektu/výtěžnosti kvalifikovaných/nekvalifikovaných tuzemců/cizinců. -- Tématu se podrobněji věnují 
dílčí příspěvky zvláštní rubriky v HB č. 11 ze 16. ledna 2015, s. 47-59 (Die Sinn-Frage). 
 
Miroslav Zámečník 
Erdoganovo turecké hospodářství 
Euro, Sv. 2015, č. 1, s. 22-23 
Makroekonomický pohled na turecké hospodářství a jeho rizika. Autor upozorňuje na nedávný turecký 
stavební boom, na ochladnutí vztahů Turecka s EU, na zpomalování hospodářského růstu a 
nebezpečný schodek běžného účtu. -- Viz také příspěvek na s. 48-50 věnující se posilování moci 
tureckého prezidenta Erdogana. 
 
Catrin Gesellensetter 
Gemeinsam gegen Kartelle 
Společně proti kartelům 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 3 (6.1.2015), S. 13 
Ke směrnici Evropské komise, která usnadní evropským občanům a podnikům prosadit svůj nárok a 
získat náhradu škody způsobenou porušením kartelového práva; autorka hodnotí pozitiva a vylepšení 
jednotného rámce k žalobám o náhradu škody a posuzuje nový předpis z hlediska současné právní 
praxe v Německu (směrnice z části nedosahuje německého standardu). Hromadné žaloby, prohlášení 
korunního svědka/náhled do podkladů korunního svědka. 
 
Peter Mišúr 
Investiční plán pro Evropu - nové výzvy pro legislativu 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 7, (2015) č. 1, s. 23-26 
Cílem Investičního plánu pro Evropu je změna veřejné politiky a finančních nástrojů k podpoře 
investování v Evropě, resp. nasměrování investic do reálné ekonomiky. Autor popisuje strukturu a 
obsah Investičního plánu s tím, že tento projekt by měl dospět k multilaterální podobě (účast 
členských států, vnitrostátních bank, regionálních orgánů i soukromých investorů) a zaměřuje se i na 
význam a strukturu Evropského fondu pro strategické investice, jenž je prvním krokem realizace 
Investičního plánu. Shrnuty jsou legislativní iniciativy i s ohledem na preferovaná odvětví - energetika 
a doprava (např. čtvrtý železniční balíček), digitální trh atd. Gold-plating, REFIT, ELTIF. - Pozn. 
 
Ľuboslav Kačalka 
Ježiškonomika v číslach a faktoch 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 50-51, s. 40-41 
Efekty Vánoc v ekonomice; tržby, výdaje spojené s obdobím Vánoc ve vybraných zemích, profit 
ekonomiky ze zbytečných dárků. 
 
Ján Kováč 
Kladivo na solárnikov zasiahlo 1 200 malých elektrární 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 2, s. 24-26 
Komentář k poklesu ceny elektřiny v SR v důsledku snížení státní podpory výrobcům obnovitelných 
energií (ztráta nároku producentů na privilegované výkupní ceny po dobu jednoho roku dle novely 
zákona o obnovitelných zdrojích energie). 
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George Akerlof ... [et al.] 
L'economie mondiale racontée par cinq Prix Nobel 
Světová ekonomika pohledem pěti nobelistů 
Problemes économiques, No. 3102 (2015), p. 45-51 
Pět držitelů Nobelovy ceny za ekonomii se v článku vyjadřuje k současným problémům světové 
ekonomiky. George Akerlof diskutuje klimatické změny a navrhuje zvýšení zdanění emisí uhlíku. Paul 
Krugman zmiňuje problém nedostatečné poptávky u rozvinutých zemí, Robert Solow se vyjadřuje ke 
stagnaci v rozvinutých zemích, Michael Spence a Joseph Stiglitz považují za výzvu do budoucna 
snižování rozdílů mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. 
 
Catherine Locatelli 
L'Europe et le gaz : la voie caucasienne 
Evropa a plyn : kavkazská cesta 
Problemes économiques, No. 3102 (2015), p. 57-63 
Jádrem energetické politiky Evropské unie je diverzifikace energetických zdrojů. Jednou ze 
zvažovaných možností diverzifikace je oblast Jižního Kavkazu a Kaspického moře. V článku jsou 
diskutovány možné problémy "kavkazské cesty" včetně geopolitických souvislostí. - Pozn. 
 
OCDE 
La reprise mondiale se confirme 
Oživení světové ekonomiky se potvrzuje 
Problemes économiques, No. 3100 (2014), p. 5-10 
V článku je podán přehled vývoje ekonomických proměnných za rok 2014. Čísla jsou okomentována, 
jsou uvedeny faktory, které měly na vývoj proměnných vliv. V závěrečné části je nastíněn výhled do 
roku 2015, včetně případných rizik růstu. - Pozn. -- Článek je součástí čísla zaměřeného na vývoj 
světové ekonomiky v průběhu roku 2014. Další články k tématu na str. 11, 18, 25, 31 a 39. 
 
Edward Lucas 
Let there be light : special report on energy and technology 
Budiž světlo : zvláštní zpráva o energetice a technologiích 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8921, centr. sect. (12 p.) 
Pokles cen ropy a plynu představuje ojedinělou příležitost, jak racionalizovat energetickou politiku, 
např. zrušit deformující dotace. Díky lepším technologiím a vyšší efektivnosti se energie stává čistší a 
je jí dostatek. To představuje vítanou změnu oproti dvěma bodům, kolem nichž se točily debaty 
několik posledních desetiletí: nedostatek zdrojů a ochrana životního prostředí. Přehled se zaměřuje na 
obnovitelné zdroje, rozšiřování solární energie v Africe, nový model podnikání v energetice a 
efektivnost energetiky. -- Viz i článek Seize the day na s. 9. 
 
Shannon K. O'Neil ; traduit de l'anglais par François Boisivon 
Mexique, le noveau "tigre aztéque"? 
Mexiko, nový aztécký tygr? 
Problemes économiques, No. 3099 (2014), p. 24-30 
Mexická ekonomika má mnoho silných stránek: v uplynulých letech došlo k reformám, byla provedena 
liberalizace na trhu práce, byl zmodernizován i vzdělávací systém. Vznikl nový regulatorní orgán       
v telekomunikačním sektoru, vzrostl počet obyvatel ve střední třídě. Poloha Mexika představuje spolu 
s členstvím v Severoamerické dohodě o volném obchodu příležitost pro zahraniční investory. Určité 
překážky přesto přetrvávají (stagnující produktivita, nedostatečné investice do infrastruktury). - Pozn. -- 
Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na oblast Latinské Ameriky. Další články k tomuto 
tématu jsou na str. 5, 10, 17 a 31. 
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compiled by Julia Wörz ... [et al.] 
Outlook for selected CESEE countries : moderate but steady growth amid a notable increase of 
external risks 
Výhled pro vybrané státy střední, východní a jihovýchodní Evropy : nevelký ale plynulý růst 
uprostřed významného nárůstu vnějších rizik 
Focus on European economic integration, Vol. 2014, No. 4, p. 41-51 
Charakteristika makroekonomického výhledu regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a 
růstové dynamiky jednotlivých zemí regionu (Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko) do roku 2016. Autoři upozorňují na meziroční zvýšení HDP v uvedeném regionu, na 
pokračování národních hospodářských politik podporujících růst a na očekávanou stabilizaci domácí 
poptávky. Mezi hlavní rizika prognózovaného hospodářského vývoje řadí přetrvávající hospodářskou 
stagnaci v eurozóně a možné zesilování ekonomických sankcí proti Rusku. Dále podrobněji analyzují 
a porovnávají makroekonomické charakteristiky očekávaného vývoje ve zkoumaných zemích a 
rozebírají určující faktory a rizika hospodářského vývoje Ruska do r. 2016. - Pozn. -- Současnou 
hospodářskou situaci regionu zpracovává příspěvek Developments in selected CESEE countries: 
economic recovery loses steam in adverse international environment na s. 6-40. 
 
Filip Obradovič, Zuzana Petková 
Slovensko v moci oligarchov : oligarchovia sú silní v odvetviach, kde má vplyv štát 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 50-51, s. 10-16 
Hospodářská síla finančních skupin a velkopodnikatelů v SR. Struktura firem největších oligarchů. 
Kontroverzní legislativní opatření (ve prospěch podnikatelů). 
 
Tony Barber ... [et al.] 
Through the looking glass : Russia 
Za zrcadlem : Rusko 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38733 (22.12.2014), p. 7 
Moskva čelí největší hospodářské krizi od roku 1998. Obchodní jistota je pošramocena pádem rublu a 
západními sankcemi kvůli situaci na Ukrajině. Kreml se snaží obnovit klid. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/64df0714-877e-11e4-8c91-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3NwOuSnLr 

Informatika. Počítače 

Vojtěch Kment 
Evropské nařízení eIDAS : impuls pro sjednocení elektronického podpisu a identifikace v EU 
Jurisprudence, Sv. 23, (2014) č. 6, s. 25-35 
Autor představuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (zkráceně eIDAS), které 
jako přímo aplikovatelný právní předpis významně ovlivní pomocí počítaců prováděné právní jednání 
a jiné elektronické transakce ve všech státech EU. Informuje o důvodech jeho přijetí, o procesu 
přijímání a o hlavních očekávaných právních důsledcích tohoto nařízení. Vysvětluje také podstatu 
základních pojmů v eIDAS, věnuje se elektronické identifikaci, elektronickému podpisu, WIPIWIS, 
zrušení omezení použití certifikátu a stanovení rovnocennosti elektronického podpisu s vlastnoručním. 
Na závěr pak informuje o bruselském workshopu ohledně přijímání nařízení eIDAS a o potřebě 
promítnutí nařízení do českého právního řádu. - Pozn. 
 
Jan Klesla 
Pro kybernetickou bezpečnost jsou klíčové prováděcí předpisy 
Právní rádce, Sv. 2014, č. 12, s. 16-19 
Ochrana před kybernetickými útoky ve veřejné (a soukromé/podnikové/bankovní) sféře, stručně k záběru 
kybernetického zákona a působnosti jeho prováděcích vyhlášek (vyhláška o významných informačních 
systémech, novela nařízení o určení prvků kritické infrastruktury, vyhláška o kybernetické 
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bezpečnosti). NBÚ, GovCERT, CSIRT, bezpečnostní událost, incident, bezpečná infrastruktura, 
internetová ekonomika. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

By Kathrin Hille 
Dangers of isolation 
Nebezpečí izolace 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38747 (9.1.2015), p. 7 
Od 1. ledna 2015 začala oficiálně existovat Euroasijská ekonomická unie (EEU), projekt, který má rozšířit 
dosavadní tříčlennou celní unii Ruska, Běloruska a Kazachstánu na regionální klub zemí s jednotným 
trhem a nakonec i jednotnou měnou. Ke stávajícím členům se přidala i Arménie a v průběhu roku se 
má připojit i Kyrgyzstán. Neshody Moskvy se Západem ohledně Ukrajiny a pád rublu však odhalují 
trhliny v plánech prezidenta Putina na vytvoření hospodářské velmoci. 
 
Štěpánka Zemanová ... [et al.] 
Malé státy v Evropské unii - taktiky prosazování národních priorit v Radě EU 
Současná Evropa, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 3-18 
Příspěvek sleduje taktiky, jimiž malé státy prosazují své národní priority v rutinní rozhodovací praxi, 
zaměřuje se na postupy uplatňované v rozhodovacích procesech na platformě Rady EU (z pohledu 
států jde o stěžejní rozhodovací arénu). Ukazuje kapacitní a hlasovací limity, na které malé státy         
v Radě EU narážejí. Autoři zároveň zkoumají postupy, s jejichž pomocí lze tyto limity překonat a 
postavení malých států v rozhodovacích procesech na platformě Rady EU posílit. Blíže k taktikám 
založeným na vyjednávání a na přesvědčování. - Pozn. 
 
Kristína Drieniková 
Perspektívy vývoja zahraničnoobchodnej politiky EÚ voči krajinám Východného partnerstva     
v kontexte vzťahov s Ruskou federáciou 
Současná Evropa, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 19-36 
Východní partnerství (EaP) je relativně nová inciativa v rámci Evropské sousedské politiky. 
Prostřednictvím něj EU pomáhá šesti sousedním partnerským zemím (Ukrajina, Moldavsko, 
Bělorusko, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán) v politických a hospodářských reformách a nabízí jim 
lepší přístup na vnitřní trh EU, ulehčení pohybu osob a hospodářskou integraci ve formě rozšířených a 
komplexních dohod o volném obchodu jako součást nových asociačních dohod. Článek poukazuje na 
cíle zahraničněobchodní politiky EU vůči Východnímu partnerství, věnuje se střetu zájmů EU a Ruska 
v postsovětském prostoru a hodnotí perspektivy vytvoření zóny volného obchodu v kontextu 
integračních ambicí v euroasijském prostoru a vzájemné spolupráce s Ruskem. - Pozn. 
 
Zoning out 
Odchod z eurozóny 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8921, p. 66 
V roce 2012 se v Řecku konaly dvoje volby, které mohly vést k odchodu země z eurozóny. Nakonec   
k tomu nedošlo, což bylo dobře, protože náklady na "Grexit" by téměř jistě převážily přínosy, a to jak 
pro Řecko, tak pro celou měnovou unii. V souvislosti s dalšími volbami 25. ledna se článek zabývá 
otázkou, co by Grexit znamenal tentokrát a zda by byl nějak přínosný. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Onur Bülbül, Asli Orhon 
Beyond Turkey-EU Customs Union : predictions for key regulatory issues in a potential Turkey-
U.S. FTA following TTIP 
K celní unii mezi Tureckem a EU : predikce klíčových regulatorních otázek potenciální dohody 
o volném obchodu mezi USA a Tureckem s ohledem na TTIP 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 10, p. 444-456 
Turecko podepsalo dohodu o celní unii s EU již v roce 1995, nyní je však nuceno vzhledem k pokračujícímu 
vyjednávání Transatlantického obchodního a investičního partnerství hledat způsoby, jak dosáhnout 
smlouvy o volném obchodu i s USA. V článku jsou nejprve analyzovány důsledky celní unie mezi EU 
a Tureckem na tureckou zahraničněobchodní politiku a dále jsou nastíněny regulatorní otázky 
případné smlouvy o volném obchodu s USA. V této části autoři vycházejí z dohody KORUS (smlouva 
o volném obchodu mezi USA a Jižní Koreou) a ze smlouvy o volném obchodu mezi Tureckem a Jižní 
Koreou. Diskutovány jsou oblasti služeb, investic, duševního vlastnictví a veřejných zakázek. - Poz. 
 
Micha-Manuel Bues, Alexander Fritzsche 
EU erlässt Kartellschadensersatzrichtlinie - Kommt jetzt die Klageflut? 
EU vydává směrnici o náhradě škod způsobených porušením kartelového práva - dojde k vlně žalob? 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 50, S. 2881-2882 
Hodnocení směrnice EU (z hlediska německého práva), která by měla v členských zemích sjednotit 
podmínky nároku na náhradu škody z titulu porušení kartelového práva. Úplné odškodnění poškozených, 
programy korunních svědků, hledisko výše vyrovnání, zpřístupnění důkazních prostředků, 
kvantifikace "kartelové" škody, kumulace domnělé škody, volba sídla soudu. Litigation culture. 
 
Svetlana Ledyaeva ... [et al.] 
FDI in Russia from CESEE and Central Asia : a micro-level perspective 
Přímé zahraniční investice v Rusku pocházející ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy 
a Střední Asie : mikroúrovňový pohled 
Focus on European economic integration, Vol. 2014, No. 4, p. 54-70 
K problematice hospodářské reintegrace zemí bývalého Sovětského svazu a k euroasijskému integračnímu 
procesu. Studie empiricky analyzuje problematiku hospodářské integrace mezi bývalými socialistickými 
státy střední, východní a jihovýchodní Evropy a Střední Asie z pohledu přílivu přímých zahraničních 
investic do Ruska. Autoři provádějí mikroúrovňovou popisnou analýzu rozsahu, určujících faktorů, 
průmyslového a regionálního rozložení PZI na základě statistických údajů o zahraničních společnostech 
v Rusku za období 1997-2011. Výsledky ukazují, že největšími investory PZI ze skupiny zkoumaných 
zemí jsou Bělorusko a Ukrajina. Nicméně podniky založené investory z Estonska, Polska a Litvy jsou 
výnosnější než podniky s běloruskými a ukrajinskými investicemi. - Pozn. 
 
Hidden in the long tail 
Překvapivý přínos 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8920, p. 64 
Když se obchod začal přesouvat na síť, ekonomové předpovídali dvě velké výhody pro spotřebitele: 
ceny se sníží a budou jednotnější; výběr pro spotřebitele bude pestřejší. Ukázalo se však, že online 
ceny jsou překvapivě rozmanité. A i když výběr produktů online je skutečně široký, často se jedná      
o okrajové výrobky, o něž je minimální zájem. Ze studií prezentovaných na letošním setkání Americké 
ekonomické asociace vyplývá, že hodnota elektronického obchodování roste způsobem, který 
ekonomové nepředvídali, a které není snadné podchytit takovými měřítky jako je HDP. 
 
Jean Michel Grave ; interviewed by Eugenia Constanza Laurenza 
Jean Michel Grave, Head of Unit, DG Taxation and Customs Union, European Commission 
Jean Michel Grave, vedoucí útvaru, Generální ředitelství pro daně a celní unii, Evropská komise 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 10, p. 497-500 
Jean Michel Grave, vedoucí útvaru "Celní legislativa" Generálního ředitelství Evropské komise pro 
daně a celní unii (DG TAXUD), se v rozhovoru vyjadřuje mj. k Celnímu kodexu Společenství a jeho 
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implementaci a dotýká se i dalších témat (např. přechodu celních úředníků na bezpapírové prostředí). - 
Pozn. 
 
Yves Schemeil 
L'OMC, une organisation hybride et résiliente 
Světová obchodní organizace, pružná a hybridní organizace 
Problemes économiques, No. 3100 (2014), p. 48-55 
Role, financování a fungování Světové organizace obchodu. Součástí článku je přepis rozhovoru 
autora s publikem na semináři z 10. ledna 2014. - Pozn. 
 
Anežka Jankovská 
Priebeh reformy členských kvót, hlasovacích práv a riadenia v Medzinárodnom menovom fonde 
Ekonomické rozhľady, Sv. 43, (2014) č. 3, s. 295-308 
Autorka seznamuje se zásadní reformou členských kvót, řízení a hlasovacích práv členských států        
v Mezinárodním měnovém fondu, která by měla zvýšit finanční zdroje na poskytování devizových 
úvěrů a posílit legitimitu a efektivní fungování MMF. Charakterizuje cíle reformy, klíčové prvky 
změn členských kvót a hlasovacích práv a hlavní změny v řízení MMF týkající se počtu členů a 
složení výkonné rady. Dále se podrobněji zabývá členskými kvótami: změnou vzorce na výpočet 
nových členských kvót, generální revizí členských kvót a jejich vývojem i současným stavem. 
Tabulky mimo jiné ukazují, k jakým zásadním změnám dochází v ekonomickém postavení 
jednotlivých států ve světě a jak se to odráží v pořadí států podle výšky jejich členských kvót. 
Dokumentují také původní a navrhovanou výšku členských kvót dvaceti ekonomicky nejvyspělejších 
států MMF a SR k 30.3.2011. - Pozn. 
 
Ludmila Štěrbová 
Technické překážky obchodu v regulaci Evropské unie 
Současná Evropa, Sv. 19, (2014) č. 1, s. 101-116 
Technické normy jsou netarifními překážkami obchodu a s postupným snižováním tarifních bariér se 
na ně přesunuje tradiční funkce cel a dalších protekcionistických opatření. Technická regulace má jak 
pozitivní, tak negativní dopady na podnikatele a spotřebitele a zahrnuje řadu dilemat. Autorka se          
v příspěvku zabývá technickou regulací z pohledu vytváření překážek pro obchod a pro volný pohyb 
zboží a služeb a z hlediska zájmů a cílů, které jsou do technické regulace jednotlivými státy 
promítány. Zároveň analyzuje, jak se s protichůdnými vlastnostmi technické regulace vyrovnala 
Evropská unie a jaké jsou efekty zavedených přístupů v této oblasti. Zaměřuje se také na oblast 
evropské standardizace a mezinárodní technické harmonizace. - Pozn. 
 
Bohunka Kotenová 
U kaucí na PHM lze očekávat změny 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 12, s. 3, 10-11 
Autorka uvádí plánované změny v oblasti kaucí na pohonné hmoty, které se připravují v návaznosti na 
nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/13 ze dne 13. května 2014. Podrobněji jsou popsána pravidla pro 
snížení kauce u distributorů - náležitosti, které je nutné v žádosti o snížení kauce uvádět, postup při 
zamítnutí žádosti, definice ekonomické stability, různé formy kaucí, důvody pro zamítnutí snížení 
výše kauce, aj. 
 
Hornochová, Simona ; [rozhovor vedl] Jiří Rážek 
Věřím na otevřenou komunikaci, říká náměstkyně S. Hornochová 
Clo-douane, Sv. 48 (2014), č. 12, s. 6-7 
Rozhovor se Simonou Hornochovou, náměstkyní pro oblast daní a cel na ministerstvu financí. 
Hornochová hovoří o budoucnosti finanční správy a jejích úkolech, hodnotí úspěšnost provedené 
reorganizace celní správy a diskutuje kompetence a pravomoci celníků v budoucnu (daňová oblast; 
kontrolní činnosti v mýtném systému). Na závěr se vyjadřuje k úspěšnosti daňové kobry a k vhodnosti 
spojování finanční a celní správy. 
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Podnik a podnikání 

Martina Kláseková 
Bonus s nástrahami : akcie pre zamestnancov 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 1, s. 50-51 
Zaměstnanecké akciové plány; (nejen) daňové a odvodové povinnosti v SR tlumí zájem zaměstnanců 
o zapojení do vlastnické struktury podniku. Pozitiva modelu "zaměstnanec akcionář". 
 
Oliver Wehnert, Stefan Waldens, Ina Sprenger 
Intercompany Effectiveness - Operationalisierung von Verrechnungspreisen als ganzheitlicher Ansatz 
Vnitrokoncernová efektivita - operacionalizace zúčtovacích cen jako celkový přístup 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 51-52, S. 2901-2905 
V daňové praxi zaujímají zúčtovací ceny (ZC) významnou pozici; dvě třetiny světového obchodu totiž 
probíhají na vnitrokoncernové úrovni a proto ZC hrají zásadní roli při vymezování mezinárodních 
zisků. Z důvodu stále přísnější a rozsáhlejší regulace v oblasti koncernového zdanění se koncerny 
intenzivněji zaměřují na ekonomické a daňové cíle i na jejich optimální harmonizaci. Příspěvek přináší 
přehled zásadních aspektů operacionalizace ZC, schémata znázorňují významné vazby v procesech ZC 
a příklad typického průběhu procesu ZC. - Pozn. 
 
Hana Filipová 
Kde mají firmy brát a nekrást : financování podniků 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 3, s. 12-15 
Problematika přístupu malých a středních firem i živnostníků k úvěrovému financování v ČR. K rizikovosti 
začínajících podnikatelů, k využívaným alternativám financování (možnost získat "příspěvek na 
podnikání" na úřadu práce, podpora ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky, P2P půjčky, 
crowdfunding aj.). -- Podrobněji o P2P úvěrech viz HN č. 31/2015 (13.2.2015), s. 16. 
 
Joachim Wagner, John P. Weche Gelübcke 
Risk or resilience? The role of trade integration and foreign ownership for the survival of 
German enterprises during the crisis 2008-2010 
Riziko nebo pružnost? Úloha obchodní integrace a zahraničního vlastnictví pro přežití 
německých podniků v letech krize 2008-2010 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 234, (2014) No. 6, p. 757-774 
Německo je jednou z ekonomik, které jsou nejvíce zapojeny do mezinárodní dělby práce. Důkazem 
významné míry obchodní integrace Německa je, že v r. 2012 bylo třetím největším světovým 
vývozcem a zároveň dovozcem. Nedávná globální hospodářská krize poukázala také na negativní 
aspekty ekonomické internacionalizace. Tato empirická studie se zabývá souvislostmi mezi 
internacionalizací a přežitím podniků v období krize 2008-2010 v Německu a zjišťuje úlohu vývozu, 
dovozu a přímých zahraničních investic v kontextu celosvětové hospodářské recese. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky v monotematickém čísle The Great recession and its aftermath: evidence from micro-data. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Antonín Daněk 
2 500 Kč a 10 000 Kč jsou rozhodné částky 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 8, (2015) č. 1, s. 31-33 
Povinné odvody zdravotního pojištění; příjem zakládající účast na zdravotním pojištění, rozhodná 
částka 2 500 Kč a 10 000 Kč, alternativa vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, 
vznik/zánik povinnosti zaměstnavatele platit za zaměstnance pojistné. Změna od 1.1. 2015 pro dohody 
o pracovní činnosti, povinnost pojištění v případě autorských honorářů a výjimky. 
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Kamila Šimonová 
Aktuální vývoj Solvency II delegovaných aktů 
Pojistné rozpravy, Sv. 2014, č. 32, s. 33-38 
V červenci 2014 zveřejnila EK finální verzi návrhu Solvency II delegovaných aktů (tj. aktů v přenesené 
pravomoci). Autorka jako zástupkyně Insurance Europe, která reprezentuje celý evropský trh, 
seznamuje s rozsáhlými připomínkami k nové verzi textu delegovaných aktů. Týkají se osmi priorit: 
úprava a úvěrové riziko (credit risk adjustment); koeficient volatility (volatility adjustment); 
vyrovnávací úprava (matching adjustment); extrapolace; dlouhodobé investice; ekvivalence; měnové 
riziko; vlastní zdroje. Dále k problematice hranice kontraktu (contract boundaries). 
 
Hans-Werner Sinn 
An der Wirklichkeit vorbei 
Mimo realitu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 49, S. 49 
Prezident německého Ifo-Institutu kriticky hodnotí možnost odchodu do plného důchodu v 63 letech 
(pro dlouhodobě pojištěné) a za nesmyslný považuje i zákonem stanovený odchod do důchodu v 65 letech. 
Vyslovuje se pro zrušení zákonného důchodového věku (odkazuje na Velkou Británii, Kanadu, USA, 
Austrálii) či jeho příp. flexibilnější nastavení, což by umožnilo starším a stále výkonným 
zaměstnancům pracovat déle za stejných podmínek. -- K tématu v širším kontextu viz též Handelsblatt 
č. 240 z 12. prosince 2014, s. 12 ("Abschied als Wirtschaftsnation"). 
 
Niklas Hoyer 
Die beste Rente bauen Sie selbst 
Ten nejlepší důchod si nastavíte sami 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 51, S. 92-96, 98-99 
Zákonný důchod v Německu nezaručí potřebný příjem ve stáří - příspěvek nabízí v deseti krocích 
postup, jak si v době velmi nízkých úroků ve "vlastní režii" ohlídat a zajistit finanční přilepšení           
k důchodu. "Bodová" tvorba postupných částek do zákonného důchodu, ověřování podnikového 
důchodu, výhodný investiční mix, Riesterův důchod, daňová povinnost v případě soukromého 
důchodového pojištění, reálný pohled na finanční potřeby v důchodu, význam zodpovědnosti a péče    
o vlastní finance při zabezpečování životního standardu. 
 
Vladimír Přikryl, Jana Čechová 
K implementaci směrnice Omnibus II 
Pojistné rozpravy, Sv. 2014, č. 32, s. 21-32 
Autoři podávají základní informaci o důvodech a obsahu změn provedených směrnicí OMB II 
(Omnibus II) v porovnání se směrnicí Solventnost II (směrnice č. 2009/138/ES ze dne 25.11.2009 o přístupu 
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu). Nejprve rozebírají základní cíle směrnice OMB 
II a pravomoci EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a penzijní pojištění zaměstnanců), dále 
změny provedené směrnicí Solventnost II oproti Solventnosti I. Zabývají se také použitím koeficientu 
volatility, problematikou ratingu a otázkou rovnocennosti. Následně zvažují přechodná ustanovení a 
dělenou účinnost, která OMB II zavádí. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
K uplatnění zásady proporcionality v S II 
Pojistné rozpravy, Sv. 2014, č. 32, s. 54-64 
Rozbor otázky promítnutí zásady proporcionality do návrhu technických směrnic a pokynů i do praxe 
orgánů dohledu a pojišťoven ve vazbě na dokončení projektu Solventnost II (S II) na evropské úrovni. 
Správné a faktické uplatnění otázky proporcionality by mohlo přinést příslušným pojišťovnám úspory 
nákladů spojených s aplikací projektu S II. Autor dále uvádí poznatky z německého pojistného trhu, na 
kterém působí značné množství malých a středních pojišťoven, a zkušenosti z realizace principu 
proporcionality v Německu, vychází přitom z publikace Stephanie Schräpel "Zásada proporcionality   
v rámci S II se zaměřením na MSP". - Pozn. -- Viz také autorův příspěvek v Pojistném obzoru            
č. 4/2014, s. 19-21. 
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Tomáš Kabina 
Udržateľnosť prvého piliera dôchodkového systému na Slovensku 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 9, s. 27-31 
Udržitelnost důchodového systému v SR, výchozí body navrhovaných (úsporných) opatření. Prognóza 
deficitu prvního pilíře při jeho současném nastavení, deficit při změnách základních parametrů 
důchodového systému; maximální přípustný důchod, důchodový věk. Prezentace a fungování 
dynamického modelu (opatření pro libovolný skutečný ekonomický vývoj). - Pozn. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Martin Gerth 
Krach ums traute Heim 
Spory o idylický domov 
WirtschaftsWoche, Jg. 2014, Nr. 48, S. 100-108 
Náklady na bydlení představují v Německu nejvyšší výdajovou položku, domácnosti za ně hradí         
v průměru 28 procent ze svých příjmů. Příspěvek se věnuje dopadům zákona o brzdě nájemného na 
pronajímatele i nájemníky a rozebírá jejich práva a povinnosti dle nových předpisů (možnosti 
zvyšování nájemného, přenos nákladů na renovaci/modernizaci do nájemného, vliv místního 
obvyklého nájemného, aplikace srovnatelného nájemného, hladina nájemného, zvýšení nájmu v případě 
generální přestavby, nájmy v městských aglomeracích a velkých městech, efektivita luxusních sanací, 
možnosti daňových úlev nájemce/pronajímatele). Příklady, propočty. 
 
Ján Haluška, Mikuláš Cár 
Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku 
Biatec, Sv. 22, (2014) č. 9, s. 6-10 
Cena bydlení v SR; vývoj průměrné nominální ceny bydlení (a průměrné inflace) od roku 2004. 
Hodnocení dosavadních výsledků modelování vývoje reálné ceny bydlení, výsledky modelování 
vývoje nominální ceny bydlení. Výsledky simulační prognózy ex post vývoje nominální ceny bydlení. 
Model ECM, hodnota MAPE, Theilův koeficient. - Pozn. 
 
Petr Ort 
Problematika oceňování památkově chráněných nemovitostí : spolupráce státu, obcí i vlastníků 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 25-26, s. 11-15 
Článek se zabývá problematikou nemovitostí sui generis - objektů, převážně budov, které podléhají 
režimu památkové ochrany. Na tuto problematiku nahlíží z hlediska oceňování na tržních principech. 
Analyzuje specifika památkově chráněných nemovitostí, jejich silné a slabé stránky a navrhuje 
vhodnou metodiku pro jejich oceňování, například pro zajištění úvěru nemovitou zástavou nebo pro 
účely cenové argumentace při realitních obchodech. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Katrin Scheicht, Bettina Goletz 
Ausgewählte aktuelle Rechtsprechung zum AGG aus dem Jahr 2014 
Vybraná aktuální judikatura z roku 2014 ke všeobecnému zákonu o rovném zacházení 
Der Betrieb, Jg. 67, (2014) Nr. 49, S. 2831-2836 
Judikáty německých pracovních soudů k problematice nerovného zacházení v souvislosti s: diskriminací 
v pracovním poměru (věk, pohlaví, výška, původ), pracovním poměrem příp. jeho ukončením 
(ne/oprávněnost delší dovolené u starších zaměstnanců, znevýhodnění v nároku na podnikový důchod, 
diskriminace mládím při odměňování, různé výpovědní lhůty) či s nadváhou. Vymezení ochrany proti 
diskriminaci v zákoně o organizaci pracovních vztahů v podniku a všeobecném zákoně o rovném 
zacházení. - Pozn. 
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Catrin Gesellensetter 
Bonus für die Tapferen 
Bonus pro statečné 
Handelsblatt, Jg. 2014, Nr. 247 (23.12.2014), S. 10 
Nemocnost zaměstnanců v Německu způsobuje ekonomice značné ztráty, zaměstnavatelé jsou povinni 
svým zaměstnancům v pracovní neschopnosti vyplácet nekrácenou náhradu mzdy min. v délce šesti 
týdnů. Snižování nemocnosti lepší zdravotní prevencí, názory na motivační prémie za docházku bez 
absencí a související praktické a právní problémy. 
 
Jiří Chum 
Go, Fifty, go! : 50plus na trhu práce 
Veřejná správa, Sv. 2014, č. 24, s. 14-15 
Projekt Go50Go vznikl jako dobrovolnický, v personální agentuře Fala, která se snažila pomáhat 
lidem ve vyšší věkové kategorii najít zaměstnání. Po zkušenostech s velmi zúženými možnostmi 
padesátníků na trhu práce se dala dohromady skupina iniciativních osob a s podporou Ministerstva 
práce a sociálních věcí i několika velkých firem se rozhodla zviditelnit kvality příslušníků této věkové 
kategorie, upozornit na jejich obtíže na pracovním trhu a pomoci jim se uplatnit. 
 
Max Haerder 
Gute Zeiten - schlechte Zeiten : Mindestlohn 
Dobré časy - špatné časy : minimální mzda 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 1-2, S. 16-21 
Od 1. ledna 2015 platí v Německu minimální hodinová mzda (MM) ve výši 8,50 eur, čímž je 
stanovena i hranice mezi důstojnou a nedůstojnou mzdou. Příspěvek přináší pět pohledů praxe na 
novou MM: 1) celníků, kteří mají od 1. ledna v kompetenci kontrolu zákonné minimální mzdy, 2) 
podnikatele, pro nějž MM znamená oddělení mzdy od výkonu, 3) ministryně práce, která MM 
přisuzuje posílení sociální tržní ekonomiky, 4) ekonoma, který vyčíslil ztrátu pracovních míst z titulu 
MM na 900 000, 5) odborového zástupce restauračních a stravovacích zařízení. 
 
Inklusion : alle Potenziale nutzen 
Inkluze : využít veškeré potenciály 
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 11 (2014), Nr. 6, S. 6-8 
K zaměstnávání osob se zdravotním postižením u německé celní správy. Součástí článku jsou 
rozhovory s několika celníky se zdravotním hendikepem (vozíčkář, neslyšící a dvě osoby se zrakovým 
postižením). 
 
Odile Chagny, Sabine Le Bayon 
L'Allemagne introduit un salaire minimum 
Německo zavádí minimální mzdu 
Problemes économiques, No. 3100 (2014), p. 56-63 
Německo zavádí od ledna 2015 minimální mzdu. V článku jsou popsány výjimky z opatření, jeho 
rizika a další podrobnosti (valorizace minimální mzdy). Podle autorek bude mít zavedení minimální 
mzdy v Německu ve většině sektorů pouze omezené účinky na zaměstnanost a spotřebu domácností. - 
Pozn. 
 
Soňa Veverková 
Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR 
Fórum sociální politiky, Sv. 8, (2014) č. 6, s. 2-5 
Příspěvek pojednává o dvou základních formách reprezentace zaměstnaneckých zájmů - odborech a 
volených radách zaměstnanců - které v různé míře koexistují ve všech členských státech Evropské 
unie. Popisuje současný stav a porovnává postavení odborů a rad zaměstnanců na pracovišti v jednotlivých 
členských zemích. Následně pak rozebírá situaci v ČR, kde je rada zaměstnanců stále ještě relativně 
nezvyklou institucí. - Pozn. -- K sociálnímu dialogu a reprezentaci zaměstnaneckých zájmů na 
Slovensku viz příspěvek na s. 6-9. 
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Tomáš Pavelka, Marek Skála, Jan Čadil 
Selected issues of the minimum wage in the Czech republic 
Vybrané problémy stanovení minimální mzdy v České republice 
E+M Ekonomie a Management, Vol. 17, (2014) No. 4, p. 30-45 
Příspěvek se zabývá vývojem institutu minimální mzdy v ČR, hodnotí, zda tento institut plní svoji 
motivační funkci a analyzuje dopad změn minimální mzdy na úroveň zaměstnanosti v ČR. Autoři 
nejprve shrnují závěry vybraných odborných prací zabývajících se problematikou minimální mzdy a 
rozebírají vývoj institutu v Československu a následně po r. 1989. Analyzují trendy a dynamiku 
vývoje minimální mzdy a její spojitost s některými socioekonomickými proměnnými. Zaměřují se jak 
na hrubou minimální mzdu, tak na vývoj reálné a čisté minimální mzdy. Následně pak zjišťují 
závislost mezi dynamikou nezaměstnanosti a minimální mzdou (na datech za období 1998-2011), 
zvláštní pozornost věnují dopadu na nezaměstnanost mladých lidí a znevýhodněných skupin obyvatel. 
 
Miriam Kotrusová, Klára Výborná 
Zhodnocení institucionální reformy veřejných služeb zaměstnanosti v roce 2011 v České republice 
Fórum sociální politiky, Sv. 8, (2014) č. 6, s. 10-17 
Článek přináší popis a vícehlediskové hodnocení realizované institucionální reformy veřejných služeb 
zaměstnanosti v ČR po r. 2011. Autorky se zaměřují na přípravu, proces projednávání a přijímání nové 
legislativy; zhodnocení cílů této reformy, jejího obsahu a na naplnění formulovaných cílů; na analýzu 
dopadů realizovaných změn na fungování služeb zaměstnanosti. Institucionální reformu vztahují jak    
k dosavadnímu vývoji služeb zaměstnanosti v ČR, tak k současným trendům ve vývoji moderních 
služeb zaměstnanosti ve světě. V krátkosti také informují o reformě politiky zaměstnanosti v Německu 
v r. 2005 a o vývoji veřejných služeb zaměstnanosti v ČR od 90. let 20. století do r. 2011. - Pozn. 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 2-3/2015  
Podání daňového přiznání je povinnost. Souběh zaměstnání - daňové přiznání. Roční zúčtování za 
zdaňovací období 2014. Započtení přestávek do pracovní doby. Dohody o srážkách ze mzdy - podle 
NOZ. Zákon o zaměstnanosti - změny v zaměstnávání cizinců. Průměrná mzda v roce 2015. 
Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání. Minimální mzda a zdravotní pojištění. Neplacené 
volno a neomluvená absence po 1. 1. 2015. 

Právo 

Markéta Krčmářová 
Duševní vlastnictví a nová legislativa 
Clo-douane, Sv. 49 (2015), č. 1, s. 10-11 
Popis nové legislativy v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví. Zboží na vnitrostátním trhu a 
postupy při jeho zadržení při podezření na porušení práv duševního vlastnictví. Hrazení nákladů za 
skladování a přepravu zadrženého zboží a náklady spojené se zničením zboží. 
 
Marie Sciskalová 
Jednání podnikatele, jednání za podnikatele vůči orgánům státní správy 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 11, s. 469-477 
Článek věnuje pozornost jednání podnikatele a jeho zastoupení při uplatňování jeho práv a povinností 
ve společnosti vůči orgánům státní správy. Autorka k tomu využila procesní právní předpisy, a to 
správní řád, daňový řád a z hmotně právních předpisů pak občanský zákoník, zákon o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob (o veřejných rejstřících). Cílem článku je poskytnout informace             
o právním jednání podnikatelských subjektů v rámci poskytování veřejných služeb správními orgány a 
vystupování těchto subjektů před správními orgány. 
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Návrh zákona o prokazování původu majetku 
Právní rozhledy, Sv. 22, (2014) č. 23-24, s. II (Aktualita) 
Informace o návrhu na zdanění nepřiznaných a utajených příjmů fyzických i právnických osob v ČR 
prostřednictvím zákona o prokazování původu majetku. Jeho záměrem je snaha o efektivnější využití 
stávajících institutů daňového a trestního práva a zároveň úprava nových speciálních institutů tak, aby 
byly odhaleny zatajené či nezdaněné příjmy poplatníka a následně řádně zdaněny. Návrh necílí na 
odčerpávání nelegálně nabytého majetku. Dále k institutu prohlášení o majetku, ke standardní sazbě 
daně a k povinnosti uhradit penále ve výši 50% či 100%. 
 
Jan Roub ... [et al.] 
Nejdůležitější právní změny roku 2015 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 1-2, s. 54-56 
Seznámení s vybranými legislativními novinkami v ČR v oblasti: katastru nemovitostí, zrušení 
regulačních poplatků, živnostenského zákona, úpravy vyřazení vozidla z provozu, energetických štítků 
budov, snížení limitu platby v hotovosti, odstoupení od smlouvy u mobilního operátora, zákona           
o veřejných zakázkách, energetického zákona a zákona o zaměstnanosti. -- Přiložený článek shrnuje 
předkládané úpravy některých problematických ustanovení občanského zákoníku a situace, kterých by 
se měly týkat. 
 
Ondřej Trubač 
Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 
Daňový expert, Sv. 2014, č. 6, s. 19-20 
K zásadní novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; odpovědnost 
právnických osob za veškeré trestné činy uvedené v trestním zákoníku (s výjimkou výslovně 
vyloučených). Zachování významného institutu účinné lítosti; efekt tohoto institutu v Německu           
v případě daňových deliktů. 
 
František Korbel, Filip Melzer 
Písemnost, elektronický a biometrický podpis v elektronickém právním jednání 
Bulletin advokacie, Sv. 2014, č. 12, s. 31-36 
Nové soukromé právo; úprava elektronického právního jednání. Ekvivalence listinné a elektronické 
formy písemností, formální a materiální stránka podpisu, nahrazení podpisu mechanickými 
prostředky. Elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, rozdílné názory na prostý elektronický 
podpis. Vysvětlení vztahu mezi pojmem elektronický podpis a zaručený elektronický podpis. 
Požadavek "určení jednající osoby" a jeho smysl, platná písemnost bez podpisu, varující/zajišťující 
funkce písemné formy podpisu, platnost elektronického podpisu. Biometrický podpis, fikce podpisu, 
nahrazení zaručeného elektronického podpisu, archivace právního jednání učiněného v minulosti. 
Elektronický systém spisové služby, DMS, ERMS, transakční protokol, ověření/legalizace pravosti 
podpisu. - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Pravidla pro zásahové žaloby při postupu k odstranění pochybností 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 49-57 
Komentované judikáty k pravidlům a možnostem zásahových žalob na nezákonný zásah státního 
orgánu resp. finančních orgánů: 1) zásahová žaloba proti nečinnosti v postupu k odstranění 
pochybností, 2) další postup v předcházející žalobě, když původní na nečinnost byla zamítnuta s tím, 
že měl být žalován nezákonný zásah, 3) před žalobou na nezákonný zásah je nutno podat stížnost i podnět 
na přešetření výsledku stížnosti, 4) nutnost žalovat nezákonný zásah a nikoli nečinnost i v případě, že 
postup k odstranění pochybností přešel do daňové kontroly, 5) lhůty podání zásahové žaloby,             
6) žaloba na nezákonný zásah u vytýkacího řízení s požadavkem na vrácení DPH a nákladů na 
zastupování v daňovém řízení. 
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Vladimír Rejmont 
Relativní majetková práva : zajištění a utvrzení dluhu podle nového občanského zákoníku 
(NOZ) 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 1, s. 44-49 
Nový občanský zákoník znovu přinesl pojem "utvrzení dluhu". V článku jsou popsány instituty 
zajišťující dluh (ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva a dohoda o srážkách ze mzdy nebo 
jiných příjmů) a instituty sloužící k utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu). Dále jsou 
připojeny vzory příslušných dokumentů (výzva ke splnění dluhu ručitelem, výzva věřitele ke splnění 
dluhu ručitelem, zaručí-li se více věřitelů, dohoda o srážkách ze mzdy, doložka do smluv - ujednání 
smluvní pokuty k zajištění dluhu, výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou a uznání dluhu 
(dlužní úpis)). 
 
Richard Pomahač 
Soudní dvůr EU: právo užívat digitalizované autorské dílo : směrnice 2001/29/ES o harmonizaci 
určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 7, (2015) č. 1, s. 30-32 
Autorské právo, ochrana nositelů autorského práva ve smyslu směrnice EU o harmonizaci určitých 
aspektů autorského práva. Rozbor rozsudků Evropského soudního dvora a Spolkového soudního dvora 
k problematice režimu dalšího rozmnožování díla zpřístupněného (v knihovně) v digitální podobě. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Michael Andreasch ... [et al.] 
Auswirkungen der ESVG 2010-Umstellung auf die Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung : 
wesentliche Änderungen des Volumens und in der Struktur des Finanzvermögens bzw. der 
Verpflichtungen zwischen 1995 und 2013 
Dopady přechodu Evropského systému národohospodářských účtů 2010 na celonárodní finanční 
účet : podstatné změny v objemu a struktuře finančního majetku resp. závazcích mezi roky 1995 
a 2013 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2014, Nr. 4, S. 18-39 
Změny systému ESVG k převratu ve vykazování finančních hodnot majetku resp. závazků. Příspěvek 
se podrobně zabývá jednotlivými dopady (z titulu: reklasifikace a převedení podílových společností a 
soukromých nadací do finančního sektoru, reklasifikace státem kontrolovaných jednotek, rozšíření 
údajů o druhém pilíři důchodového zabezpečení atd.). - Pozn. -- Tématu se věnuje i další příspěvek na 
s. 40-51. 
 
Richard Hindls, Stanislava Hronová 
Economic statistics or statistical methods in economics? 
Hospodářská statistika nebo statistické metody v ekonomii? 
Statistika, Vol. 51, (2014) No. 4, p. 67-72 
Autoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti z vysokoškolské výuky statistiky na ekonomických fakultách, 
upozorňují na nedostatečné rozlišení mezi pojetím statistických metod aplikovaných na ekonomická 
data na jedné straně a hospodářskou statistikou jako zvláštní disciplínou stojící na vlastních 
teoretických základech, základních pojmech a specifických ukazatelích na straně druhé. Rozebírají 
skrytá nebezpečí tohoto stavu, rizika pro interpretaci dat a pochybné výklady pramenící ze 
zjednodušeného použití statistických metod a představují didaktické způsoby řešení tohoto problému. - 
Pozn. 
 
Václav Rybáček 
Revize napříč Evropou 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 11-12, s. 20-21 
Příspěvek přehledně shrnuje změny v indikátorech hospodaření vládních sektorů v zemích EU v důsledku 
povinnosti implementovat evropský standard ESA2010 a pravidla v navazujícím Manuálu na deficit a 
dluh. - Téma Statistika národních účtů. 
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Účetnictví 

Zita Drábková 
Možnosti využití vybraných analytických modelů k detekci možných účetních chyb a podvodů 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 1, s. 38-41 
V roce 2013 došlo novelizací vyhlášky č. 500/2002 Sb. ke změně postupů při účtování účetních chyb a 
při změně účetních metod. Důsledky novelizace se promítají i do auditu (zvýšení auditorského rizika). 
Autorka nejprve uvádí přehled varovných signálů v účetnictví a způsobů manipulace s účetními 
výkazy a dále se již soustřeďuje na vybrané modely, které by měly pomoci účetní chyby či podvody 
odhalit. Jde o tyto modely a testy: Beneish model, Benfordův test, CFEBT model (model přírůstku 
cash flow), Dechow-Dichev model, Sloanův model akruálního principu, model Jonesovy nediskreční 
akruálnosti a Z-skóre. -- Příspěvek volně navazuje na článek "Kreativní účetnictví a jeho meze            
v podmínkách českých účetních předpisů" (Účetnictví, č. 8/2013, s. 46-50). 
 
The openness revolution : corporate transparency 
Revoluce v otevřenosti : transparentnost firem 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8917, p. 59-60 
V poslední době rostou požadavky na transparentnost finančních výkazů mezinárodních firem. 
Důvodem je nedávná světová finanční krize a tlak ze strany investigativních novinářů i neziskových 
organizací (např. Transparency International či Global Witness). Připravují se mezinárodní pravidla 
pro vykazování (určité kroky již podnikly země EU i USA a pravidla se pravděpodobně dotknou i dalších 
zemí), v těžebním průmyslu vznikla celosvětová iniciativa EITI (Extractive Industries Transparency 
Initiative). V článku jsou dále diskutovány limity transparentnosti (poskytování konkurenční výhody 
firmám ze zemí, ve kterých nejsou standardy zavedeny; možný rozpor mezi národními a 
mezinárodními standardy či riziko, že více zveřejněných údajů nemusí vést k lepšímu pochopení 
situace). Někteří odborníci uvádějí, že je nutné spíše lépe využívat informace, které jsou již 
zveřejňovány. V tom mohou pomoci soukromé iniciativy i vlády (zavedení veřejné dostupnosti 
výkazů, podpora otevřených dat). - Pozn. -- Viz také český překlad článku v časopise Ekonom             
č. 1-2/2015, str. 42-45 "Co všechno o sobě firmy tají". 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 2-3/2015  
Změny v účetnictví a účetní závěrce pro podnikatele (2.).  Metoda přechodu z daňové evidence na 
účetnictví. Dohadné položky v účetnictví. Příjmy ze SVČ a rozdělování příjmů na spolupracující 
osobu - změny. Daňová evidence a daňové přiznání. Uplatňování výdajů na pracovní cesty - změny od 
roku 2015. Osobní automobily a vnitropodnikové směrnice. 

Veřejná správa 

Adam Valček 
Ako Fico nevystrašil schránky 
Trend, Sv. 24, (2014) č. 48, s. 18-20 
Slovenská novela zákona o veřejných zakázkách nejen že neřeší hlavní záměr - úniky peněz z veřejných 
zdrojů prostřednictvím schránkových firem, ale nepomáhá ani odkrytí osob s velmi malým podílem na 
základním jmění firmy (avšak výrazným a utajeným podílem na zisku) či firem spravovaných "bílým 
koněm". Možnosti vystopování skutečných majitelů společností s nepřehlednou strukturou v bankách 
(mezinárodní pravidla o ochraně před praním špinavých peněz). 
 
Jiří Chum 
Co se mele v interním auditu? : národní konference Českého institutu interních auditorů 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 1, s. 18-19 
V říjnu 2014 se konala konference ČIIA ve Špindlerově Mlýně nazvaná "Co se mele v interním 
auditu?". Konference byla zaměřena na aktuální témata pro interní auditory a to jak ze strany nové 
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legislativy včetně nového Občanského zákoníku a informací o připravované legislativě z dílny 
Ministerstva financí, tak ze strany globálních trendů. 
 
Jakub Kalenský 
Čeští úředníci mají po dvanácti letech průtahů svého šéfa 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 20 (29.1.2015), s. 5 
Ke jmenování Josefa Postráneckého historicky prvním náměstkem ministra vnitra pro státní službu a   
k prvním úkolům, se kterými se bude muset v rámci vedení sekce státní služby vypořádat. 
 
Lukáš Wagenknecht 
Výbory pro audit podle nového zákona o vnitřním řízení a kontrole 
Interní auditor, Sv. 18, (2014) č. 4, s. 12 
Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole, jehož úpravami se zabývá Ministerstvo financí, je              
v současnosti k dispozici pro veřejné připomínkování. Návrh zákona obsahuje některé instituty 
převzaté z mezinárodní dobré praxe, které byly v podmínkách české veřejné správy uplatňovány dosud 
spíše výjimečně. Jedná se například o výbory pro audit, které mají posílit nezávislost a kvalitu 
interního auditu. - Pozn. 

Veřejné finance. Rozpočet 

By Robin Wigglesworth 
A world of debt 
Svět dluhů 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38745 (7.1.2015), p. 5 
V důsledku globální finanční krize se mnoho vyspělých i rozvojových zemí silně zadlužilo a následné 
úsporné programy zbrzdily růst. Článek přináší informace o výši veřejného dluhu v různých zemích a 
o možnostech řešení tohoto problému. 
 
by Chris Giles and Keith Fray 
Back to the future : UK government spending 
Návrat do budoucnosti : vládní výdaje Spojeného království 
Financial Times, Vol. 2014, No. 38737 (27.12.2014), p. 5 
Navržené škrty ve veřejných výdajích ve Velké Británii podněcují k varování před paralelami s úrovní 
ve 30. letech 20. století. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7a81db82-89f9-11e4-8daa-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3NwOuSnLr 
 
Marek Antoš 
Finanční ústava: raději maják než stěžeň! 
Právník, Sv. 154, (2015) č. 1, s. 26-48 
Článek se věnuje ústavně zakotveným rozpočtovým omezením, která se v současnosti zavádějí           
v členských státech Evropské unie, mj. jako důsledek přijatého Fiskálního kompaktu. Autor je 
považuje za vhodný a užitečný institut. Nejprve se obecně věnuje parlamentní pravomoci schvalovat 
rozpočet a dokazuje, že její omezení v zájmu ochrany udržitelnosti veřejných financí je nejen 
přípustné v demokratickém státě, ale dokonce podporuje původní smysl, pro který byla pravomoc 
parlamentu svěřena. Dále charakterizuje různé typy numerických i institucionálních rozpočtových 
pravidel a hodnotí je podle jejich efektivity a proticyklického charakteru. Na základě těchto kritérií 
dochází k závěru, že optimálním modelem je kombinace numerického pravidla limitujícího 
strukturální deficit s nezávislou rozpočtovou radou s poradním postavením. V závěru se článek věnuje 
hodnocení dosud přijatých či navržených fiskálních pravidel v EU a konkrétním legislativním 
návrhům, které byly předloženy v ČR (zákony o rozpočtové odpovědnosti, Národní rozpočtová rada), 
a doporučuje jejich úpravy. - Pozn. 
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Bohuslav Sobotka ; [rozhovor vedli] Josef Pravec, Jan Němec 
Firemní daně budou muset růst 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 4, s. 6-11 
Předseda vlády ČR se v rozhovoru vyjadřuje mimo jiné k vládním plánům na postupné snižování 
deficitu státního rozpočtu, k opatření proti daňovým únikům a vyvádění zisků z ČR, potenciálnímu 
navýšení příjmů státu prostřednictvím zvýšení daní a k podpoře sjednocení daňového základu 
firemních daní v EU. Dále rozebírá postoj k problematice zrušení zdravotních poplatků, důchodové 
reformy, imigrace a kvót pro imigranty a sankcím proti Rusku. Zamýšlí se také nad vládní koaliční 
spoluprací a budoucím směřováním české sociální demokracie. 
 
Martin Wolf 
Greek debt and a default of statesmanship 
Řecký dluh a nedostatek státnických vlastností 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38763 (28.1.2015), p. 7 
Autor se přiklání k tomu, aby Řecku byla odpuštěna část dluhů výměnou za to, že země splní přesně 
stanovená kritéria pro reformy. Takový program by byl Řecku prospěšný, protože potřebuje politickou 
a hospodářskou modernizaci. Tlačit Řecko k defaultu by bylo katastrofou i pro celou eurozónu. 
Politici tuto myšlenku odmítnou, ale státníci se jí chopí. 
 
Ruth Berschens, Donata Riedel 
Operation Weichspüler 
Operace změkčovač 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 9 (14.1.2015), S. 8-9 
Přechodné odchýlení od úsporného kurzu v Evropě. Evropská komise přechází v rozpočtových 
pravidlech Paktu stability na velkorysejší výklad - ve znamení flexibility. Snižování zadluženosti států 
již nemá nejvyšší prioritu, tu získávají investice a růst. Národní příspěvky do nového Evropského 
investičního fondu EFSI jsou Paktem stability a růstu zvýhodněny, stejně tak i další investiční výdaje, 
v případě realizace strukturálních reforem bude možné prodloužit dobu rozpočtové konsolidace. 
Evropské komisi je vytýkáno, že se pod rouškou flexibility snaží o změkčení pravidel Paktu, což se 
považuje za nebezpečný signál. Komise však trvá na své původní konsolidační cestě s tím, že 
nezpochybňuje 3procentní hranici stanovenou pro nové dluhy. 
 
Lucie Sedmihradská, Filip Hrůza 
Rebudgeting in Czech towns 
Úpravy rozpočtů v českých městech 
Ekonomická revue, Vol. 17, (2014) No. 3, p. 101-109 
Empirické zkoumání problematiky upravování a aktualizace schváleného rozpočtu v rámci daného 
fiskálního roku (rebudgeting) na úrovni místní správy v České republice. Prostřednictvím průřezové 
analýzy dat za fiskální rok 2012 u 95 středně velkých českých měst (10-30 tisíc obyvatel) autoři 
prozkoumávají proces úpravy rozpočtu ohledně rozsahu, charakteru, četnosti, načasování a rozdělení 
odpovědnosti u zjištěných změn. V závěru pak diskutují výsledky provedené empirické analýzy. 
 
Karla Rucká 
Rozpočtové určení daní: základní východiska a principy 
Moderní obec, Sv. 20, (2014) č. 12, s. 12-13 
Rozpočtové určení daní (RUD), způsob přerozdělování veřejných prostředků obcím a krajům, určení 
příjmů ze sdílených a výlučných daní, kritéria stanovení podílu na daních a jejich změna po poslední 
novele zákona o RUD. Hodnocení dopadů novely. V tabulkách a grafech porovnání kritérií před/po    
1. 1. 2013, porovnání daňových příjmů obcí dle velikostních kategorií a výnos na obyvatele v letech 
2012 a 2013. Schéma RUD (podle jednotlivých daní) v letech 2013-2015. 
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Elaine Moore, Kerin Hope 
Size of Greek debt mountain limits scope for solutions 
Velikost řeckého dluhu omezuje prostor pro řešení 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38751 (14.1.2015), p. 4 
Výše řeckého veřejného dluhu dosahuje v současnosti 177 % HDP a mnoho ekonomů ji považuje za 
neudržitelnou. Kolem tří čtvrtin tohoto dluhu je v držení oficiálních institucí. V důsledku obav o další 
vývoj v Řecku vzrostly úrokové sazby z půjček. 
 
Petr Wawrosz, Herbert Heissler 
Types of deferred tuition and attempts to establish them in the Czech Republic 
Modely odloženého školného a pokusy o jejich zavedení v České republice 
Ekonomická revue, Vol. 17, (2014) No. 3, p. 111-124 
Sdílení nákladů na studium na vysoké škole, které přináší ve větší míře posun nákladů od státu a 
daňových poplatníků ke studentům a jejich rodičům, zůstává v ČR stále politicky a ideologicky 
kontroverzním tématem. Školné nebo jiná forma sdílení nákladů by neměly zabránit ve vysokoškolském 
studiu osobám s nižšími příjmy. Autoři v článku analyzují výhody a nevýhody spojené se třemi 
modely tzv. odloženého školného na vysokých školách (příjmově podmíněná půjčka; smlouva o investování 
do lidského kapitálu - human capital contract, HCC; graduate tax). Dále rozebírají problematiku 
financování vysokých škol a vývoj plánu na zavedení školného v ČR, informují také o situaci              
v Austrálii a ve Velké Británii. - Pozn. 
 
Václav Rybáček 
Zdánlivě malé změny 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 11-12, s. 18-19 
Seznámení s dopady revize standardů národního účetnictví (implementace standardu ESA2010) na 
jednotlivé agregáty a údaje o deficitu a dluhu vládních institucí v České republice v r. 2013. Ke změně 
pohledu na vládní sektor a k metodologickým změnám; pohled na kvantitativní a kvalitativní kritéria. 
Grafy zachycují změny v relativní výši dluhu a deficitu vládních institucí k HDP (období 1995-2013), 
vývoj revidovaného dluhu na osobu a změnu dluhu na jednu ekonomicky aktivní osobu a na jednoho 
obyvatele v průběhu let 2003-2013. - Téma Statistika národních účtů. -- Viz také příspěvek k hospodaření 
českého vládního sektoru a k výši deficitu v r. 2013 viz s. 16. 

Zdravotnictví 

By Kara Scannell 
Diagnosis fraud 
Diagnóza: podvod 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38750 (13.1.2015), p. 7 
Podvody v americkém zdravotním programu Medicare pro starší a hendikepované osoby připravují 
ročně americké daňové poplatníky až o 60 mld. USD. V článku se popisuje, jak nové nástroje 
získávání dat pomáhají federálním vyšetřovatelům odhalovat nekalé praktiky ve zdravotnictví. 

Životní prostředí 

Green tape 
Zelená byrokracie 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8919, p. 59 
Zaměřeno na otázku, jaké jsou ekonomické dopady ekologických politik. Odpověď závisí na tom, 
nakolik tvrdé tyto politiky jsou, ale dosud neexistovala žádná dobrá měřítka. Nedávno však 
výzkumníci z OECD sestavili první komplexní soubor dat o tvrdosti ekologických opatření a jejich 
účinku na produktivitu. Ukazuje se, že cena za ochranu životního prostředí nemusí být tak vysoká, jak 
se obávají vlády a podniky. 
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Životní úroveň 

Drahomíra Dubská 
Kvalita života v ČR 
Statistika & my, Sv. 4, (2014) č. 11-12, s. 14-15 
Autorka prostřednictvím důležitých ekonomicko-sociálních parametrů dokumentuje kvalitu života      
v České republice. Rozebírá dynamiku komplexních příjmů domácností v období 2004-2012 a 
přírůstky disponibilních příjmů domácností v regionech; charakterizuje vývoj míry nezaměstnanosti a 
příjmové nerovnosti; věnuje se riziku příjmové chudoby a sociálního vyloučení v ČR. Dále posuzuje 
kvalitu života bytovou situací a dynamikou vlastnického bydlení; výdaji lidí na zdravotnictví a 
vzdělávání i poklesem kriminality. -- Viz také analýza "Češi jsou spokojeným národem" na s. 28-29. 
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Daně 

27943 
Václav Boněk 
Daně s úsměvem 
České Budějovice : DONA, 2014, 125 s. : il. 
Vtipné fejetony o daních, daňové správě a jejích zaměstnancích "berňácích", jejichž autorem je 
dlouholetý pracovník finanční správy v Českých Budějovicích. Jeho vzpomínky jsou doplněny 
ilustracemi. Názvy některých fejetonů: Berně a berňáci očima jiných. Daně a ženy. O metodických 
nařízeních. Jaké měl berňák technické vybavení apod. - ISBN: 978-80-7322-178-2 (brož.) 
 
27947 
Danuše Nerudová 
Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 332 s. : il. 
Úvod přináší základní vymezení pojmů a pramenů evropského daňového práva a přehled problematiky 
daňové harmonizace a konkurence. Následuje kapitola popisující harmonizační proces v oblasti 
přímého i nepřímého zdanění (historický vývoj, legislativa, vliv judikatury Soudního dvora EU, 
evropské společnosti a evropské družstevní společnosti). Další kapitoly mapují nejnovější vývoj          
v oblasti možnosti jednotného zdaňování finančního sektoru v EU, nový nástroj pro výměnu informací 
–  FATCA a návrh textu směrnice o společném konsolidovaném základu daně (CCCTB). V kontextu 
aktuálního globálního boje daňových správ s daňovými úniky se věnuje pozornost i problematice 
BEPS (akční plán k erozi základů daně a převodu zisků). Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou 
obsahem další kapitoly (včetně analýzy smluv uzavřených ČR). Následuje abecední přehled daňové 
soustavy členských zemí EU - přehledně strukturovaný rozbor seznamuje se zdaňováním příjmů 
právnických i fyzických osob, se systémy sociálního zabezpečení a se systémem DPH. - 4., aktualiz. a 
dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7478-626-6 (brož.) 
 
27951 
Karel Alexa 
Lhůty při správě daní 
Praha : Čeněk, 2014, 215 s. 
První část publikace přibližuje systém správy daní a zabývá se obecnými otázkami lhůt (vymezení 
pojmu lhůta, druhy lhůt). Osvětluje způsob a opodstatnění počítání lhůt a jiných časových úseků, běh 
lhůt podle daňového řádu, jejich prodloužení, přerušení a zastavení. Druhá část publikace poskytuje 
výklad o těch nejvýznamnějších lhůtách při správě daní: pro podání daňových tvrzení, lhůty splatnosti, 
lhůta pro stanovení daně, lhůta pro placení daně, lhůty pro uplatnění prostředků ochrany práv při 
správě daní nebo lhůty stanovené správcem daně či interní normativní instrukce. - ISBN: 978-80-
7380-522-7 (brož.) 
 
27966 
editor Andrei Cracea ; OECD, IBFD 
OECD model tax convention on income and on capital (condensed version - 2014) ; Key tax 
features of member countries 2014 
Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu (zestručněná verze - 
2014) ; Hlavní daňové charakteristiky členských států z roku 2014 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2014, iv, 896 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do dvou částí, část A přináší znění Vzorové smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu aktualizované ke dni 15.7.2014 s detailním komentářem. Část B přináší 
přehled systému přímých daní (daně z příjmů právnických a fyzických osob a zdanění kapitálu)           
v jednotlivých členských státech OECD s přihlédnutím k mezinárodním aspektům problematiky. 
Přehled je doplněn tabulkou se sazbami daně z příjmů právnických osob, sazbami domácí srážkové 
daně platné pro dividendy, úroky a tantiémy a přehledem sazeb srážkové daně dle mezinárodních 
daňových smluv mezi jednotlivými státy OECD (stát zdroje, stát sídla). Údaje v části B jsou 
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aktualizovány dle stavu v dubnu 2014. - [9th (2014) ed.] - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-254-3 
(brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

27919 
Thomas Piketty ; translated by Arthur Goldhammer 
Capital in the twenty-first century 
Kapitál v jednadvacátém století 
Cambridge : Harvard University Press, c2014, viii, 685 s. : tab., grafy 
Kniha profesora ekonomie T. Pikettyho se zabývá dlouhodobými trendy v oblasti příjmu a majetku 
(wealth) v rozvinutých zemích. Autor na základě detailního zkoumání historických dat o koncentraci 
příjmu a bohatství naznačuje vývoj nerovnosti od začátku průmyslové revoluce. V 18. a 19. století se 
západoevropská společnost vyznačovala vysokým stupněm nerovnosti, soukromé bohatství 
převyšovalo národní důchod a bylo silně koncentrováno. Pouze zmatky a masivní destrukce kapitálu  
v souvislosti s první a druhou světovou válkou narušily tento vzorec. Ale poté se bohatství a kapitál 
dále prosazovaly. Autor odhaduje, že důležitost bohatství a kapitálu v současných moderních 
ekonomikách se blíží míře srovnatelné se situací před první světovou válkou. Na základě analýz 
zjištěných dat autor formuluje velkou teorii kapitálu a nerovnosti - jestliže bohatství a návratnost 
kapitálu roste rychleji než hospodářský výstup, dochází k akumulaci jmění u bohaté vrstvy a 
extrémním nerovnostem. V situaci rychlejšího hospodářského růstu zeslabuje význam bohatství ve 
společnosti, zatímco pomalejší růst ho zvětšuje. Demografické změny, které v současnosti zpomalují 
globální růst, budou tedy dominanci kapitálu zvyšovat. V závěrečné části autor doporučuje zavedení 
globální progresivní daně z majetku, aby se předcházelo dalšímu stoupání nerovnosti, které přispívá    
k hospodářské a politické nestabilitě. - Pozn. - Přeloženo z francouzského originálu "Capital au XXIe 
siécle". - ISBN: 978-0-674-43000-6 (váz.) 
 
27945 
Helena Fialová, Jan Fiala 
Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky 
Praha : A plus, 2014, 318 s. : il. 
Abecedně uspořádaný dvojjazyčný výklad základních pojmů tržního hospodářství a ekonomické 
teorie. - 3. aktualiz. a rozš. vyd. - Obálkový podnázev: kompletní přehledná příručka pro studium a 
manažerskou praxi. - ISBN: 978-80-87681-02-2 (brož.) 
 
27918 
Richard A. Borst 
Improving mass appraisal valuation models using spatio-temporal methods 
Vylepšení modelů hromadného oceňování za použití časoprostorových metod 
Toronto : International Property Tax Institute, [2014], xix, 191 s. : tab., grafy, schémata 
K problematice hromadného oceňování pro potřeby stanovení ceny pozemků a nemovitostí (také pro 
daňové účely). Autor jako odborník na vývoj a užití počítačového hromadného oceňování, modelů 
automatizovaného oceňování a použití geostatistických metod seznamuje s technickými aspekty a 
postupy počítačově podporovaného systému hromadného oceňování (Computer Assisted Mass 
Appraisal - CAMA) a modely automatizovaného oceňování (Automated Valutation Model - AVM) a 
jejich vylepšeními. Věnuje se: základům geostatistiky; modelům prostorového ocenění; geografické 
regresi a GWR modelům; metodologii optimální tržní segmentace a metodám modelování časových 
efektů na trhu. Následně představuje časoprostorový model umožňující vizualizaci cenových změn     
v prostoru i čase (spatio-temporal model). Dále rozebírá metodologii optimalizase sběru dat založenou 
na geostatistických metodách. Problematika je ilustrována na datech z praxe. - Pozn., slovníček. - 
(brož.) - ISBN: (978-0-9937898) 
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27941 
Jozef Horeháj 
Trh a jeho deformácie štátom 
Bratislava : Wolters Kluwer, [2014], 88 s. 
Autor se zabývá ekonomikou a jejím vzrůstajícím úzkým vztahem k politice ve 20. století. V publikaci 
vychází z poznatků rakouské školy. V textu rozebírá přístup rakouské školy, rozhodující prvky tržního 
systému a podstatu jeho fungování. Zároveň ukazuje, jak státní intervence tyto prvky deformují a tím   
i schopnost trhu efektivně hospodářství regulovat. Problémy hospodářského vývoje nejsou primárně 
důsledkem selhání trhu ani ztráty jeho regulačních schopností, ale důsledkem rostoucích státních 
intervencí a regulací. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-8168-087-8 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

27917 
general editor Sam Kay 
Investment funds : jurisdictional comparisons [2013] 
Investiční fondy : porovnání dle jurisdikcí [2013] 
London : Thomson Reuters, 2013, xiii, 475 s. : grafy, tab., schémata 
Publikace přináší komplexní přehled o základních úpravách investičních fondů v oblasti právní, 
daňové, regulační a dohledové ve vybraných zemích a umožňuje jejich vzájemné porovnání. Mezi 
zpracované jurisdikce patří: Austrálie, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, 
Dánsko, Finsko, Německo, Gibraltar, Guernsey, Hongkong, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jersey, 
Korea, Lucembursko, Malta, Mauricius, Nizozemsko, Nový Zéland, Portugalsko, Singapur, JAR, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a USA. Kapitoly se věnují jednotlivým státům a 
přinášejí informace o obvykle používané struktuře fondů (rozdělení na dvě kategorie investičních 
fondů: alternativní investiční fondy a retailové fondy), jejich regulačním rámci, provozních požadavcích a 
omezeních i marketingu. Zaměřují se na shrnutí daňového režimu jak fondů, tak investorů i na 
očekávané změny a budoucí vývoj daného trhu. - 2nd edition - ISBN: 978-0-414-03126-5 (váz.) 
 
27916 
edited by Viktoria Baklanova, Joseph Tanega 
Money market funds in the EU and the US : regulation and practice 
Fondy peněžního trhu v EU a v USA : regulace a praxe 
Oxford : Oxford University Press, c2014, xxxii, 374 s. : tab., grafy, schémata 
Komplexní pohled na problematiku fondů peněžního trhu (money market funds, MMF) v Evropské 
unii a v USA. Autoři se zaměřují zejména na oblast právní úpravy, požadavků na regulaci a dohled a 
provozní prostředí evropských a amerických fondů peněžního trhu a na kontext mezinárodní praxe. Ve 
třetí části provádějí srovnávací analýzu regulačních modelů fondů peněžního trhu v EU a USA, 
porovnání jejich ratingů a ohodnocení a přinášejí základní informace o MMF v dalších světových 
regionech. Rozebírají problematiku regulace systémového rizika a jeho provázanosti s fondy 
peněžního trhu, dále jejich spojitost se stínovým bankovnictvím a důležitost regulace MMF. Příloha 
obsahuje texty vybraných směrnic a pravidel upravujících činnost fondů peněžního trhu. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-0-19-968725-1 (váz.) 
 
E-9539 
Österreichische Nationalbank 
Toward a European banking union: taking stock : 42nd Economics conference 2014 
K evropské bankovní unii: bilancování : 42. ekonomická konference z roku 2014 
Vienna : Österreichische Nationalbank, c2014, 224 s. : schémata, grafy, fotky 
Sborník příspěvků ze 42. ekonomické konference pořádané Rakouskou národní bankou v roce 2014    
s tématem evropské bankovní unie. Jednotlivé příspěvky jsou rozděleny do tematických okruhů, jež 
zahrnují úlohu bankovní unie v procesu evropské integrace; realizaci bankovní unie a zejména 
jednotného evropského bankovního dohledu (SSM); problematiku evropské bankovní unie                  
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v globálním kontextu; regulatory capture; praktické zkušenosti z implementace Single Supervisory 
Mechanism; širší rámec a dopad regulačních snah. - Pozn. - (brož.) 
 
27959 
Ivan Soukal, Jan Draessler 
Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele 
Praha : Grada, 2014, 158 s. : il. 
Publikace se věnuje chování spotřebitelů základních bankovních služeb a problému asymetrie 
informací v tomto prostředí. Autoři zkoumají příčiny tohoto jevu, provádějí jeho analýzu na trhu EU a 
na základě výsledků navrhují vlastní řešení platné pro vnitřní trh EU. Vymezený problém sledují z hlediska 
spotřebitele. Úvodní kapitola přináší základní charakteristiku retailových základních bankovních 
služeb (RCBS). Následuje problematika asymetrie informace, řešeny jsou negativní jevy z ní 
vyvstávající - adverzní výběr a morální hazard. Hodnocení dosavadních snah a návrh řešení tohoto 
problému přináší závěrečná část práce. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5465-9 (brož.) 

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

27961 
Jan Urban 
Ekonomie bez mýtů a iluzí : co říká pravice a levice a jak je to doopravdy 
Praha : Grada, 2014, 208 s. : il. 
V knize autor rozebírá některá ekonomicko-politická tvrzení politiků, která jsou šířena médii. 
Následně se tak stávají součástí veřejné ekonomické argumentace. Jsou opodstatněná prohlášení typu: 
ekonomické problémy lze vyřešit zvýšenými výdaji státu, státní podniky slouží veřejnému zájmu, ceny 
by měly být spravedlivé, regulace snižuje efektivnost trhu, stát by měl být co nejmenší, mzdové 
rozdíly odrážejí rozdíly v osobní produktivitě a schopnostech, trh podporuje osobní odpovědnost, 
úspěšnost moderních ekonomik závisí na široké vzdělanosti a řada dalších? - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-4132-1 (brož.) 
 
27968 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Germany : OECD economic surveys 2014 
Německo : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, May 2014, 114 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Německa - hodnocení a doporučení. Nutnost zlepšení střednědobého výhledu 
německého hospodářského růstu, dalších změn na trhu práce a v oblasti zdanění. Zhodnocení pokroku 
hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí doporučení z r. 2010. Podrobněji k posilování 
odolnosti německého finančního sektoru a k makroobezřetnostnímu dohledu; ke zvyšování potenciálu 
výrobních odvětví i služeb orientovaných na domácí trh; ke snižování nerovností, rizika chudoby a 
zajištění sociálně inkluzivního hospodářského růstu. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20692-2 (brož.) 
 
27953 
Zuzana Stuchlíková 
Japonská ekonomika ve 21. století : trendy a problémy 
Praha : Oeconomica, 2014, 287 s. : il. 
Dosavadní vývoj a současný stav japonské ekonomiky, charakteristika jejích hlavních rysů a shrnutí 
nejdůležitějších problémů, kterým musí Japonsko v současnosti čelit. Kniha je rozdělena do dvou 
částí, které komplexně mapují vývoj, stav a problémy japonské ekonomiky z různých úhlů pohledu. 
První část chronologicky popisuje vývoj japonské ekonomiky a společnosti a faktograficky shrnuje 
hlavní rysy tohoto vývoje od reformního období Meidži koncem 19. století, až do současnosti (včetně 
bublinové ekonomiky v 90. letech 20. století, světové finanční krize a recese na začátku 21. století a 
zemětřesení v roce 2011) . Druhá část knihy se zabývá strukturálními rysy a specifiky japonské 
ekonomiky, vymezuje základní změny v postavení Japonska v mezinárodních ekonomických vztazích 
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a podrobněji rozebírá ty nejzásadnější problémy současného Japonska (stárnutí populace, fiskální 
nerovnováhy, deflace, energetická krize po roce 2011 aj.). - ISBN: 978-80-245-2030-8 (brož.) 
 
27914 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Netherlands : OECD economic surveys 20104 
Nizozemsko : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2014, 118 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Nizozemska - hodnocení a doporučení. Shrnutí makroekonomického vývoje a 
rizik udržitelného oživení a zachování vysoké životní úrovně. Pohled na fiskální politiku, odolnost 
bankovního sektoru a prosazování efektivních, dynamických a inovativních malých a středních 
podniků (SME) v Nizozemí. Zhodnocení pokroku hlavních strukturálních reforem s ohledem na 
předchozí doporučení z r. 2012. Tematické kapitoly se zaměřují na stav bankovního sektoru, který je 
vystaven vysokému zadlužení domácností, trhu s bydlením a na doporučení ke snižování rizik 
bankovního systému. Rozvíjejí také problematiku upevňování dohledu a ochrany spotřebitelů v rámci 
požadavků bankovní unie. Další tematická kapitola se podrobně věnuje úloze SME v nizozemské 
ekonomice a hospodářsko-politickým opatřením ke zlepšení jejich financování, podpoře inovací a 
změnám v pracovněprávní oblasti a ve zdanění. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20690-8 (brož.) 
 
27967 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Poland : OECD economic surveys 2014 
Polsko : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2014, 136 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Polska - hodnocení a doporučení. Pohled na současnou makroekonomickou 
situaci; charakteristika měnové a finanční politiky, fiskální politiky a posilování fiskálního rámce; 
penzijní reforma z r. 2014; výzvy v oblasti udržitelného a inkluzivního růstu. Zhodnocení pokroku 
hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí doporučení. Dále podrobněji k opatřením na 
zlepšení fungování polského trhu práce, překonání nezaměstnanosti a uplatnění politik cílených na 
pracovníky se specifickými potřebami. Také k posilování konkurenceschopnosti a k deregulačním a 
liberalizačním snahám v jednotlivých odvětvích. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20671-7 (brož.) 
 
E-9543 
Skupina ČEZ :výroční zpráva 2013 
Praha : ČEZ, 2014, 292 s. : il. +1 samostat. list 
Představení Skupiny ČEZ a úvodní slovo. Přehled vybraných ukazatelů, akcie, vybrané události roku 
2013 a 2014, orgány společnosti, osoby s řídící pravomocí, základní organizační schéma k 10.4.2014 
na volně přiložené příloze. Zpráva o podnikatelské činnosti v ČR a v zahraničí. Zpráva nezávislého 
auditora. - (brož.) 
 
27955 
Jiří Štěpek 
Sto let přídělových systémů na území bývalého Československa 1915-2015 : první část (1915-1945) 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, 177 s. : il. 
Popis přídělových systémů (racionace) existujících na území bývalého Československa za uplynulých 
sto let. Tato první část obsahuje popis přídělových systémů z let 1915-1945. V první kapitole jsou 
shrnuty obecné údaje o problematice a popsány různé typy přídělových systémů a zákonitosti jejich 
působení. Následující kapitoly se chronologicky věnují přídělovému systému Rakouska-Uherska v první 
světové válce a v období po ní, československému systému po vzniku nového státu, systému tzv. 
veřejného zásobování a sociálně přídělovému systému v době světové hospodářské krize ve 30. letech, 
různým přídělovým systémům z období druhé světové války (na území Sudet, Protektorátu Čechy a 
Morava i na Slovensku). V práci jsou studovány jak systémy samotné, tak i jejich vzájemné vztahy 
(systém přídělových lístků, odběrní knížka apod.). Text je doplněn řadou příloh a fotografiemi 
přídělových dokladů. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-88018-00-1 (brož.) 
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27956 
[editor Daniel Franklin] ; The Economist 
Svět 2015 
Praha : Economia, c2014, 114 s. : il. 
Česká verze ročenky The Economist vydaná v licenci pro ČR (originální anglická verze má signaturu 
27 913). Články o očekávaných událostech ve světě v roce 2015. Přehledná předpověď pro 81 zemí a 
15 průmyslových odvětví v číslech. V úvodu této české verze jsou komentovány i předpokládané 
politické a ekonomické události v České republice. Předpovědi některých ekonomických a politických 
tendencí v jednotlivých světových oblastech i celosvětově a předpovědi z oblasti financí, obchodu, 
technologií, vědy a společnosti. - Licenční znění v české verzi pro Economia. - ISBN: 978-80-85378-
90-0 (brož.) 
 
27915 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
United States : OECD economic surveys 2014 
Spojené státy americké : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2014, 109 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace USA - hodnocení a doporučení. Pohled na zotavující se hospodářství, doporučené 
strukturální reformy zaměřené k posílení dlouhodobého růstu - daňová reforma, reforma finančního 
sektoru, reforma trhu práce. Zhodnocení pokroku hlavních reforem s ohledem na předchozí 
doporučení z r. 2012. Tematické kapitoly se zabývají stavem životní úrovně a spokojeností s životem 
(work-life balance), nerovnoměrným rozdělením blahobytu a možnostmi, jak tuto nerovnoměrnost 
snižovat za pomoci kvalitních pracovních míst, politiky zaměstnanosti, sociální politiky aj. Další 
tematická kapitola je věnována energetické problematice, využití nových zdrojů energie, 
ekonomickým výhodám hydraulického frakování, zdanění neobnovitelných zdrojů energie a místním a 
ekologickým dopadům těžební činnosti. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20698-4 (brož.) 
 
27912 
International Monetary Fund 
World economic outlook. October 2014. Legacies, clouds, uncertainties 
Světový hospodářský výhled. Říjen 2014. Dědictví, mračna a nejistoty 
Washington : International Monetary Fund, 2014, xvi, 222 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální 
ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v roce 2014 a 2015 (ze září 2014). Nejprve shrnutí 
stavu globálního hospodářství v první polovině r. 2014 se zaměřením na okamžitá i střednědobá rizika 
prognózovaného vývoje. Zvláštní pozornost je věnována vývoji trhu s komoditami, zejména se 
zemním plynem. Následně detailnější rozbor hospodářských vyhlídek jednotlivých významných 
regionů a rizik s nimi spojených. Dále analýza a modelové zkoumání makroekonomických dopadů 
veřejných investic do infrastruktury. Pohled na vývoj globálních nerovnováh běžných účtů a vliv 
těchto nerovnováh na systémová rizika v celosvětové ekonomice. Doplněno obsáhlou statistickou 
přílohou shrnující historická data a odhady pro roky 2014-2015 a střednědobé scénáře na období 2016-
2019. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-49833-1-555 (brož.) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

27911 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : risk taking, liquidity, and shadow banking: curbing excess 
while promoting growth. October 2014 
Zpráva o globální finanční stabilitě : podstupování rizika, likvidita a stínové bankovnictví: 
omezování převisu při podpoře růstu. Říjen 2014 
Washington : International Monetary Fund, 2014, xii, 178 s. : tab., grafy, rámečky, schémata 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Zpráva uvádí, že tržní rizika a 
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rizika likvidity narostla do úrovně, kdy mohou negativně ovlivnit finanční stabilitu, pokud zůstanou 
opomenuta. Doporučuje reformy zvyšující přenos měnové politiky do reálné ekonomiky, které by 
mohly zabezpečit finanční stabilitu a zlepšit rovnováhu mezi ekonomickým a finančním riskováním. 
Dále podrobněji zkoumá celosvětový růst a vývoj stínového bankovnictví, odezvy dohledu na 
jednotlivé činnosti v rámci stínového bankovnictví a hodnotí jeho rizika a přínosy. Následně obhajuje 
obsáhlejší makroprudenční přístup k regulaci a kontrole odvětví stínového bankovnictví. V poslední 
kapitole empiricky zkoumá souvislost mezi podstupováním rizika bankami a vlastnickou strukturou 
banky, její správou a řízením, platy a odměnami řídících pracovníků a řízením rizik. - Pozn. -- Příl. -- 
Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-49839-081-1 (brož.) 

Podnik a podnikání 

27920 
Jean Tirole 
The theory of corporate finance 
Teorie podnikových financí 
Princeton : Princeton University Press, c2006, xii, 644 s. : grafy, tab., schémata, vzorce 
Obsáhlá publikace představuje pokus o souvislé uspořádání teoretické problematiky corporate finance. 
Autor používá jednoduché základní modely a množství příkladů pro ilustraci a pochopení dané 
problematiky. Jednotlivé kapitoly se věnují správě a řízení podniku, jeho financování a hlavním 
finančním nástrojům (vlastní kapitál, dluh) i jejich různým druhům. Analyzují omezenou dostupnost 
úvěrových zdrojů (credit rationing) a úlohu čistého jmění; determinanty úvěrové kapacity; multiperiod 
financing a financování podniku v podmínkách asymetrických informací. Dále rozebírají schémata 
aktivního a pasivního corporate monitoringu; řízení, rozhodovací procesy a kontrolní práva; důsledky 
financování podniku pro makroekonomickou činnost a politiku; podnikové finance z pohledu politické 
ekonomie. - Pozn. - ISBN: 978-0-691-12556-5 (váz.) 
 
27952 
Vladimír Králíček, Jan Molín 
Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 231 s. : il. 
Publikace se zabývá otázkami spojenými s vnějšími a vnitřními kontrolami, které souvisí s řízením jak 
podnikatelských entit, tak i s činnostmi v neziskovém a veřejném sektoru. Práce je rozdělena do dále 
uvedených kapitol. Řízení, informace a kontrola. Správa a řízení společností (Corporate Governance). 
Vybrané druhy vnějších a vnitřních kontrol (externí a interní audit, daňová kontrola aj.). Vnitřní 
kontrolní systém (vnitropodnikové směrnice). Podvodná jednání. Korupce a její vliv na ekonomiku. 
Praní špinavých peněz. - Vyd. 1. - V přílohách Mezinárodní auditorské standardy a vzory 
vnitropodnikových směrnic. - ISBN: 978-80-7478-557-3 (brož.) 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

27977 
Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda 
Alchymie nepojistných sociálních dávek 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 276 s. : il. 
Cílem monografie je analyzovat vývoj hmotné podpory rodin formou nepojistných sociálních dávek. 
Její obsah je rozdělen do tří částí. První část je věnována podrobnému vývoji hmotné podpory rodin 
poskytované prostřednictvím nepojistných sociálních dávek od roku 1990 a zejména po roce 2010. 
Jsou zde vyčísleny celkové výdaje v nominálním vyjádření a v relaci k objemu HDP a celkových 
výdajů státního rozpočtu, včetně provedení mezinárodního srovnání v rámci EU. Druhá část 
monografie pojednává o nepojistných sociálních dávkách jako o jednom z nástrojů sociální a rodinné 
politiky. Obsahuje popis technologie těchto dávek, analýzu naplnění predikcí vyslovených při tvorbě a 
změnách systému nepojistných sociálních dávek a analýzu změn legislativy v čase. Závěrečná část 
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definuje záměry a cíle nepojistných dávek se zaměřením na prosperitu rodiny a návrh hlavních směrů 
a opatření dalšího vývoje nepojistných dávek. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-528-3 (váz.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

27958 
Miroslav Bělina a kolektiv 
Pracovní právo 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxviii, 464 s. 
Komplexní výklad pracovního práva ČR v částech obecné výklady, individuální pracovní právo, 
kolektivní pracovní právo, zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost a spory z pracovněprávních 
vztahů. Toto vydání obsahuje změny související především s novým občanským zákoníkem. Právní 
stav v učebnici je k 1.9.2014. - 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7400-283-0 (váz.) 
 
27950 
Antonín Kottnauer 
Pracovní právo v praxi : základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace 
Praha : Leges, 2014, 368 s. 
Do nového občanského zákoníku, účinného od roku 2014, patří i právní úprava pracovněprávních 
vztahů. Publikace v prvé řadě zdůrazňuje rozdíly, které v důsledku rekodifikace soukromého práva 
nastanou při aplikaci zákoníku práce. Dále se zabývá úpravou pracovněprávních skutečností, tedy lhůt, 
písemností, doručování aj. a především základním pracovněprávním vztahem, jímž je pracovní poměr. 
Ten má v soukromém právu specifické postavení. Je to dlouhodobý osobní vztah, v němž je 
zaměstnanec organizačně podřízen zaměstnavateli. Kniha pojednává o jeho vzniku, změnách a zániku 
a o souvisejících záležitostech (např. pracovní posudky, právo zaměstnance a jiných osob nahlížet do 
jeho osobního spisu atd.). Upozorňuje také na specifika pracovního vztahu, kdy zaměstnavatelem je 
stát nebo jeho složka. Kniha se věnuje také dohodám konaným mimo pracovní poměr a agenturnímu 
zaměstnávání. Autorský text vhodně doplňuje výběr judikatury k jednotlivým tématům. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7502-038-3 (brož.) 
 
27963 
Marcela Palíšková 
Trh práce v Evropské unii : historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxiii, 203 s. : il. 
Publikace poskytuje pohled na danou problematiku v širších souvislostech – zejména ekonomických, 
historických, právních a sociálních.   Hlavní pozornost je zaměřena na důsledky procesu globalizace 
na evropský trh práce a problematiku nezaměstnanosti. Zkoumána je mimo jiné otázka vlivu kvality 
pracovní síly jak na konkurenceschopnost jednotlivých zemí, tak z hlediska jedince a jeho uplatnění na 
trhu práce. Kromě vymezení základních problémů evropského pracovního trhu se kniha zabývá také 
jejich příčinami, makroekonomickými souvislostmi a hledá cesty a nástroje, jak tyto problémy řešit. 
Jedna z kapitol je zaměřena také na český pracovní trh, jeho specifika a perspektivy; v závěru této 
kapitoly jsou pak formulována doporučení, jejichž realizace by mohla vést k lepšímu fungování 
pracovního trhu a zmírnění některých závažných problémů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-270-0 (brož.) 

Právo 

27962 
Jiří Svoboda, Ondřej Klička 
Dědické právo v praxi 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxviii, 377 s. 
Dědické právo je upraveno v části třetí, hlavě třetí, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kniha 
popisuje úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního. Výklad zdůrazňuje 
praktickou stránku řešení nových problémů dědického práva. V první části se věnuje nové úpravě 
dědického práva hmotného a přináší rovněž výklad svěřenského nástupnictví, náhradnictví či odkazu. 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

50 

Ve druhé části se věnuje právu procesnímu (popisuje řízení o pozůstalosti jako kontinuální proces od 
jeho zahájení, přes předběžná šetření, zjišťování dědiců, odkazovníků a majetku zůstavitele až po 
projednání pozůstalosti a jeho ukončení). Zvláštní kapitola je věnovaná obecné úpravě likvidace 
pozůstalosti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-266-3 (brož.) 
 
27957 
Jiřina Hásová a kolektiv 
Insolvenční zákon : komentář 
V Praze : C.H. Beck : C.H. Beck, 2014, xxi, 1482 s. 
Zák. č. 182/2006 Sb., upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku – 
konkurs, reorganizaci, oddlužení. Komentář nabízí výklad jednotlivých ustanovení zákona a umožňuje 
získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a 
jeho věřitelů, postavení insolvenčního správce a insolvenčního soudu. Zákonná úprava je doplněna 
textem a výkladem ke všem novelizacím. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena souvisejícími 
ustanoveními insolvenčního zákona, souvisejícími právními předpisy a odkazy na literaturu a 
judikaturu. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-555-8 (váz.) 
 
27960 
Jan Ondřej 
Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní 
Plzeň : Čeněk, 2014, 491 s. 
Učebnice zahrnuje tři oblasti práva. Mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, 
mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. 
Vymezené oblasti se od sebe odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou 
úzce propojeny. Učebnice poskytuje výklad základních pojmů a výklad vývoje ve sledovaných 
oblastech. Je koncepčně rozdělena do čtyř částí. V první jsou vymezeny definice a vzájemný vztah 
mezinárodního a vnitrostátního práva. Následují další části zaměřené na mezinárodní právo veřejné, 
soukromé, obchodní. Na příslušných místech je obsažena i úprava v rámci EU. - 5., rozš. vyd. - ISBN: 
978-80-7380-506-7 (brož.) 
 
27556VI 
Milan Hulmák a kol. 
Občanský zákoník : komentář. VI. Závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxv, 2046 s. 
Podrobný komentář § 2055-3014 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Komentována jsou 
relativní majetková práva (Hlava II a IV - závazky z právních jednání, závazky z deliktů a závazky       
z jiných právních důvodů). Text je doplněn odkazy na související ustanovení, předpisy, literaturu a 
judikaturu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-287-8 (váz.) 
 
27964 
Josef Bejček , Petr Hajn, Jarmila Pokorná a kolektiv 
Obchodní právo : obecná část, soutěžní právo 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxvii, 383 s. 
Učebnice reaguje na nový občanský zákoník, který mimo jiné obsáhl a sjednotil i úpravy obsažené 
dříve v obchodním zákoníku. Následují názvy kapitol. Pojem, předmět a systém obchodního práva. 
Ekonomická podstata obchodního práva. Hospodářské právo. Prameny českého obchodního práva a 
základní literatura. Podnikatel a podnikání. Podnikatel a podnikatelské oprávnění. Osoby a útvary, 
které nejsou podnikatelem. Obchodní závod. Podnikatelé a třetí osoby, jednání podnikatelů. Obchodní 
firma. Obchodní rejstřík a rejstříkové řízení. Účetní knihy, přehled účetnictví. Insolvence a podnikání. 
Právo proti nekalé soutěži. Existenční ochrana hospodářské soutěže. Součástí učebnice jsou i aktualizované 
odkazy na související literaturu a judikaturu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-547-3 (váz.) 
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27949 
Václav Stehlík ... et al. 
Unijní právo před českými soudy 
Praha : Leges, 2014, 304 s. 
Rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie. Koncepčně kniha 
pokrývá rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu. Hlavní pozornost je 
věnována zejména použití doktríny přímého a nepřímého účinku a řízení o předběžné otázce. Dále se 
kniha zaměřuje na rozhodovací činnost Ústavního soudu, jež se týká působení unijního práva v České 
republice a otázek vztahu mezi českým právem a právem unijním. Samostatná část se věnuje užití 
unijního soutěžního práva Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a následně soudy v rámci 
přezkumu jeho rozhodnutí. Kromě rozboru rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a 
judikatury soudů nabízí i obecnější kontext aplikace unijního soutěžního práva. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7502-040-6 (brož.) 
 
27946 
Petr Tröster, Pavel Knebl 
Zákon o kolektivním vyjednávání : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, vi, 146 s. 
Komentované znění zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších zákonů. 
Zákon se zabývá platností a účinností kolektivních smluv, postupem při jejich uzavírání, kolektivními 
spory, řízením před zprostředkovatelem nebo rozhodcem, pracovněprávními nároky, nároky ze 
sociálního zabezpečení atd. Součástí publikace je i velké množství příloh, které obsahují vzor 
podnikové kolektivní smlouvy, další související předpisy, vzory žádostí, oznámení aj. Právní stav 
legislativy je k 1.11.2014. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-644-0 (brož.) 

Statistika. Demografie. Sociologie 

27940 
Statistická ročenka České republiky 2014 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2014 
Praha : Český statistický úřad, 2014, 815 s. : il., grafy, mypy 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny 
mezinárodním srovnáním zemí EU 28 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů ČR. 
Údaje jsou rozčleněny do dále uvedených názvů kapitol. Vybrané ukazatele národního hospodářství. 
Území a podnebí. Životní prostředí. Obyvatelstvo. Národní účty. Finance. Měna a platební bilance. 
Ceny. Příjmy a výdaje domácností. Trh práce. Zahraniční obchod. Organizační struktura národního 
hospodářství. Zemědělství. Lesnictví. Průmysl. Energetika. Stavebnictví. Obchod, ubytování, 
stravování a cestovní ruch. Doprava, informační a komunikační činnosti. Tržní služby. Informační a 
komunikační technologie. Věda a výzkum. Vzdělávání. Zdravotnictví. Sociální zabezpečení. Kultura a 
sport. Soudnictví, kriminalita, nehody. Mezinárodní srovnání. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti 
a krajů. Předkládané údaje jsou platné k 31.8.2013. - 1. vyd. - Souběžný anglický text. - ISBN: 978-
80-250-2580-2 (váz.) 

Účetnictví 

27942 
Richard Farkaš 
Nová účtovná smernica Európskej únie 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, 164 s. 
Úvodní přehled dosud vydaných účetních směrnic v EU a jejich platnost. Změny v terminologii a 
věcné změny nové směrnice. Rozsah působnosti, vymezení pojmů (jsou uvedeny v anglickém a 
německém jazyce). Následuje výklad jednotlivých částí Směrnice 2013/34/EU o ročních účetních 
závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků,     
o změně směrnice EP a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. -        
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1. vyd. - Znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. - ISBN: 978-80-8168-059-5 
(brož.) 
 
27944 
Jiří Strouhal 
Slovník pojmů IFRS : aktuálně platné definice pojmů IFRS, překladový můstek z ČJ do AJ a 
zpět, vazby na jednotlivé IAS/IFRS 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 214 s. 
Slovník obsahuje  překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS) v češtině a angličtině. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, 
IAS) a interpretací (IFRIC, SIC), jakož i překladový můstek pojmů IFRS z češtiny do angličtiny a 
zpět, a to včetně uvedení vazeb na jednotlivé účetní standardy. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7478-545-0 (brož.) 
 
27600X 
kolektiv autorů 
Účetní závěrka podnikatelů 2014 
Praha : Svaz účetních, 2014, 72 s. : il. 
Vymezení právního rámce účetní závěrky podnikatelů 2014. Vybrané účetní problémy a oblasti           
v návaznosti na provedenou rekodifikaci soukromého práva. Proces inventarizace a jednotlivé 
uzávěrkové operace. Účetní závěrka. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném 
znění s vazbami na použitý účtový rozvrh. - ISBN: 978-80-87367-52-0 (brož.) 

Veřejná správa 

27948 
Michaela Poremská 
Veřejné zakázky : právní minimum při jejich zadávání : vývoj právní úpravy, zásadní změny, shrnutí 
Olomouc : ANAG, 2014, 143 s. 
Základní informace o zadávání veřejných zakázek. Publikace rozebírá zadávací řízení a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu podle zásad. Následují informace o dílčích tématech: významné 
veřejné zakázky, "dotované" zakázky, právní zásady, peněžní prostředky ve veřejném zadávání, 
opravné prostředky v řízení o zadávání veřejných zakázek, předcházející a současná občanskoprávní 
úprava, evropské směrnice, elektronizace veřejného investování v ČR aj. Závěr publikace nabízí tři 
praktická schémata pro zadávání zakázek a jedno pro elektronickou aukci. - ISBN: 978-80-7263-908-3 
(brož.) 
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