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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám březnové číslo dokumentačního bulletinu 
Finanční a ekonomické INFORMACE. Nabízí 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 
Daňové úniky a zdanění v severských zemích. Text přibližuje 
vybrané práce z poslední doby, které se snaží objasnit, proč 
severské země, kde jsou relativně vysoké daňové sazby, 
vykazují zároveň nižší míru daňových úniků. 

Z aktuálních zpráv stojí za pozornost připravovaný návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997  Sb., o státním 
podniku. Změna si klade za cíl zlepšit nakládání s majetkem 
podniků a uvést platnou právní úpravu do souladu s novými 
obecnými právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem 
a zákonem o obchodních korporacích. Nově by měly být 
definovány kompetence a postavení dozorčí rady. Navrhuje se 
posílení pravomocí rady, která bude oprávněna zakázat řediteli 
jeho jednání, je-li v rozporu s právními předpisy, zakládací 
listinou nebo statutem. Dále se předpokládá, že nová právní 
úprava by měla zamezit řediteli, jeho zástupcům a členům 
dozorčí rady v podnikání v oblasti činnosti podniku. Zákon by 
měl vstoupit v účinnost počátkem roku 2016. 

V souvislosti s bojem proti daňovým únikům platí v ČR od 
roku 2015 povinnost vyplnit přehled transakcí se spojenými 
osobami do nové přílohy přiznání k dani z příjmu. Tato 
povinnost se vztahuje na všechny daňové subjekty, které mají 
aktiva nad 40 mil. Kč, čistý obrat nad 80 mil. Kč nebo více než 
50 zaměstnanců. 

Rovněž bychom rádi upozornili na to, že Evropská komise 
předložila Radě návrh, aby opatření OSN upravující 
transparentnost investičních smluv v rámci řešení sporů mezi 
investorem a státem (ISDS), byla použitelná i pro Evropskou 
unii, a to i v případě stávajících dohod o investicích, které 
uzavírá EU jménem členských států. 

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

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY     
 
Publikováno na webu MF 
 
Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/ 
bankovnictvi/zakladni-informace/2015/studie-
dopadu-ucasti-ci-neucasti-cr-v-ba-20801 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 20. 2. 2015 –
 19. 3. 2015 se tentokrát věnuje tématu: 
 
Zákon o finančním řízení a kontrole 

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: 
 
27990/1055  
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení : velká 
novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové 
služby k 1. 1. 2015 : redakční uzávěrka 15. 12. 2014  
    
27990/1059  
Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : 
redakční uzávěrka 5. 1. 2015  
    
27990/1058  
Daň z přidané hodnoty 2015 : zásadní změny zákona 
o DPH od 1. 1. 2015, směrnice Rady EU o společném 
systému DPH, pokyny a sdělení MF a GFŘ : redakční 
uzávěrka k 5. 1. 2015  
    
27990/1056  
Daně z příjmů 2015 : zákon o daních z příjmů a zákon 
o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF, přehled 
smluv o zamezení dvojího zdanění : redakční 
uzávěrka 1. 1. 2015  
   
27990/1057  
Daňový řád. Daňové poradenství. Finanční správa : 
redakční uzávěrka 1. 1. 2015  
    
27990/1053  
Pracovněprávní předpisy. Zákon o zaměstnanosti. 
Úřady práce : odbory, ochrana zaměstnanců, inspekce 
práce : redakční uzávěrka 1. 1. 2015  
    

 
 
 
27990/1060
Spotřební daně 2015 : velká novela zákona          
o spotřebních daních. Líh, uhlíková paliva a maziva, 
energetické daně : redakční uzávěrka 5. 1. 2015
  
27990/1064
Účetnictví 2015. Kontrola : změny účetních 
standardů, změny vyhl. č. 410/2009 Sb., a      
č. 383/2005 Sb. : redakční uzávěrka 12. 1. 2015
  
27990/1063
Účetnictví podnikatelů. Audit : zákon, prováděcí 
vyhláška, standardy : redakční uzávěrka k 12. 1. 2015
  
27990/1062
Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 
2015 : syntetické účty ke směrné účtové osnově, 
provázanost účtové osnovy s rozvahou a 
výsledovkou
  
27990/1048
Zákon o státní službě : rejstřík : podle stavu        
k 1. 1. 2015
  
27990/1065
Zákoník práce 2015 : redakční uzávěrka 12. 10. 2015 
 
 
Uzavření Odborné knihovny MF po dobu 
revize 

Rádi bychom Vás upozornili, že v období 
20. 4. 2015 – 1. 5. 2015 bude Odborná knihovna MF 
uzavřena z důvodu probíhající revize knihovního 
fondu. Po tuto dobu nelze půjčovat žádné 
dokumenty. 
 
Některé služby z oblasti informační podpory 
poskytované oddělením 3001 – Vzdělávání a 
informační podpora zůstanou i v tomto období 
zachované, zejména zasílání pravidelných 
monitoringů a tvorba jednorázových rešerší pro 
pracovní potřeby zaměstnanců. 
 
V případě dalších urgentních požadavků po dobu 
uzavření knihovny se lze obrátit na její 
zaměstnance e-mailem: knihovna@mfcr.cz, nebo 
telefonicky: 257 042 588. 
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Téma měsíce: Daňové úniky a zdanění v severských zemích  

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

 

Jako téma tohoto měsíce byla zvolena specifika zdanění v severských zemích v souvislosti s daňovými 
úniky. V severských zemích1 jsou nastaveny relativně vysoké daňové sazby, zároveň v nich ale dochází 
oproti jiným zemím k nižší míře daňových úniků. V tomto článku bude představeno několik vybraných 
prací, které se zabývají zdaněním v severských zemích i příčinami nižší míry daňových úniků a které 
porovnávají specifika skandinávských daňových systémů s daňovými systémy jiných zemí.  

Prvotním podnětem pro výběr tohoto tématu byl článek How Can Scandinavians Tax So Much? 2 
Henrika Jacobsena Klevena. Jak napovídá název práce, autor se snaží zjistit, jak je možné, že mají 
skandinávské státy (Dánsko, Švédsko a Norsko) oproti jiným státům poměrně vysoké daňové sazby 
a zároveň v nich dochází v menší míře k daňovým únikům a vyhýbání se dani. Kleven dochází 
k závěru, že příčin nižší míry daňových úniků ve skandinávských zemích je pravděpodobně více: 
systém výkaznictví je založený na vykazování daňových informací třetí stranou, daňové úřady mohou 
získávat informace o transakcích mezi poplatníkem daně a jinými subjekty (např. o transakcích 
provedených kreditní kartou, půjčkách, aj.). Dalším důvodem, který relativně nízkou míru daňových 
úniků může vysvětlovat, je široká daňová základna, která ztěžuje vyhýbání se dani, i systém 
poskytování veřejných statků a podpor, které zvyšují nabídku práce (ve školství, dopravě i v oblasti 
péče o děti). Roli však zřejmě také hrají kulturní i jiná specifika skandinávských zemí. 

Henrik Jacobsen Kleven se tématem daňových úniků v severských zemích (konkrétně v Dánsku) 
zabýval spolu s dalšími autory již dříve. V práci Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from 
Randomized Tax audit Experiment in Denmark3 Kleven s kolegy zkoumal faktory, které vedou 
k ochotě přiznat příjem (tj. faktory, které snižují daňové úniky). Ve spolupráci s dánským daňovým 
úřadem SKAT byl proveden experiment: autoři vybrali vzorek 40 000 osob, které podaly daňové 
přiznání, a určili, že polovina z nich bude auditována (druhá polovina úmyslně auditována nebyla). 
Následující rok proběhla druhá fáze experimentu. Náhodným účastníkům z obou skupin byly 
rozeslány dopisy předem ohlašující plánovaný audit, přičemž obsah dopisu se mohl odlišovat: třetině 
účastníků bylo oznámeno, že audit proběhne s jistotou, druhá třetina účastníků se dozvěděla, že bude 
auditována pouze polovina z jejich skupiny a zbývající třetina neobdržela žádný dopis. Autoři došli 
k několika závěrům: u osob, jejichž příjem byl vykazován třetí stranou, byla míra daňových úniků 
velmi nízká (0, 3 %). U osob, které podávají daňové přiznání samy, činila míra daňových úniků 37 %. 
Vzhledem k tomu, že většina příjmů v Dánsku je vykazována třetí stranou, je celková míra daňových 
úniků také nízká. Na míru vykazování měla významný vliv předchozí zkušenost s auditem, zaslaný 
dopis i jeho obsah (pravděpodobnost auditu vyjádřená v dopise).  

Podobným tématem se zabývají Per Engström a Bertil Holmlund ve studii Tax Evasion and Self-
employment in a High Tax Country: Evidence from Sweden4. Autoři konkrétně zkoumají míru 
daňových úniků u osob samostatně výdělečně činných ve Švédsku. Vycházejí z předpokladu, že osoby 
samostatně výdělečně činné mají více příležitostí nevykazovat pravdivě výši svých příjmů ve srovnání 
se zaměstnanci. Autoři provedli výzkum, při kterém porovnávali výši příjmů a spotřebu potravin 
a došli k závěru, že domácnosti, ve kterých je alespoň jedna osoba samostatně výdělečně činná, 
                                                      
1 V tomto článku se pod označením „severské země" rozumí Dánsko, Finsko, Norsko, Island a Švédsko. U 
citovaných prací bude specifikováno, jakých států konkrétně se daný článek týká. 
2 KLEVEN, Henrik Jacobsen. How Can Scandinavians Tax So Much? Journal of Economic Perspectives. 2014, 
28(4), 77-98. ISSN 0895-3309. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.4.77 
3 KLEVEN, Henrik Jacobsen, et al. Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Randomized Tax Audit 
Experiment in Denmark. Econometrica. 2011, 79(3), 651-692. Dostupné také z: 
http://dx.doi.org/10.3386/w15769 
4 ENGSTRÖM, Per a HOLMLUND, Bertil. Tax Evasion and Self-employment in a High Tax country: Evidence 
from Sweden. Applied Economics. 2009, 41(19), 2419-2430. Dostupné také z: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:110993/FULLTEXT01.pdf 
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vykazují o přibližně 30 % nižší příjmy, než by měly. Míra daňových úniků dále podle autorů souvisí 
s právní formou podnikání (je častější u podniků nezapsaných v obchodním rejstříku).  

Porovnáním skandinávských daňových systémů a daňových systémů v Severní Americe se zabývá 
v článku A regional contrast in tax system: Scandinavia and North America5 Jack W. Osman. 
Osman srovnává konkrétně velikost daňového zatížení, historický vývoj daňového břemene, zdanění 
podle předmětů daně i způsob výběru daní. Vybranými zeměmi jsou Dánsko, Finsko, Island, Norsko, 
Švédsko, Kanada, Mexiko a USA. Osman potvrzuje, že daňové zatížení je skutečně vyšší v severských 
zemích než v Severní Americe. Severské země mají na rozdíl od USA a Kanady vyšší spotřební daně 
a naopak nižší daně z nemovitostí. Skandinávský daňový systém je také více centralizovaný. 
Z vybraných zemí se však nejvíce lišilo Mexiko, které v době zpracování studie (2006) nemělo 
například zavedené daně z příjmu. 

Z netradičního pohledu zkoumají problematiku zdanění a daňových úniků Vesa Kanniainen a Jenni 
Pääkkönen. V práci Do the catholic and protestant countries differ by their tax morale?6 řeší mimo 
jiné, zda daňová morálka a daňové úniky souvisejí s náboženstvím, respektive zda se liší úroveň 
daňové morálky v protestantských zemích (sever Evropy) a v zemích katolických (jižní Evropa). 
Ačkoli podle autorů existuje vztah mezi daňovou morálkou a stínovou ekonomikou, hypotézu, že se 
daňová morálka liší v protestantských a katolických zemích, se nakonec potvrdit nepodařilo.  

Vlivem konkrétního opatření - veřejného zpřístupňování daňových informací - na dodržování daňové 
legislativy (tax compliance) se zabývá Ken Davos v článku The Deterrent impact of public 
disclosure: an Australia/Norway comparison7. Zveřejňování daňových informací by mělo fungovat 
jako prevence daňových úniků. Jak uvádí autor, různé státy zaujímají v oblasti zpřístupňování 
informací různé postoje. Autor porovnává dva extrémy – Norsko, kde jsou nyní informace o všech 
daňových poplatnících volně přístupné na internetu, a Austrálii, která daňové informace o fyzických 
osobách nezveřejňuje vůbec. Až donedávna nebyly v Austrálii zveřejňovány ani daňové informace 
o firmách, to se ale změnilo v roce 2013. V červenci 2013 vstoupila v platnost novela daňových 
zákonů (Tax Laws Amendment Bill), na základě které jsou zveřejňovány informace z daňových 
přiznání podniků, jejichž roční příjmy překračují 100 milionů australských dolarů. Ve srovnání 
s Austrálií má v Norsku zpřístupňování daňových informací poměrně dlouhou tradici. Norové mají 
přístup k daňovým informacím už od počátku 20. století. Nejprve přístup zprostředkovávaly daňové 
úřady, v některých regionech se dokonce prodávaly kopie daňových přiznání, přičemž vybrané peníze 
směřovaly k podpoře místních sdružení (např. sportovních). V roce 2001 došlo k elektronizaci. 
V současné době tedy může kdokoli s přístupem na internet získat informace o zdanitelném příjmu 
a daních o jakémkoli norském daňovém poplatníkovi. Tento přístup má však i nevýhody: podle autora 
hrozí využívání zveřejněných informací k trestné činnosti a není také zcela jisté, zda má veřejné 
zpřístupňování opravdu vliv na dodržování daňových předpisů. V Norsku již proto byly diskutovány 
různé úpravy stávajícího přístupu (např. elektronické upozornění poplatníka v případě, že někdo 
prohlížel jeho údaje).  

Jak ukazují použité zdroje, je obtížné určit jednoznačný důvod, proč je v severských zemích i přes 
vysoké daně nízká míra daňových úniků. V článku bylo nicméně ukázáno několik faktorů, které 
mohou hrát roli: od systému reportování přes kulturní faktory až k elektronickému publikování 
daňových informací. Severské země si však vedou dobře i v jiných ohledech: jsou také považovány za 
nejméně zkorumpované země na světě (v žebříčku vnímání korupce ve veřejném sektoru 
Transparency International se umisťují v první pětce, přičemž Česká republika byla naposledy na 
57. místě)8. Nezbývá tedy, než se ve zmíněných oblastech severskými zeměmi inspirovat. 

                                                      
5 OSMAN, Jack W. A regional contrast in tax systems: Scandinavia and North America. The Annals of Regional 
Science. 2007, 41(1), 1-12. ISSN 0570-1864. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
6 KANNIAINEN, Vesa a PÄÄKKÖNEN, Jenni. Do the catholic and protestant countries differ by their tax 
morale? Empirica. 2010, 37(3), 271-290. ISSN 0340-8744. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
7 DEVOS, Ken. The deterrent impact of public disclosure: an Australia/Norway comparison. Global Conference 
on Business & Finance Proceedings. 2014, 9(2), 175-184. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
8 BŘEŠŤAN, RObert. Proč se na severu nekrade. Ekonom [online]. 12. 11. 2014 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: 
http://ekonom.ihned.cz/c1-63102820-proc-se-na-severu-nekrade 
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Daně 

An offer they could refuse : corporate-tax reform in America 
Nabídka, která se dá odmítnout : reforma korporačních daní v Americe 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8924, p. 62 
V rámci nového návrhu rozpočtu prosazuje americký prezident Obama zavedení jednorázové daně ve 
výši 14 % ze zisků, které americké firmy drží na zahraničních účtech, a současně pravidelné daně         
z budoucích zahraničních zisků ve výši 19 %. Odhaduje se, že nezdaněný zisk velkých amerických 
korporací dosahuje až 2 bil. USD. I přes shodu v tom, že americký daňový systém potřebuje reformu, 
nelze očekávat, že Obamův návrh v republikánském Kongresu projde. 
 
Jaap W. Bellingwout 
Blueprint for a new common corporate tax base 
Plán nové společné základny korporační daně 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 1, p. 3-11 
Vzhledem k nedostatkům systémů zdanění právnických osob v západních zemích zahájila OECD 
iniciativu týkající se eroze daňové základny a přesunu zisku. Také Evropská komise schválila opatření 
k boji proti agresivnímu daňovému plánování. Autor přináší rozdílný pohled na tuto problematiku 
zkoumáním alternativních konceptů harmonizované daňové základny se zaměřením na běžné zisky a 
centralizované zdanění zbytkového zisku v Evropské unii. - Pozn. 
 
Jan Zápal 
Consumption tax incidence : evidence from natural experiment in the Czech Republic 
Dopad spotřebních daní : studie přirozeného experimentu v České republice 
Acta VŠFS, Vol. 8, (2014) No. 2, p. 149-166 
Empirická studie odhadu daňové incidence změny sazby DPH na základě dat z přirozeného 
experimentu, který proběhl v ČR v roce 2004. Tehdy došlo nejen ke změně sazeb DPH u celé řady 
zboží a služeb, ale také k úpravám klasifikace základní a snížené sazby daně a některé služby a zboží 
nepodléhaly žádným změnám. Díky tomu bylo možné použít metodu rozdílu v rozdílech a odhadnout 
tak, v jaké míře je zdanění přenášeno na spotřebitele. Autor seznamuje s použitou metodologií a daty    
i s výsledky odhadů a uvádí, že zboží a služby, u nichž došlo ke snížení sazby DPH z 22% na 19%, 
nevykazují žádné změny v koncových cenách. Oproti tomu zboží a služby, u kterých došlo k navýšení 
sazby DPH z 5% na 19%, vykazují trvalé zvýšení cen až o 6%. To naznačuje, že vyšší zdanění je 
alespoň částečně přeneseno na spotřebitele. - Pozn. 
 
David Tramba 
Česko - daňový ráj? : vláda to pohřbila 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 5, s. 20-22 
Autor příspěvku upozorňuje na změnu zákona o daních z příjmů z konce r. 2014, která zrušila výhodu 
osvobození přijatých dividend a zisků z podnikání od srážkové daně. Dovozuje, že toto opatření 
negativně zasáhne investiční atraktivitu ČR a investoři budou motivováni k vyvádění zisku a vytváření 
holdingových struktur v zahraničí. -- Viz také následující příspěvek na s. 22-23, který se věnuje odlivu 
dividend a vnitropodnikových půjček z ČR. -- Tématem odlivu kapitálu z ČR se zabývá také příspěvek 
v čas. Euro č. 5/2015 (2.2.2015), s. 54. 
 
Martin Děrgel 
Daňová omezení "paušálistů" 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 2, s. 18-25 
Daňové přiznání fyzických osob (podnikatelů, pronajímatelů), jednotlivě k možnosti uplatnění 
daňových výdajů po zpřísnění (citovaných) předpisů od roku 2013 a 2015. Uvedeny jsou způsoby 
uplatnění výdajů i nejvýznamnější omezení výdajových paušálů: 1) nepřípustnost kombinace 
paušálních a skutečných výdajů, 2) zpřísnění u slev na dani na manžela a děti či 3) paušálních výdajů 
u společných příjmů. Připojené příklady zahrnují i alternativní postupy v případě sdružení mezi 
manžely (podnikající v hostinské činnosti). 
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Otakar Machala 
Daňová podpora výchovy dětí 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 2, s. 26-31 
Mezi nefinanční cíle daňových zákonů patří podpora porodnosti, podpora rodičů vyživujících děti a 
nově podpora sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí. Zmapovány jsou druhy 
této podpory, stanovená pravidla i praktické uplatnění u daňových poplatníků ve zdaňovacím období 
roku 2015 (s přesahem do roku 2014). Daňové zvýhodnění na děti, výše daňového zvýhodnění, 
daňový bonus, možnosti optimalizace, kombinace daňového zvýhodnění a paušálních výdajů, daňové 
zvýhodnění u zaměstnanců, postup u nerezidenta, sleva na umístění dítěte do dětské skupiny či jiného 
zařízení pro děti předškolního věku atd. 
 
Jiří Fojtík ; [rozhovor vedla] Lucie Peláková 
Daňové kontroly míří do rizikových firem 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 32 (16.2.2015), samostatná příl. Podnikání s. 6-7 
Rozhovor s ředitelem sekce metodiky a výkonu daní GFŘ na téma daňových kontrol. Upozorňuje na 
zaměření finanční správy na cílené daňové kontroly předem vytipovaných společností; na potírání 
daňových úniků u DPH, které vznikají u tzv. karuselových podvodů; vyjadřuje se k průběhu kontrol, 
pravomocem úředníků a právům kontrolovaného subjektu; k objemu doměřené daně a k akci Pomoc Praze. 
 
Federica Pitrone 
Defining "environmental taxes": input from the Court of Justice of the European Union 
Definování "ekologických daní": příspěvek Soudního dvora Evropské unie 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) No. 1, p. 58-62 
Autorka navrhuje nový způsob definování pojmu "ekologické daně", přičemž přihlíží k nedávnému 
rozsudku Soudního dvora EU. - Pozn. 
 
Christoph Wäger 
Der Kampf gegen Steuerhinterziehung : Anmerkungen zur Steuerpflicht innergemeinschaftlicher 
Lieferungen, bei denen der Unternehmer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 
Boj s daňovým únikem : poznámky k daňové povinnosti u dodávek uvnitř Společenství, u nichž 
podnikatel nemá oprávnění provést srážku daně na vstupu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 3, S. 81-99 
Problematikou daňového úniku z titulu DPH se zákonodárci EU cca 20 let nezabývali a omezovali se 
spíše na rozšiřování práv členských zemí k prevenci a tlumení modelových podvodů v jednotlivých 
odvětvích. Nedávno zveřejněným rozsudkem ESD k případu Italmoda však významně rozšiřuje svou 
judikaturu ke srážkám DPH na vstupu i osvobození od daně. I s ohledem na dotyčný rozsudek autor 
rozebírá téma podvodných řetězových obchodů a zaměřuje se na různé podoby a zásady výkladu 
unijního a národního (německého) práva, současně mj. připomíná předpisy upravující srážku daně na 
vstupu/daňový únik na úrovni EU a v Německu. - Pozn. 
 
Johannes W. Buse 
Die Selbstanzeige ab dem 01.01.2015 
Dodatečné daňové přiznání od 1. 1. 2015 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 2, S. 89-94 
Boj s daňovými úniky v Německu, dodatečné daňové přiznání k nepřiznaným/zatajeným černým 
penězům. Zpřísněná pravidla a podmínky tzv. osvobozujícího sebeudání, trestný čin daňového úniku a 
vymezení druhu daně, časové rozmezí k nápravě daňového deliktu a otázka promlčení, blokace 
beztrestnosti, zavedení trestního řízení, výše daňové škody a trestní klasifikace, odstupňované sankce 
k daňovým "doplatkům", účinnost sebeudání, lhůty v případě kapitálových výnosů ze zemí 
nezúčastněných ve výměně informací. Daň ze mzdy, daň z přidané hodnoty. - Pozn. 
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Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich 
Dopady reformy přímých daní k roku 2015 : vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 6, s. 749-768 
Článek představuje praktické využití nového modelu TAXBEN k detailnímu empirickému vyhodnocení 
daňových změn. Seznamuje s odhady hlavních dopadů koncepční daňové reformy účinné v ČR od 
1.1.2015 na úrovni daňových poplatníků a domácností. Ukazuje, že hlavní přidaná hodnota modelu 
TAXBEN spočívá ve vyhodnocení reforem na reprezentativním souboru jednotlivců a domácností, 
díky čemuž dokáže poskytnout obraz o rozdělení dopadů v populaci skutečných daňových poplatníků. 
Autoři hodnotí vliv reformy na širokou škálu ukazatelů daňového systému: absolutní výši daní, 
průměrné a efektivní mezní daňové sazby i na rozpočet, samostatně pro skupiny zaměstnanců a 
živnostníků (OSVČ). Na závěr pak diskutují implikaci výsledků pro daňovou politiku ČR. - Pozn. 
 
Swen O. Bäuml 
Eckpunkte für eine verfassungskonforme Ausgestaltung des Erbschaftsteuerrechts im 
bestehenden System 
Hlavní body k ústavně konformnímu nastavení práva daně dědické v současném systému 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 2, S. 73-76 
Dosavadní předpisy, které upravují úlevy pro dědění podnikového majetku v Německu, sice prohlásil 
Spolkový ústavní soud za neústavní, prozatím ale platí (s určitými výhradami). Rozsudkem byl 
legislativcům stanoven termín pro nové předpisy k 30. 6. 2016, poté by ale v případě neshody mohlo 
hrozit i zrušení daně dědické a "rakouské poměry". Autor popisuje hlavní aspekty zdůvodnění 
rozsudku a seznamuje s dvoustupňovým modelem pro velké podniky. - Pozn. 
 
Jörg Stalleiken 
Entscheidung des BVerfG zur ErbSt : Inhalt des Urteils und Folgen für die 
Unternehmensnachfolgepraxis 
Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu k dani dědické : obsah rozsudku a důsledky pro praxi 
podnikové posloupnosti 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 1-2, S. 18-22 
Rozbor soudního rozsudku věnovaného přípustnosti či oprávněnosti doposud platného zvýhodnění      
u daně dědické/darovací v případě podnikového následnictví - z hlediska ústavy. Dopady oceňování a 
rozlišování malých/středních a velkých podniků na praxi podnikové posloupnosti a na daňovou 
povinnost. - Pozn. 
 
By Henrik Jacobsen Kleven and Esben Anton Schultz 
Estimating taxable income responses using Danish tax reforms 
Odhad změn zdanitelného příjmu na základě případu dánských daňových reforem 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6, (2014) No. 4, p. 271-301 
Autoři se snaží na údajích z Dánska identifikovat, jak se změní zdanitelný příjem při provedení daňové 
reformy. V Dánsku je rozdělení příjmů na rozdíl od jiných severských zemí a USA dlouhodobě 
poměrně stabilní, což spolu s povahou daňových reforem zabraňuje zkreslení. Závěry studie (včetně 
výpočtu elasticity zdanitelných příjmů) jsou prezentovány ve čtvrté části článku. - Pozn. 
 
Follow the money : tackling tax evasion 
Sleduj peníze : řešení daňových úniků 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8924, p. 51-52 
Rozbor kroků, které jednotlivé vyspělé země podnikají k dosažení daňové transparentnosti a zabránění 
daňovým únikům. Americký zákon FATCA, směrnice EU o daních z úspor, společný standard OECD 
pro vykazování (CRS), vyšetřování v Německu, Španělsku a Itálii. Boj s daňovými úniky v rozvíjejících se 
ekonomikách (Čína, Indie, Argentina, Rusko aj.). -- Viz i článek Mission unaccomplished: the tax 
assault on the Swiss na s. 52. 
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By Shanjun Li, Joshua Linn and Erich Muehlegger 
Gasoline taxes and consumer behavior 
Daně z benzínu a spotřebitelské chování 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 6 (2014), No. 4, p. 302-342 
V článku je zkoumána reakce spotřebitelů na zvýšení daně z benzínu v USA. Konkrétně jsou 
zjišťovány změny spotřeby benzínu v krátkém období, vzdálenost ujetá vozidlem a vliv zvýšení daně 
na výběr vozidla. Aby bylo možné určit přímý vliv zvýšení daně, rozdělují autoři cenu benzínu na 
cenu bez daně a daň. Docházejí k závěru, že změny ve zdanění benzínu jsou spojené s většími 
změnami spotřeby benzínu a mají větší vliv na výběr vozidla při porovnání s případy, kdy dojde          
k odpovídající změně ceny zahrnující daň. Změny ceny z důvodu zvýšení daní považují spotřebitelé za 
trvalejší (dlouhodobější). - Pozn. 
 
Martin Robisch 
Gibt es ein steuerpflichtiges Verbringen? 
Existuje vstup s daňovou povinností? 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 2, S. 53-56 
Čistě logistické přesuny předmětů uvnitř EU se od vytvoření jednotného vnitřního trhu v roce 1993 za 
určitých okolností deklarují jako vstup v rámci Společenství. To vyžaduje, aby se dotyčný podnikatel 
v cílové zemi zaregistroval k DPH a k této dani tam podával hlášení. Vzhledem k tomu, že takový 
postup je dost nákladný a někdy jsou i přepravní scénáře podnikatelem nesprávně vyhodnoceny, bývají 
vstupy přehlíženy či ignorovány. Příspěvek řeší otázku příp. daňové povinnosti u vstupů v Německu a 
tedy i konečného daňového zatížení DPH resp. daní z obratu. Praxe ukazuje, že ne všechny fyzické 
vstupy předmětů podléhají povinnosti ohlašování, uvedeny jsou konkrétní případy. Komentována je 
rovněž aktuální judikatura Spolkového finančního dvora k nedeklarovaným vstupům. - Pozn. 
 
Roland Felkai 
Government presses ahead with controversial sectoral taxation policy through the introduction 
of an advertisement tax 
Vláda pokračuje v kontroverzní odvětvové daňové politice zavedením daně z reklamy 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 1, p. 37-39 
Příspěvek se zabývá novou daní z reklamy, která byla v Maďarsku zavedena k 15. srpnu 2014 jako 
součást vládního plánu zdanit určitá odvětví. Nová daň vyvolala vlnu kritiky, a to i ze strany Soudního 
dvora EU. Odvětvové daně jsou kritizovány za deformaci normálních obchodních podmínek a za to, 
že větší část výsledného daňového břemene nesou zahraniční společnosti. 
 
Axel Schrinner 
Hamburgs Erben zahlen am meisten 
V Hamburku platí dědicové nejvíce 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 23 (3.2.2015), S. 10 
Význam daně dědické v Německu je hodnocen z hlediska výtěžnosti daňových příjmů a také coby 
nástroj sociálního státu. Daň dědická se vybírá na úrovni zemí (dle posledního bydliště zůstavitele), 
odborníci navrhují její převod do kompetence státu. Autor zmiňuje, že po reformě daně dědické v roce 
2009 je patrný značný nárůst převodu majetku formou darování, výnos daně darovací objemu 
darovaného majetku neodpovídá a má klesající tendenci. V tabulce je uveden přehled celkových 
daňových příjmů z titulu daně dědické v jednotlivých spolkových zemích a příjem na obyvatele. 
 
Gabriela Ivanco a Anna Klímová 
Jak na daně za rok 2014 : přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 8, s. 31-62 (mimořádná příloha) 
Podrobný návod, jak postupovat při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2014. V první části jsou shrnuty obecné informace týkající se daňového přiznání - kdo a za jakých 
okolností podává, termíny pro podání, papírová a elektronická forma podání, aplikace Elektronická 
podání pro finanční správu, příslušnost k územnímu pracovišti finančního úřadu, lhůty pro platbu 
daně, nezdaňované příjmy a další odvody. Druhá část formou praktického průvodce seznamuje s tím, 
jak vyplnit daňový formulář, a pomáhá při orientaci mezi jednotlivými druhy zdaňovaných příjmů (ze 
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zaměstnání, z podnikání, kapitálové příjmy, z pronájmu, ostatní příjmy). Dále se věnuje nezdanitelné 
části základu daně, odčitatelným položkám, výpočtu daně, slevám a daňovým zvýhodněním, zápočtu 
zahraniční daně a placení daně. 
 
Martin Děrgel 
Koordinační výbor k naturální mzdě 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 2, s. 2-9 
Vyjádření Koordinačních výborů ke zdaňování mzdy poskytované v naturální formě. Rozdíl mezi 
naturální mzdou a zaměstnaneckým benefitem a jejich daňová úprava. Postup v případech, kdy je část 
mzdy vyplácena v penězích a část v naturální formě. Příklady, test na procvičení. 
 
Jan Januš 
Krácení daní končí i zrušením celé firmy 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 8, s. 78-79 
Článek upozorňuje na skutečnost, že stát zpřísňuje postihy firem za daňové delikty a stále častěji se 
přitom dovozuje i jejich trestní odpovědnost. Věnuje se deliktům spočívajícím v krácení daně nebo 
neodvedení daně, rozebírá možnost vyvinění se doplacením daně a potenciální trestní postihy tohoto 
deliktního chování. 
 
Ivan Macháček 
Manžel a registrovaný partner z hlediska daně z příjmů 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 2, s. 15-17 
V úvodu autor seznamuje s úpravou svazku manželství a partnerství v občanském zákoníku, na což 
navazuje shrnutím ke konkrétním daňovým skutečnostem z hlediska zákona o daních z příjmů             
v případě: uplatnění slevy na manželku/partnera, rozdělování příjmů a výdajů mezi poplatníka a s ním 
spolupracující osoby (manželka/partner). Příklady. 
 
N.Je. Barbašova, G.V. Kurljandskaja 
Nalog s prodaž: za i protiv 
Daň z prodeje: pro a proti 
Finansy, Sv. 2014, No. 9, s. 31-34 
Kanadské zkušenosti se současným uplatňováním DPH a daně z prodeje, rovnoměrnost rozdělení daňové 
základny u daně z prodeje, zdokonalování daně z prodeje v Rusku a její přínos pro regionální rozpočty. 
 
Odvody za hazard se mají od roku 2016 zvýšit 
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 1, s. 12 
Shrnutí k novému zákonu o hazardních hrách, který má být účinný od 1. 1. 2016. Změny sazeb. Plán 
navýšit příjmy obcí v rámci RUD (z odvodů za hazard). 
 
Frank M. Drost 
Opposition fordert Sonderermittler 
Opozice požaduje zvláštního vyšetřovatele 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 10 (15.1.2015), S. 29 
Tzv. model cum-ex ochudil německou státní pokladnu o cca 12 miliard eur, iniciativa politické 
opozice proto trvá na prověření dlouhé životnosti této únikové daňové skuliny. Problém cum-ex coby 
škodlivá daňová praktika je znám od roku 2002, ale teprve v roce 2012 byl vydán patřičný předpis       
k důkazní povinnosti. Princip obchodů cum-ex umožňoval opakovanou náhradu daně z kapitálových 
výnosů a dle názoru opozice změnil funkci finančních úřadů ve sběrny peněz pro milionáře - což je 
důvodem požadavku adresného zjištění institucí a osob, které jsou za desetiletý odklad tak závažného 
řešení zodpovědné. 
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Axel Schrinner 
Problemfall Grundsteuer 
Problémový případ daně z pozemku 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 13 (20.1.2015), S. 12 
V rámci plánované reformy pozemkové daně v Německu z důvodu protiústavnosti se vedou diskuze    
o třech variantách oceňování. Každý z diskutovaných modelů (ekvivalenční, kombinační a tržní 
hodnoty) je stručně charakterizován, uvedeny jsou i výsledky studie k dopadům na občany a fiskál. 
Nově oceněno by mělo být 32,5 milionu pozemků, což předpokládá lhůtu cca 5 let od okamžiku, kdy 
bude rozhodnuto o nových oceňovacích předpisech. 
 
Karel Brychta, Pavel Svirák 
Příjmy ze závislé činnosti ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou 
Daně a finance, Sv. 2014, č. 4, s. 9-18 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR (SZDZ); příspěvek věnovaný výsledkům provedené 
komparace SZDZ uzavřených Českou republikou ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti (a metodice 
zpracování). Základní pravidla pro mezinárodní zdaňování příjmů ze závislé činnosti dle modelových 
smluv OECD a OSN. Kritéria daňového rezidentství u fyzických osob, právo státu zdroje zdanit 
příjem. Metoda zamezení dvojího zdanění pro příjmy ze zaměstnání. Mezinárodní zdaňování příjmů 
ze závislé činnosti v kontextu s vyloučením dvojího zdanění příjmů ze zahraničí (§ 38f ZDP). 
Výhledové zaměření budoucího výzkumu mezinárodního zdaňování příjmů ze závislé činnosti. - Pozn. 
 
Jürgen Flauger, Volker Votsmeier 
Schlappe für Atomkonzerne 
Neúspěch pro atomové koncerny 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 24 (4.2.2015), S. 16 
Výběr daně z palivových článků v Německu byl stanoven na období let 2011 - 2016 a tamější atomoví 
velikáni se opakovaně u mnoha finančních soudů snaží platnost daně zvrátit (i když je hodnocena jako 
konformní se směrnicemi EU). Příspěvek se dotýká i otázky kompetencí soudů k posuzování daně       
z důvodu zpochybněné kvalifikace - jeden z odborníků tvrdí, že uvedená daň není spotřební daní, která 
plně spadá do kompetence zákonodárství státu. Koncerny Eon, RWE a EnBW zatím na dani uhradily 
4,63 mld. eur. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 2, s. 18-22 
Důvody uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění (vyloučení nežádoucího dvojího zdanění, 
vyloučení daňových úniků, zabránění diskriminace, jistota v rozsahu zdanění příjmů ve druhém státě, 
objektivní rozdělení daňových výnosů). Daňové rezidentství podle zákona o daních z příjmů a podle 
mezinárodních smluv. Kritéria pro posouzení daňového rezidentství. Příklady, test na procvičení. 
 
Still kicking : financial-transaction taxes 
Ještě se mají k světu : daně z finančních transakcí 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8923, p. 57-58 
V článku se stručně rekapituluje dosavadní diskuse kolem zavedení daně z finančních transakcí v EU a 
také zkušenosti zemí, které tuto daň již uplatňují. V prosinci 2014 jednání o dani zkrachovala a zdálo 
se, že projekt definitivně končí, ale náhlá změna postoje Francie ideu zavedení daně znovu oživila. 
 
Mário Marques and Carlos Pinho 
Tax-treaty effects on foreign investment : evidence from European multinationals 
Následky daňových smluv pro zahraniční investice : dle údajů o evropských nadnárodních 
společnostech 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 4, p. 527-555 
Empirická analýza vlivu bilaterálních daňových smluv na rozhodnutí o umístění investic. Autoři 
nejprve charakterizují daňová opatření bilaterálních daňových smluv ve 37 evropských státech (dle 
stavu v r. 2009), zaměřují se na snižování srážkové daně při vyplácení dividend a na odstranění 
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mezinárodního dvojího zdanění. (ČR je ve vzorku jmenována jako jediná země, která přijala systém 
srážek na dividendy repatriované mateřskou společností se sídlem v zemi, se kterou nemá ČR 
uzavřenu daňovou smlouvu). Dále seznamují s analyzovanými daty (vycházejí z údajů o nových 
dceřiných společnostech vzniklých v evropských státech za období 2000-2009) a panelovou metodou 
výzkumu. Následně diskutují zjištění, z nichž vyplývá, že daňové smlouvy příznivě a výrazně 
ovlivňují počet zahraničních dceřiných společností vzniklých ve sledovaném období. 
 
Clara Maria Grassi 
Taxation of cross-border supplementary pensions : still an obstacle to the free movement of workers 
in the European Union? 
Zdanění zahraničních doplňkových penzí : stále překážkou volného pohybu pracovníků                
v Evropské unii? 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 1, p. 19-26 
Autorka se zaměřuje na otázku zdanění zahraničních doplňkových penzí ve vztahu k článku 45 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Rozebírá současnou právní úpravu a co je třeba udělat (pokud vůbec něco) 
k zajištění toho, aby zdanění zahraničních důchodů nebylo překážkou volného pohybu pracovníků       
v Evropské unii. - Pozn. 
 
Kristina Kabourková, Radka Vaníčková 
Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti     
u zaměstnanců v České republice 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 4, s. 128-133 
Příspěvek poukazuje na změny při výpočtech mezd způsobené změnami v oblastech daně z příjmů 
fyzických osob, důchodového a sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění s využitím metod sběru 
dat, interpretace a komparace výsledků prostřednictvím modelových případů. Tyto příklady pokrývají 
období 2007-2014, v r. 2008 dochází k zásadním změnám ve výpočtech zavedením tzv. "superhrubé 
mzdy". Autorky dokumentují, že postupy při výpočtu odvodů a daní z mezd jsou takřka permanentně 
měněny, což dle jejich názoru nepřispívá k pocitu stability jak u zaměstnanců, tak u zaměstnavatelů. 
 
André Decoster and Peter Haan 
Welfare effects of a shift of joint to individual taxation in the German personal income tax 
Sociální dopady přechodu od společného zdanění manželů k individuálnímu zdanění v oblasti 
příjmů fyzické osoby v Německu 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 4, p. 599-624 
Studie empiricky vyvozuje sociální a majetkové dopady posunu od společného zdanění s plným 
příjmovým splittingem ke zdanění jednotlivců v případě domácností manželských párů v Německu. 
Prostřednictvím statického strukturálního modelu nabídky práce jsou také odvozovány možné dopady 
tohoto posunu ve zdanění na nabídku práce. Zjištění ve shodě s předchozími studiemi situace v Německu 
ukazují, že přechod od režimu společného zdanění manželů k režimu individuálního zdanění příjmu 
může výrazně zvýšit nabídku práce vdaných žen a zvětšit čistý příjem domácnosti. - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Zadržování nadměrného odpočtu DPH správcem daně 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 2, s. 43-52 
Spory mezi finančními orgány a daňovými subjekty o včasné vracení nadměrného odpočtu DPH          
v judikatuře zaměřené na hledisko průběhu jeho nárokování u finančních orgánů. Východiskem řešení 
problému je citované usnesení NSS z 8. 7. 2008, na něj navazují tyto komentované judikáty:              
1) vytýkací řízení zahájené nezákonnou výzvou je nezákonné, 2) konkrétní pochybnosti - pochybností 
bylo, že daňový subjekt vykazoval odlišnou výši daně oproti předchozím obdobím, 3) rozlišení mezi 
kontrolou a postupem k odstranění pochybností není v libovůli finančního úřadu, 4) daňová kontrola 
před vyměřením zahájená namísto postupu k odstranění pochybností, 5) zákonnost kontroly před 
vyměřením daně, nutnost sdělení konkrétních pochybností při zahájení kontroly. 
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Martina Ortmann-Babel, Hermann Ottmar Gauß 
Zollkodexanpassungsgesetz verabschiedet 
Zákon o harmonizaci německého Odvodového řádu s Celním kodexem EU a o změně dalších 
daňových předpisů byl schválen 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 1-2, S. 13-18 
Přehled nejdůležitějších změn pro podniky, které vyplývají ze zákona ZKAnpG. Změny daně z příjmů 
a korporační daně, změny předpisů k přeshraničním obchodním vztahům (zákon o zdanění 
přeshraničních transakcí, zákon o DPH), konkrétní změny Odvodového řádu (např. povinnosti vázané 
na boj s praním peněz). Přehled plánovaných, ale nezakomponovaných opatření (zamezení hybridních 
daňových konstrukcí, zpřísnění předpokladů daňově neutrálních podnikových transformací, nové 
znění koncernové doložky). - Pozn. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 4/2015  
Paušální výdaje počínaje r. 2015. Zděděné nemovitosti – daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. 
Porušení podmínek odpočtu na penzijní a životní pojištění v daňovém přiznání za rok 2014. Příjmy ze 
zahraničí v přiznání k DPFO 2014. Přechod obchodního podílu v s.r.o. a daň z příjmů. Novela zákona 
o DPH od 1. 1. a 1. 4. 2015 (2.). Oprava základu daně a výše daně v roce 2015. 
 
Daňový TIP  

č. 5-6/2015  
Změny zákona o daních z příjmů. Daňové přiznání, souvislý příklad sestavení přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období 2014. Zkušenosti z kontrol – chybné uvedení pohledávek a dluhů 
po lhůtě splatnosti v příloze v účetní závěrce. Řádná novela zákona o DPH – vč. příkladů (1. část).  

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Toshihiro Ihori 
Commitment, deficit ceiling, and fiscal privilege 
Závazek, zastropování deficitu a fiskální privilegium 
FinanzArchiv, Vol. 70, (2014) No. 4, p. 511-526 
V situaci rozpočtové nestability je vnímáno pozitivně, když jsou stanoveny cílové horní hranice 
deficitu. Tato studie se zaměřuje na dopad, který má závazek zastropování deficitu na blahobyt 
(welfare impact), konkrétně modelovým způsobem zjišťuje, jak tento závazek ovlivňuje snahu 
soukromých subjektů o získání více fiskálních privilegií. Zkoumá také zavádění, načasování a 
důsledky zastropování deficitu v režimech "tvrdého" a "měkkého" rozpočtu (hard-budget regime/soft-
budget regime). 
 
By Kanishka Misra and Paolo Surico 
Consumption, income changes and heterogeneity : evidence from two fiscal stimulus programs 
Spotřeba, změny příjmu a heterogenita : důkazy ze dvou fiskálních stimulačních programů 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 4, p. 84-106 
Autoři zkoumají pomocí dvou empirických modelů (modelu s homogenní reakcí poptávky a modelu    
s heterogenní reakcí) odezvu americké ekonomiky na slevy daně z příjmu z let 2001 a 2008. Určují, 
jaké procento domácností v USA přizpůsobilo spotřebu daňovým slevám, a komodity, jejichž spotřeba 
byla slevou ovlivněna. Reakce poptávky na daňové slevy je podle autorů vysoce heterogenní. Téměř 
polovina domácností na slevy nereagovala, dalších 20 % domácností zvýšilo spotřebu o malou, ale 
zároveň statisticky významnou částku. Heterogenita se objevuje v několika oblastech (veřejná 
doprava, motorová vozidla a benzín; zdraví; nová vozidla; oblečení). - Pozn. 
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Marek Loužek 
Ekonomická teorie Garyho Beckera 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 6, s. 850-864 
Při příležitosti úmrtí amerického profesora ekonomie Garyho Beckera, který se stal kultovní postavou 
společenských věd, mapuje článek jeho ekonomickou teorii a odborný přínos ekonomické vědě. Autor 
rozebírá Beckerův ekonomický přístup k lidskému chování, ekonomii diskriminace vůči menšinám, 
teorii lidského kapitálu a ekonomii zločinu a trestu (za toto téma obdržel v r. 1992 Nobelovu cenu za 
ekonomii). Následně nastiňuje Beckerovu ekonomickou teorii rodiny a ekonomii života. Ukazuje, že 
Beckerův ekonomický přístup k lidskému chování byl průlomový, protože jej rozšířil i na témata 
původně sociologická, politologická či právní. Článek přináší také základní biografická data a výčet 
jeho nejslavnějších prací. 
 
Steve Keen ; [rozhovor vedl] Jiří Zatloukal 
Eurozóna se musí rozpadnout 
Euro, Sv. 2015, č. 5, s. 24-27 
V rozhovoru se australský postkeynesiánský profesor ekonomie S. Keen ze svojí pozice kritika 
mainstreamové ekonomie vyjadřuje k rizikům nárůstu zadlužení domácností a firem pro ekonomiku a 
k pomíjení těchto rizik ze strany představitelů ekonomického establishmentu. Dále rozebírá správný 
způsob odstranění nadměrného zadlužení v zemích eurozóny, potřebu zamezit spekulacím za pomoci 
vypůjčených peněz (Ponziho schéma) a úlohu bank ve vytvoření krize. Kritizuje pohled neoklasické 
ekonomie na krizi a vyzdvihuje Minského hypotézu finanční nestability, kriticky pohlíží také na 
způsob řešení krize ze strany vedení Fed a Bernankeho. V závěru upozorňuje na nebezpečí 
nemovitostních bublin a vyjadřuje svůj názor na budoucnost eurozóny. 
 
By Tullio Jappelli and Luigi Pistaferri 
Fiscal policy and MPC heterogeneity 
Fiskální politika a heterogenita mezního sklonu ke spotřebě 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 6 (2014), No. 4, p. 107-136 
Autoři zkoumají s využitím dat z Itálie reakci spotřebitelů na přechodné zvýšení příjmu. Průměrný 
mezní sklon ke spotřebě (marginal propensity to consume, MPC) je 48 %, objevuje se však 
heterogenita (mezní sklon ke spotřebě se liší u různých domácností v závislosti na jejich příjmu). Ve 
čtvrté části článku jsou analyzovány účinky různých fiskálních opatření v situaci, kdy je mezní sklon 
ke spotřebě heterogenní. - Pozn. 
 
Zheng Song, Kjetil Storesletten, and Fabrizio Zilibotti 
Growing (with capital control) like China 
Růst (s regulací pohybu kapitálu) jako v Číně 
IMF Economic Review, Vol. 62, (2014) No. 3, p. 327-370 
Studie modelovým způsobem zjišťuje, jak mohou regulace pohybu kapitálu a finančního systému a 
změny politik řídících úrokové míry a směnné kurzy ovlivnit hospodářskou výkonnost a blahobyt        
v Číně. Autoři vytvářejí růstový model, do kterého začleňují řadu opatření regulujících finanční trh: 
dohled nad vklady a sazby bankovních půjček, omezení zahraničních finančních investic, úrokovou a 
kurzovou politiku aj. Nejprve prostřednictvím empirických údajů dokumentují dynamiku devizových 
rezerv, směnných kurzů, regulace pohybu kapitálu a pohybů kapitálu v Číně za posledních dvacet let a 
dále rozvíjejí teorii hospodářské transformace Číny. Poté zvažují dopady kurzové politiky a úrokové 
politiky na přebytek zahraničního obchodu, reálné mzdy, HDP a na blahobyt. - Pozn. 
 
Philippe d'Arvisenet, Yves Nosbusch 
Hommage a Jean Tirole 
Pocta Jeanu Tirolovi 
Conjoncture, No. 1 (2015), p. 3-27 
Přehled celoživotní práce ekonoma Jeana Tirola, držitele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2014. 
Zmíněny jsou jednotlivé oblasti, kterým se Tirole v průběhu let věnoval (mj. teorie regulace, 
organizace průmyslu a nedokonalá konkurence, zaměstnanost, likvidita, regulace bank, podnikové 
finance, bubliny na akciových trzích, behaviorální ekonomie). - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Sebastian Kirsch, Stefan Hajek 
App an die Kasse! 
Aplikace k pokladně! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 4, S. 74-79 
Limity/omezení digitálních měn a elektronického platebního styku, důvody přetrvávající obliby 
hotovostních plateb v Německu navzdory celosvětovému trendu. Vysvětlení Bundesbanky, proč 
bitcoin není zařazen mezi platební protředky. 
 
As safe as houses 
Bezpečné jako domy 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8923, p. 60 
Podle nové studie Oscara Jordy, Moritze Schularicka a Alana Taylora je tradiční názor, že banky 
hlavně půjčují podnikům, zastaralý. Již několik desítek let se banky zaměřují hlavně na poskytování 
hypoték, právě na úkor firemních úvěrů. Podle stejných autorů vede růst hypotečních půjček k bublinám 
na trhu nemovitostí a finanční nestabilitě. Podniky si hledají nové zdroje financování na dluhopisovém trhu. 
 
Jan Januš 
Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost 
Bankovnictví, Sv. 2015, č. 1, s. 28-30 
Boj s praním špinavých peněz, změny zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorizmu. Potírání nežádoucí legalizace výnosů; osoby povinné a jejich úkoly, 
sankce za neplnění. Identifikace a kontrola klientů, obsah kontroly, finanční limity obchodů. Podezřelý 
obchod, ohlašovací povinnosti. Rozšíření osob povinných o národního správce rejstříku obchodování   
s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
 
Better late than never : quantitative easing in the euro zone 
Lépe pozdě než nikdy : kvantitativní uvolňování v eurozóně 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8922, p. 59 
V článku se rozebírají rozdíly mezi kvantitativním uvolňováním v eurozóně a Americe a dva hlavní 
kanály, jimiž nový program bude v eurozóně působit: signální efekt a kurzový dopad. Konstatuje se, 
že tento postup pomůže, ale méně než v jiných velkých ekonomikách, a že ECB jej zavedla příliš 
pozdě. -- Viz i článek Broke but never bust na s. 64. 
 
Barbara Bublíková 
Bez bankovek a bez mincí 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 22 (2.2.2015), s. 2 
K nárůstu bezhotovostních plateb v Evropě. Pohled na situaci ve Švédsku, které je s poměrem 20% 
plateb v hotovosti evropským rekordmanem v bezhotovostních platbách (použití bezhotovostních 
automatů či mobilních terminálů i při pouličním prodeji, v rámci církve aj.). Podpora myšlenky 
vyjmutí hotovosti z oběhu také s cílem usnadnění boje s daňovými podvodníky a drogovou 
kriminalitou ze strany některých ekonomů. 
 
By Ralph Atkins and Michael Mackenzie 
Caught in a debt trap 
Chyceni v dluhové pasti 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38764 (29.1.2015), p. 7 
Kvantitativní uvolňování zavedené ECB se sice pozitivně odrazilo na kurzech cen akcií, ale trh 
vládních dluhopisů poskytuje chmurnější obraz. Kroky centrálních bank proti krizi nejenom stlačily 
výnosy z dluhopisů na minimum, ale někdy jsou výnosy i negativní - investoři tak v některých 
případech platí za to, že mohou vládám půjčovat. Tento vývoj naznačuje, že podle dluhopisových trhů 
se centrálním bankám nepodaří v brzké době navýšit inflaci. Skutečnost, že investoři spěšně nakupují 
bezpečná aktiva jako americké pokladniční poukázky nebo německé vládní dluhopisy, společně s růstem 
cen zlata poukazuje na obavy o finanční stabilitu. 
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Čekání na lokalizaci směrnice MCD 
Profi poradenství & finance, Sv. 3, (2015) č. 1, s. 38-39 
Autor informuje o přijetí směrnice č. 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti 
určené k bydlení (MCD), která má pomoci k vytvoření harmonizovaného právního rámce pro 
poskytování hypotečních úvěrů s vysokou úrovní ochrany spotřebitele v EU. ČR je povinna hypoteční 
směrnici implementovat v dvouleté implementační lhůtě. Příspěvek zveřejňuje výňatek z konzultačního 
materiálu MF ČR k transpozici této směrnice. Materiál se věnuje udělování oprávnění k činnosti 
neúvěrových institucí a dohledu; kategorii vázaných zprostředkovatelů úvěrů; labellingu; provizím; 
informačním povinnostem; varování před riziky hypotečního úvěru na individuálním základě; uvádění 
RPSN v reklamě a výkonu působnosti v oblasti udělování povolení k činnosti a dohledu. 
 
K.L. Astapov 
Doveritel'noje upravlenije finansovymi resursami kak instrument razvitija finansovoj sistemy Rossii 
Svěřenská správa finančních zdrojů jako nástroj rozvoje finančního systému Ruska 
Finansy, Sv. 2014, No. 9, s. 62-67 
Svěřenská správa v Rusku v současnosti; hlavní problémy v oblasti svěřenské správy ve světě; 
základní změny v regulaci tohoto odvětví ve vyspělých zemích (MIFiD II, Basel III); perspektivy 
svěřenské správy v Rusku. - Pozn. 
 
Frank Wiebe 
Eine Währung für die Kriminellen 
Měna pro kriminálníky 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 17 (26.1.2015), S. 26 
Kyberkriminalita; upozornění na rizika a možné zneužití bitcoinu, který coby virtuální měna předstírá 
bezpečnost. Pochybná hodnota anonymních platebních toků z hlediska potírání daňových úniků, 
virtuální daňové oázy/oázy černých peněz. -- Tématu se dále věnují příspěvky na s. 32. 
 
von Anja Ettel und Holger Zschäpitz 
Eliten wollen das Bargeld abschaffen 
Elity chtějí zrušit hotové peníze 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 49, S. 21 
Je to sen každého politika: svět bez hotových peněz, ve kterém se všechny pohyby na kontech a 
transakce dají dalekosáhle sledovat. Špinavé peníze a daňové úniky by byly ztíženy. Článek popisuje 
argumenty příznivců (např. americký ekonom Kenneth Rogoff) a odpůrců zrušení hotových peněz. - 
Přetištěno z Die Welt, Berlín, z 21. listopadu 2014. 
 
Dirk Heilmann 
Europa heizt den Währungskrieg an 
Evropa rozdmýchává měnovou válku 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 17 (26.1.2015), S. 14 
ECB sice svoji politiku uvolňování zdůvodňuje nebezpečím deflace, lze ji však chápat i jako strategii 
k oslabení eura. Slabé euro si přejí především vlády krizových zemí, protože může napomoci obnovení 
cenové konkurenceschopnosti tamějšího průmyslu. I pro obyvatele je slábnoucí euro snesitelnější než 
pokles reálných mezd, dražší dovozy ale snižují jejich kupní sílu. Autor konstatuje, že statistiky 
zahraničního obchodu zemí eurozóny dobře ukazují, nakolik/zda jednotlivé členské státy z oslabení 
společné měny profitují. Uvádí, že největší prospěch z měnové politiky ECB cílené na podporu 
krizových zemí má již tak dost silné Německo - s dalším oslabováním eura se tento efekt bude 
umocňovat. K analogii rizika oslabování vlastní měny eurozóny s Japonskem a USA. 
 
Guido Hülsmann 
Faut-il vraiment avoir peur de la déflation? 
Opravdu bychom měli mít strach z deflace? 
Problemes économiques, No. 3104 (2015), p. 26-31 
Mnoho odborníků se domnívá, že proti deflaci je nutné bojovat za každou cenu. S tím však autor ostře 
nesouhlasí. Podle něj deflace nemusí nutně znamenat pokles ekonomické aktivity - podstatnější než 
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úroveň cenové hladiny jsou podle Hülsmanna rozdíly mezi výnosy a náklady. Dále autor vyvrací 
některé mýty, které jsou s poklesem cenové hladiny spojené: nemožnost vydělat si či dosáhnout zisku 
v případě deflace, škodlivost slabé agregátní poptávky, nižší ekonomický růst v období deflace ve 
srovnání s obdobím inflace, aj. - Pozn. -- Článek je součástí čísla, které je tematicky zaměřené na boj 
proti deflaci. Další články k tématu na str. 5, 15, 19, a 32. 
 
S.A. Storčak 
Finansovaja gramotnost' - važnyj faktor ekonomičeskogo razvitija 
Finanční gramotnost - významný faktor ekonomického rozvoje 
Finansy, Sv. 2014, No. 10, s. 4-8 
Finanční gramotnost jako nedílná součást vzdělanosti člověka 21. století, národní strategie zemí 
skupiny G 20 v oblasti finanční gramotnosti, program zvyšování finanční gramotnosti a rozvoje 
finančního vzdělávání v Rusku, Mezinárodní program OECD k hodnocení znalostí žáků (PISA) a 
výsledky výzkumu. 
 
Daniel Schäfer 
Geldschwemme für die Reichen 
Záplava peněz pro bohaté 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 18 (27.1.2015), S. 26 
Quantitative easing; v souvislosti se současnými masivními odkupy státních dluhopisů i dalších 
cenných papírů Evropskou centrální bankou (či Fed) upozorňuje autor na neblahé dopady této politiky 
na sociální struktury. Vysvětluje, proč tato peněžní politika navyšuje hodnoty majetku u bohatých a 
přispívá k jeho bobtnání právě u majetných. Odmítá tvrzení, že uvolněná peněžní politika prospívá      
i chudší části obyvatel, a popírá argumenty centrálních bankéřů, že absence odkupů by vedla k utlumení 
růstu a zvýšení nezaměstnanosti. Konstatuje, že i když úkolem ECB není starost o sociální soudržnost, 
neměla by ignorovat závažné vedlejší účinky své politiky či spíše experimentu - v současné době totiž 
už hrozí import tzv. "boom and bust" z USA (cykly s "úvěrovým pohonem", které zhoršují sociální 
nerovnováhu). 
 
von Harald Freiberger 
Gestrafte Sparer 
Potrestaní střadatelé 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 46, S. 16-17 
První banka v Německu požaduje od privátních klientů negativní úrok. Kdo u německé Skatbank od   
1. listopadu 2014 uloží částku vyšší než 500 000 euro na spořící účet, zaplatí za tuto částku sankční 
úrok 0,25 %. Velcí vkladatelé a podniky by neměli peníze nechat ležet v bankách, ale investovat a 
oživit tak hospodářství. Je to následek politiky nízkých úroků Evropské centrální banky, kterými se 
snaží od finanční krize v roce 2008 zabránit zhroucení hospodářství. Hlavní úrokové sazby se blíží 
nule. Střadatelé se nemusejí obávat, že by museli za každé euro uložené do banky ještě navíc platit,     
v současné době je nepravděpodobné, že by se negativní úroky týkaly nižších vkladů, díky velké 
konkurenci bank a spořitelen. - Přetištěno ze Süddeutsche Zeitung, Mnichov, z 3. listopadu 2014. 
 
Going over the edge : Russia's rouble crisis 
Za hranou : krize rublu v Rusku 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8918, p. 101-102 
Ruská měnová krize, které se mnozí obávali, je již realitou. Zemi hrozí hluboká recese a pádivá 
inflace. Za příčiny krize lze považovat závislost ekonomiky na firmách zpracovávajících ropu, jejíž 
cena významně poklesla, válku na Ukrajině i další faktory. V článku jsou možné příčiny měnové krize 
podrobněji vysvětleny, je zmíněn dopad na ruské banky a diskutována je také otázka zavedení 
kapitálové kontroly. 
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Daniel Schönwitz 
Jagd auf Blender 
Hon na slibotechny 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 3, S. 78-80 
Šedý kapitálový trh v Německu (ŠKT); boj s podvodnými a pochybnými nabídkami k účasti na 
investičních projektech (nemovitosti, těžba ropy, plantáže tropických dřevin) zatím není ukončen. Po 
investičních skandálech spojených s provozováním větrných elektráren, kdy vláda přislíbila "zhuštění" 
kontrol, byl pokrok zaznamenán jen v případě "uzavřených fondů" (dlouhodobě využívané nástroje 
ŠKT). Příspěvek stručně mapuje nejoblíbenější produkty ŠKT i důvody jejich atraktivity (např. 
absence určitých povinností či minimálních kritérií). Změnu by měl přinést již schválený (ale dosud 
neúčinný) zákon o ochraně drobných investorů, který by měl rozšířit pravomoci Bafin (úřad dozoru), 
tj. umožnit mj. zvláštní prověrky a zakázat/omezit některé typy produktů a to i vč. reklamy na ně. 
Kladně je hodnoceno podrobné vymezení povinností Bafin, které slouží ochraně zájmu drobných 
investorů - slabinou zůstává absence kompetencí Bafin v oblasti přímého investování (např. crowd). 
 
Miroslav Zámečník 
Kdo si troufne kazit párty 
Euro, Sv. 2015, č. 6, s. 18-19 
Autorský komentář vychází z příspěvku Jeana Pisani-Ferry "ECB a její kritikové", který se věnuje 
kritickým reakcím ze strany některých členských států (zejména Německa) na ohlášené nákupy 
vládních dluhopisů v řádu šedesáti miliard eur měsíčně Evropskou centrální bankou a členskými 
bankami eurozóny (kvantitativní uvolňování). Zámečník podrobněji rozebírá některé protiargumenty 
dané kritiky, reaguje na názor o obnově konkurenceschopnosti prostřednictvím deflace, zdůrazňuje 
nezbytnost fiskální devalvace a zmiňuje také přispění kvantitativního uvolňování k tvorbě cenových 
bublin. -- Viz také příspěvek J. Pisani-Ferry "ECB a její kritikové" na s. 17. 
 
Agnes Bénassy-Quéré ... [et al.] 
L'euro dans la guerre des monnaies 
Euro ve válce měn 
Problemes économiques, No. 3101 (2014), p. 52-58 
Článek se týká měnové politiky v eurozóně. Autoři nejprve shrnují cíle měnové politiky centrálních 
bank v rozvinutých zemích, diskutují vztah mezi kurzovou politikou a monetární politikou a uvádějí 
argumenty, proč by mělo euro oslabit. Dále jsou vypočteny důsledky depreciace eura na dovoz a 
vývoz. - Pozn. 
 
Mickey Levy ; traduit de l'anglais par François Boisivon 
La situation n'est pas la meme partout 
Situace není všude stejná 
Problemes économiques, No. 3104 (2015), p. 19-25 
Vyspělé země se potýkají se strašákem deflace, podle některých komentátorů by proto měly 
přistupovat k agresivní měnové politice, aby deflaci zabránily. Ačkoli je míra inflace v USA, eurozóně 
a Japonsku na podobných úrovních, každá z oblastí se nachází z makroekonomického hlediska v různé 
situaci. Autor porovnává současnou hospodářskou situaci v Japonsku, USA a eurozóně, jejich měnové 
politiky, ekonomické proměnné (agregátní poptávku a produkční kapacitu) a diskutuje rozdíl mezi 
škodlivou deflací a zdravým poklesem cen. - Pozn. -- Přeloženo z angličtiny. -- Článek je součástí 
čísla, které je tematicky zaměřené na boj proti deflaci. Další články k tématu na str. 5, 15, 26 a 32. 
 
Money-changers at bay : currencies 
Penězoměnci v úzkých : měny 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8924, p. 59-61 
Současná volatilita některých měn (švýcarský frank, chorvatská kuna, ruský rubl, australský dolar, 
dánská koruna) se dá z velké části vysvětlit rozdíly v měnové politice tří velkých centrálních bank - 
Fed, ECB a Japonské banky. V rozdílné měnové politice se zase promítají ekonomická východiska. 
Kurzová nestálost způsobuje problémy společnostem a investorům, proto svět dával přednost systému 
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fixních kurzů (jako byl ten brettonwoodský) a i v současnosti hodně zemí váže své měny na dolar 
nebo euro. I tento systém však má jak přednosti, tak nedostatky. 
 
Miroslav Zámečník 
Národně rizikové uvolňování 
Euro, Sv. 2015, č. 4, s. 14 
Komentář k připravovanému evropskému kvantitativnímu uvolňování prostřednictvím masivních 
nákupů státních dluhopisů ze strany ECB a centrálních bank členských zemí eurozóny. Tato 
intervence se vyznačuje sdíleným rizikem mezi ECB a národními centrálními bankami ve výši pouhé 
jedné pětiny objemu nákupů, zatímco potenciální ztráty u zbytku nákupů půjdou na vrub jednotlivých 
národních centrálních bank. Autor kriticky rozebírá účinnost kvantitativního uvolňování v eurozóně a 
zmiňuje také jeho potenciální dopad na korunu a českou ekonomiku. -- O rozhodnutí ECB k započetí 
nákupu vládních dluhopisů v hodnotě až 60 miliard eur měsíčně viz příspěvek v HN č. 46/2015 
(6.3.2015), s. 17. 
 
Christian Siedenbiedel ; traduit par Rachel Bouyssou 
Ou est passée l'inflation? 
Kam zmizela inflace? 
Problemes économiques, No. 3104 (2015), p. 15-18 
Vyspělé země se potýkají s klesající mírou inflace, ačkoli podle předpovědí mělo docházet k jejímu 
růstu. Proč se prognózy mýlily? Existují různé teorie, které pokles míry inflace vysvětlují. Podle jedné 
teorie se inflace v obvyklé podobě (všeobecný nárůst cenové hladiny) už nevrátí. Levné peníze 
pumpované do ekonomiky se nepromítnou např. do potravin, ale pouze do cen nemovitostí a do akcií, 
což povede ke vzniku dalších bublin. Proti této teorii však mluví zkušenosti z méně vyspělých zemí, 
kde inflace stále přetrvává. Podle druhé teorie je dezinflace pouze dočasným jevem a značí to, že se 
svět ještě nevzpamatoval z uplynulé finanční krize. Podle autora existuje mnoho názorů na to, proč 
inflace zmizela, obtížnější je ale předvídat, zda se znovu objeví. Skutečným nebezpečím může podle 
něj být nárůst cen aktiv v důsledku uvolněné měnové politiky a z toho plynoucí riziko bublin, které 
mohou být příčinou nové krize. Součástí článku je informační box vysvětlující pojmy deflace, inflace, 
dezinflace, stagflace a past likvidity. - Pozn. -- Přeloženo z němčiny. -- Článek je součástí čísla, které 
je tematicky zaměřené na boj proti deflaci. Další články k tématu na str. 5, 19, 26 a 32. 
 
I. Andrijevskaja, M. Semenova 
Prozračnost' bankovskoj sistemy i konkurencija : mežstranovoj analiz 
Transparentnost bankovního systému a konkurence : mezinárodní analýza 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 9, s. 96-111 
Řada autorů má za to, že zvýšení transparentnosti bankovního systému vede k posílení konkurence 
mezi bankami. Cílem příspěvku je ověřit hypotézu o tom, že poskytování informací je spojeno s tržní 
mocí a úrovní koncentrace v bankovnictví, a to na základě údajů za 213 zemí za roky 2001, 2005 a 
2010. Výsledky analýzy nepotvrzují obecně přijatý názor: země s vyšší úrovní transparentnosti 
bankovního sektoru mají nižší úroveň koncentrace a souvislost mezi poskytováním informací a tržní 
mocí je jen slabá. Kromě toho s růstem úvěrového rizika se efekt z povinného přiznávání informací 
zvyšuje stále pomaleji. - Pozn. -- K otázkám soutěžní politiky viz i články na s. 53-95. 
 
S. Glaz'jev 
Sankcii SŠA i politika Banka Rossii: dvojnoj udar po nacional'noj ekonomike 
Americké sankce a politika Ruské banky: dvojí rána národnímu hospodářství 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 9, s. 13-29 
V článku se rozebírají zásadní otázky měnové politiky Ruska v souvislosti se zavedením 
ekonomických sankcí ze strany USA a EU. Dokazuje se, že politika ruské centrální banky, která uměle 
omezuje nabídku peněz na vnitřním trhu a nebrání vývozu kapitálu, prohlubuje účinek ekonomických 
sankcí a zavádí ekonomiku do deprese. Článek přináší praktické rady ohledně přechodu od vnějších     
k domácím zdrojům dlouhodobého úvěrování se současným přijetím opatření, která by zabránila 
odlivu kapitálu. - Pozn. 
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Shaken, not stirred : Switzerland's currency 
Otřeseni, nepovzbuzeni : švýcarská měna 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8922, p. 24 
Rozbor důsledků rozhodnutí Švýcarské národní banky zrušit limit pro kurz švýcarského franku vůči 
euru: dopady na spotřebitele a turistiku. -- Viz i článek Swiss miss na s. 61. 
 
von Daniel Eckert und Holger Zschäpitz 
Spekulanten testen Standfestigkeit der Schweizer 
Spekulanti testují odolnost Švýcarů 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2014, Nr. 47, S. 18-19 
Švýcarská národní banka prodala 60 % zlatých švýcarských rezerv v několika letech počínaje rokem 2000. 
Dále přijala měnové opatření, kdy zakotvila měnu na kurz 1,2 eura za švýcarský frank. 30. listopadu 2014 
proběhne ve Švýcarsku referendum o zlatých rezervách. Občané budou hlasovat o zákazu prodejů 
národních zlatých rezerv Švýcarskou národní bankou (SNB), o návratu švýcarských zlatých rezerv do 
země a o tom, aby zlaté rezervy představovaly alespoň 20 % aktiv národní banky. Toto referendum má 
snahu zvýšit dohled a odpovědnost Švýcarské národní banky. - Přetištěno z Die Welt, Berlín,                
z 11. listopadu 2014. 
 
M.V. Prjanišnikova 
Stanovlenije rossijskogo organizovannogo rynka cennych bumag 
Utváření ruského organizovaného trhu cenných papírů 
Finansy, Sv. 2014, No. 10, s. 63-66 
Stručná rekapitulace historického vývoje ruského trhu cenných papírů od vzniku první burzy v Sankt 
Petěrburgu v r. 1703 přes počátky regulace trhu až po současný stav. 
 
Strange bedfellows : Lithuania and the euro 
Podivní spojenci : Litva a euro 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8916, p. 77-78 
1. ledna 2015 přechází Litva na euro. V článku jsou uvedeny výhody i rizika litevského vstupu do 
eurozóny. Mezi přínosy patří zlevnění vládních výpůjček, podpoření obchodu i větší odolnost měny 
vůči hrozbám z Ruska. Euro může ale také zdůraznit slabou stránku litevské ekonomiky: produktivita 
práce v Litvě je hluboko pod průměrem eurozóny, zároveň ale rostou reálné mzdy. Levná pracovní 
síla však až dosud pomáhala udržet konkurenceschopnost litevského exportu. Nárůst mezd může vést 
k inflaci, ke zvýšení relativních cen litevského zboží vůči zboží z jiných zemí a ke ztrátě 
konkurenceschopnosti. 
 
Ján Klacso 
The effects of the euro area entrance on the monetary transmission mechanism in Slovakia in 
light of the global economic recession 
Zhodnocení dopadů vstupu do eurozóny na měnový transmisní mechanismus na Slovensku ve 
světle celosvětové hospodářské recese 
Finance a úvěr, Vol. 65, (2015) No. 1, p. 55-83 
V r. 2009 se SR stala členskou zemí eurozóny a měnověpolitická rozhodnutí přešla z Národnej banky 
Slovenska (NBS) na ECB. Studie prostřednictvím VEC modelu odhaduje reakční funkci měnové 
politiky NBS a možný dopad nezávislé měnové politiky na slovenské hospodářství v letech 2009-
2010, kdy celosvětová hospodářská recese dopadala na SR nejsilněji a způsobila ostrý propad 
slovenské ekonomiky. Autoři nejprve seznamují s metodologií a za pomoci údajů z let 2000-2008 
zkoumají měnový transmisní mechanismus v rámci samostatné kvalitativní měnové politiky NBS. 
Poté za použití funkce reakcí na podnět (impulse response function) popisují účinky šoků měnové 
politiky. Následně se na základě odhadů pokoušejí zodpovědět otázku, zda by nezávislá měnová 
politika mohla zmírnit dopady finanční krize a globálního hospodářského poklesu na slovenské 
hospodářství. - Pozn. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Kira Fuchs and Silke Uebelmesser 
Can there be too much privatization? : the role of political incentives 
Může být privatizace nadměrná? : úloha politických podnětů 
CESifo Economic studies, Vol. 60, (2014) No. 4, p. 722-746 
Obecné přesvědčení je, že privatizace státních podniků zvyšuje ekonomickou efektivitu a 
konkurenceschopnost a pomáhá ke zlepšení celkové hospodářské výkonnosti země. Autoři hledají 
odpověď na otázku, zda a za jakých okolností může být privatizace státního majetku pokládána za 
nadměrnou vzhledem ke společenskému optimu. Ukazují, že toto je závislé na politických cílech 
prováděných prostřednictvím privatizační politiky. Autoři studují dva typy vlád a jejich podněty - 
rozpočtově orientovanou (zaměřuje se na vytváření rozpočtových příjmů, vykazuje podobnost s vládami 
zemí GIIPS - Řecko, Itálie, Irsko, Portugalsko a Španělsko) a občansky orientovanou (usiluje o maximalizaci 
příjmu a sociálního blahobytu svých občanů a má podobnost s východoevropskými tranzitivními 
ekonomikami). Ve shodě s empirickou literaturou zjišťují, že rozpočtově orientované vlády vykazují 
vyšší tendence k privatizaci než druhý typ. - Pozn. 
 
Cycling, but where to? : France's reforms 
Směřují, ale kam? : francouzské reformy 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8918, p. 33-34 
S nástupem nového premiéra v březnu 2014 změnila Francie svoji hospodářskou politiku: ruší se 
nepopulární daně, začíná se mluvit o snížení veřejných výdajů a podpoře podnikání. V prosinci 
představil ministr ekonomiky plán na podporu konkurenceschopnosti. Ten například zmírňuje pravidla 
omezující obchodování v neděli, dereguluje meziměstskou autobusovou dopravu a otevírá některé 
chráněné profese. Ve Francii má ale plán také odpůrce, je otázkou, zda se ho podaří prosadit. Podle 
některých odborníků Francie trpí nedostatkem odvahy nezbytné k prosazení rozhodujících reforem. -- 
Podrobněji k "loi Macron" (uvolnění nedělního prodeje) viz příspěvek v HN č. 35/2015 (19.2.2015), s. 14. 
 
Marc Guillaume ... [et al.] 
De quoi le PIB est-il le nom? 
Co označuje HDP? 
Problemes économiques, No. 3103 (2015), p. 57-62 
Autoři přibližují vznik ukazatele HDP, diskutují o jeho vypovídací hodnotě a zmiňují alternativní 
ukazatele pro měření ekonomického výkonu. - Pozn. -- Název článku je modifikací názvu eseje "De 
quoi Sarkozy est-il le nom?", kterou zveřejnil v roce 2007 Alain Badiou. Fráze "De quoi ... est-il le 
nom" je nyní hojně používána ve francouzském tisku. 
 
Drahomíra Dubská 
Ekonomiku zvedly hlavně investice 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 1, s. 26-27 
Shrnutí makroekonomického vývoje ekonomiky České republiky v prvních třech čtvrtletích r. 2014. 
Porovnání výkonu ekonomiky ČR se zeměmi EU, podrobněji k motorům růstu české ekonomiky - 
fixním investicím, spotřebě domácností a růstu produkce zejména zpracovatelského průmyslu. Grafy 
znázorňují dynamiku investic v ČR v letech 2005-2014, tempa růstu reálného HDP v ČR a v Evropě 
ve 2. čtvrtletí 2012 - 3. čtvrtletí 2014 a výkonnost zemí EU ve 3. čtvrtletí 2014. 
 
Tomáš Babáček 
Jak se naučit žít s regulací státní podpory 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 2, s. 54-59 
Shrnutí k regulaci státní podpory (ryze unijní předpisy), kritický pohled na rozsáhlost i jednotlivá 
úskalí této regulace. Formy státní podpory, vymáhání regulace státních podpor (aplikace regulace), 
posuzování slučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem ve výhradní pravomoci Evropské komise. 
Ochrana proti porušení předpisů EU, "preventivní" zásady pro ČR. Pravidlo de minimis, přípustnost 
kumulací podpor, registr podpor de minimis. Ochrana hospodářské soutěže. - Upravený přepis 
přednášky z konference Právo ve veřejné správě 2014. 
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No new deal : the German economy 
Žádný nový úděl : německé hospodářství 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8925, p. 19-20 
Politici celého světa se shodují, že Německo pod vedením kancléřky Merkelové provádí špatnou 
hospodářskou politiku - příliš málo investuje. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám je nyní skvělá 
příležitost půjčit si a investovat v zemi, což by podpořilo nejen německou ekonomiku, ale i eurozónu. 
Místo toho Německo investuje méně než v minulosti a méně než většina ostatních zemí. Ne všichni 
němečtí ekonomové však s tímto tvrzením souhlasí. 
 
By Jamil Anderlini 
Overborrowed and overbuilt 
Předlužená a zastavěná 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38765 (30.1.2015), p. 5 
Po 125 letech získala Čína titul největší ekonomiky světa, protože z hlediska parity kupní síly 
předstihla USA. Tempo růstu však klesá a až dojde k poklesu ve stavebnictví, což by mohlo nastat už 
letos, sníží se růst ještě více. Země by pak mohla čelit řadě bankrotů a možná i dluhové krizi. Finanční 
slabá místa se koncentrují především na úrovni místních vlád, kde úředníci ignorovali rozpočtová 
omezení a zákaz půjček. 
 
Past and future tense 
Minulost a budoucnost 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8918, p. 15 
Prognózy vývoje světové ekonomiky na rok 2015 připomínají vývoj na konci 90. let: hrozba finanční 
krize v Rusku, klesající ceny ropy, silný dolar, zotavující se americká ekonomika, slábnoucí Japonsko 
a Německo, měnové krize v rozvíjejících se zemích. Existují ale i rozdíly: mezi ně patří např. změna 
postavení Číny nebo úroveň spokojenosti obyvatel s politickou situací. 
 
Deutsche Bundesbank 
Perspektiven der deutschen Wirtschaft - gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen für die Jahre 
2015 und 2016 = Outlook for the German economy – macroeconomic projections for 2015 and 2016 
Vyhlídky německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2015 a 2016 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 66, (2014) Nr. 12, S. 17-36 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 66, (2014) No. 12, p. 17-35 
V příspěvku je nejdříve charakterizován vývoj aktuální hospodářské situace v Německu v r. 2014. 
Následně autoři seznamují s hlavními předpoklady týkajícími se evropské a německé ekonomické 
činnosti pro období 2015-2016 s ohledem na vývoj globálního hospodářství, devizových kurzů, cen 
komodit a úrokových měr. Dále shrnují makroekonomický výhled Německa do r. 2016, odhadovanou 
dynamiku hospodářského růstu i dalších klíčových oblastí. Zvláštní pozornost věnují budoucímu 
vývoji na trhu práce, mzdovému a cenovému vývoji i oblasti veřejných financí. V závěru krátce 
hodnotí rizika predikovaného vývoje. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
Sheiks v shale 
Šejkové vs ropná břidlice 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8916, p. 15 
V červnu 2014 začaly klesat ceny ropy. Situace vyvolala napětí mezi tradičními producenty ropy a 
producenty "břidlicové ropy". Někteří členové kartelu OPEC tlačí na to, aby se výroba ropy z břidlice 
omezila a tím došlo k růstu cen. Jinou taktikou, kterou uplatňuje např. Saúdská Arábie, je nechat ceny 
volně klesat, což by mělo vyřadit producenty s vysokými výrobními náklady. To ale poškodí 
producenty břidlicové ropy pravděpodobně jen v krátkém období, v dlouhodobém měřítku mají 
výrobci této ropy své místo na trhu zajištěné. Existence alternativních způsobů těžby ropy může také 
pomoci světové ekonomice (ceny ropy bývají příčinami recesí, alternativní způsoby produkce ropy by 
měly zajistit nižší volatilitu cen). -- K tématu také články na str. 71 (In a bind: shale oil) a 72 (Making 
the best of a low price: OPEC). 
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Angela Hennersdorf ... [et al.] 
Stets verwundbar 
Trvale zranitelný 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 4, S. 16-20, 22 
Náklady na prevenci rizika a ochranu proti teroristickým a kybernetickým útokům ve veřejném 
prostoru, podnicích, finančních institucích a dalších zařízeních (nejen) v Německu. -- Vložený box 
popisuje omezení a povinnosti občanů a podniků v USA, které vyplývají z antiteroristického zákona 
Patriot Act vč. trestů (Allianz gegen Schnüffler). 
 
Ilona Švihlíková 
Transformace České republiky 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 4, s. 69-89 
Autorka se zabývá tématem transformace České republiky (v letech 1990-1992 ČSFR), rozebírá, 
jakým způsobem se ČR transformovala, zda je možné tuto transformaci považovat za úspěšnou a 
jakým způsobem je nyní ČR integrována do ekonomiky evropské. Nejprve charakterizuje výchozí stav 
(státní socialismus a centrální plánování), teoretické pojetí transformačního procesu - Washingtonský 
konsenzus versus institucionální ekonomie - a následně se věnuje vybraným otázkám transformačního 
procesu v ČR. Hodnotí vliv Václava Klause a aplikaci neoklasického modelu ekonomiky, problematiku 
privatizace a vnějších ekonomických vztahů i dalších změn hospodářské politiky státu. V závěrečné 
části popisuje cestu, kterou zvolila ČR při integraci do světové ekonomiky, její specifika a zvažuje 
současný makroekonomický stav ČR zejména s ohledem na konvergenci a konkurenceschopnost 
ekonomiky. - Pozn. 
 
Silke Wettach 
Zitronen aus Ägypten 
Citróny z Egypta 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 5, S. 32-33 
Hospodářský růst Řecka skomírá i proto, že země je závislá na dovozech a velmi málo vyváží. Objem 
exportů je o třetinu nižší, než by se dalo předpokládat dle HDP či velikosti obchodních partnerů. 
Hlavní problém představuje nedostatek velkých podniků - třetinu vykazovaných hodnot vytváří firmy 
s max. 10 zaměstnanci. Je patrná neochota bank financovat malé a střední podniky, velké podniky si 
za úvěr oproti průměru v EU "připlácejí" cca 3 procenta. Problémem je i trvale proměnlivé daňové 
právo, charakteristikou institucí jsou nekoordinované administrativní kroky a zaměstnanci s politickou 
"odborností". Export jako takový nemá náležitou podporu, na univerzitách se nevyučuje, dováží se 
zboží běžných řeckých komodit. 
 
Štěpán Horký, Luděk Kouba 
Znalostní ekonomika v zemích střední a východní Evropy - cesta ke konkurenceschopnosti? 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 5, s. 18-40 
Příspěvek na příkladu ekonomik střední a východní Evropy diskutuje souvislost mezi důrazem na 
rozvoj znalostní ekonomiky a konkurenceschopností zemí. Zvláštní pozornost je přitom věnována 
dynamicky se rozvíjející e-ekonomice Estonska. V první části autor vymezuje pojmy z oblasti 
znalostní ekonomiky, druhá část přináší analýzu současného stavu znalostní ekonomiky v jedenácti 
zemích střední a východní Evropy - členských státech EU. Stav je hodnocen ve třech logických 
sekcích (oblast výzkumu, vývoje a inovací; stav vzdělání a vzdělávání; rozvoj a dostupnost 
informačních a komunikačních technologií), pro každou oblast jsou uvedeny charakteristické 
indikátory. Třetí část sumarizuje hodnocení konkurenceschopnosti ve sledovaných zemích, jsou 
využity multikriteriální ukazatele (GCI). Závěrečná část obsahuje korelační analýzu, která konfrontuje 
ukazatele rozvoje znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti. - Pozn. 
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Informatika. Počítače 

Pavel Hejl 
Česko začalo chránit svůj kyberprostor 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 23 (3.2.2015), samostatná příl. Bezpečná data, s. 22-23 
Rozvoj kybernetické ochrany v ČR. Seznámení s novým zákonem o kybernetické bezpečnosti            
č. 181/2014 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Charakteristika pěti kategorií tzv. povinných osob a 
povinností vyplývajících ze zákona v závislosti na významu povinných osob nebo systémů, které 
spravují. Institut "stav kybernetického nebezpečí", sankce za nedodržování povinností, kontrola plnění 
zákonných povinností ze strany Národního bezpečnostního úřadu. -- Viz také příspěvek v HN              
č. 54/2015 (18.3.2015), s. 8. 
 
Milan Vodička 
Elektronické povinnosti 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 2, s. 21-24 
Rozšíření povinnosti používat datové schránky, elektronizace daňového řízení (nutnost v určitých 
případech použít elektronický způsob podání, sankce při nedodržení), držitelé datových schránek 
(dobrovolní i ze zákona). - Pozn. 
 
Philippe Durance, Dominique Boullier et Daniel Kaplan 
Les MOOC, et aprés? 
MOOC, a potom? 
Problemes économiques, No. 3103 (2015), p. 44-51 
Autoři se zamýšlejí nad tzv. hromadnými otevřenými online kurzy (massive online open courses, 
MOOC), jejichž obliba neustále roste. Diskutovány jsou mj. přednosti a rizika tohoto způsobu 
vzdělávání, ekonomický model MOOC či efektivita kurzů. 
 
Rok 2015 se ponese ve znamení digitální transformace ekonomiky 
Bankovnictví, Sv. 2015, č. 1, s. 36 
Hlavní prognózy přední analytické a poradenské společnosti IDC k vývoji ICT v roce 2015; přechod 
na třetí transformační platformu technologických inovací a růstu, která se opírá o tyto pilíře: mobilitu, 
cloudové služby, analýzu velkých dat a sociální technologie (a jejich následné technické postupy). 
Stručně k významu a předpokládanému objemu výdajů v uvedených segmentech. IoT, význam 
internetu věcí, akcelerátory inovací. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Jiří Malý 
Makroekonomické nerovnováhy v eurozóně a (ne)možnost jejich překonání 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 4, s. 3-17 
Článek se věnuje problémům spojeným s dlouhotrvající a prohlubující se makroekonomickou 
nerovnováhou v eurozóně. Autor nejprve rozebírá neuspokojivé výsledky protikrizové politiky v eurozóně 
a dokumentuje průběžné zvětšování makroekonomických rozdílů mezi státy eurozóny a jeho důsledky 
(ty patří k základním příčinám vzniku dluhové a následné institucionální krize). Poté zvažuje otázky 
ohledně budoucnosti eurozóny, zda a za jakých podmínek eurozóna vydrží ve svém dnešním 
osmnáctičlenném složení, jestli ji některá země nakonec opustí, anebo jestli se dokonce zcela 
rozpadne. Zdůrazňuje, že jako vyrovnávací mechanismus makroekonomických rozdílů mezi 
jednotlivými zeměmi by měla být zavedena federální fiskální politika pro země eurozóny a dostatečně 
silný federální rozpočet eurozóny (v rozsahu 10-20% HDP), nicméně upozorňuje na nereálnost tohoto 
řešení. - Pozn. 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

26 

Tomáš Prouza 
Nechceme být na okraji : euro je v současné době otázkou strategické volby, na níž záleží pozice 
Česka v Unii 
Euro, Sv. 2015, č. 7, s. 52-53 
Diskusní příspěvek státního tajemníka pro evropské záležitosti k tématu českého členství v eurozóně a 
přijetí jednotné měny. Ten zdůrazňuje, že česká veřejnost není kvalitně informována o problematice 
evropské integrace a otázce členství v eurozóně není věnována dostatečná pozornost. Poukazuje na 
význam posílení spolupráce mezi devatenácti členskými státy eurozóny a na důsledky tohoto trendu 
pro nečlenské státy eurozóny. Vyzývá k otevřené a srozumitelné debatě a zdůrazňuje závazek 
současné české vlády k přijetí politického rozhodnutí o vstupu do eurozóny. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Klaus Stratmann 
Angst vor der britischen Atomkraft 
Strach z britské atomové síly 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 34 (18.2.2015), S. 9 
Energetické podniky v Německu kritizují vládu za nečinnost v případě plánované subvence výstavby 
dvou nových atomových reaktorů ve Velké Británii (Hinkley Point). Němečtí producenti se obávají 
cenového dumpingu, protože subvencovaná britská elektřina bude moci porazit veškeré cenové 
nabídky na burze. Na rozdíl od Německa plánují některé země EU žalobu ve věci subvence, roste tlak 
na včasné řešení hrozby návratu "starých časů monopolu". 
 
Ulf Sommer, Siegfried Hofmann 
Das Milliarden-Geschenk : Euro runter, Gewinne hoch 
Miliardový dárek : euro v propadu, zisky do výše 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 15 (22.1.2015), S. 1, 4-5 
K míře profitu německých vývozců z titulu uvolněné peněžní politiky ECB resp. oslabeného eura. 
Prognóza nárůstu zisků za předpokladu desetiprocentní ztráty hodnoty eura vůči dolaru. Dax. 
 
Weltweit im Einsatz : Zoll international 
V nasazení po celém světě : celní správa v mezinárodním měřítku 
Zoll aktuell / Bundesministerium der Finanzen, Jg. 12 (2015), Nr. 1, S. 7 
K tématu působení německé celní správy za hranicemi Německa - úkoly a činnosti; konkrétní příklady 
mezinárodních projektů, na kterých se německá celní správa podílí. 

Podnik a podnikání 

An investor calls : activist funds 
Investor volá : aktivistické fondy 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8924, p. 17-20 
K činnosti aktivistických fondů a jejímu dopadu na řízení amerických firem. Aktivisty v tomto případě 
nejsou ti, co objímají stromy a kritizují vaši firmu za znečišťování ovzduší či vody. Jedná se                
o hedgeové fondy, které se snaží ve vaší firmě zatřást managementem. Získávají malé podíly ve 
firmách a pak jednají jako při politické kampani - snaží se získat ostatní akcionáře na svou stranu a tak 
prosadit své požadavky: zastoupení ve správních radách společností, snížení nákladů, výměnu 
manažerů aj. Jak se v článku uvádí, aktivistické fondy změní americký kapitalismus k lepšímu. -- Viz i článek 
Capitalism's unlikely heroes na s. 9. 
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Michel Dietsch, Xavier Mahieux 
Comprendre le déficit de financement des PME 
Porozumění nedostatečnému financování malých a středních podniků 
Problemes économiques, No. 3101 (2014), p. 45-51 
Autoři v článku rozebírají důvody, proč se malé a střední podniky často potýkají s nedostatečným 
financováním. Obtížný přístup k finančním zdrojům vyplývá podle nich jak z charakteristik těchto 
podniků (nedostatek informací o možnostech financování ze strany bank, vysoká averze k riziku), tak 
ze struktury finančního systému. - Pozn. 
 
Alexandra Urbánová Csajková, Romana Ondrášková 
Databáza BACH a jej možné využitie 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 7-10 
BACH, Bank for the Accounts of Companies Harmonized; databáze agregovaných a harmonizovaných 
účetních údajů nefinančních podniků ze zemí EU. Zdroje, význam a příprava údajů do databáze. Bližší 
pohled na databázi podniků SR, informační výstupy. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Když se s. r. o. daří 
Účetnictví v praxi, Sv. 15 (2015), č. 2, s. 17-24 
Autor nejprve popisuje výpočet zisku a ztráty a uvádí, jak se zisk nebo ztráta promítnou do účetní 
závěrky. Dále se věnuje rozhodování o rozdělení zisku a zmiňuje podmínky pro výplatu podílů na 
zisku podle zákona o obchodních korporacích (schválení účetní závěrky, splnění testu insolvence, 
maximální částka určená k rozdělení společníkům). Dle zákona o obchodních korporacích je možné 
rozdělit podíl na zisku také osobám mimo společníky firmy. Nově mají obchodní korporace také 
možnost vyplácet zálohy na podíly na zisku. Autor zmiňuje také daňové souvislosti; text prokládá 
praktickými příklady. 
 
Pavel Kalouš 
Poslední jackpot 
Forbes, Sv. 2015, č. 2, s. 18-23 
V článku jsou diskutovány důsledky rostoucího boje proti hazardu na hazardní průmysl v České republice. 
Zmiňován je také plánovaný růst loterijní daně z 20 % na 40 % a zvýšení poplatku za provozované 
automaty. -- Článek je na str. 24-25 doplněn přehledem největších firem v hazardním průmyslu. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

America's Greece? : public pensions 
Americké Řecko? : veřejné penze 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8918, p. 57-58 
Systém veřejných penzí v americkém státě Illinois je v krizi. Tento systém je ze všech států USA 
nejvíce podfinancovaný, penzijní zátěž v poměru k příjmům je ale nejvyšší, stát také ignoruje pravidla 
pro rozpočtovou disciplínu Rady pro vládní účetní standardy (GASB). Neschopnost vlády situaci řešit 
vedla dokonce ke zhoršení hodnocení illinoiských dluhopisů. V roce 2013 byla navržena reforma, ta 
byla ale posléze napadena u soudu. Je otázkou, jak si se situací poradí nový guvernér Bruce Rauner. 
 
Bert Rürup 
Der Irrglaube mit der Rentenpolitik 
Bludy spojené s důchodovou politikou 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 27 (9.2.2015), S. 12 
Nesouhlasná reakce na názor, že zákonné důchodové pojištění (ZDP) je hlavní příčinou nízké 
porodnosti v Německu. Autor odmítá návrh na radikální přestavbu ZDP "přátelského pro rodiče", 
která by zachovala rovnost příspěvku na důchodové pojištění pro pojištěnce bezdětné i s (mnoha) 
dětmi, nárok na plný důchod by však bezdětní neměli. 
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Eliška Kačírková 
Důchodový systém Číny a jeho reforma v důsledku populačního vývoje Číny 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 4, s. 111-127 
Autorka nejprve analyzuje a ověřuje správnost zařazení čínské ekonomiky do skupiny rozvojovových 
zemí a upozorňuje na populační tendence Číny, které dnes odpovídají spíše charakteristikám 
rozvinutých zemí (nízký populační růst, stárnutí obyvatelstva). Uvádí, že proces stárnutí obyvatelstva 
je hrozbou pro hospodářský růst Číny, stejně jako pro sociální aspekty čínského hospodářství. 
Následně rozebírá dopady tohoto populačního problému na čínský sociální systém, a to zejména na 
systém důchodový. Seznamuje s důchodovým systémem Číny a s jeho reformou a prostřednictvím 
srovnání s penzijními systémy tří vybraných zemí EU (Velká Británie, Švédsko, Česká republika) 
zjišťuje, jak moc se povedlo důchodový systém Číny adaptovat na populační změny. - Pozn. 
 
Mirka Wildmannová, Ladislav Průša 
Financování sociálních služeb v ČR ve světle legislativy EU 
Ekonomické rozhľady, Sv. 43, (2014) č. 4, s. 507-515 
Příspěvek analyzuje a na základě doposud zjištěných poznatků identifikuje nejzávažnější rozpory, 
které přináší rozdílnost v nastavení financování sociálních služeb dle národní legislativy ČR a EU. 
Opírá se především o směrnici o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES, judikaturu Soudního dvora 
EU, rámec EU pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a materiály 
VÚPSV k sociálním službám. Autoři seznamují s metodologií problému, diskutují možnosti, jak se 
vypořádat s problematikou veřejné podpory a jak zajistit služby v obecném hospodářském zájmu i zvýšení 
efektivnosti financování sociálních služeb. Jak ukazuje současný stav, v některých prvcích v rámci 
struktury poskytování sociálních služeb jsou nevyjasněné otázky, které bude nutno v budoucnu řešit. 
V důsledku závislosti poskytovatelů sociálních služeb na výši přiznaných dotací se může systém 
dostávat do problému s nastavením evropské legislativy. 
 
Martin Potůček ; [rozhovor vedl] Josef Pravec 
Hlavní zásluhou je mít děti : rozhovor s Martinem Potůčkem 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 6, s. 12-15 
V rozhovoru předseda vládní Odborné komise pro důchodovou reformu M. Potůček přehledně shrnuje 
zamýšlené budoucí koncepční změny penzijního systému v ČR a návrhy, s nimiž jím vedená 
důchodová komise přichází. Vyjadřuje se k posouvání věkové hranice odchodu do důchodu a k jejím 
pravidelným aktualizacím na základě demografického vývoje, k diferenciaci kategorií zaměstnanců a 
předčasným důchodům a seznamuje s ideou "důchodu na poslední čtvrtinu života". Rozebírá také 
posílení principu zásluhovosti v rámci penzijního systému, rušení druhého pilíře a možné lepší 
fungování třetího pilíře. Zdůrazňuje úlohu rodinné politiky při zvládání stárnutí populace, nutnost 
širšího pohledu na reprodukci společnosti než jen z ekonomického hlediska a potřebu navýšení výdajů 
na důchody ve vztahu k HDP. -- Reakci na předkládané návrhy důchodové komise zprostředkuje 
příspěvek v čas. Euro č. 8/2015 (23.2.2015), s. 54. 
 
Gerrit Forst 
Mehr Zeit und Geld für den Nachwuchs : die Neufassung des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes (BEEG) 
Více času i peněz pro potomky : novelizace zákona o rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 1-2, S. 68-73 
Podpora rodin a porodnosti v Německu; přehled nejdůležitějších změn a předpisů v zákoně BEEG 
platných pro zaměstnance i zaměstnavatele od 1. 1. 2015. - Pozn. 
 
Německá asociace pojišťoven, překlad Ondřej Karel 
Německo prochází reformou životního pojištění 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 4, s. 31-32 
Příspěvek seznamuje s reformou životního pojištění v Německu, která nabývá účinnosti nejdéle k 1.1.2015. 
Podrobněji ke změnám týkajícím se omezené participace na rezervách; snížení maximální garantované 
úrokové míry; zvýšení podílu pojistníků na rizikových přebytcích; omezení vyplácení dividend 
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pojišťovnami; zavedení klíčového ukazatele zobrazujícího vliv nákladů na správu pojištění; snížení 
maximální povolené míry zillmerizace na 2,5%. 
 
Frank M. Drost, Kerstin Leitel 
Neue Epoche 
Nová epocha 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 20 (29.1.2015), S. 28 
Solvency II. Novela německého zákona o dohledu nad pojišťovnictvím reaguje na příslušnou směrnici 
EU, která si vytýčila tyto cíle: posílení ochrany pojištěnců i sektoru životního pojištění před 
insolvencí, zabezpečení jednotných standardů soutěže na vnitřním trhu EU a následné jednotné 
dohledové praxe. Zákon začne platit od roku 2016, na realizaci tohoto projektu budou mít pojišťovací 
subjekty 16 let - kvůli rozložení finanční a organizační zátěže. Stabilitu pojišťovacího odvětví by měl 
letos a pravděpodobně i v roce 2016 podpořit doporučený garantovaný úrok ve výši 1,25 procenta. 
 
Jaroslav Kulhánek 
Novela zákona o daních z příjmů zasáhla pojišťovnictví 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 4, s. 22-23 
Úprava podmínek pro daňové zvýhodnění životního pojištění je součástí novely zákona o daních          
z příjmů (č. 267/2014 Sb.). Autor přehledně shrnuje, jaké změny přináší tato novelizace, a podrobněji 
pak rozebírá úpravu, jejímž cílem je omezit zneužívání soukromého životního pojištění pro účely 
odlišné od vytváření finančních prostředků na stáří a daňové zvýhodnění životního pojištění. 
 
Filip Král 
Odborná komise pro důchodovou reformu pohledem zástupce ČAP 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 4, s. 24-25 
Odborná komise pro důchodovou reformu byla na základě programového prohlášení vlády ustanovena 
jako expertní skupina, jejíž primární snahou je nalézt optimální podobu budoucího důchodového 
systému v ČR. Měla by usilovat o věcně podložené konkrétní návrhy změn tohoto systému v širším 
sociálním a ekonomickém kontextu při současném plnění základních cílů - zabezpečení důstojného 
příjmu důchodců a dlouhodobé finanční udržitelnosti systému. Článek se zaměřuje na fungování 
Odborné komise, podrobněji seznamuje s jejími explicitními cíli, třemi pracovními týmy a jejich 
zaměřením i postupy prací a dosaženými závěry. 
 
Petr Svojítka, Katarína Pencová 
Solventnost II: přípravy pokračují 
Pojistný obzor, Sv. 91, (2014) č. 4, s. 17-19 
Příspěvek seznamuje s nejnovějším vývojem a postupem prací v r. 2014 v rámci přípravného období 
na novou evropskou regulaci pojišťovnictví Solventnost II. Autoři se věnují schválení směrnice 
Omnibus II, změnám v návrhu aktů v přenesené pravomoci, jejich vyjednávání a schválení aktů v přenesené 
pravomoci Evropskou komisí. Dále charakterizují implementační technické standardy (ITS), které 
navrhuje EIOPA, a pokyny od EIOPA, které nejsou pro členské státy právně závazné a mají zajistit 
konzistentní implementaci regulace a spolupráce napříč členskými státy. Na závěr pak shrnují reakce 
pojistného trhu na pokyny EIOPA a přehled požadavků na zbytek přípravné fáze stanovené ČNB 
(harmonogram přechodných opatření). 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

By L. Rachel Ngai and Silvana Tenreyro 
Hot and cold seasons in the housing market 
Horké a studené sezóny na trhu s nemovitostmi 
The American Economic Review, Vol. 104 (2014), No. 12, p. 3991-4026 
Autorky se zabývají sezónními výkyvy cen na trhu s nemovitostmi ve Velké Británii a ve Spojených 
státech. Zatímco na jaře a v létě ("horká sezóna") dochází k nárůstu cen i počtu transakcí, během 
"studené sezóny" (podzim a zima) je trend opačný. Autorky se v článku snaží zjistit, proč k výkyvům 
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vlastně dochází: proč zájemci o nemovitosti nenakupují raději v době nízkých cen. Zavádějí speciální 
model se dvěma klíčovými komponentami, které sezónnost pomáhají vysvětlit: první z nich je frikce 
při hledání nemovitosti/zájemce o nemovitost (search friction), která zahrnuje období nutné k nalezení 
nemovitosti (nebo zákazníka) a určení, zda je dům pro zákazníka vhodný. Druhým elementem je tzv. vliv 
silných trhů (thick-market effect). - Pozn. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Gerd Braune, Till Hoppe 
Das falsche Vorbild 
Nesprávný vzor 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 16 (23.1.2015), S. 12-13 
Porovnání systému imigrační politiky Německa a Kanady - z pohledu integrace přistěhovalců na trhu práce. 
 
von Sebastian Jost 
Europas Krise kostete fast vier Millionen Jobs 
Evropská krize stála téměř čtyři milióny pracovních míst 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 1, S. 26-27 
V minulých letech procházelo hospodářství Evropy krizemi (finanční, bankovní, eurokrize). Podle 
výpočtů společnosti EY (dříve Ernst & Young) od roku 2007 zaniklo v eurozóně 3,8 miliónu 
pracovních míst. Nejvíce lidí ztratilo práci ve Španělsku, Řecku a Itálii. Článek předkládá další čísla a 
odhady budoucího vývoje nezaměstnanosti v Evropě ze zprávy EY. - Přetištěno z Die Welt, Berlín,      
z 6. ledna 2015. 
 
Barbara Pertold-Gebicka 
Job market polarization and employment protection in Europe 
Polarizace trhu práce a ochrana zaměstnanosti v Evropě 
Acta VŠFS, Vol. 8, (2014) No. 2, p. 132-148 
Empirické poznatky stále více poukazují na polarizaci národních trhů práce, která se projevuje 
zvyšující se zaměstnaností a mzdami u neodborných a vysoce odborných zaměstnání, ale ne u středně 
odborných zaměstnání. Autorka provádí mezinárodní analýzu polarizace trhu práce ve dvanácti 
zemích EU pomocí míry náročnosti pracovního zařazení na dovednosti a odbornost. Výsledky ukazují 
velké rozdíly mezi zkoumanými zeměmi v rozsahu polarizace, což koresponduje s rozdíly v míře 
vzdělanosti a v průmyslové struktuře a s mírou ochrany zaměstnanosti. Autorka diskutuje tyto rozdíly 
a ukazuje, že faktor míry ochrany zaměstnanosti je zvláště důležitý, protože tlumí efekt polarizace. - 
Pozn. 
 
Alexandra Estiot 
La vérité est ailleurs : ou pourquoi la baisse du taux de chômage tarde a accélérer l'inflation aux 
Etats-Unis 
Pravda je jinde : aneb proč se klesající míra nezaměstnanosti opožďuje se zvyšováním inflace ve 
Spojených státech 
Conjoncture, No. 10-11 (2014), p. 3-20 
Autorka podrobně zkoumá vývoj na americkém trhu práce v souvislosti s cíli Fed (plná zaměstnanost 
a stabilita cen). Vývoj v období následujícím po recesi v letech 2007-2009 se liší od jiných 
předcházejících krizí, tradiční indikátory analyzující vývoj na trhu práce (míra nezaměstnanosti, 
Phillipsova křivka) přestávají být pertinentní, propojení mezi mzdami, cenami a nezaměstnaností je 
slabší než dříve. V článku je vývoj na americkém trhu práce analyzován nejprve pomocí běžných 
indikátorů (Okunův zákon, Beveridgeova křivka, mzdová Phillipsova křivka), poté autorka přistupuje 
k alternativním indikátorům (tzv. indikátory Bena a Janet, index SLACK) a diskutuje, z jakých 
důvodů nedochází k nárůstu mezd (mzdové inflaci), i přesto, že míra nezaměstnanosti klesá. Důvodem 
může být tzv. stínová nezaměstnanost. V závěru jsou diskutovány důsledky vývoje na trhu práce pro 
měnovou politiku USA. - Pozn. 
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By Robin Harding and Kana Inagaki 
Manufacturing consent 
Jak dosáhnout shody 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38782 (19.2.2015), p. 7 
V Japonsku začalo každoroční kolo vyjednávání o platech mezi odbory a zaměstnavateli, ale tentokrát 
má zvýšení mezd silného zastánce i ve vládě. Premiér Abe potřebuje růst mezd k oživení ekonomiky a 
dosažení inflačního cíle - inflace opět kvůli cenám ropy směřuje k nule. Dobrou zprávu pro japonskou 
ekonomiku přináší trh práce, kde se objevují náznaky nedostatku pracovních sil. 
 
Cristina Procházková Ilinitchi 
Migrační politika jako předpoklad společného trhu práce v Evropské unii 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 5, s. 41-53 
Problematika pohybu pracovní síly (migrace) je stěžejní pro vývoj společného trhu práce EU. Článek 
zkoumá institucionální zakotvení migrační politiky s cílem odhalit případné institucionální překážky    
k úspěšnému dokončení procesu vytvoření společného trhu práce v prostoru EU. Poukazuje na 
skutečnost, že společná migrační politika vůči třetím zemím představuje nedílnou součást budování 
společného trhu práce (občané třetích zemí představují 5% obyvatel ve věku od 15 do 65 let). Autorka 
ukazuje, že přestože postupně dochází k harmonizaci národních migračních politik vůči občanům 
třetích zemí a k přesunu některých pravomocí na nadnárodní úroveň, mezi členskými zeměmi panuje 
dosud nejednotný pohled na problematiku vstupu a pohybu občanů třetích zemí na jejich území. 
Společná migrační politika EU v této oblasti se v současnosti pohybuje pouze na úrovni diskusí a 
hledání formátu, jakého by tato politika měla nabýt. - Pozn. 
 
Olga Bičáková 
Novela zákona o zaměstnanosti 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 1, s. 30-33 
Seznámení se změnami zákona o zaměstnanosti, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2015. Jsou 
vedeny snahou o sjednocení nerovného přístupu k poskytování podpory v nezaměstnanosti. Více ke 
zpřesnění překážek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, k náhradní době zaměstnání, 
vzniku oznamovací povinnosti uchazeče o zaměstnání, centrální evidenci volných pracovních míst, aj. 
 
Xénia Makarová 
Richterovu pomoc matkám spochybňujú i vlastní : sociálna politika 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 4, s. 20-21 
Podpora zaměstnanosti v SR, podpora flexibilních forem práce (kratší úvazek, dělené místo, telepráce) 
pro matky s dětmi od 6 do 10 let; finanční dotace na plat a odvody. Podmínky a výše podpory, resp. 
kompenzace souvisejících nákladů firmám - tj. na mzdy (nově vytvořená místa na částečný úvazek) a 
zřízení dětského koutku. 
 
Simeona Zikmundová ; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Sázka na pravou hemisféru : řízení lidského kapitálu 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 2, s. 8-10 
Reformujeme, elektronizujeme, zefektivňujeme a zkvalitňujeme veřejnou správu v naší zemi. 
Nezapomínáme při tom na nezbytnost mít na všech stupních správy dobrého úředníka, kterému 
poněkud nepěkně říkáme "lidský zdroj" či "lidský kapitál"? 
 
Marcus Dittrich, Andreas Knabe and Kristina Leipold 
Spillover effects of minimum wages in experimental wage negotiations 
Přenesené vlivy minimálních mezd v experimentálních mzdových vyjednáváních 
CESifo Economic studies, Vol. 60, (2014) No. 4, p. 780-804 
Autoři provedli na Drážďanské univerzitě laboratorní experiment dvoustranného vyjednávámí o mzdě 
mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem s cílem pozorovat přenesené vlivy minimální mzdy na 
mzdy, které jsou vyšší než minimální. Výsledky ukazují, že zavedení minimální mzdy přináší tlak na 
nárůst mezd i v případě, že je minimální mzda natolik nízká, než aby mohla být chápána jako svazující 
omezení. Také zvednutí úrovně minimální mzdy k úrovni, na které je mzda vyjednávána, způsobilo 
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ostré zvýšení této dojednávané mzdy nad hladinu mzdy minimální. Zjištění naznačují, že by se 
mzdová vyjednávání mohla stát doplňkovým kanálem přenosu vedlejších účinků minimální mzdy. - 
Pozn. 
 
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 

č. 4/2015  
Sleva na dani z příjmů za umístění dítěte na straně zaměstnance. Bezúročné zápůjčky – nově. 
Praktická řešení – nově u bezúročných zápůjček. Komplikované případy z personální činnosti dle 
NOZ. Nadbytečnost zaměstnance – nejčastější výpovědní důvod. Renty za v práci poškozené zdraví se 
zvyšují. Nemocenské pojištění – dávky. Naturální mzda versus nepeněžní benefit (z pohledu daňově 
pojistné výhody). Souběh zaměstnání s evidencí na úřadě práce. Náhrady cestovních výdajů – změny.  

Právo 

Lukáš Potěšil 
Europeizace a evropské správní právo 
Časopis pro právní vědu a praxi, Sv. 22, (2014) č. 3, s. 222-229 
Europeizace, definice (procesů) europeizace, formy europeizace, právní europeizace; fenomén 
evropského správního práva. Správní právo Evropské unie, právo společného právního prostoru, ius 
commune, správní právo evropských národů, europeizované (národní) správní právo. Evropské 
správní právo jako vědní disciplína. Nepřímá/přímá unijní správa, hard-law, soft-law, horizontální a 
vertikální europeizace, mixed administration. - Pozn. 
 
Jiří Spáčil, Martin Šešina 
Nabývání dědictví a vlastnické žaloby dědiců v novém občanském zákoníku 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 39-44 
Článek rozebírá otázky nabývání dědictví, porovnává právní úpravu nabývání dědictví v letech 1950-
2013 a dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Následně se věnuje právu na odkaz a 
vlastnickým žalobám dědiců do potvrzení nabytí dědictví. Autoři dovozují, že dědictví nabývá smrtí 
zůstavitele společenství dědiců a jednotliví dědicové nabývají individuální práva k věci až 
rozhodnutím o potvrzení nabytí dědictví; na základě tohoto poznatku pak dospívají k dalším závěrům. - 
Pozn. 
 
Petr Wawrosz 
Odlišná úprava hospodářské a měnové unie v právu EU jako jedna z příčin makroekonomických 
nerovnováh v eurozóně 
Scientia et Societas, Sv. 10, (2014) č. 4, s. 18-33 
Text argumentuje, že odlišná právní úprava hospodářské a měnové unie neumožňuje EU dostatečně 
reagovat na problémy v eurozóně a je jednou z příčin makroekonomických nerovnováh v EU i eurozóně 
(zejména v podobě vysoké míry nezaměstnanosti). Autor prostřednictvím analýzy jednotlivých 
ustanovení primárního práva EU dokumentuje rozdílný přístup k problematice hospodářské a měnové 
unie a poukazuje na důsledky daných rozdílů. Mezi nejdůležitější patří poměrně velká volnost             
v oblasti hospodářských politik, která může vést k nesladěnosti hospodářského cyklu v jednotlivých 
členských zemích eurozóny, na což obtížně reaguje ECB jednotnou měnovou politikou. V oblasti 
fiskální politiky upozorňuje na skutečnost, že v minulosti mohly členské státy své rozpočtové závazky 
beztrestně porušovat, aniž by za to byly sankcionovány. Orgány EU příslušnými hrozbami 
disponovaly, avšak jejich konstrukce znemožňovala jejich použití a věrohodnost sankcí ze strany EU 
tím byla nutně oslabena. - Pozn. 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

33 

Vladimír Rejmont 
Relativní majetková práva : závazky z právních jednání - převedení věci do vlastnictví jiného - 
darování podle nového občanského zákoníku (NOZ) 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 2, s. 46-52 
Darování jako dvoustranný právní akt, darování u osob s omezenou svéprávností, slib daru, darování 
budoucího majetku. Darování podpory, darování pro mortis causa, darování věci zapsané do veřejného 
seznamu. Právo odvolat dar. Vzory smluv a výzev k vrácení daru. 
 
Josef Bejček 
Tržní síla (prostá) a tzv. tržní síla významná 
Antitrust, Sv. 2014, č. 4, s. 120-129 
Diskusní příspěvek k problematice legislativně-technické úrovně, výkladu a realizace zákona               
č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a jejím 
zneužití. Autor nejprve obecněji komentuje používané pojmy a terminologii a právně politické a 
soutěžně politické souvislosti, zaměřuje se zejména na otázku oprávněnosti regulace zneužití 
významné tržní síly a určení či dovození samotného jejího cíle. Poté se věnuje vybraným ustanovením 
platného zákona, komentuje a hodnotí jeho připravenou novelizaci a nabízí některé náměty k diskusi. - 
Pozn. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Matthias Nahm, René Söllner 
Die wirtschaftliche Bedeutung auslandskontrollierter Unternehmen in Deutschland 2012 
Hospodářský význam podniků v Německu ovládaných ze zahraničí v roce 2012 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2014, Nr. 12, S. 754-763 
Inward-FATS, Outward-FATS. 25 000 podniků činných v Německu, které patří mateřským společnostem 
v zahraničí, představovalo v roce 2012 pouze 1,1 % nefinančního podnikatelského sektoru - tyto firmy 
však docílily 24 % z celkového obratu a zaměstnaly 12 % činných osob. Uvedené podniky se z více 
jak 40 % podílely na vývozu a téměř 30 % na dovozu. Výsledky, které vyplývají z příslušné statistiky, 
poprvé přinášejí bližší informace o stavu v jednotlivých spolkových zemích i hodnocení 
hospodářského významu či produktivity podniků kontrolovaných ze zahraničí. Popsána je metodika 
statistiky, zmíněn je plán dalších (hlubších) analýz. - Pozn. 
 
Jaroslav Sixta ... [et al.] 
Struktura spotřeby českých domácností 1970-2012 
Politická ekonomie, Sv. 62, (2014) č. 6, s. 725-748 
Článek zprostředkuje pohled na spotřební chování českých domácností a jeho trendy a změny v delší 
časové perspektivě, od r. 1970 do r. 2012. Autoři se nejprve zaměřují na historický kontext před         
r. 1990 a na používaný systém makroekonomických statistických informací. Dále popisují 
rekonstrukci ukazatele výdajů na konečnou spotřebu domácností (VKSD) za období 1970-1989 a jeho 
stručné metodické vymezení (pojetí spotřeby domácností v národním účetnictví, sestavování 
historických časových řad). Vývoj VKSD je prezentován na údajích celkového agregátu v časové řadě 
v běžných i stálých cenách a poté následuje rozbor struktury výdajů domácností podle účelové 
klasifikace výdajů (CZ-COICOP). - Pozn. 
 
They also served : statisticians in World War II 
Také sloužili : statistici za 2. světové války 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8918, p. 90-92 
K rozvoji statistické disciplíny ve Velké Británii přispěla velkou měrou 2. světová válka. V článku jsou 
popsány konkrétní příběhy britských statistiků působících v této době včetně jejich práce a úspěchů. 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

34 

Účetnictví 

Libuše Müllerová 
Omyly uživatelů auditovaných účetních závěrek 
Účetnictví v praxi, Sv. 15 (2015), č. 2, s. 4-9 
Autorka v článku vyvrací některá tvrzení či nesprávné názory, které souvisí s auditem účetní závěrky. 
Například neplatí, že auditovaná závěrka je naprosto bezchybná - auditoři pracují s hladinou 
významnosti, přičemž nesprávnosti, které hranici nepřesáhnou, nemusí být odhaleny. Auditor nemůže 
přebírat odpovědnost za správnost účetní závěrky - má odpovědnost pouze za vyslovení názoru na 
závěrku. Odpovědnost za účetní závěrku leží na statutárním orgánu účetní jednotky. Další tvrzení, 
která autorka vyvrací, se týkají mj. výroků (odmítnutí výroku, výroku s výhradou, aj.) či kompetencí 
auditorů (uzavírání smluv, odpovědnosti za správné vyčíslení daňové povinnosti, aj). - Pozn. 
 
Jan Stejskal 
Připravovaná novela zákona o účetnictví 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 2, s. 7-9 
Autor popisuje hlavní změny, které přinese novela zákona o účetnictví připravená Ministerstvem 
financí ČR. Součástí novely je kategorizace účetních jednotek, přičemž účetní jednotky v kategoriích 
"mikro" a "malé" budou mít zjednodušené povinnosti při vedení účetnictví. Novela se dále dotýká 
zjednodušené podoby podvojného účetnictví, jednoduchého účetnictví (stanovení podmínek, za kterých 
je možné ho vést) a sankcí za správní delikty. - Pozn. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  

č. 4/2015   
Pravidla pro zařazení věci do kategorie drobného majetku (vč. příkladů ocenění).  Ceniny v účetnictví 
a daních. Majetek vyloučený z odpisování.  Závazky v daňové evidenci.  

Veřejná správa 

Vojtěch Klézl 
Factors influencing savings from electronic auctions 
K faktorům ovlivňujícím úspory z elektronických aukcí 
Ekonomická revue, Vol. 17, (2014) No. 4, p. 209-216 
Počet veřejných zakázek realizovaných formou elektronické aukce rychle narůstá a obce v ČR a SR 
používají tento nástroj, který posiluje přímou konkurenci mezi dodavateli a zvyšování transparentnosti, 
k úspoře veřejných prostředků. Autor se v příspěvku zaměřuje na stanovení vlivu vybraných faktorů 
na úspěch e-aukcí. Hodnocení výsledků elektronických aukcí vychází z finančních úspor, jež daná e-aukce 
přinesla v porovnání s veřejnou zakázkou bez e-aukce (autor porovnává nejlepší nabídku v rámci e-aukce 
s odhadovanou cenou). Analyzovaná data obsahují údaje o elektronických aukcích, které proběhly      
v letech 2011 a 2012 v rámci systému elektronických aukcí PROe.biz a týkaly se českých a slovenských obcí. 
 
Miloslav Kala ; [rozhovor vedla] Hana Boříková 
Naše závěry opisoval Babiš 
Euro, Sv. 2015, č. 5, s. 42-44 
Rozhovor s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu M. Kalou. Informuje v něm o aktuálních problémech 
činnosti NKÚ, o postojích k výsledkům kontrol ze strany ministerstev a poslanců a o očekáváních 
vkládaných do nového služebního zákona. Dále se vyjadřuje k předpokládanému dopadu 
připravovaného zákona o finančním řízení a kontrole na činnost úřadu, k právu kontrolovat obce a 
kraje a ke kontrolám na dálku. Kritizuje také nehospodárnost a neefektivnost některých veřejných 
projektů a soutěží. 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

35 

Ivana Schneiderová 
Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole by obce "bolel" 
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 1, s. 14-15 
Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě; upozornění na nevhodné body v případě 
aplikace na místní správu, přehnané/nesystémové požadavky: v případě podnětů pro inspekci, na 
interní audit obce i na dokumentaci kontrol. -- K tématu i další příspěvek na s. 15. -- Výhrady 
hejtmanů k připravovanému zákonu shrnuje příspěvek v HN č. 49/2015 (11.3.2015), s. 3. 
 
Tomáš Pösl 
Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků : aktuální změny v právní úpravě 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 3, s. 14-16 
Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků je oblast, ve které v posledním období 
došlo ke změnám a další změny jsou připravovány. Od 1. ledna 2014 došlo k navýšení částek měsíčních 
odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných 
celků a k navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstev územních samosprávných celků. Také se změnil výpočet maximální odměny pro 
neuvolněného starostu. Článek probírá právní úpravu a novou koncepci odměňování. 
 
Petr Pospíšil 
Právní úprava státní služby : složitý zrod nového zákona 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 1, s. 22-25 
Popis přípravy nového služebního zákona a souvisejících okolností (neustálé odkládání účinnosti 
zákona č. 218/2002 Sb., existence zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících, průběh přijímání nové právní 
úpravy parlamentem, postoj prezidenta republiky k zákonu o státní službě). - Pozn. 
 
Petr Pospíšil 
Právní úprava státní služby : předmět úpravy a základní ustanovení 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 2, s. 10-14 
Obsah a vysvětlení vybraných ustanovení zákona o státní službě účinného od 1. ledna 2015. Předmět 
úpravy a rozsah působnosti, základní ustanovení (pojmy správní úřad, služební úřad, státní zaměstnanec 
a jejich služební označení), organizační věci služby a správa služebních vztahů (vymezení služebního 
orgánu, služební předpis, úkoly Ministerstva vnitra ČR), systemizace. - Pozn. 
 
Karel Marek 
Veřejné zakázky 
Obchodní právo, Sv. 23, (2014) č. 12, s. 525-536 
Jedním z problémů veřejných zakázek jsou časté změny právní úpravy tohoto procesu, které jsou 
jednak reakcí na rozsáhlou legislativu EU v této oblasti, ale také reakcí na negativní jevy, které se 
vyskytly při aplikaci právní úpravy. V březnu 2014 byly vydány nové směrnice 2011/0439 ("nová 
sektorová směrnice") a 2011/0438 ("nová směrnice o zadávání"). Článek se zaměřuje v evropském 
kontextu na vysvětlení toho, kdo je zadavatelem veřejné zakázky, jednotlivé druhy zakázek, na pojmy 
dodavatele, zájemce a uchazeče a na zadávací a jednací řízení. - Pozn. 
 
Jan Potměšil 
Z povinnosti informovat o platech úředních osob se vyvléci nelze 
Správní právo, Sv. 47, (2014) č. 7-8, s. 378-396 
Text polemizuje s příspěvkem "Otazníky ve věci poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců 
veřejné správy" zveřejněném v časopise Správní právo č. 4/2014 (s. 227-245), který se zabývá 
údajnými právními překážkami bránícími v poskytování informací veřejnosti o platech úředních osob. 
Autor nejprve rozebírá aktuální judikaturu, působnost správních orgánů, účel ustanovení zákona o svobodném 
přístupu k informacím (zakotvujícím právo na informace o vydávání veřejných prostředků) a vztah 
informačního zákona k jiným právním předpisům. Dále se zaměřuje na střet práva na informace s ochranou 
soukromí, tzv. testem proporcionality a evropským rámcem poskytování informací a ochrany osobních 
údajů. Věnuje se také ústavnosti poskytování informací o příjmech úředních osob a možnostem 
obstrukčního bránění v přístupu k informacím, zejména skrze námitku podjatosti úřední osoby. Autor 
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vyvrací argumenty odpůrců práva na informace a vyslovuje se pro větší otevřenost veřejné správy vůči 
občanům. - Pozn. -- Bezprostředně za článkem jsou zařazeny podstatné výňatky z rozhodnutí NSS     
čj. 8 As 55/2012 - 62, které se zabývá shodnou problematikou. 
 
Vanda Foldová, František Nonnemann 
Zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry ve světle aktuálního rozsudku Nejvyššího 
správního soudu 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 63-70 
Problematika poskytování informací o platu či mzdě zaměstnance subjektu veřejné sféry. Autoři 
komentují rozsudek NSS ve věci možného zpřístupňování platů či jiných příjmů zaměstnanců subjektů 
veřejné sféry na základě žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 8 As 55/2012-62 ze dne 22.10.2014). 
Rozsudek dochází k jednoznačnému závěru, že plat, mzda či jiné ohodnocení vyplacené z veřejných 
prostředků je v zásadě vždy, až na několik výjimek, přijímáním veřejných prostředků a z tohoto 
důvodu by informace měly být ve většině případů veřejně dostupné. Příspěvek se zabývá také 
evropskou judikaturou k danému tématu, principem proporcionality a naznačuje, jak by mělo vypadat 
procesně správné vyřizování žádosti o informace týkající se výše platu zaměstnance. - Pozn. 

Veřejné finance. Rozpočet 

'Tis not the season : the autumn statement 
Není vhodná doba : podzimní prohlášení 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8916, p. 30-31 
Na podzim představil britský ministr financí George Osborne nový rozpočet. Ačkoli se v roce 2015 
konají volby a dalo by se čekat, že se ministr bude snažit naklonit si veřejnost štědrými výdaji, opak je 
pravdou. Ministr ale nečekaně přišel s daňovou reformou, konkrétně s reformou daně z převodu 
nemovitostí. Většina zájemců o nemovitosti ušetří, pro 2 % obyvatel však vzroste daň až o 47 % 
(zvýšení daně při nákupu drahých nemovitostí). Další změny se týkají také bankovnictví (omezení 
kompenzace zisků ztrátami z minulých období). 
 
Blahoslav Hruška 
Bruce Willis od Akropole 
Euro, Sv. 2015, č. 7, s. 44-45 
Portrét nového ministra financí řecké vlády, profesora ekonomie Janise Varoufakise. Autor upozorňuje 
na jeho akademické působení i nekompromisní postoj k řešení problematiky zadlužení a platební 
neschopnosti Řecka. 
 
Christoph Junkert 
Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts am 31. Dezember 2013 
Finanční majetek veřejných rozpočtů k 31. prosinci 2013 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2014, (2014) Nr. 12, S. 774-781 
Analýza finančního majetku veřejných rozpočtů Německa v oblasti neveřejného sektoru k 31. 12. 2013. 
Metodika zpracované statistiky, analýza výše a struktury čtyř úrovní veřejného rozpočtu (stát, země, 
obce/svazky obcí a sociální pojištění), porovnání finančního majetku a dluhů (hotovost/vklady, cenné 
papíry, půjčky, ostatní pohledávky), regionální porovnání na úrovni zemí. - Pozn. 
 
O.V. Bogačeva 
Instrumenty konkurencii za bjudžetnyje resursy v praktike zarubežnych stran 
Nástroje soutěže o rozpočtové zdroje v zahraniční praxi 
Finansy, Sv. 2014, No. 9, s. 71-77 
Přínosy zavádění prvků soupeření o rozpočtové zdroje. Hlavní nástroje organizace soutěžních prvků    
v rozpočtovém procesu: metoda rozpočtového plánování na nulovém základě (Zero-Based Budgeting, 
ZBB); mechanismy monitoringu, analýzy a hodnocení realizace programů; postupy obhajoby rozpočtových 
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požadavků a odpovědnost odvětvových ministerstev vůči ministerstvu financí, vládě a zákonodárným 
orgánům. Zkušenosti vyspělých zemí, především Jižní Koreje. 
 
Kateřina Surmanová 
Když se stát moc zadluží, stopne i růst důchodů 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 38 (24.2.2015), s. 4 
Stručně k aktuálnímu legislativnímu vývoji v případě fiskální ústavy ČR. Tento ústavní zákon by měl 
vést k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí a k vyrovnaným nebo přebytkovým veřejným 
rozpočtům. Podle návrhu se mají dluhové brzdy spouštět ve chvíli, kdy míra veřejného zadlužení 
přesáhne 55 % HDP. -- Komentář k rozpočtové odpovědnosti a navrhované dluhové brzdě viz čas. 
Euro č. 9/2015 (2.3.2015), s. 20. 
 
Věra Kameníčková 
Pro ORP se rýsují nové úkoly : jak si však stojí ekonomicky? 
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 1, s. 16 
Hodnocení hospodaření obcí s rozšířenou působností (ORP) a ostatních obcí v souvislosti s plánovaným 
převedením některých úkolů v oblasti přenesené působnosti - z obcí se základní působností na ORP. 
Porovnání ratingu a zadlužení na obyvatele u obou typů obcí. 
 
Silvie Housková 
Řecko se přiblížilo krachu. Odmítlo prodloužení záchranného programu 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 33 (17.2.2015), s. 5 
Pohled na aktuální vývoj ve vyjednávání ohledně možného prodloužení mezinárodního záchranného 
programu pro Řecko a oddálení krize financování řecké ekonomiky. Nová řecká vláda podmínky a 
opatření záchranného programu prozatím odmítá. Příspěvek dále upozorňuje na zhoršující se ekonomickou 
situaci Řecka, propad ve výběru daní a mohutný odliv peněz z řeckých bank. -- Další vývoj mapuje 
příspěvek v HN č. 35/2015 (19.2.2015), s. 4; v HN č. 36/2015 (20.2.2015), s. 7 a v HN č. 39/2015 
(25.2.2015), s. 5. 
 
Jan Němec 
Scénáře pro Řecko: nový záchranný plán, nebo bankrot 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 7, s. 18-19 
Článek vychází ze současného postoje řecké vlády k řešení otázky předlužení Řecka a rozebírá 
očekávané dopady potenciálního bankrotu státu, devalvace měny a odchodu Řecka z eurozóny 
(grexitu). Nejprve charakterizuje možné problémy řecké ekonomiky související s platební 
neschopností státu a návratem k drachmě (devalvace nové měny, zrychlující inflace, nárůst 
nezaměstnanosti, pokles životní úrovně aj.). Poté shrnuje rizika a vyhlídky Evropy a eurozóny spojené 
s grexitem a reakce kapitálových trhů. -- Vývoj ohledně dohody o mezinárodním záchranném 
programu mapuje příspěvek v HN č. 37/2015 (23.2.2015), s. 3. 
 
Jaroslav Kovárník 
The comparison of net budgetary position development and GDP development for selected net 
recipients of the European Union 
Porovnání vývoje čisté rozpočtové pozice a vývoje HDP u vybraných čistých příjemců EU 
Současná Evropa, Vol. 19, (2014) No. 2, p. 83-95 
K problematice rozpočtu Evropské unie se zaměřením na analýzu vývoje čisté pozice v letech 2006-
2012 a na porovnání tohoto vývoje s vývojem HDP ve vybraných členských státech EU. Úroveň HDP 
by měla být považována za jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro výpočet příspěvků každého 
členského státu, ovšem s ohledem na celou řadu výjimek a velmi komplikovaný mechanismus výpočtu 
může být jeho vliv poměrně nízký. Cílem příspěvku je ověřit hypotézu o korelaci mezi vývojem čisté 
pozice na obyvatele a vývojem HDP na obyvatele pro vybrané čisté příjemce EU. Pro ověření této 
hypotézy autor používá výběrový korelační koeficient. 
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V.I. Ščedrov, S.V. Škodinskij 
Zarubežnyj opyt funkcionirovanija suverennych fondov 
Zahraniční zkušenosti s fungováním suverénních fondů 
Finansy, Sv. 2014, No. 10, s. 71-75 
Fondy označované jako "suverénní" mají za úkol zajistit stabilitu národní ekonomiky. V současnosti 
nabývají stále většího významu, protože hromadí obrovské finanční prostředky. Největší je Norský 
suverénní fond budoucnosti, jehož aktiva dnes představují 878 mld. USD. V článku se rozebírá 
fungování jednoho z největších globálních fondů - Státního důchodového fondu (Norsko) a jednoho 
regionálního - Fondu budoucnosti (Austrálie). 

Zdravotnictví 

by Andrew Ward 
A blueprint for health? : pharma 
Plán pro zdraví? : farmaceutické společnosti 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38741 (2.1.2015), p. 5 
Nárůst schválených nových léků a rekordní rok pro fúze a akvizice vedl mnoho investorů k důvěře, že 
farmaceutický průmysl je připravený na éru silného růstu. Existují ale obavy, že tyto aktivity maskují 
hlubší problémy. 
Plný text dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f54ab5fc-9014-11e4-a0e5-00144feabdc0.html? 
siteedition=intl#axzz3QaSSa2mj 
 
Milada Emmerová 
Něco o finančním odměňování zdravotníků na prahu roku 2015... 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 2, s. 20-21 
Zamyšlení nad odměňováním zdravotníků v aktuálních poměrech našeho zdravotnictví. Problémy jako 
např. odchod absolventů lékařských fakult do zahraničí, vysoký průměrný věk lékařů, nejednotná 
pravidla odměňování zdravotnických pracovníků v nemocnicích s různou právní formou, objem práce. 
 
By David Crow and Andrew Ward 
The race to cure rising drug costs 
Závody v léčbě rostoucích nákladů na léky 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38775 (11.2.2015), p. 7 
Na příkladu "zázračné pilulky" na hepatitidu typu C od firmy Gilead Science, jejíž vysoká cena 
vyvolala silnou kritiku politiků, lékařů i veřejnosti, se demonstruje sílící tlak na způsob určování cen 
americkými výrobci léků. Přímá intervence federální vlády do tvorby cen léčiv je ze zákona zakázána, 
ale Obamova reforma zdravotnictví umožňuje některé iniciativy zaměřené na kontrolu nákladů. USA 
představují 4,6 % světového obyvatelstva, ale jejich celkové náklady na léky činí 33 %. 
 
Miroslav Zámečník 
Zabetonovaná kočka : záruky, které slibuje připravovaný zákon o neziskových nemocnicích, 
otevřou prostor pro masivní plýtvání 
Euro, Sv. 2015, č. 7, s. 26-27 
Autor předestírá kritický pohled na připravovanou přeměnu nemocnic s veřejným zřizovatelem na 
neziskový status. Připravovanému zákonu o neziskových nemocnicích vytýká koncept, dle kterého 
ztrátové hospodaření nemocnic zaplatí zřizovatel, resp. ručení státu za ztrátu. Prostřednictvím 
charakteristik vývoje v oblasti právních forem nemocnic a jejich změn v Německu ukazuje možné 
řešení problému v ČR. -- K tématu hospodaření českých nemocnic také viz příspěvek na s. 28-29. 
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Životní prostředí 

by Rob B. Dellink ... [et al.] 
Towards global carbon pricing : direct and indirect linking of carbon markets 
Na cestě k celosvětovému stanovení ceny uhlíkových emisí : přímé a nepřímé propojování trhů   
s uhlíkovými emisemi 
OECD journal: economic studies, Vol. 2013, (2014) No. 1, p. 209-234 
Autoři za pomoci OECD ENV-Linkages modelu vyčíslují ekonomické dopady přímého a nepřímého 
spojování jednotlivých systémů obchodování s emisemi (ETSs) v hlavních regionech celého světa. 
Ukazuje se, že roztříštěný přístup, kdy se mnoho regionů snaží samostatně splnit svoje cíle v oblasti 
snižování emisí oxidu uhličitého, je mnohem méně efektivní než přímé nebo nepřímé propojování 
ETSs, které může snižovat náklady prostřednictvím podpory částečného nebo plného sbližování cen 
uhlíkových emisí a tím i mezní náklady na zamezení znečištění (marginal abatement costs). Autoři 
nejprve seznamují s výsledky modelových simulací a rozebírají přínosy propojování různých 
regionálních trhů s uhlíkovými emisemi, poté se zaměřují na nepřímé propojování trhů s uhlíkovými 
emisemi prostřednictvím společného mechanismu plateb za CO2 (common crediting mechanism). 
Následně se věnují praktickým problémům spojeným s touto problematikou. - Pozn. 

Životní úroveň 

by Wen-Hao Chen, Michael Förster and Ana Llena-Nozal 
Demographic or labour market trends: what determines the distribution of household earnings 
in OECD countries? 
Demografické tendence nebo trendy na trhu práce: co určuje rozložení příjmů domácností         
v zemích OECD? 
OECD journal: economic studies, Vol. 2013, (2014) No. 1, p. 179-207 
Příspěvek posuzuje význam jednotlivých faktorů pro vývoj příjmové nerovnosti domácností ve 23 vyspělých 
ekonomikách (členské země OECD, včetně ČR) od poloviny 80. let dvacátého století do r. 2005. 
Přináší srovnávací analýzu důležitosti změn v oblasti trhu práce a demografických a společenských 
posunů pro vývoj příjmu domácností, zaměřuje se zejména na změny v uspořádání rodin. Autoři 
nejprve diskutují trendy v rozložení příjmů domácností a jejich potenciální determinanty, dále 
seznamují s výsledky empirické dekompoziční analýzy vysvětlující změny v příjmové nerovnosti 
domácností a ilustrují je na případu Kanady. - Pozn. 

Ostatní 

Patrik Garaj 
Prečo svet potrebuje monopoly 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 5, s. 42-43 
Seznámení s tezí ekonomicky prospěšného "dobrého" monopolu P. Thiela (autora knihy Zero to one), 
která zpochybňuje význam dnes obvykle propagované soutěže mezi podniky a upozorňuje na omezení 
pokroku související se soutěží. "Pálení" kapitálu v soutěži. 
 
The battle of scientists 
Bitva vědců 
The Economist, Vol. 413 (2014), No. 8918, p. 37 
Financování vědy v Evropské unii je nedostatečné, věda není brána v úvahu při tvorbě politik. 
Zatímco fondu na podporu vědy Horizon 2020 je věnováno pouze 7 % rozpočtu EU, u zemědělských 
dotací jde o 38 %. Závazek přispívat 3 % HDP na výzkum a vývoj plní pouze severské země.             
V článku jsou dále diskutovány související problémy (GMO, ochrana dat, aktivity EU proti velkým 
technologickým firmám, nedostatečná podpora investic, činnost bývalé poradkyně EU pro vědu Anne 
Glover). 
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Daně 

27992 
Miloslav Hnátek, David Zámek 
Daňové a nedaňové náklady 2015 
Praha : ESAP : Grada, 2015, 230 s. 
Správné uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Základní předpisy, judikatura, příklady. 
Jednotlivé okruhy problematiky jsou zpracovány do přehledných hesel a obsahují všechny důležité 
oblasti, se kterými se mohou poplatníci v praxi setkat. - ISBN: 978-80-905899-1-9 (brož.) 
 
27987 
Miloslav Hnátek 
Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným 
Praha : Grada : ESAP , 2015, 159 s. 
Správné a optimální využití zákona o daních z příjmů při podnikání společností s ručením omezeným. 
Zdanění společnosti s.r.o. Srovnání daňového zatížení s.r.o. s podnikáním fyzické osoby. Dále z obsahu: 
příjmy jednatelů a společníků, příjmy zaměstnanců, osvobozené výnosy, vybrané náklady v základu 
daně z příjmů, pohledávky a opravné položky v základu daně, finanční prostředky poskytované 
společníky a zápůjčky, ceny sjednané mezi spojenými osobami, daňová ztráta a možnosti jejího 
uplatnění, podání daňového přiznání k dani z příjmů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-905899-0-2 (brož.) 
 
27982     Pouze prezenčně 
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2015 
Praha : Grada, 2015, 272 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1.1.2015. Přehled novelizací přijatých během roku 2014 
a úvodní komentáře k zákonům. Novelizovaný text je zobrazen odlišným typem písma. U zákonů       
o daních z příjmů a DPH je uveden též komentář ke změnám. - 24. vyd. - ISBN: 978-80-247-5507-6 (brož.) 
 
27998 
Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2015 
Bratislava : DonauMedia, 2015, 168 s. 
Znění daňových zákonů: daně z příjmů, rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, DPH, daň silniční, 
daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daňový řád. Změny ve znění zákonů na rok 
2015 jsou v textu graficky zvýrazněny. - Na deskách uvedeno: XXL ProFinanční správu. - ISBN: 978-
80-89364-60-2 (brož.) 
 
27983 
Milan Lošťák, Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014 
Olomouc : ANAG, 2014, 295 s. 
Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2014. Příklady zdaňování v průběhu roku 
2014 a po jeho skončení. Příklady provedení závěrečného ročního zúčtování záloh na daň. Přehled 
slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Postupy při vyplnění tiskopisů. Přehled legislativy. 
Odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. - 19. aktualiz. vyd. - Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků pro roční období 2014. - ISBN: 978-80-7263-915-1 (brož.) 
 
27981 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 119 s. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na dítě, vybraná 
ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet měsíčních záloh, solidárního 
zvýšení daně, srážkové daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce. 
Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti fyzických osob ze závislé činnosti. - ISBN: 978-80-
7263-916-8 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

28006 
Pavel Kohout 
Ďáblův slovník ekonomie a financí 
Praha : Internet Art, 2014, 233 s. : il. 
Výklad základních i složitějších termínů světa financí, od peněz, dluhů a daní přes akcie, fondy a 
banky až po manželství, lásku či luxusní zboží, podaný se "zdravou dávkou cynismu". Stranou 
nezůstávají ani témata politicko-ekonomická: byrokrati, milionářská daň, Evropská unie, obecné 
blaho. Definice sepsané se suchým humorem se mísí s výběrem kuriozit z reálného finančního světa a 
s řadou citátů. Slovníkový dodatek "Xenofobův stručný atlas světa" rozšiřuje okruh předsudků. Další 
dodatek, "Panoptikum slavných osobností a jejich neslavných malérů", připomíná, že i největší 
postavy světových dějin se dopouštěly chyb. Slovník je bohatě doprovázen ilustracemi. - ISBN: 978-
80-88062-00-4 (váz.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

27970 
Martin Wolf 
The shifts and the shocks : what we're learned - and have still to learn - from the financial crisis 
Změny a otřesy : jaká ponaučení jsme si vzali z finanční krize - a co ještě zbývá zjistit 
London, GB : Allen Lane the Penguin Press, c2014, xxii, 465 s. : grafy 
Hlavní ekonomický komentátor časopisu The Economist ve své knize rozebírá, jakým způsobem 
finanční a hospodářská krize, která zasáhla rozvinuté země od srpna 2007, změnila náš svět. Vznik 
šoků odvozuje od předchozích změn v interakcích světové ekonomiky a finančního systému. Zvažuje 
také, jak tyto znepokojivé události změnily způsob, jakým se v současnosti díváme na ekonomii. 
Nejprve analyzuje rozsah šoků a následné krize, záchranná opatření a ekonomické stimuly ve 
vysokopříjmových zemích a míru následného oživení i další vývoj pokrizového hospodářství vedoucí 
až k úsporným opatřením. V další části se zaměřuje na situaci v eurozóně, charakterizuje úlohu Řecka 
a dalších periferních zemí v krizovém vývoji a snaží se o detailní popis příčin krize i pokrizového 
přizpůsobování se ekonomik. Následně se zabývá krizí, oživením a odolností vůči krizi v rozvíjejících 
se ekonomikách. V další části pak rozebírá fundamentální síly, které umožnily významné změny         
v oblasti financí, kapitálových toků a světové ekonomiky. Poslední část se věnuje selhání ekonomické 
ortodoxie a hledání teorie, která může být přijatelnou náhradou. Naznačuje také možnosti další 
stimulace hospodářství a řešení problémů finančního systému. - Pozn. - ISBN: 978-1-846-14697-8 (váz.) 

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

27972 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Canada : OECD economic surveys 2014 
Kanada : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2014, 135 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Kanady - hodnocení a doporučení. Ke spolehlivému růstu ekonomiky, stavu 
finančního systému a k růstu příjmové nerovnosti. Pohled na fiskální udržitelnost a pokračující fiskální 
konsolidaci. Shrnutí správy příjmů z neobnovitelných zdrojů, zajištění zeleného růstu a zdanění oxidu 
uhličitého. První tematická kapitola se věnuje kanadskému trhu s nemovitostmi, dynamice cen 
bydlení, jeho dostupnosti, trhu s hypotékami a důsledkům tohoto vývoje pro zadluženost domácností. 
Druhá tematická kapitola rozebírá důsledky nedostatku pracovníků s požadovanými schopnostmi a 
dovednostmi, vývoj nabídky práce a reformní snahy v této oblasti. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20696-0 
(brož.) 
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27989 
Petr Toth ... [et al.] 
Ekonomické aktivity obcí a měst 
Plzeň : Čeněk, 2014, 127 s. : il. 
Publikace přibližuje problematiku ekonomické aktivity obcí a měst nejprve z hlediska jejího 
legislativního vymezení v ČR v porovnání s okolními státy. Další část je zaměřena na hlubší popis 
managementu podnikatelských aktivit obcí prostřednictvím komunálních podniků rozličných forem a 
zaměření. Jsou rozebrány role a rizika těchto aktivit v udržitelném rozvoji obcí a měst. Výklad je 
doplněn konkrétními příklady z českého prostředí. Závěr publikace se věnuje finanční a majetkové 
analýze vybraného vzorku obcí a měst v ČR a je doplněn o analytická data zadluženosti územních 
celků ČR. - ISBN: 978-80-7380-491-6 (brož.) 
 
27969 
Philippe Legrain 
European spring : why our economies and politics are in a mess - and how to put them right 
Evropské jaro : proč jsou naše hospodářství a politika v potížích a jak je dát do pořádku 
[Velká Británie] : [s.n.], c2014, xxxi, 448 s. 
Kniha přináší analýzu hospodářských problémů Velké Británie a dalších zemí EU, které jsou 
doprovázeny mimo jiné poklesem důvěry ve schopnost politiků řešit tuto situaci. Autor se zamýšlí nad 
tím, zda jsou stagnace, úpadek a rozčarování neodvratné a zda by lidé měli alternativní řešení hledat u 
politických hnutí typu UKIP (Strana nezávislosti Spojeného království). První část publikace se věnuje 
přetrvávajícím následkům bankovní a dluhové krize, vysvětluje společné příčiny krize v Británii a 
eurozóně, upozorňuje na chyby v jejím řešení i na to, že krize stále nepominula. Autor rozebírá, proč 
krize udeřila tak prudce v eurozóně, jak zajistit, aby euro bylo z dlouhodobějšího pohledu úspěšné a 
jaké úkoly musí být splněny, aby se krize vyřešila. Ve druhé části autor předestírá optimistický pohled 
na budoucnost a ukazuje, že potřebujeme "evropské jaro" - hospodářskou a politickou obnovu. V té 
souvislosti zvažuje, zda je Německo tím správných vzorem pro zbytek Evropy, vysvětluje, že 
evropské ekonomiky musejí být více přizpůsobivé, dynamické a spořádané (Adaptable, Dynamic and 
Decent - ADD UP) a potřebují smysluplné reformy. Dále zdůrazňuje nutnost větší demokratičnosti a 
efektivity EU, nesmyslnost vystoupení Velké Británie z EU a navrhuje, jak evropskou politiku ochránit 
před extremismem a vytvořit otevřenou demokracii. - Pozn. - ISBN: 978-1-78292480-7 (brož). 
 
27973 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Korea : OECD economic surveys 2014 
Korea : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2014, 133 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Jižní Koreje - hodnocení a doporučení. Pohled na makroekonomický vývoj, 
hospodářskou expanzi, podporu inovací a malých a středních podniků. Seznámení s tříletým plánem 
na hospodářskou inovaci, vývojem hospodářské spolupráce s KLDR a s pokroky strukturálních 
reforem s ohledem na předchozí doporučení z r. 2012. Tematické kapitoly rozebírají podporu "creative 
economy" vedoucí k hospodářskému růstu a snižování příjmové nerovnosti, chudoby a prosazování 
sociální mobility. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20694-6 (brož.) 
 
27971 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Norway : OECD economic surveys 2014 
Norsko : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2014, 110 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Norska - hodnocení a doporučení. K makroekonomickým prognózám, novým 
nástrojům doplňujícím měnovou politiku a k vývoji fiskální politiky. Pohled na zdroje růstu, investice 
do inovací a situaci v oblasti vzdělávání, trhu práce a lidského kapitálu. Jednotlivé tematické kapitoly 
se zabývají posilováním odolnosti a stability norského finančního systému a měnovou a makroprudenční 
politikou; vysokou mírou zadluženosti norských domácností; alokací zdrojů na trhu s bydlením; 
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potřebou růstu produktivity a inovací v oblasti soukromého podnikání i pobídkami pro soukromé 
podnikatele. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20677-9 (brož.) 
 
27975 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
Turkey : OECD economic surveys 2014 
Turecko : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, July 2014, 116 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Turecka - hodnocení a doporučení. Očekávaný výhled hospodářského růstu, 
pohled na měnovou, finanční a fiskální politiku a snahy o zvládání sociálních důsledků probíhajících 
strukturálních změn. Zhodnocení pokroku hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí 
doporučení z r. 2012. První tematická kapitola se zabývá problematikou snižování makroekonomických 
nerovnováh, vývojem běžného účtu, úspor a podnikového sektoru a charakterizuje tureckou fiskální 
politiku. Druhá tematická kapitola rozebírá inkluzivní růst, nerovnost a podmínky na trhu práce, vývoj 
tureckého podnikového sektoru a jeho regulaci a segmentaci. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-20700-4 (brož.) 

Informatika. Počítače 

27991 
Milan Vodička 
3D : Data, daně digitálně, aneb, Ajťákem i proti své vůli 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 189 s. : barev. il. 
Publikace přibližuje aktuální možnosti a postupy, které pro oblast komunikace s orgány veřejné moci 
přicházejí s využitím informačních technologií (dále jen IT) a nastiňuje jejich výhody, ale i problémy a 
rizika. Úvod je věnován stručnému popisu základních pojmů z oblasti IT, shrnutí úlohy IT pro státní 
správu a aktuální situaci z pohledu občana. Další kapitoly se věnují elektronickému podpisu, datovým 
schránkám, využití e-mailové pošty, používání portálů a zásadám bezpečnosti IT. Zvláštní pozornost 
je věnována internetovým portálům: daňový portál EPO, portál veřejné správy, správy sociálního 
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, justice apod. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-
80-7478-671-6 (brož.) 

Podnik a podnikání 

27985I 
Petr Čech a kolektiv autorů 
Jednání (za) podnikatele / obchodní společnost po rekodifikaci : dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2014, 64 s. 
Jednání člena statutárního orgánu za společnost - změny a důsledky po nabytí účinnosti nového 
soukromého práva (občanský zákoník a zák. o obchodních společnostech a družstvech) od 1.1.2014. 
Stručná informace o novelách zákona o DPH (nový § 10i, druhá snížená sazba DPH) a zákona o daních 
z příjmů. Odborná stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví a daní: rezerva na rekultivaci, účetní 
závěrka, třístranný obchod s třetí zemí, služba poskytnutá z třetí země. - Obsahuje rejestřík za rok 
2014. - ISBN: 978-80-87367-53-7 (brož.) 
 
27993 
Pokorná ... [et al.] 
Obchodní společnosti a družstva 
V Praze : C.H. Beck, 2014, xxx, 414 s. : il. 
Výklad právní úpravy obchodních korporací po reformě soukromého práva je rozčleněn do dvou částí. 
První se zabývá obecnými otázkami obchodních korporací (pojem, založení a vznik, financování, 
právní postavení společníků, vnitřní organizace, zrušení a zánik, přeměny obchodních korporací a 
úvod do koncernového práva). Jednotlivé formy obchodních korporací jsou popsány v druhé části 
(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 
společnost, družstvo, evropské nadnárodní právní formy pro podnikání). Výchozí právní prameny 
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učebnice představují zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-475-9 (váz.) 

Právo 

27979 
Tomáš Matějičný 
Kolektivní správa autorských práv 
Plzeň : Čeněk, 2014, 126 s. 
Ucelený pohled na systém kolektivní správy autorských práv. První část pojednává obecně o autorském 
právu a seznamuje s jeho základními prostředky. Následuje část věnovaná kolektivní správě, jejímu 
vývoji ve světě i v ČR a její dnešní podobě. Závěrečná část se zabývá výkonem této správy pro 
jednotlivá kolektivně spravovaná díla, a to na příkladu děl hudebních (sdělování díla veřejnosti, 
ochrana práv mechanických, online užití aj.). - ISBN: 978-80-7380-528-9 (brož.) 
 
27978 
Aleš Rozehnal a kolektiv 
Obchodní právo 
Plzeň : Čeněk, 2014, 730 s. 
Výklad nové právní úpravy platné od roku 2014, po nabytí účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Učebnice se v jednotlivých 
kapitolách věnuje obecnému obchodnímu právu, korporačnímu právu, kapitálovému trhu, bankovnímu 
právu, koncernovému právu, úpadkovému právu, hospodářské soutěži a její ochraně, veřejným 
zakázkám, průmyslovému vlastnictví a cenným papírům. Pozornost není věnována pouze popisu nové 
právní úpravy, ale obchodní právo je zasazeno do kontextu celého právního řádu. - ISBN: 978-80-
7380-524-1 (váz.) 
 
27997 
Marta Chromá 
Právní překlad v teorii a praxi : nový občanský zákoník 
Praha : Karolinum, 2014, 270 s. 
Základní přístupy k překládání českých právních norem do angličtiny z pohledu teorie a jejich 
aplikace v praxi. Účelem první kapitoly je nastínit základy teorie právního překladu. Druhá kapitola se 
věnuje překládání právních předpisů. Vymezuje právnělingvistická východiska, přibližuje metodologii 
překladu, nabízí analýzu některých gramatických jevů. Závěrečná kapitola je rozčleněna podle částí 
nového občanského zákoníku do oddílů obecná část, rodinné právo, absolutní a relativní majetková 
práva. Ukazuje praktický přístup k překládání tohoto předpisu do angličtiny. - Vyd. 1 - ISBN: 978-80-
246-2851-6 (brož.) 
 
15392/69 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 69, ročník 2013 - II. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2014, 888 s. +1 CD ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 49 až 114, usnesení č. 6 a stanoviska pléna Ústavního soudu č. 35/13 a 36/13 z roku 
2013. - Vyd. 1. - CD ROM s věcným rejstříkem zahrnuje veškeré vydané svazky od č. 1 do č. 69. - 
ISBN: 978-80-7400-288-5 (váz.) 
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27986 
Lukáš Pauldura a kolektiv 
Slovník právních pojmů : občanský zákoník 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, 231 s. 
Výkladový slovník nově užívaných právních termínů v oblasti soukromého práva. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7478-660-0 (brož.) 
 
27999 
Tomáš Rýdl ... [et al.] 
Zákon o České národní bance : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, xxiv, 318 s. 
V úvodu ke komentovanému znění zákona o ČNB je zmiňován historický vývoj centrální banky a její 
legislativy. Následuje komentář k jednotlivým paragrafům zák. č. 227/2013 Sb., kterým se mění zák. 
č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů. Součástí publikace je znění Etického kodexu 
ČNB, přehled souvisejících ustanovení, předpisů a judikatury. Právní stav publikace je k 1.10.2014. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-622-8 (váz.) 
 
27984 
Zdeněk Schmied, Ladislav Trylč 
Zákoník práce 2015 : stručný komentář, upozornění na některé související změny v oblasti 
zaměstnanosti a inspekce práce 
Olomouc : ANAG, 2015, 167 s. 
Přehledné vydání zákoníku práce ve znění účinném k 1.1.2015 se stručným komentářem. V publikaci 
jsou promítnuty dílčí změny, k nimž došlo v roce 2014 a rovněž některé zkušenosti z aplikace nového 
občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. - 11. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-917-5 
(brož.) 

Statistika. Demografie. Sociologie 

27921 
Peter J. Diggle ... [et al.] 
Analysis of longitudinal data 
Analýza longitudinálních dat 
Oxford : Oxford University Press, [c2013], xv, 379 s. : tab., grafy, vzorce 
Toto aktualizované vydání publikace popisuje statistické modelování a metody používané pro analýzu 
longitudinálních dat (tzn. panelová data o stejné skupině jednotlivých subjektů zjišťovaná opakovaně 
za určité časové období, kombinují v sobě prvky multivariačních dat a údajů z časových řad). Autoři 
porovnávají průřezový (cross-sectional) výzkum s longitudinálním výzkumem z pohledu jejich 
designu; zabývají se průzkumnou analýzou dat; všeobecnými lineárními modely a pomocnými 
statistickými metodami pro soubor longitudinálních dat; analýzou nespojitých a spojitých longitudinálních 
dat za použití rozšíření GLMs; časově podmíněnou kovariancí; chybějící hodnotou v těchto výzkumech 
a dalšími tématy. Použití jednotlivých metod dokládají na řadě příkladů, zaměřují se zejména na jejich 
použití v biologických a lékařských vědách. - 2nd edition - Příl. - ISBN: 978-0-19-967675-0 (brož.) 
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27988 
Roland Döhrn 
Konjunkturdiagnose und -prognose : eine anwendungsorientierte Einführung 
Konjunkturní diagnóza a prognóza : aplikačně orientovaný úvod 
Berlin : Springer Gabler, 2014, ix, 195 s. : tab., grafy, vzorce 
Cílem knihy je poskytnout co možná nejširší přehled o statistických základech a metodách, o možnostech 
a hranicích konjunkturní diagnózy. Představuje široké spektrum postupů používaných v konjukturní 
analýze a dokumentuje jejich použití na příkladech z praxe. Kniha obsahuje prognózy, data jako 
základ analýzy, měření a datování konjunkturního cyklu, konjunkturní indikátory, modely časových 
řad, prognózy se strukturními modely, intuitivní a smíšené postupy prognóz, evaluace prognóz, 
intervaly prognóz, instituce a praxi makroekonomických prognóz pro Německo. - Pozn. - ISBN: 978-
3-642-36496-9 (brož.) 

Účetnictví 

27996 
Český institut interních auditorů ; [překlad Jan Báčová ... et al.] 
Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  : platné od ledna 2013 
Praha : Český institut interních auditorů, 2013, 75 s. + 1 CD 
Dvojjazyčné znění povinných a doporučovaných mezinárodních standardů pro profesní praxi interního 
auditu se změnami platnými od r. 2013. Publikace obsahuje Etický kodex Institutu interních auditorů, 
přehled základních mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a standardy pro výkon 
interního auditu. Příloha na CD obsahuje znění ostatních součástí standardů, tj. doporučení pro praxi, 
praktické pomůcky a stanoviska. - ISBN: 978-80-86689-48-7 (kroužková vazba) 
 
27980 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy s opravami pro rok 2015 : příručka pro 
účetní a jiné ekonomické pracovníky 
[Olomouc] : ANAG, [2015], 294 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku MF č. 500/2002 Sb., ve znění novějších vyhlášek, kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Její součástí je vzorová Směrná účtová osnova s účtovými 
třídami a skupinami. Uvedeny jsou všechny aktuální změny pro rok 2015 a výběr účetních případů. - 
Pod názvem: v.o.s. Závěrka. - ISBN: 978-80-904256-5-1 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

27965     Pouze prezenčně 
Ministerstvo financí 
Státní rozpočet České republiky na rok 2015 : schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR dne 10. prosince 2014 
Praha : Ministerstvo financí ČR, leden 2015, 2 sv. : il. 
První svazek materiálu obsahuje dvě části. Část I., zákon č. 345 ze dne 10. prosince 2014 o státním 
rozpočtu ČR na rok 2015. Část II. obsahuje další vybrané dokumenty: usnesení Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR č. 555 z 33. schůze 10. prosince 2014, usnesení vlády ČR ze dne 22. září 2014 č. 769, 
makroekonomický rámec na rok 2015, zprávu ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2015, rozpočty 
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a 
tabulkovou část. Strukturu rozpočtů kapitol podle druhů a odvětví obsahuje svazek druhý. - Čj. MF-
80813/2014/11-1101. - (brož.) 
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E-9544 
Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku 
Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky 2015 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2014, 21 s. : il. 
V předkládané Strategii 2015 je uveden základní rámec realizace financování státu a jsou stanoveny 
limity a cíle pro jednotlivé sledované rizikové ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2015. 
Podrobnější popis uvádí: klíčové události v roce 2015, ratingové hodnocení ČR, potřeby financování 
centrální vlády a vývoj státního dluhu, emisní činnost a operace na sekundárním trhu v roce 2014, 
program financování a emisní činnost v roce 2015, cíle, limity a rizikové parametry dluhového 
portfolia v roce 2015, výdaje na obsluhu státního dluhu. Dále publikace obsahuje seznam primárních 
dealerů státních dluhopisů pro rok 2015 a kalendář uveřejňovaných informací v prvním pololetí roku 
2015. Strategie byla připravena na základě informací dostupných k 15.12.2014. - Též v anglické verzi 
(signatura E-9545). - ISBN: 978-80-85045-67-3 (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/strategie-financovani-a-rizeni-
statniho-/2015/strategie-financovani-a-rizeni-statniho-19987 

Ostatní 

21555XVII     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR 
Biografický slovník českých zemí. [XVII. sešit], Fi-Fn 
Praha : Academia : Historický ústav AV ČR, 2014, VII, 137-279 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již nežijících osobnostech, jejichž příjmení začíná písmeny Fi až 
Fn. Každé heslo je opatřeno standardizovaným záhlavím, životopisem dané osoby a je doplněno          
o příslušné bibliografické údaje. - Vyd. 1. - ISBN: 80-7277-214-7 (soubor) 
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