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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám únorové 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 
Předvolební debaty ve Velké Británii: riziko odchodu Velké 
Británie z EU a případné důsledky. Vzhledem k nadcházejícím 
parlamentním volbám ve Velké Británii, které se uskuteční již 
7. května, nabývá toto téma opět na aktuálnosti. Článek se 
věnuje tomu, jak různí komentátoři vnímají pravděpodobnost 
odchodu Velké Británie z Evropské unie a jaké by to mělo 
důsledky pro EU i samotnou Velkou Británii. 

Z aktuálních zpráv stojí za pozornost vyjádření Jana Fraita, 
ředitele samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční 
stability ústředí České národní banky pro Hospodářské noviny, 
z kterého vyplývá, že ČNB plánuje v příštím roce zavést 
omezení na poskytování stoprocentních hypoték. Jakou bude 
mít toto omezení přesně podobu, zatím ČNB nezveřejnila. 

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 
 
Makroekonomická predikce - duben 2015 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
prognozy/makroekonomicka-predikce/2015/ 
makroekonomicka-predikce-duben-2015-21118 
 
Státní rozpočet 2015 v kostce 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Informacni-
letak_2015_Statni-rozpocet-v-kostce.pdf 
 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 22. 3. 2015 –
 24. 4. 2015 se tentokrát věnuje tématu: 
 
Přijetí Eura v ČR 

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) 

27990/1073 
Cenné papíry. Kapitálový trh. Investiční společnosti 
a fondy : redakční uzávěrka 2. 2. 2015 
   
27990/1074 
Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a 
obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : 
redakční uzávěrka 2. 2. 2015 
   
27990/1072 
Daň silniční. Daň z nemovitých věcí. Daň z nabytí 
nemovitých věcí : redakční uzávěrka 26. 1. 2015
   
27990/1077 
Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, 
obecní policie : redakční uzávěrka 16. 2. 2015
   
27990/1076 
Rozpočet a financování : majetek státu, podpora 
regionálního rozvoje : redakční uzávěrka 9. 2. 2015
   
 
  
 
 
 
 

27990/1066
Sociální pojištění 2015 : pojistné na sociální 
zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové 
pojištění, organizace a provádění sociálního 
zabezpečení : redakční uzávěrka 19. 1. 2015 
  
27990/1067
Sociální zabezpečení 2015 : státní sociální 
podpora, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením, sociální služby, pomoc v hmotné 
nouzi, životní a existenční minimum : 
redakční uzávěrka 19. 1. 2015 
  
27990/1070
Účetnictví nevýdělečných organizací : redakční 
uzávěrka 26. 1. 2015
  
27990/1075
Ústava České republiky. Listina základních práv 
a svobod : Parlament, Ústavní soud, ombudsman, 
ministerstva, antidiskriminační zákon, zákon    
o sbírce zákonů, volba prezidenta : redakční 
uzávěrka 9. 2. 2015
  
27990/1069
Zdravotní pojištění 2015 : redakční uzávěrka 
19. 1. 2015 
 
 
Organizační změna v odboru Personálním 

Rádi bychom Vás upozornili, že od 1. 5. 2015 
dochází k organizační změně v odboru 30 -
Personálním. Informační podpora, Odborná 
knihovna Ministerstva financí a agenda překladů 
budou nově v působnosti odd. 3004 – Informační 
podpora a knihovna. Změna se nijak nedotkne 
poskytovaných služeb, rovněž kontakty na 
příslušné zaměstnance zůstávají beze změny. 
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Téma měsíce: Předvolební debaty ve Velké Británii: riziko odchodu Velké 
Británie z EU a případné důsledky 

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

 

V souvislosti s blížícími se parlamentními volbami ve Velké Británii se zahraniční tisk v posledních 
měsících více zabývá dvěma tématy - možným zrušením tzv. „non-dom statutu“1, které prosazuje 
Labouristická strana, a důsledky vystoupení Velké Británie z Evropské unie, k čemuž by mohlo dojít, 
kdyby volby vyhrála Konzervativní strana. Tento článek se bude zabývat druhým zmíněným tématem 
– rizikem odchodu Velké Británie z EU. Nejprve bude připomenuto pozadí problému – vztahy Velké 
Británie s Evropskou unií – a dále budou představeny názory odborníků na to, zda je pravděpodobné, 
aby Velká Británie opustila EU, a na to, co by případný „brexit“ znamenal pro různé subjekty. 

Velká Británie je „neposlušným členem“ EU už od začátku, jak uvádí v článku United Kingdom: the 
high risk Brexit gamble2 Catherine Stephan. Země začala usilovat o vstup do Evropského 
hospodářského společenství až v polovině 60. let. V té době probíhala dekolonizace a Velká Británie 
se členstvím snažila získat vstup na trh EHS. Žádost o členství však byla dvakrát zamítnuta ze strany 
Francie a Británie tak vstoupila do EHS až v roce 1973. Na počátku 90. let se Británie na krátkou dobu 
připojila k Evropskému měnovému systému, brzy jej však opustila a v roce 1992 ratifikovala 
Maastrichtskou smlouvu pod podmínkou, že nebude muset přijmout jednotnou měnu. Británie má 
oproti dalším členským zemím řadu výjimek i v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
(např. možnost provádění kontrol na státních hranicích). Současný britský premiér David Cameron 
v lednu 2013 oznámil, že plánuje znovu projednat některé podmínky, které se pojí se členstvím Velké 
Británie v EU. Je možné, že pokud konzervativci volby vyhrají, uspořádají do roku 2017 referendum 
o dalším setrvání země v EU. Jedním z hlavních témat, která konzervativci řeší, je imigrační politika, 
resp. snaha o její zpřísnění. Jak uvádí autorka, reformní snahy Konzervativní strany mají přitom 
i politické cíle: konzervativci se snaží si předem zajistit možného koaličního spojence, Stranu za 
nezávislost Spojeného království (UKIP), která o omezení imigrace usiluje dlouhodobě. 

Na pravděpodobnost odchodu Británie z EU existují různé názory. Podle sdružení Open Europe byla 
v únoru šance, že země opustí během příštího volebního období EU, přibližně 1:6, jak uvádí v článku 
British exit from EU given one in six chance3 Jim Pickard. Kurzy vypisované některými sázkaři 
přitom mohou naznačovat, že je „brexit“ dokonce ještě pravděpodobnější, než uvádí Open Europe. 
Sdružení vycházelo při vytváření „barometru brexitu“ jednak z kurzů u sázek na budoucího vítěze 
voleb, dále započítalo pravděpodobnost uspořádání referenda v závislosti na tom, kdo se dostane 
k moci, a pravděpodobnost, že by v případném referendu lidé vybrali možnost odchodu.  

Souvislostí podzimního referenda o setrvání Skotska ve Velké Británii a výsledků případného 
referenda o setrvání Velké Británie v EU se zabývá článek UNITED KINGDOM: Scotland offers 
'Brexit' vote lessons4. Podle některých názorů bylo uspořádání referenda ve Skotsku cestou, jak si 
zajistit různé ústupky. To, že by Velká Británie získala na poslední chvíli hrozbou odchodu nějaké 
ústupky od EU, však není pravděpodobné. Na podobných ústupcích by se musely shodnout všechny 
členské země, státy by si také ústupky musely umět obhájit před svými občany. Úprava podmínek 
                                                      
1 Pravidlo, které umožňuje osobám žijícím dlouhodobě ve Velké Británii neplatit daně ze zahraničních výdělků 
v případě, že daná osoba nemá britský domicil. Pravidlo je však čím dál více zneužíváno osobami s vysokými 
příjmy.  
2 STEPHAN, Catherine. United Kingdom: the high-risk Brexit gamble. Conjoncture. 2014, 15(12), 17-26. ISSN 
0224-3288. Dostupné z: http://economic-research.bnpparibas.com/pdf/en-US/United-Kingdom-high-risk-Brexit-
gamble,25232 
3 PICKARD, Jim. British exit from EU given one in six chance. In: FT.com [online]. February 26, 2015 6:25 pm 
[cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ad8ec378-bdcf-11e4-9d09-
00144feab7de.html#axzz3XGE91qeh 
4 UNITED KINGDOM: Scotland offers 'Brexit' vote lessons. Oxford Analytica Daily Brief Service [online]. Oct 
07, 2014 [cit. 2015-04-14]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
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vztahujících se ke členství Velké Británie v EU je nepravděpodobná, neboť by si vyžádala referenda 
v dalších členských zemích. 

Jiné srovnání poskytuje v článku As Grexit fades, Brexit becomes the new EU nemesis5 Eric Reguly. 
Autor porovnává důsledky dvou možných situací – odchodu Velké Británie z EU („brexitu“) 
a vystoupení Řecka z eurozóny („grexitu“). Podle autora by byly důsledky odchodu Velké Británie 
z EU daleko závažnější než v případě vystoupení Řecka z eurozóny. Evropa je nyní připravená 
zvládnout jakékoli šoky vyvolané Řeckem, Řecko je navíc na rozdíl od Velké Británie relativně malou 
ekonomikou. Velká Británie by podle autora odchodem z EU až tak neutrpěla, pravděpodobně by se jí 
podařilo vyjednat smlouvy o volném obchodu s EU a Londýn by nejspíš zůstal finančním centrem 
i nadále. Případný odchod Velké Británie by poškodil spíše Evropskou unii – EU by ztratila 
významného zastánce liberální ekonomiky a vojenskou sílu a došlo by k oslabení vlivu unie ve světě. 
EU podle autora potřebuje Velkou Británii více, než Velká Británie potřebuje Evropskou unii 
a nejlepším řešením by tak bylo vyjednat s Brity podmínky, které by vedly k tomu, že Britové 
v referendu podpoří setrvání. 

Sérii článků zaměřenou na důsledky vystoupení Velké Británie z EU vydal deník Financial Times. 
Deník v sérii nazvané „If Britain goes“ analyzoval, co by odchod Británie znamenal například pro 
spotřebitele, investory, podniky nebo pro samotnou Evropskou unii. V článku If Britain goes: 
Counting the cost of ‘Brexit‘6 Chris Giles a Ferdinando Giugliano zkouší odhadnout možné náklady 
a benefity odchodu Británie z EU pro tuto zemi v oblastech jednotného vnitřního trhu, rozpočtu 
a imigrační politiky. Británie by si mohla po odchodu z EU vybrat, zda zůstane (podobně jako Norsko) 
alespoň v Evropském hospodářském prostoru, zda se po vzoru Švýcarska vydá spíše cestou 
bilaterálních smluv s EU nebo zda si bude pravidla stanovovat zcela samostatně. V prvním případě by 
Británie měla stále přístup na jednotný vnitřní trh, musela by přispívat do rozpočtu EU a musela by se 
řídit některými pravidly bez možnosti je ovlivňovat. Druhá možnost by snížila regulatorní břemeno, 
zároveň by ale omezila přístup na jednotný vnitřní trh. Důsledky určování vlastních pravidel jsou 
nejisté a toto rozhodnutí by navíc znamenalo nutnost čelit obchodním bariérám. V rozpočtové oblasti 
by Británie mohla odchodem ušetřit až 9,1 miliard liber v letošním roce a 54 miliard do roku 2020, 
přesná suma by však závisela na vyjednaných podmínkách. Země by pravděpodobně nemusela 
odvádět do Bruselu vybraná cla, mohla by ale přijít o příspěvky ze strukturálních fondů. Zpřísnění 
imigrační politiky by mohlo veřejným financím spíše uškodit – podle odborníků z University College 
London během posledních deseti let přistěhovalci zaplatili na daních více, než získali prostřednictvím 
různých benefitů. 

V souvislosti s tématem přistěhovalectví se před časem v tisku objevil pojem „Britzerland“. V únoru 
loňského roku proběhlo ve Švýcarsku referendum, které se týkalo omezení počtu přistěhovalců 
z Evropské unie. Ačkoli Švýcarsko není členem EU, je v současné době zemí Schengenského prostoru 
a řídí se principem volného pohybu osob. V referendu však zvítězil návrh na zavedení kvót pro počty 
imigrantů z EU a země nyní hledá cesty, jak neporušit smlouvy s EU a zároveň vyhovět výsledkům 
referenda (první návrh zákona předložila švýcarská vláda letos v únoru)7. V případě, že by Švýcarsko 
mohlo přistěhovalectví ovlivňovat, Velká Británie by pravděpodobně začala mít podobné požadavky 
a připojily by se i další země. Londýnský starosta a zároveň velký euroskeptik Boris Johnson 
představil v roce 2012 dokonce kontroverzní návrh vytvoření tzv. „Britzerlandu“ – nového 
hospodářského prostoru zemí, které nejsou členy EU (tzn. mimo jiné Švýcarska a Velké Británie 
v případě, že by Velká Británie vystoupila z EU)8. 

                                                      
5 REGULY, Eric. As Grexit fades, Brexit becomes the new EU nemesis. The Globe and Mail [online]. 07 Mar 
2015 [cit. 2015-04-14]. ISSN 0319-0714. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
6 GILES, Chris a GIUGLIANO, Ferdinando. If Britain goes: Counting the cost of ‘Brexit’. In: FT.com [online]. 
February 9, 2015 5:49 pm [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8e10bb3c-a7d1-11e4-
be63-00144feab7de.html#axzz3XGE91qeh 
7 Swiss govt drafts law for EU immigration quota. The Business Times [online]. 13 Feb 2015 [cit. 2015-04-14]. 
Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
8 HARVEY, Oliver. Welcome to Britzerland: Swiss shot the way if we exit EU. The Sun [online]. 04 Nov 2014 
[cit. 2015-04-14]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
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To, zda opravdu Velká Británie vystoupí z Evropské unie, není zatím jasné. Prvním předpokladem 
tohoto závažného kroku je vítězství Konzervativní strany v britských parlamentních volbách. Volby 
proběhnou již 7. května a jejich výsledky pravděpodobně napoví, zda referendum spíše proběhne či 
nikoli. Ačkoli nejsou jednotné názory ani na to, jakou z možností by Britové vybrali (setrvání nebo 
odchod), je zřejmé, že jde o problematiku, která se týká celé EU, nejen britské politické scény a která 
vyvolává další otázky o soudržnosti unie (už tak diskutované v souvislosti s problémy v Řecku).  
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Daně 

Sascha Spieker 
Aktualisierte Anwendungsschreiben zur Abgeltungsteuer und zur Ausstellung von 
Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge : die wesentlichen Änderungen im Überblick 
Aktualizované prováděcí předpisy ke srážkové dani a k vystavování daňového dokladu               
o kapitálových výnosech : přehled hlavních změn 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 5, S. 207-212 
Německá finanční správa upravila prováděcí předpisy ke zdanění příjmů z kapitálového majetku a       
k vystavování potvrzení o kapitálových výnosech - byly tak zohledněny nejen některé zákonné změny, 
ale i judikatura Spolkového finančního dvora. Příspěvek se zabývá jednotlivými typy kapitálových 
příjmů, mj. vysvětluje výjimku u srážkové daně v případě osoby blízké a v souvislosti se zdaněním 
kapitálových příjmů zmiňuje i nový automatizovaný odvod církevní daně od roku 2015, k němuž se 
vztahuje připojený přehled konfesijních kódů. - Pozn. 
 
Andreas Körner 
Alternativkonzept zur Abgeltungsteuer 
Alternativní koncepce ke srážkové dani 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 8, S. 397-405 
Mezinárodní výměna informací nabývá na intenzitě, což podporuje diskuzi o příp. náhradě srážkové 
daně v Německu. Na intenzitě ztrácejí někdejší argumenty pro zavedení této daně, které operovaly její 
praktičností v případě netransparentních skutkových stavů. Po úvodním popisu základních aspektů 
současné daně seznamuje příspěvek s návrhem alternativní koncepce, který zohledňuje: neutralitu 
zdroje, zamezení nevýhod stanoviště a respekt k normám evropského práva. - Pozn. 
 
M.A. Kotljarov 
Beneficiarnoje vladenije v meždunarodnom nalogovom prave: opyt OESR dlja Rossii 
Skutečné vlastnictví v mezinárodním daňovém právu: zkušenosti OECD pro Rusko 
Finansy, Sv. 2014, No. 11, s. 36-41 
V rámci OECD se již řadu let diskutuje nedostatečný pokrok při praktickém zavádění konceptu 
skutečného vlastnictví (beneficial ownership), který je klíčový při poskytování výhod v rámci dohod   
o zamezení dvojího zdanění. V článku se rekapituluje přístup OECD k regulaci mezinárodního 
zdanění, upozorňuje se na nejednoznačné definování pojmu "skutečný vlastník" na mezinárodní 
úrovni a rozebírá se stanovisko Ministerstva financí RF k této problematice. 
 
Laura Abramovsky, Alexander Klemm and David Phillips 
Corporate tax in developing countries : current trends and design issues 
Daň z příjmů právnických osob v rozvojových zemích : současné trendy a problematika její úpravy 
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 4, p. 559-588 
Studie přináší teoretický i empirický pohled na systém daně z příjmů právnických osob v rozvojových 
a rozvíjejících se ekonomikách. Dokumentuje rozvoj daňových systémů a dynamiku daňových příjmů 
od konce 90. let 20. století. Autoři upozorňují na výraznější odlišnosti mezi rozvojem zkoumané 
oblasti ve vyspělých a rozvojových zemích a prostřednictvím podrobné analýzy za použití efektivních 
daňových sazeb odkrývají různé distorze (upřednostnění některých aktiv, silné daňové zvýhodnění 
dluhového financování oproti ekvitnímu financování, zejména v prostředí vysoké inflace). 
Prostřednictvím regresní analýzy zjišťují korelaci mezi různými hospodářskými proměnnými a 
použitím daňových stimulů. Následně ukazují možné směřování dalších změn (největší potenciál 
zlepšení spatřují v oblasti daňové správy, regionální spolupráce a daňových pobídek). - Pozn. -- Viz     
i další příspěvky tohoto tematického čísla o daních z příjmů právnických osob. 
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Jakub Kalenský 
Daňová revoluce se odkládá : ministr financí Babiš nejspíš nestihne včas spustit evidenci tržeb 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 44 (4.3.2015), s. 1 
Upozornění na možný odklad spuštění systému elektronické evidence tržeb v ČR z důvodu časové náročnosti 
legislativního procesu a návazných veřejných soutěží i přípravy a testování nového elektronického 
systému a jeho pilotního provozu. Dále ke zvažovanému zavedení účtenkové loterie a povinnosti ze 
strany zákazníka si účtenku odebrat. -- Viz také příspěvek v HN č. 50/2015 (12.3.2015), s. 5. 
 
Daniel Delhaes, Jan Hildebrand, Axel Schrinner 
Der Affront 
Cílený útok 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 40 (26.2.2015), S. 1, 4-5 
Reforma daně dědické plánovaná spolkovým ministrem financí se především německým 
podnikatelům jeví jako příliš radikální - dědicům firem a podnikového majetku by se totiž podstatně 
měly zredukovat dosavadní daňové úlevy (prohlášené za neústavní), které byly uplatňovány v případě 
podnikového následnictví (rodinné firmy). Příspěvek seznamuje s hlavními body reformy a vysvětluje, 
proč byla zvolena tvrdší alternativa. Ministra financí ponechávají výpady vůči "dražší" dani dědické   
v klidu s tím, že nikdo není povinen využívat nově upravené úlevy a může prostě jen zaplatit daně. 
Připojen je vzorový výpočet povinnosti daně dědické za zděděný podnik a také porovnání vývoje 
zděděného majetku v roce 2013/2014. 
 
Alexander v. Wedelstädt 
Die Änderungen des AEAO durch das BMF-Schreiben vom 14.01.2015 
Změny prováděcího výnosu k odvodovému řádu na základě přípisu Spolkového ministerstva 
financí ze 14. 1. 2015 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 5, S. 213-216 
Změny prováděcího výnosu k německému odvodovému řádu vyplývají především ze "zákona o harmonizaci 
odvodového řádu s celním kodexem EU" a týkají se paragrafů ke: sdělení k boji s praním špinavých 
peněz a financování terorismu či sdělení k daňovému přestupku daňového poplatníka, informacím na 
dotaz orgánů činných v trestním řízení, předpokladům nemocnice být účelovým podnikem, úročení 
nepřiznaných daní, penále z prodlení atd. - Pozn. 
 
Andreas Kowallik, Dietmar Gegusch 
Die Steuerabteilung im Wandel 
Daňové oddělení v proměnách 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 7, S. 341-343 
Činnost daňového oddělení koncernového podniku je stále více poznamenána globalizací, je nutné se 
rychle přizpůsobovat změnám obchodních procesů, struktur i modelů. Výsledky ankety provedené      
v evropských firmách jednak ukazují, s jakými požadavky se daňová oddělení musí vyrovnávat a také, 
jaké jsou současné trendy a vývoj (posuzování úspěšnosti daňového oddělení, organizace, 
technologická úroveň, kvalita zaměstnanců). Připojeno je hodnocení "atraktivity" daňového systému 
sedmi nejvýznamnějších evropských ekonomik, kde je konstatován pozitivní posun ve vnímání právní 
jistoty především v Německu (tam je kladně ohodnocen vztah k finanční správě) a rozdílný pohled 
daňových oddělení a podnikového vedení na téma BEPS. - Pozn. 
 
Josef Pravec 
Evidence tržeb: Babiš ustupuje podnikatelům 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 12, s. 22-23 
Autor shrnuje aktuální změny v podobě připravovaného zákona o elektronické evidenci tržeb, který by 
v dubnu měla projednávat vláda a následně parlament. V té souvislosti zmiňuje vyjednávání v otázce 
snížení DPH restauracím a stravovacím provozům ze 21% na 15%, výjimku pro živnostníky, kompenzaci 
nákladů na pořízení on-line systému prostřednictvím jednorázové slevy na daních i účtenkovou loterii. 
Informuje také o kritických připomínkách k zamýšleným opatřením ze strany politické opozice a 
některých podnikatelů. Upozorňuje na možný odklad spuštění systému elektronické evidence tržeb a 
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na odhady jednorázových i průběžných nákladů zavedení tohoto systému v ČR. -- Další vývoj ve věci 
e-pokladen viz HN č. 57/2015 (23.3.2015), s. 1 a komentáře na s. 8. 
 
Gemma Martínez Bárbara 
Fiscal state aid: lights and shadows in the 2013 Commission decision on the Spanish tax lease system 
Fiskální státní pomoc: světla a stíny v rozhodnutí Evropské komise z r. 2013 ke španělskému 
systému daňového pronájmu 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 2-3, p. 69-77 
Autorka zaujímá kritický přístup k rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. července 2013, ve kterém 
se konstatuje, že španělský systém daňového pronájmu představuje státní pomoc pro určité 
ekonomické zájmové skupiny a jejich investory. Komentuje také různé prvky, k nimž by mohl 
přihlédnout Všeobecný soud v řízení o zrušení soudního rozhodnutí, které bylo zahájeno 25. září 2013 
v případu T-515/13 - Španělsko versus Evropská komise. - Pozn. 
 
Helena Machová 
Garáž, sklep a komora v zákoně o daních z příjmů v roce 2015 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 23-26 
Daňový režim garáží, sklepů a nebytových prostor; platný stav do 31.12.2013, v roce 2014 (změny     
v souvislosti s NOZ, bytové potřeby, výraz "jednotka" nahrazuje pojem "byt", podmínky osvobození 
příjmu z prodeje bytu) a v roce 2015 (rozšíření dopadu osvobození nebytových prostor běžně 
užívaných společně s bytovými prostorami; daňové osvobození v případě příjmu získaného formou 
nabytí vlastnictví k jednotce atd.). Příklady. 
 
By Hilary Hoynes, Doug Miller and David Simon 
Income, the earned income tax credit, and infant health 
Příjem, daňový kredit k příjmu a zdraví nemluvňat 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 172-211 
Autoři zkoumají vliv rozšíření programu daňového kreditu k příjmu (Earned Income Tax Credit, 
EITC) na větší počet rodin v USA na zdraví čerstvě narozených dětí. Docházejí k závěru, že EITC 
vede ke snížení výskytu nízké porodní váhy a ke zvýšení průměrné porodní váhy. Důvodem může být 
to, že EITC obecně zvyšuje příjem, důsledkem čehož se mění chování matek (více využívají prenatální 
péči a odstraňují škodlivé návyky, jako např. kouření). - Pozn. 
 
Petr Šabatka, Markéta Marečková, Luděk Tichý 
Institut nespolehlivého plátce DPH 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 3, s. 48-50 
Institut nespolehlivého plátce DPH v praxi; definice a kritéria posuzování nespolehlivého plátce, 
rozhodnutí o statusu nespolehlivého plátce, vyřazení ze seznamu nespolehlivých plátců. Ručení místo 
nespolehlivého plátce. Institut nespolehlivého plátce jako opatření k boji s virtuálními sídly. - Pozn. 
 
Bertrand Monfort 
Johannes Popitz (1884-1945) zum 70. Todestag 
K 70. výročí úmrtí Johannese Popitze (1884-1945) 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 3, S. 100-106 
Johannes Popitz, otec německé daně z obratu. Připomenutí zásluh J. Popitze v oblasti daňového práva 
a činnosti ve státních službách v období Výmarské republiky (Schlieben-Popitzova daňová reforma) či 
v prvních letech Třetí říše. - Pozn. -- V textu jsou zmíněny i další pojmy německé daňové historie 
(Erzbergerova daňová reforma, zákon o říšské finanční správě, Říšský daňový řád, Reinhardtova 
daňová reforma). 
 
Jaroslav Kramer 
Když jednou nezaplatíte daň, úřad pokutu promine 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 52 (16.3.2015), s. 6 
Novela daňového řádu od ledna 2015 zavádí možnost prominutí penále a úroku z prodlení pro plátce 
daně, kteří uhradí dlužnou částku daně, pokud se jedná o výjimečný prohřešek. Očekává se, že změna 
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bude vytvářet pozitivní tlak na plnění daňových povinností. Z hlediska efektivnějšího boje s daňovými 
úniky jsou pozitivně hodnocena i další opatření, které novela č. 267/2014 Sb. zavádí - především ta, 
která umožní finančním úřadům lépe reagovat na účelové přesouvání sídel firmy do Prahy a bojovat     
s účelovým zakládáním podvodných firem sídlících na virtuálních adresách. 
 
Filip Obradovič, Zuzana Petková 
Keď giganty platia dane 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 7, s. 12-16 
Příspěvek reaguje na seznam firem na Slovensku (zveřejněný ministerstvem financí), kde u jednotlivých 
subjektů figurovala výše daně z příjmů zaplacené za rok 2013. I když je cílem uvedené prezentace 
zlepšení informovanosti, autoři připomínají, že úhrada daně firmou ještě nemusí znamenat splnění její 
skutečné daňové povinnosti, což dokládají případy a příklady způsobů odlivu zdanitelných peněz ze 
Slovenska. Účelové obcházení daňové povinnosti, škodlivé daňové optimalizace; úvěr s nadstandardně 
vysokým úrokem. 
 
Martin Děrgel 
Koordinační výbor ke zdanění jednatelů s. r. o. 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 3, s. 5-13 
Vyjádření odborníků k otázce zdaňování jednatelů s. r. o. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních 
korporacích přinesly změny ve vymezení role jednatelů s. r. o. Právnické osoby nově nejsou svéprávné, 
zachovala se pouze jejich právní osobnost (podle dřívější terminologie právní subjektivita). K dalším 
změnám došlo v oblasti odměňování jednatelů. Novela zákona o dani z příjmů však způsobila 
nejasnosti ve zdaňování odměn jednatelů (problém, do jaké kategorie příjmů ze závislé činnosti 
odměny jednatelů zařadit). U českých jednatelů odměna vždy podléhala záloze na daň z příjmů ze 
závislé činnosti, u nerezidentů však nebylo jasné, zda danit formou měsíčních záloh na daň s možností 
uplatňovat slevy na dani či zda využívat daň srážkovou bez možnosti uplatnění slev. Podle koordinačních 
výborů a podle GFŘ měla být v roce 2014 uplatněna srážková daň. Odborníci se dále vyjadřují k otázce 
sankcí v případě, že plátce daně chybně aplikoval zálohovou daň, k možné pokutě v případě pozdního 
podání hlášení pro srážkovou daň a ke způsobům převodu prostředků z účtu správce daně pro 
zálohovou daň na účet pro srážkovou daň. Článek je doplněn praktickými příklady a testem na procvičení. 
 
Ivan Macháček 
Nové limity paušálních výdajů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 10-16 
Vývoj paušálních výdajů od počátku daňové reformy, limity, zastropování. Paušální výdaje do roku 
2012 a 2014, limitní částky paušálních výdajů pro rok 2015. Ne/výhodnost uplatňování paušálních 
výdajů (např. poplatník s vyššími příjmy). Příklady. 
 
Ivana Pilařová 
Novela zákona o daních z příjmů pro právnické osoby s účinností od 1. ledna 2015 
Auditor, Sv. 2015, č. 1, s. 14-18 
Zákon o daních z příjmů je novelizován s účinností od 1. ledna 2015 zákonem č. 267/2014 Sb., kterým 
se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, a také zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů. První ze jmenovaných novel je poměrně rozsáhlá a týká se kromě daně z příjmů 
dalších 17 předpisů s řadou ustanovení, které je možné uplatnit i zpětně pro zdaňovací období roku 
2014. V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů je novelizován také zákon o rezervách, daňový 
řád a částečně zrušen zákon č. 458/2011 Sb., o jednom inkasním místě. Článek se zaměřuje na 
novinky a změny. 
 
Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH : zákon č. 360/2014 Sb. 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 3, s. 29-39 
Přehled nejdůležitějších změn zákona č. 235/2004 Sb. provedených zákonem č. 360/2014 Sb. a jejich 
výklad. Úprava výpočtu obratu (zahrnování nájmu), problematika zrušení skupiny, zavedení 
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dobrovolné registrace identifikované osoby, pravidla pro vystavování daňových dokladů a náležitosti 
dokladů, sazby daně u výstavby, elektronická forma podání, aj. 
 
Dita Šulcová 
Novinky v uplatňování daně z přidané hodnoty u nemovitostí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 7-10 
Daňový režim nemovitých věcí resp. prodeje pozemků a staveb s účinností od r. 2015 a 2016; 
osvobození prodeje nemovitých věcí, změna v počítání lhůty pro osvobození od DPH, možnost 
uplatnění daně po uplynutí pětileté lhůty, uplatnění DPH u pozemků, snížená sazba DPH u bytové 
výstavby, uplatňování DPH u pronájmu, zahrnutí osvobozeného nájemného do obratu pro registraci 
(nově od r. 2015). 
 
Tomáš Hollmann 
Odskáčou to restaurace a večerky : evidence tržeb 
Euro, Sv. 2015, č. 11, s. 50-51 
Problematika připravované legislativní úpravy kontrolního systému elektronické evidence tržeb. Autor 
stručně charakterizuje cíle zavedení tohoto systému, subjekty podléhající povinnosti elektronické 
evidence tržeb a způsob fungování navrhovaného systému. Upozorňuje na prvotní propočty MF o nárůstu 
vybraných daní, softwarové náklady na zavedení evidence tržeb a na sankce za porušení pravidel 
správné evidence tržeb. Vyzdvihuje snahu o odstranění části šedé ekonomiky a nastolení férovějšího 
trhu. -- Viz také polemický komentář D. Klimeše v čas. Ekonom č. 11/2015, s. 34. --  K tématu také 
příspěvek v čas. Euro č. 12/2015, s. 28-29. 
 
Mária Mikulecká 
Paušální, nebo skutečné výdaje? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 21-22 
(Ne)výhodnost paušálních výdajů, komentovaný výčet. Příklad. 
 
Roman Pecháček 
Pokuty a penále podle daňového řádu od roku 2015 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 35-39 
Aktuální přehled sankcí stanovených daňovým řádem zohledňuje změny s účinností od 1. 1. 2015; 
pokuta za opožděné tvrzení daně (vč. příkladu) či nesplnění povinností nepeněžité povahy, pořádková 
pokuta, pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti, penále. - Pozn. 
 
Jana Jarešová 
Povinnost mlčenlivosti 
Daňový expert, Sv. 2015, č. 1, s. 2-12 
Daňové tajemství/povinnost mlčenlivosti při správě daní; právní úprava, zásada neveřejnosti, rozsah 
povinností při zachovávání mlčenlivosti. Průlomy do daňového tajemství obecně; jednotlivé průlomy 
tj. poskytování informací vybraným subjektům (Ministerstvu financí, Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, soudu atd.). Průlomy vůči orgánům činným v trestním řízení (celní správa, daňová správa, 
policie; v případě určitých trestných činů). Porušení povinnosti mlčenlivosti, sankce. - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Převodní ceny: tzv dobrovolné dotazníky a nová příloha k daňovému přiznání 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 29-30 
Prevence daňových úniků. Vyplňování dotazníků k problematice převodních cen se v roce 2013 týkalo 
daňových subjektů, které spadají pod Specializovaný finanční úřad - v roce 2014 pak byly vyzvány      
k vyplnění dotazníku vybrané daňové subjekty podléhající běžným finančním úřadům. Doposud byla 
dotazníková akce deklarována jako dobrovolná, s účinností od roku 2015 je zavedena nová povinná 
příloha daňových přiznání za rok 2014, která má poskytnout přehled transakcí se spojenými osobami. 
Příspěvek uvádí kritéria osob povinných a v souvislosti s novou přílohou upozorňuje na předpoklad 
cílených kontrol finanční správy u "neposlušných" daňových subjektů či v případě neobvyklých 
transakcí. -- K tématu také příspěvek v čas. Euro č. 10/2015 (9.3.2015), s. 52. 
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Zdeněk Burda 
Registrační údaje v judikatuře správních soudů 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 3, s. 52-60 
Komentovaný výběr z judikatury je zaměřen na rozsudky, které ukazují, že např. sdělení či nesdělení 
údajů při registraci k DPH může mít na daňový subjekt závažné dopady: 1) prokázání přidělení DIČ, 
2) registrace je pouze otázkou evidence, není rozhodující pro posouzení nároku na odpočet DPH,       
3) poskytnutí DIČ a prokázání pořízení zboží, 4) obec registrovaná za plátce DPH a nutnost odvádět daň, 
5) spolupracující manželka a obrat k registraci za plátce DPH, 6) nutnost přihlédnout při žalobě proti 
zrušení registrace i k argumentům, že plátce neměl být původně zaregistrován, 7) nesprávné údaje       
z účetnictví a obrat pro registraci za plátce DPH. 
 
Roman Pecháček 
Sankční úroky podle daňového řádu od roku 2015 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 33-37 
Blíže k sankcím postihujícím daňové subjekty (úrok z prodlení, úrok z posečkané částky) a správce 
daně (úrok z neoprávněného jednání správce daně, úrok z vratitelného přeplatku, úrok z daňového 
odpočtu). - Pozn. 
 
Helena Machová 
Služebnost a daň z příjmů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 20-23 
Věcné břemeno služebnosti; právní úprava služebnosti (OZ), bez/úplatné nabytí služebnosti, 
služebnost a daň z příjmů, osvobozený příjem ze služebnosti (např. bezúplatné zřízení služebnosti 
mezi osobami spojenými), příjmy a výdaje ze služebnosti, ocenění služebnosti. Příklady. 
 
Marcel Pitterling, Stanislav Kouba 
Soukromé životní pojištění v daních z příjmů od 1.1.2015 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 1, S. 7-13 
Autoři se zabývají legislativními změnami relevantních ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních   
z příjmů, které přinesl zákon č. 267/2014 Sb. v oblasti daňového zvýhodnění soukromého životního 
pojištění s účinností od 1.1.2015. Podávají přehled změn jednotlivých ustanovení zákona doplněný 
komentářem, některé aspekty úprav ilustrují pomocí jednoduchých příkladů. Věnují se osvobození 
příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti, průběžnému čerpání naspořených finančních prostředků po dobu trvání pojištění a úpravě 
nezdanitelné části základu daně z titulu zaplaceného pojistného. Poslední část příspěvku se zaměřuje 
na přechodná ustanovení, která řeší aplikaci novelizovaných ustanovení ve vztahu ke smlouvám 
uzavřeným před 1.1.2015. 
 
Martin Děrgel 
Speciální podmínky uplatnění daňové ztráty s.r.o. 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 2-7 
Definice pojmu daňová ztráta, uplatnění minulé daňové ztráty, speciální podmínky uplatnění daňové 
ztráty s.r.o. (pokyn GFŘ) a možnost jejího přenosu. Omlazení ztráty, protispekulativní omezení 
přenosu ztráty. Příklady. 
 
Zuzana Rylová 
Stále nekončící změny ve zdanění fyzických osob 
Auditor, Sv. 2015, č. 1, s. 9-13 
Změny v daních z příjmů fyzických osob novelou daňových předpisů (zákon č. 267/2014 Sb.). Článek 
se zabývá změnami, které lze vztáhnout ještě ke skončenému zdaňovacímu období roku 2014, a 
dalšími změnami, které jsou účinné od roku 2015. 
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Alena Kohoutková 
Stručně o změnách daňového řádu k 1.1.2015 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 41-45 
Autorka informuje o změnách daňového řádu, ke kterým dochází s účinností od 1.1.2015 v souvislosti 
se zákonem č. 267/2014 Sb. a zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením 
jednoho inkasního místa. Nejprve uvádí paragrafové znění změn a poté přináší komentář: k technickým 
změnám; ke změnám, které zakládají určité zlepšení situace daňového subjektu; ke zvýhodnění 
postavení a zlepšení pravomocí správce daně; k přizpůsobení daňového procesu; k obecnému zlepšení 
výběru daní. 
 
Helena Machová 
Škoda na majetku způsobená nepřízní počasí 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 33-37 
Zohlednění škod způsobených nepříznivým počasím při stanovení základu daně z příjmů; škoda na 
obchodním majetku, škoda v zákoně o daních z příjmů, definice škody, opravitelná škoda, škoda 
způsobená jinému subjektu, nedaňová škoda, škoda do výše přijaté náhrady, škoda v důsledku živelní 
pohromy. Škody v daňové evidenci. Příklady. 
 
Rachel Griffith and Helen Miller 
Taxable corporate profits 
Zdanitelné příjmy právnických osob 
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 4, p. 535-557 
V posledních třiceti letech jsou rozpočtové výnosy daně z příjmu právnických osob stále poměrně 
vyrovnaným podílem národního důchodu a to i přesto, že se sazby daně z příjmů právnických osob 
snižují a přibývá příležitostí pro mezinárodní daňovou optimalizaci. Tento jev se dá vysvětlit nárůstem 
podílu zisku právnických osob na národním důchodu. V příspěvku autorky rozebírají zdroje výnosů 
právnických osob, zaměřují se zejména na jejich zdanitelné zisky (tzn. běžnou návratnost kapitálu, 
dividendy a příjmy z kapitálu, zisky z tržní síly). Zkoumají způsob a míru, jakým mohou korporační 
daně ovlivnit tyto komponenty zisku a změnit motivaci k investování. - Pozn. -- Viz i další příspěvky 
tohoto tematického čísla o daních z příjmů právnických osob. 
 
By Erlend E. Bo, Joel Slemrod, and Thor O. Thoresen 
Taxes on the internet : deterrence effects of public disclosure 
Daně na internetu : zastrašující účinky veřejného zpřístupňování 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 36-62 
Autoři zkoumají účinky veřejného zpřístupňování daňových informací na internetu v Norsku na přiznávání 
daní. Veřejné zpřístupňování daňových informací má v Norsku dlouhou tradici. Od roku 2001, kdy 
došlo k elektronizaci, může získat informace o příjmu a zaplacené dani z příjmu o jakémkoli norském 
občanovi kdokoli s přístupem na internet (dříve byly daňové informace přístupné pouze v papírové 
podobě). Na základě empirického průzkumu autoři docházejí k závěru, že zpřístupňování daňových 
informací na internetu zvýšilo vykazování příjmu o 3 %. - Pozn. 
 
Fabian Mang 
The (in)compatibility of IP box regimes with EU law, the code of conduct and the BEPS initiatives 
 (Ne)slučitelnost režimů tzv. IP boxů s právem EU, kodexem chování a iniciativami BEPS 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 2-3, p. 78-87 
Tzv. IP boxy označují daňové režimy zvýhodňující zdanění zisků plynoucích z nehmotných aktiv. V článku 
se hodnotí, nakolik jsou stávající režimy IP boxů v Evropské unii slučitelné s primárním právem EU, 
kodexem chování pro zdanění podniků a iniciativami BEPS. Příspěvek se zaměřuje zejména na režimy 
IP boxů v Lucembursku, Nizozemsku a Velké Británii. - Pozn. 
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The madness of King George III's tax system 
Bláznovství daňového systému z dob Jiřího III. 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38791 (2.3.2015), p. 8 
V článku se kritizuje skutečnost, že v Británii dosud platí některé daňové předpisy, zavedené koncem 
18. století. Režim jiného než britského daňového domicilu byl původně zaveden k ochraně osob, které 
vlastnily majetek v cizině, před britskými válečnými daněmi. Dnes stále ještě umožňuje těm, co žijí    
v Británii, uvádět jako domicil jinou zemi. Na rozdíl od jiných rezidentů musí tyto osoby platit britské 
daně ze svých zahraničních výdělků jen tehdy, když posílají tyto peníze do Británie. Pravidlo je 
využíváno zejména příslušníky mezinárodní smetánky a bohatými manažery, kteří si vybírají fiskálně 
nejméně zatěžující domicil a přitom stále využívají práva žít a pracovat v Británii. Jejich počty 
neustále rostou. 
 
Chang-Ryung Han and Rachel McGauran 
Tracing trails : implications of tax information exchange programs for customs administrations 
Sledování stop : důsledky programů výměny daňových informací pro celní úřady 
World customs journal, Vol. 8 (2014), No. 2, p. 3-13 
Autoři se zabývají možným využitím programů výměny daňových informací v celní oblasti. Nejprve 
je stručně představena výměna daňových informací (pozadí a důvody pro zavádění, typy výměny informací 
a právní rámec), dále jsou diskutovány důsledky výměny informací podle iniciativy OECD pro celní 
úřady (výměna informací mezi celními úřady, výměna informací mezi celními a daňovými úřady). - Pozn. 
 
Douglas Roxburgh 
UK anti-avoidance - where are we now? 
Britská legislativa proti vyhýbání se daňové povinnosti - kde jsme teď? 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 2-3, p. 88-95 
Článek se zaměřuje na britské daňové právo vztahující se na případy vyhýbání se placení daní u transakcí, 
které spadají výhradně do britské daňové jurisdikce. Příspěvek se nezabývá daňovými úniky, ale 
vysvětluje nová ustanovení k urychlenému zjištění vyhýbání se daňové povinnosti a případů, kdy 
nedošlo k výběru daní. - Pozn. 
 
By Thomas Klier and Joshua Linn 
Using taxes to reduce carbon dioxide emissions rates of new passenger vehicles : evidence from 
France, Germany, and Sweden 
Vliv daní na snížení míry emisí oxidu uhličitého u nových osobních aut : důkazy z Francie, 
Německa a Švédska 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 212-242 
Porovnání daňových opatření a jejich změn zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého ve třech 
zemích (Francie, Německo, Švédsko). Na základě údajů o počtu registrovaných nových vozidel během 
let 2005-2010 autoři zjišťují, že daně z emisí oxidu uhličitého vedou ke snížení počtu registrací 
vozidel, přičemž tato skutečnost se nejvíce projevila ve Francii. - Pozn. 
 
Dhammika Dharmapala 
What do we know about base erosion and profit shifting? : a review of the empirical literature 
Co víme o erozi daňové základny a přesouvání zisku (BEPS)? : přehled empirické literatury 
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 4, p. 421-448 
Příspěvek přináší přehled empirické literatury věnované odhadu rozsahu daňově motivovaných 
přesunů zisků nadnárodních společností prostřednictvím problematiky BEPS (eroze daňové základny a 
přesouvání zisku). Autor rozebírá přístupy používané v této empirické literatuře a přehledně shrnuje 
výsledky zkoumání. Uvádí, že nejnovější empirická zkoumání, která používají nové a bohatší zdroje 
dat, zjišťují o mnoho menší rozsah BEPS než dřívější studie. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto 
tematického čísla o daních z příjmů právnických osob. -- Změnám v systému mezinárodního zdanění 
zisků nadnárodních společností se také věnuje příspěvek na s. 449-475. 
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Geoff Meeks and J. Gay Meeks 
Why are banks paying so little UK corporation tax? 
Proč banky platí ve Velké Británii tak malé korporační daně? 
Fiscal studies, Vol. 35, (2014) No. 4, p. 511-533 
Studie analyzuje bankovní účetní závěrky s cílem vyjasnit dva aspekty placení daně z příjmů 
právnických osob bankami ve Velké Británii. V nedávné době se projevil ostrý pokles ve vybírání 
těchto daní a ukázala se rostoucí nerovnost mezi sumou vybranou za bankovní sektor ve Velké 
Británii a jejich celosvětovými platbami daně z příjmů právnických osob, které každoročně vykazují 
svým akcionářům. Autoři posuzují možná vysvětlení tohoto rozdílu (nižší sazba daně, snížení 
provozního zisku, odpočty snižující zdanitelný zisk, nárůst zisků vytvořených v zahraničí), velký 
význam připisují snížení hodnoty daňově odčitatelného majetku a rozdělení zisku mezi různé 
jurisdikce. Naznačují důvody, proč oživení globálních bankovních provozních zisků nejde ruku v ruce 
s velkým oživením příjmů z korporační daně ve Velké Británii. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto 
tematického čísla o daních z příjmů právnických osob. 
 
Iveta Sviráková 
Zastavení řízení v daňovém řádu. [Zač.] 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 3, s. 34-36 
Zastavení řízení v případě řízení stanovených třetí částí daňového řádu (registrační řízení, řízení o závazném 
posouzení, veškeré druhy daňových řízení). Důvody zastavení řízení dle daňového řádu: zpětvzetí 
podání, zjevná právní nepřípustnost, zánik účastníka bez právního nástupce, překážka věci pravomocně 
rozhodnuté, nemožnost pokračování řízení ze zákonných důvodů, bezpředmětnost. Speciální znaky 
zastavení řízení, náležitosti rozhodnutí o zastavení řízení (výrok, odůvodnění, poučení). - Pozn. 
 
Richard W. Fetter 
Zdanění a pojistné odvody z autorských honorářů za roky 2014 a 2015 : novinky 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 2, s. 26-28 
Autor informuje o tom, že právní úprava zdanění autorských honorářů se pro rok 2015 vrací k pravidlům 
z roku 2013, limit pro uplatnění srážkové daně 10 tisíc korun však zůstává. Rozebírá, že možnost 
uplatnit výdaje na dosažení příjmu a započíst odvedenou srážkovou daň na celkovou daňovou 
povinnost v daňovém přiznání je tak pouze u příjmů za rok 2014. - Pozn. 
 
Karel Brychta, Vlastimil Sojka, Pavek Svirák 
Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 3, s. 13-20 
Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR, obecná východiska. Relevance "daňového statutu" 
poplatníka, vymezení základních povinností daňového rezidenta (daňové přiznání, přepočet 
zahraničního příjmu na českou měnu, kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací). 
Fyzická osoba - daňový rezident dle ZDP (dělená daňová povinnost). Právnická osoba - daňový 
rezident dle ZDP. Příklady. - Pozn. 
 
Zuzana Petková 
Zločiny bielych golierov : podvody s vratkami DPH 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 9, s. 22-23 
Podvody v oblasti DPH v SR; k případu odhalené zločinecké skupiny, u níž je vážné podezření, že krytí 
podvodů vycházelo z daňových a policejních institucí i politických subjektů. Zneužití produktu "webkarta". 
 
Václav Benda 
Změna pravidel pro určení místa plnění u služeb a zvláštní režim jednoho správního místa od 
1.1.2015 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 2-6 
Příspěvek vysvětluje změnu pravidel při stanovení místa plnění u služeb dle novely č. 196/2014 Sb., 
kterou byly s účinností od 1.1.2015 v zákoně o dani z přidané hodnoty provedeny změny dle směrnice 
Rady 2008/8/ES. Zavádí se zejména nové pravidlo pro stanovení místa plnění u vybraných služeb, 
kterými jsou služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované 
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služby, jsou-li poskytovány osobě nepovinné k dani. V návaznosti na tuto změnu se zavádí nový 
zvláštní režim jednoho správního místa ("mini one stop shop"), jehož hlavním cílem je usnadnění 
plnění daňové povinnosti pro poskytovatele vybraných služeb. Autor s využitím příkladů vysvětluje 
základní principy zvláštního režimu jednoho správního místa. 
 
Daňový a účetní TIP  

č. 7/2015 
Řádná novela zákona o DPH – 2. část. Daňové zvýhodnění na vyživované děti – komplikace 
s uplatněním u více dětí (vč. příkladů). Dotazy: DPH při prodeji automobilu na Slovensko, uplatňování 
paušálních výdajů na dopravu. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Paul Krugman 
Currency regimes, capital flows, and crises 
Měnové režimy, toky kapitálu a krize 
IMF Economic Review, Vol. 62, (2014) No. 4, p. 470-493 
Autor tvrdí, že od té doby, co Řecko prochází dluhovou krizí, jsou rozhovory o fiskální situaci 
"helenizovány", tzn. stále se upozorňuje na skutečnost, že další státy jako USA, Velká Británie a 
Japonsko jsou na pokraji obdobné krize. Zamýšlí se nad tím, zda státy, které si půjčují ve svojí vlastní 
měně, mohou prodělat fiskální a finanční krizi řeckého typu. Modelovým zkoumáním daného 
problému a prostřednictvím případových studií francouzské dluhové krize probíhající ve 20. letech 20. 
století, kdy enormní dluhové břemeno způsobené první světovou válkou přineslo velké problémy a 
"run" na frank, a současné japonské abenomiky dochází k závěru, že nikoliv. 
 
Emmanuel Farhi and Iván Werning 
Dilemma not trilemma? Capital controls and exchange rates with volatile capital flows 
Dvojí, nikoliv trojí řešení? Regulace pohybu kapitálu a směnné kurzy s proměnlivými toky kapitálu 
IMF Economic Review, Vol. 62, (2014) No. 4, p. 569-605 
Proměnlivé toky kapitálu často způsobují epizody vzestupu a pádu na rozvíjejících se trzích. Autoři 
zjišťují, jaký druh makroekonomické intervence je zapotřebí k zvládání těchto epizod. Vhodným 
nástrojem analýzy tohoto problému je Mundellovo trilema, které klade důraz na systém řízení 
směnného kurzu. Autoři k normativní analýze používají model odlišný od tradičního Mundellova-
Flemingova modelu, je jím standardní neokeynesiánský model malé otevřené ekonomiky s nominálními 
rigiditami. Studují optimální regulaci pohybu kapitálu. Jejich výsledky vykazují podobnosti i odlišnosti 
v porovnání s Mundlelovými závěry. Potvrzují, že klíčovým faktorem je typ řízení směnného kurzu 
(fixní měnový kurz, plovoucí měnový kurz) a že optimální řízení kapitálových toků na nich významně 
záleží. Nicméně i v případě plovoucího měnového kurzu potvrzují důležitost regulace přílivu a odlivu 
kapitálu, zejména v případě náhlého zastavení jeho přílivu ("sudden stop"). - Pozn. 
 
Xavier Timbeau 
Immobilier : ce que nous apprend la Grande Récession 
Nemovitosti : co nás naučila Velká recese 
Problemes économiques, No. 3106 (2015), p. 38-44 
Autor v článku zkoumá kanály, kterými mohou nemovitosti ovlivňovat hospodářské cykly. Jde o tři 
kanály: investice do rezidenčních nemovitostí, finanční akcelerátor, efekt bohatství. Investice do 
rezidenčních nemovitostí mohou mít podle autora v různých zemích různé účinky (významnou roli 
hrály v minulosti např. v USA či Španělsku). Efekt bohatství se projevuje vznikem tzv. "racionálních 
bublin" (bulles rationales). Finanční akcelerátor vede k nárůstu zadlužení domácností, což může 
zapříčinit prohloubení recese a vznik nerovností. 
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S. Avdaševa, A. Šastitko 
Nobelevskaja premija po ekonomike-2014: Žan Tirol' 
Nobelova cena za ekonomii za rok 2014: Jean Tirole 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 1, s. 5-21 
V článku se rozebírá význam výzkumů Jeana Tirola v kontextu praktických problémů, které řeší 
hospodářská politika, a s ohledem na nejednoznačné přijetí výsledků prací laureáta Nobelovy ceny za 
ekonomii v r. 2014. Uvádí se, jak Tirole objasnil "paradoxy chicagské školy" a stanovil orientační 
body uplatňování antimonopolní legislativy v nové ekonomice. Je zdůrazněn význam Tirolovy 
učebnice pro systematické znalosti o organizaci trhů. Také se rozebírají hlavní prvky přístupu 
navrženého Tirolem k vytvoření optimální teorie regulace. - Pozn. 
 
By Marco Ottaviani and Peter Norman Sorensen 
Price reaction to information with heterogeneous beliefs and wealth effects : underreaction, 
momentum and reversal 
Reakce cen na informace při různorodém přesvědčení a efektu bohatství : nedostatečná reakce, 
hybnost a zvrat 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 1, p. 1-34 
Autoři zkoumají vliv současného působení tří faktorů -  různorodého přesvědčení (heterogeneous 
beliefs) investorů o vývoji cen akcií, informací a efektu bohatství na ceny aktiv na finančních trzích. 
Rovnovážná cena reaguje nedostatečně na veřejně dostupné informace v případě, kdy existuje limit na 
to, kolik mohou obchodníci investovat. K nedostatečné reakci dochází více v případech, kdy je 
předchozí přesvědčení investorů heterogenní. Ceny nedostatečně reagují na informace i v případech, 
kdy peněžní limit neexistuje, a to za předpokladu, že jsou obchodníci s rostoucím bohatstvím méně 
averzní k riziku. - Pozn. 
 
Martin Gächter ... [et al.] 
Sectoral deleveraging in Europe and its economic implications 
Sektorový deleveraging v Evropě a jeho hospodářské důsledky 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 1, p. 8-23 
Příspěvek zkoumá dynamiku zadlužení na sektorové úrovni v Evropské unii (sektor domácností, vládní 
sektor, sektory nefinančních a finančních podniků). Přináší empirickou analýzu vývoje deleveragingu 
(snížení poměru dluhů k vlastnímu kapitálu), který zjišťuje prostřednictvím údajů o úvěrech a půjčkách 
a sektorového poměru dluhů k HDP, a identifikuje úsilí k opětovnému vyrovnávání bilancí. Autoři 
zkoumají také rozdíly mezi úsporami a investicemi a analyzují, jak tento vývoj působí na bilanci 
běžného účtu. Dále nacházejí spojitosti mezi stavem deleveragingu a jeho možnými dopady na 
vyhlídky růstu a proces dohánění ekonomické úrovně v rámci eurozóny i mezi regionem střední, 
východní a jihovýchodní Evropy a staršími členskými státy EU. - Pozn. 
 
By Naomi E. Feldman and Bradley J. Ruffle 
The impact of including, adding and subtracting a tax on demand 
Účinek zahrnutí daně, přičítání a odečítání daně na poptávku 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 95-118 
Autoři se pomocí série experimentů snaží zjistit, jak spotřebitele při nákupu ovlivní zobrazení ceny, 
když cena již zahrnuje DPH, když je DPH přičtena u pokladny, nebo když je DPH naopak u pokladny 
odečtena. Spotřebitelé utrácejí překvapivě nejvíce v případě, kdy je daň u pokladny přičítána. Ve 
zbývajících případech spotřebitelé utrácejí přibližně stejně a méně než v prvním případě. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Joseph Vogl ; [rozhovor vedli] Dieter Schnaas, Christopher Schwarz 
"Der neue Klassenkampf" 
"Nový třídní boj" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 10, S. 94-97 
V souvislosti se sebevědomým postojem Řecka při řešení deficitu a dluhu upozorňuje autor na plíživé 
přivlastňování moci ze strany finančního režimu, tj. konglomerátu tvořeného národními a 
mezinárodními finančními institucemi, podporovaného mezinárodními smlouvami, mocenskými hráči 
na finančních trzích a vhodnými obchodními praktikami - finanční režim se tak mění ve čtvrtou 
mocenskou sílu ve státě. Nová suverenita, efekt suverenity, suverenita vagabundů, státy v zajetí 
finančních trhů, kapitalizace a ekonomizace vlád. -- J. Vogl je autorem knih "Strašidlo kapitalismu" a 
"Efekt suverenity". 
 
Elisabeth Beckmann, Anita Roitner, Helmut Stix 
A local or foreign currency loan? : evidence on the role of loan characteristic, preferences of 
households and the effect of foreign banks 
Půjčky v domácí nebo zahraniční měně? : zjištění o úloze charakteristik půjček, 
upřednostňování ze strany domácností a o vlivu zahraničních bank 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 1, p. 24-48 
Jedním ze zvláštních znaků zadlužení domácností v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy 
je výrazný podíl půjček denominovaných v zahraničních měnách. Autoři za použití údajů z europrůzkumu 
Rakouské národní banky týkajícího se používání eura domácnostmi v devíti zemích tohoto regionu    
(5 členů EU - Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko; 4 kandidáti na členství - 
Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie a Srbsko) analyzují, jak měna stávajících půjček těchto 
domácností souvisí s vybranými faktory. Těmito faktory jsou zejména účel a doba splatnosti úvěru, 
socioekonomické charakteristiky a preference domácností týkající se výběru měny a zahraniční nebo 
domácí vlastník banky. Autoři také zjišťují, zda banky se zahraničním vlastníkem poskytují více 
půjček v zahraničních měnách než banky domácí. - Pozn. 
 
A world of pain : global banks 
Svět bolesti : globální banky 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8928, p. 59-61 
Model globální banky prošel v letech 2008-09 jen mírnou krizí, pouze Citigroup potřebovala pomoc    
v plném rozsahu. Zato teď mají globální banky velké problémy. Tento vývoj má tři příčiny: gigantické 
firmy se obtížně řídí, konkurence se ukázala tvrdší, než se čekalo, a regulatorní odezva po krizi značně 
zpřísnila pravidla. -- viz i článek Cocking up all over the world na s. 10. 
 
Deutsche Bundesbank 
Das Common Credit Assessment System zur Prüfung der Notenbankfähigkeit von 
Wirtschaftsunternehmen = The Common Credit Assessment System for assessing the eligibility 
of entreprises 
Systém společného úvěrového hodnocení, kterými centrální banky zjišťující způsobilost podniků 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 1, S. 35-48 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 1, p. 33-45 
V průběhu nedávné finanční krize narostla poptávka po likviditě a kolaterizovaných vnitrodenních 
úvěrech poskytovaných centrálními bankami domácím úvěrovým institucím a také vzrostl zájem         
o zajištění tohoto financování prostřednictvím úvěrových pohledávek. Za účelem hodnocení úvěrové 
kvality malých a středních podniků vytvořily některé z národních centrálních bank nový vnitřní 
systém úvěrového hodnocení. Bundesbanka společně s Rakouskou národní bankou za tím účelem od   
r. 2011 provozuje Common Credit Assessment System (CoCAS). Příspěvek nejprve rozebírá účel 
systému hodnocení úvěrového rizika, strukturu a postup úvěrového hodnocení. Následně seznamuje    
s projektem CoCAS, který byl vyvinut jako harmonizovaný nástroj pro modelové hodnocení úvěrů 
podniků využívajících jednotné účetní standardy IFRS. Popisuje používanou inovativní metodologii a 
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design modelu, zabývá se také doplňkovou analýzou získaných kvalitativních a kvantitativních údajů. 
- Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Bert Rürup 
Die Zwei-Prozent-Illusion 
Dvouprocentní iluze 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 37 (23.2.2015), S. 1 
V souvislosti s trendem snižování spotřebitelských cen v Německu (i EU) se autor zamýšlí nad 
reálnou mírou hrozby deflace a oprávněností kvantitativního uvolňování měnové politiky ECB. 
Nepopírá, že deflace představuje vážný ekonomický problém, zdůrazňuje ale, že ne každou hodnotu 
pod inflačním cílem lze interpretovat jako signál pádu do deflace. K tomu uvádí, že: 1) současný 
pokles cen není důsledkem chování spotřebitelů, ale především poklesu ceny ropy (a jeho působení ve 
spotřebitelském koši), 2) v mnoha zemích EU dochází k oživení konjunktury a 3) dlouhodobé 
snižování cen na straně nabídky nevede k odkládání nákupů. Domnívá se, že průmyslové země 
přecházejí do nové vývojové fáze - do období, pro něž budou charakteristické nepatrné cenové 
výkyvy, mírný růst a výrazné přírůstky reálných příjmů. Nová fáze probíhá ve znamení digitalizace, 
tato klíčová technologie přispěje k průběžnému poklesu cen v mnoha odvětvích. -- Tématu se věnují 
další příspěvky na s. 4-5. 
 
Globale Verschuldung hat sich seit 2000 verdoppelt 
Globální zadlužení se od roku 2000 zdvojnásobilo 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 7, S. 27-28 
Ve všech velkých světových ekonomikách v minulých letech výrazně stouply dluhy. Jak ukazuje 
výzkum McKinsey Global Institute, nejen státy, ale i soukromé domácnosti, podniky a finanční 
instituce žijí stále více na dluh. Oproti roku 2000 se dluhy ve 47 zkoumaných státech více než 
zdvojnásobily. Rychle rostoucí zadlužení zvyšuje riziko nových krizí a snižuje schopnost s těmito 
riziky účinně bojovat. Strukturální reformy se v mnoha zemích těžko prosazují. Autoři výzkumu proto 
počítají s tím, že většina průmyslových zemí bude své státní dluhy v budoucnu dále navyšovat. - 
Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., ze 6. února 2015. -- Viz také příspěvek 
v čas. Ekonom č. 11/2015, s. 12-13, který rozebírá výsledky studie spol. McKinsey. 
 
by Tracy Alloway and Michael Mackenzie 
How firm a foundation? 
Jak pevný je základ? 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38797 (9.3.2015), p. 7 
Článek se zaměřuje na otázku nedostatečné regulace trhu s firemními dluhopisy v Americe. Tento trh 
zažívá dlouhodobou konjunkturu a regulátoři se ptají, zda je dostatečně odolný, aby zvládl nečekaný 
zvrat, a zda někteří manažeři fondů nezískali přiliš velkou moc. 
 
By Rüdiger Bachmann, Tim O. Berg and Eric R. Sims 
Inflation expectations and readiness to spend : cross-sectional evidence 
Inflační očekávání a připravenost utrácet : průřezové důkazy 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 1-35 
Autoři se s využitím empirických dat snaží dokázat, že zvýšení inflačního očekávání stimuluje 
utrácení. Na základě dat získaných z průzkumu v Michiganu zjišťují autoři velmi mírný (statisticky 
nevýznamný) účinek zvýšení inflačního očekávání na nákup zboží dlouhodobé spotřeby. V období 
nulových úrokových sazeb je vliv inflačních očekávání záporný. Zvýšení inflačního očekávání o 1 %  
v období nulových úrokových sazeb snižuje pravděpodobnost pozitivního postoje domácnosti k utrácení 
o cca 0,5 %. - Pozn. 
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Martin Hobza 
Investment services and protection of the retail client 
Investiční služby a ochrana drobného investora 
Právník, Sv. 154, (2015) č. 3, samost. příloha The Lawyer Quarterly č. 1/2015, s. 51-58 
Autor se věnuje problematice vybraných právních prostředků sloužících k ochraně drobného investora 
při poskytování investičních služeb v rámci finančního trhu. Oblast investičních služeb je v evropském 
právu do značné míry harmonizována (MiFID, MiFID II). Autor nejprve kategorizuje jednotlivé 
nástroje, stručně je charakterizuje a analyzuje problémy spojené s jejich používáním. Přitom se 
zaměřuje zejména na conduct of business rules (pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům) a na 
soukromoprávní prostředky ochrany dotčených investorů ve sporech s poskytovateli investičních 
služeb. Předkládá také návrhy ke zlepšení úrovně ochrany drobných investorů, problematiku rozebírá 
na příkladě České republiky. - Pozn. 
 
Václav Trejbal 
Měnové války: Evropa vrací úder 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 55 (19.3.2015), s. 10-11 
Problematika probíhajících měnových válek a umělého oslabování kurzu eura (a jenu) jako "vedlejšího" 
produktu kvantitativního uvolňování ze strany ECB (a Bank of Japan). Autor tuto situaci porovnává    
s oslabováním dolaru v době stimulačních nákupů Fedu a rozebírá důsledky oslabení eura pro eurozónu 
(stimulace růstu prostřednictvím směnného kurzu a podpora exportu a konkurenceschopnosti) i pro 
americký dolar. Upozorňuje na nižší citlivost některých ekonomik eurozóny na oslabení eura 
(Německo, Irsko) i na americkou politiku silného dolaru a na možné reakce na propad eura ze strany 
USA. Připojený graf přináší znázornění vývoje kurzu amerického dolaru vůči koši hlavních světových 
měn v období 1981-2015 a vývoj kurzu eura k dolaru od jeho zavedení v r. 1999 do současnosti. 
 
von Thomas Richter 
Milliarden verloren 
Ztracené miliardy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 7, S. 39 
Článek věnovaný příčinám chybějící akciové kultury v Německu porovnává situaci s Velkou Británií 
(Opting Out), USA, Švédskem, Nizozemskem, Dánskem - kde vesměs je držení akcií 
občanem/zaměstnancem s ohledem na zajištění ve stáří podporováno, ať už se jedná o státní či 
podnikové důchody. 
 
Pavel Sinecký 
Oběživo a jeho padělky z odlišného úhlu pohledu 
Bankovnictví, Sv. 2015, č. 2, s. 34-36 
Stav falsifikace české koruny po měnové odluce v r. 1993, legislativa vztahující se k falsifikátům. 
Rekognoskace falsifikátů oběživa, zadržení padělané bankovky/mince, "Potvrzení" o zadržení 
bankovek/mincí. Důvody padělků obsažených v hotovosti vyplácené bankovní institucí. Zákon o oběživu, 
poškozené bankovky/mince, záměna pojmů neoběžnost a neplatnost. Anonymní a neanonymní 
strojové zpracování oběživa v úvěrových institucích. Celosvětový nárůst hotovostních operací 
navzdory propagaci bezhotovostního platebního styku (zachování anonymity). 
 
Rada EU potvrdila dohodu s Evropským parlamentem o posílení boje proti praní špinavých peněz 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 5, příl. Legislativa, s.1 
Informace o schválení dohody Rady EU s Evropským parlamentem z února 2015, která má vést          
k posílení pravidel pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Následně se očekává schválení 
právní úpravy k posílení kontroly převodů finančních prostředků. Tato dohoda potvrzuje dohodnuté 
znění návrhu směrnice a nařízení COM (2013) 44 o boji proti praní peněz vycházející z doporučení 
Finančního akčního výboru (FATF). Příspěvek přehledně shrnuje hlavní prvky posílených pravidel, 
sankcí a postoj a poznámky ČR jako členského státu k projednávané směrnici a nařízení. 
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Alistair Gray ... [et al.] 
Risk management : financial institutions 
Řízení rizik : finanční instituce 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38803 (16.3.2015), sep. sect. (4 p.) 
Přehled zabývající se rizikovým řízením se zaměřuje na otázky stále obtížnějšího pojištění některých 
rizik, kterým jsou vystaveny finanční instituce, dále na zajištěné fondy, kybernetické zločiny, regulaci, 
investiční styly, fúze a akvizice, rozvíjející se trhy aj. 
 
By Abhijit Banerjee, Dean Karlan, and Jonathan Zinman 
Six randomized evaluations of microcredit : introduction and further steps 
Šest randomizovaných hodnocení mikroúvěrů : úvod a další kroky 
American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 1-21 
Článek shrnuje 6 studií, které hodnotily účinky mikroúvěrů ve vybraných zemích (Indie, Etiopie, 
Mongolsko, Maroko, Mexiko, Bosna a Hercegovina). Tyto studie jsou poté jednotlivě otištěny ve 
zbývající části časopisu. Studie se lišily použitými metodami i sběrem dat, jejich cílem bylo 
identifikovat účinky rozšířeného přístupu k mikroúvěrům na komunity a jedince, kteří si brali úvěr. 
Autoři na základě shrnutí zjišťují mírně pozitivní účinky mikroúvěrů. Na závěr jsou diskutovány 
možné směry budoucího výzkumu. - Pozn. 
 
František Chudják 
Sporenie na Slovensku do roku 1918 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 29-30 
Historie spoření na Slovensku, vznik prvních rakousko-uherských poboček, založení Bratislavské 
spořitelny (1841). Porovnání způsobu spoření a počtu vkladatelů ve slovenských bankách a neslovenských 
peněžních ústavech. Vkladové limity, úroky, podmínky výplaty vkladu. Zavedení zlaté korunové 
měny v roce 1892. Slovenské svépomocné spolky s peněžním zaměřením, propagace spoření, omezení 
v příjmu mimořádných vkladů dle družstevního zákona z roku 1875. Doplněno ukázkami nejstarších 
vkladních knížek. 
 
Steve Forbes 
Stáhne Evropa celý svět ke dnu? 
Forbes, Sv. 2015, č. 3, s. 20 
Forbes kriticky komentuje kvantitativní uvolňování, jehož spuštění oznámila v lednu Evropská 
centrální banka. Autor zastává názor, že tento krok povede k oddálení strukturálních a fiskálních 
reforem, k prodloužení stagnace evropských ekonomik a v konečném důsledku může vyústit v kolaps 
eura a celé Evropské unie, což by mohlo přinést podobné důsledky, jaké způsobila Velká hospodářská 
krize v 30. letech minulého století. 
 
By Daron Acemoglu, Asuman Ozdaglar and Alireza Tahbaz-Salehi 
Systemic risk and stability in financial networks 
Systémová rizika a stabilita finančních sítí 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 2, p. 564-608 
Autoři zkoumají vliv struktury finančních sítí na šíření negativních šoků. Podle autorů vedou těsněji 
propojené finanční sítě k vyšší finanční stabilitě a to za předpokladu, že jsou negativní šoky 
ovlivňující finanční instituce relativně malé. Od určitého bodu však těsnější propojení institucí vede    
k větší křehkosti finančního systému. Výsledky naznačují, že určité faktory, které vedou za některých 
podmínek k větší odolnosti finančního systému, mohou být za jiných podmínek zdrojem systémového 
rizika. - Pozn. 
 
M. Vudford 
Targetirovanije infljacii: soveršenstvovat', a ne spisyvat' v util' 
Cílování inflace: zdokonalovat, ne odepisovat 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 10, s. 44-55 
V příspěvku jsou analyzovány návrhy na ustoupení od cílování inflace. Závěr zní, že inflační cílování 
by mělo zůstat nezbytným prvkem politiky makroekonomické stabilizace, ale jeho postupy je třeba 
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zdokonalovat s ohledem na pokrizové reálie. Klíčovým úkolem je zvýšit všeobecnou důvěru v činnost 
centrální banky. - Pozn. 
 
The high cost of falling prices : deflation 
Vysoké náklady klesajících cen : deflace 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8926, p. 61-63 
Nízká nebo negativní inflace se šíří světem. I v zemích, které dosahují hospodářského růstu nad dvě 
procenta, jako USA, Británie a Kanada, nedosahuje inflace stanoveného cíle. Nejhorší situace je         
v eurozóně, kde je 15 z 19 členských zemí v deflaci. Zlepšení kupní síly z krátkého období klesajících 
cen je vítané, ale hádankou je, proč rostoucí zaměstnanost nevede k inflaci formou vyšších platů. -- 
Viz i článek Feeling down na s. 13-14. 
 
Hana Adámková, Pavla Šedivá 
Vloni byly ceny o 29 % vyšší než v roce 2003 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 2, s. 22-24 
Příspěvek podrobně mapuje vývoj inflace v r. 2014 v České republice, dynamiku vývoje 
spotřebitelských cen u různých položek spotřebního koše a faktory snižování cenové hladiny. 
Upozorňuje také na dlouhodobě rostoucí trend vývoje cen potravin a jejich hlavních komodit. 
Připojené grafy ilustrují např. průměrnou roční míru inflace v období 2003-2014, vývoj indexů 
spotřebitelských cen zboží a služeb; bydlení; telefonických služeb; potravin v období 2007-2014 i vývoj 
cen vybraných druhů potravin v daném období. -- Porovnání míry inflace v ČR a v EU za období 
2000-2014 viz příspěvek na s. 25-26. 
 
By John Authers and Michael Mackenzie 
Where have the good times gone? 
Kde jsou ty dobré časy? 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38791 (2.3.2015), p. 7 
Dobré časy na akciových trzích obvykle znamenaly dobré časy pro bankéře. V současnosti je však 
situace jiná - i když kurzy akcií dosahují rekordní výše, Wall Street i londýnská City nacházejí málo 
důvodů k oslavě. Pokrizová regulace omezila výši poplatků, které mohou banky účtovat za 
obchodování s akciemi. I jejich zisky se snížily, protože musí vytvářet kapitálové polštáře jako 
ochranu před případnou krizí. Větší výdělky než velké banky jako HSBC a JPMorgan Chase nyní 
vykazují velcí správci aktiv jako BlackRock. 
 
Worse than nothing 
Horší než nic 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8926, p. 66 
V reakci na hrozbu deflace zavedly některé banky záporné úrokové sazby. Jedná se o ECB a centrální 
banky v Dánsku, Švédsku a Švýcarsku. Cílem je podnítit bankovní sektor, aby využíval "nečinné" 
rezervy a více půjčoval, a také oslabit místní měnu. Centrální banky doufají, že oba efekty zvýší růst a 
inflaci. Jak se však v článku dokazuje, záporné úrokové sazby nevedou k růstu a inflaci, jen poškozují 
banky. Největší dopad má opatření na měny - euro a švédská a dánská koruna skutečně oslabily. 

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

Christian Ramthun 
10 000 Euro - pro Tag! 
10 000 eur - denně! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 11, S. 24-26 
Stavebnictví v Německu je v moci organizované kriminality - popsán je princip řetězového podvodu, 
který připravuje stát o miliardy eur. Kontroly celní správy zaměřené na práci na černo, ústřední role 
servisních společností při zajišťování pláště serióznosti mafiánským skupinám, fiktivní dokumentace 
(faktury, sociální odvody zaměstnanců). Postupy policejních, celních a finančních úřadů vč. pojišťoven 
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při odhalování podvodů. Plán zvýšit maximální tresty odnětí svobody v případě obchodování               
s fiktivními fakturami i zpronevěry příspěvků na sociální pojištění. 
 
Juha Kilponen, Helvi Kinnunen, Petri Mäki-Fränti 
Finland's long-term growth outlook has deteriorated 
Dlouhodobý výhled růstu finské ekonomiky se zhoršil 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 88, (2014) No. 5, p. 67-78 
Článek zkoumá výhled růstu finské ekonomiky na následujících dvacet let. Propočty jsou založeny 
zejména na systému růstového účetnictví, s jehož pomocí vývoj produkčních vstupů zachycuje změny 
ve struktuře produkce a vývoj na trhu práce. Autoři také prostřednictvím modelu všeobecné rovnováhy 
Aino simulují růstové dopady penzijní reformy a dalších strukturálních reforem i fiskálně-
konsolidačních opatření do r. 2040. Ukazuje se, že dlouhotrvající recese, nárůst veřejného zadlužení a 
stárnutí populace narušuje růstový potenciál finské ekonomiky. Očekává se, že potenciální růst 
produkce v uvedeném období zůstane prod hranicí jednoho procenta. - Pozn. -- K aktuálnímu vývoji 
finských veřejných financí viz s. 35-37. 
 
By Richard Milne 
Finns seek sunny side of the street 
Finové vyhledávají slunečnou stranu ulice 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38800 (12.3.2015), p. 9 
Finská ekonomika prochází již tři roky recesí, čímž staví na hlavu zavedené představy, že krize 
eurozóny se týká jen jižních zemí. Hlavní příčinou finských potíží je otázka konkurenceschopnosti. 
Mzdové náklady rostly více než ve všech ostatních evropských zemích a obyvatelstvo patří                 
k nejrychleji stárnoucím. Tradiční pilíře ekonomiky - lesní průmysl a elektronika - zaznamenaly prudký 
pokles. Ochota k reformám však není ve Finsku příliš velká. 
 
Caroline Newhouse 
Inflexible Allemagne 
Nepružné Německo 
Conjoncture, No. 12 (2014), p. 3-15 
Článek popisuje hospodářský vývoj v Německu po roce 2000 a shrnuje postoje této země v oblasti 
fiskální a měnové politiky (nesouhlas Německa s využíváním nekonvenčních nástrojů ze strany 
Evropské centrální banky, prosazování rozpočtové disciplíny). Dále jsou představeny hlavní výzvy 
Německa do budoucna: až dosud těžil hospodářský růst země mj. z obchodu s rozvíjejícími se 
ekonomikami (Rusko, Čína), Rusko však v roce 2014 upadlo do recese, růst Číny se také zpomaluje. 
Německá populace stárne, země věnuje v porovnání s průměrem OECD o třetinu peněz méně na 
rozvoj veřejné infrastruktury. Zpomalení světového obchodu může spolu s vnitřními faktory, které 
oslabují potenciální tempo růstu německé ekonomiky, vést k oslabení ordoliberálního postoje země a 
zároveň přiblížit přístup Německa k přístupu ostatních zemí eurozóny. Německo se v současné době 
nachází na prahu nové vlny zásadních reforem, nutných k vyřešení klíčových výzev (stárnoucí 
populace, nedostatečné investování). - Pozn. 
 
By Alex Barker, Christian Oliver and Jack Farchy 
Keeping the taps open 
Nechat kohoutky otevřené 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38803 (16.3.2015), p. 7 
Dosud největší protitrustové šetření, které kdy EU vedla, začalo v r. 2011 a týkalo se ruského 
energetického gigantu Gazprom. Formální obvinění Gazpromu, která byla z větší části připravena 
koncem roku 2013, byla odložena kvůli ukrajinské krizi. Příchod nové Evropské komise v listopadu 
2014 dal případu nový podnět. Gazpromu hrozí pokuta ve výši až 10 % jeho příjmů, pokud se prokáže, 
že porušil protitrustová a cenová pravidla EU. Mohlo by to ale vést k dalšímu zhoršení vztahů mezi 
Moskvou a Západem. 
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Michael J. Boskin 
Plán evropské prosperity v pěti krocích 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 10, s. 36-37 
Autor identifikuje pět vzájemně souvisejících problémových oblastí, které způsobují pokračující 
stagnaci a rostoucí fiskální tlaky veřejného sektoru v evropských zemích, a naznačuje jejich možná 
řešení (z pohledu ekonoma z USA). Zaměřuje se na fiskální problematiku a sociální výdaje; bankovní 
krizi; měnovou krizi; deficit vládnutí a rozčarování z evropské politiky; nízký hospodářský růst a 
nezaměstnanost. 
 
Running on empty : Greece's economy 
Běh naprázdno : řecká ekonomika 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8928, p. 62-63 
Politická hra s ohněm si v Řecku vybírá krutou daň. Země se blíží bankrotu a stav se může během jara 
ještě zhoršit, protože mezi řeckou vládou a MMF, ECB a Evropskou komisí nebylo ještě nic 
dojednáno. Nejistota ohledně možného "Grexitu" způsobila značné výběry vkladů, což ohrozilo 
finanční situaci bank. Kromě toho politické změny ještě více znejistily investory, kteří odložili své 
projekty, a také způsobily krizi veřejných financí. 
 
D. Gordejev, G. Idrisov, Je. Karpel' 
Teoretičeskije i praktičeskije aspekty cenoobrazovanija na prirodnyj gaz na vnutrennem             
i vnešnem rynkach 
Teoretické a praktické aspekty tvorby cen zemního plynu na vnitřním a zahraničním trhu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 1, s. 80-102 
V článku se pojednává o nutnosti změnit přístupy k tvorbě cen ruského zemního plynu na vnitřním      
i zahraničním trhu. Autoři docházejí k závěru, že ze střednědobého hlediska jsou tyto změny 
nevyhnutelné vzhledem k zastarávání stávající praxe tvorby cen a k rychlé transformaci trhu s plynem. 
Neefektivní vnitřní spotřeba plynu, způsobená deformovanými cenovými stimuly, neexistence 
konkurence na vnitřním trhu a také napojení ceny plynu na cenu evropského koše ropných produktů 
podstatně brzdí rozvoj plynárenství. Článek přináší možné varianty dalšího fungování plynárenského 
odvětví a analyzuje jejich vliv na makroekonomické ukazatele. - Pozn. 
 
The crash of a titan : Brazil's coming recession 
Krach titána : blížící se brazilská recese 
The Economist, Vol. 414, (2015) č. 8927, p. 63-65 
V letech 2002 - 2008 vykazovala Brazílie silný růst, založený na rozmachu vývozu železa, ropy a 
cukru a také na domácí poptávce. Teď je však země opět v potížích. V posledních čtyřech letech 
dosahoval růst jen kolem 1,3 % a v tomto roce se očekává pokles o 0,5 %. Inflace překračuje 7 %, což 
vyčerpává kupní sílu spotřebitelů. Mzdy v soukromém i veřejném sektoru rostly v posledních deseti 
letech víc než HDP, ale nadcházející recese reálné mzdy zmrazí. Zadlužení domácností není tak vysoké 
jako v Itálii nebo Japonsku, ale cena za ně je vzhledem k úrokovým sazbám velká. Nástroje fiskální a 
měnové politiky nenabízejí příliš možností, jak situaci řešit. -- Viz i článek In a quagmire na s. 10. 
 
The day of reckoning : Ukraine's economy 
Den zúčtování : ukrajinské hospodářství 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8927, p. 67 
Pomoc Západu Ukrajině může vejít do historie jako jedna z nejméně efektivních. MMF sice slíbil 
zcela nedávno pomoc ve výši 40 mld. USD v průběhu čtyř let - působivá suma pro zemi, jejíž HDP se 
může brzy zmenšit na 70 mld. USD - ale od té doby se ekonomická situace na Ukrajině ještě mnohem 
víc zhoršila. Hlavním problémem je samozřejmě válka na východě země, ale zdrojem nejistoty je i sama 
pomoc, protože nikdo neví, odkud peníze přijdou. Samotný MMF poskytne 17,5 mld. USD, něco 
mohou dát USA a Evropská unie, ale do čtyřiceti miliard bude zbývat ještě hodně. Ukrajina bude 
muset restrukturalizovat svůj dluh, ale vyjednávání s věřiteli ještě nezačalo. Default by byl nepříjemný 
pro vládu, ale pro obyčejné Ukrajince už nemůže být o moc hůř. 
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By Ralph Atkins, Sam Fleming and Claire Jones 
Transatlantic divergence 
Transatlantická rozdílnost 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38809 (23.3.2015), p. 5 
V článku se porovnává hospodářský vývoj v eurozóně a USA. Ekonomika eurozóny konečně vykazuje 
známky oživení, přičemž hlavní příčinou je dramatický pokles kurzu eura proti dolaru. Slabší euro by 
mělo podpořit vývozy a akcie eurozóny zatím letos posílily o 8 %. Silný dolar tlačí dolů ceny dovozů 
a snižuje zisky amerických nadnárodních společností, ale jeho dopad může být vyvážen dalším 
zlepšováním amerického hospodářství, čemuž přispívá trvale klesající nezaměstnanost a nižší náklady 
na energie. Prozatím se zdá, že kvantitativní uvolňování zavedené ECB odvrátilo déle trvající období 
nebezpečně nízké inflace a slabého růstu, a i když pokles eura vrhá stín na americký hospodářský 
výhled, bude to zřejmě menší zlo než eurozóna zabředlá do deflace. 
 
Miroslav Zámečník 
Ty nemilované ovce : Čína 
Euro, Sv. 2015, č. 9, s. 42-43 
Loňský hospodářský růst Číny ve výši 7,4% byl nejnižší za posledních 24 let. Autor ve svém 
komentáři rozebírá čínský model růstu založený na exportu a jeho hlavní potenciální domácí rizika: 
finanční represi, přebytek kapacit, nárůst zadluženosti, demografický vývoj, výrazný podíl 
neúspěšných zahraničních investic a politický vývoj. 
 
By Steve Cicala 
When does regulation distort costs? : lessons from fuel procurement in US electricity generation 
Kdy regulace zkresluje náklady? : poučení ze zakázek na palivo při výrobě elektřiny v USA 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 1, p. 411-444 
Článek hodnotí změnu praktik při uzavírání zakázek na palivo ve Spojených státech ze strany 
uhelných a plynových elektráren v reakci na legislativu, která zrušila regulaci nákladů při výrobě 
elektřiny. Deregulované elektrárny nakupují uhlí za výrazně nižší cenu a mají tendenci používat méně 
kapitálově náročné odsiřovací technologie (místo drahých technologií používají uhlí s nízkým 
obsahem síry). Deregulace vede také k využívání produktivnějších uhelných dolů. - Pozn. 

Informatika. Počítače 

G. Stevenson Smith 
Management models for international cybercrime 
Modely řízení mezinárodního kyberzločinu 
Journal of financial crime, Vol. 22 (2015), No. 1, p. 104-125 
Autor se snaží identifikovat, jak se změnila struktura řízení kyberzločinu v čase, a jak se 
pravděpodobně změní do budoucna. Nejprve porovnává vlastnosti tradičních zločinů a kyberzločinů, 
dále popisuje dva významné případy kyberzločinů z minulosti (Morrisova červa a kyberútok na divizi 
Royal Bank of Scotland) a hodnotí povahu kyberzločinů z hlediska motivace útočníků a použitých 
modelů řízení. Výsledky studie naznačují trend využívání složitějších řídicích a organizačních modelů. 
Jak autor uvádí v závěru, předpokládá se, že si gangy v budoucnu budou dokonce najímat vlády a že je 
budou využívat k útokům na jiné vlády, popř. podniky. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Stefan Catrina, Tibor Lalinský 
Absolútna a podmienená beta konvergencia ekonomickej výkonnosti v EÚ 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 5-11 
Charakteristika a hodnocení vývoje procesu beta konvergence v EU (rozdíl mezi průměrným 
hospodářským růstem EU a růstem původních zemí EU), kvantifikace hlavních formujících faktorů. 
Měření absolutní a podmíněné konvergence, potvrzení přítomnosti absolutní beta konvergence (tempo 
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"dobíhání", metoda OLS, metoda fixních efektů), výpovědní schopnost identifikovaných výsledků, 
Barrův model. - Pozn. 
 
Roman Chmelař, Zdeněk Šilhan 
Integrované nástroje v zemích Evropské unie 
Obec & finance, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 30-31 
Charakteristika zaměření programového období EU 2014-2020; definice a možnosti využití nových 
integrovaných nástrojů ke zlepšení efektů dotační politiky - Komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD) a Integrovaných územních investic (ITI). Integrované přístupy ve starých členských státech 
(Velká Británie, Irsko, Německo, Rakousko, Španělsko) a ve vybraných státech střední Evropy 
(Slovensko, Polsko, Slovinsko). ESI, ESF, EFRD, Fond soudržnosti, EAFRD. - Pozn. 
 
Peter Mišúr 
Pracovní program Evropské komise na rok 2015 - novinky, ale také stažení, zrušení či přezkum 
legislativních aktů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 7, (2015) č. 2, s. 61-64 
Pracovní program Evropské komise na rok 2015, struktura programu. Politické priority (propojený 
jednotný digitální trh, energetika a politika v oblasti změny klimatu, vnitřní trh a průmyslová 
základna, hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie). Výběr legislativních aktů Pracovního 
programu (iniciativy, změny atd.). - Pozn. 
 
Catherine Stephan 
Royaume-Uni: le pari risqué du "Brexit" 
Spojené království: "riziko brexitu" 
Conjoncture, No. 12 (2014), p. 16-26 
Velká Británie je již od svého vstupu do EU (dříve Evropského hospodářského společenství) 
"neposlušným členem" (vstup do EHS po dvou odmítnutích britské přihlášky ze strany Francie, 
výjimka z povinnosti přijmout euro, aj.). Britský premiér David Cameron plánuje znovu projednat 
některé podmínky, které se s členstvím UK v EU pojí. Diskutuje se, že v případě vítězství britských 
konzervativců ve volbách v roce 2015 bude setrvání Velká Británie v Evropské unii předmětem 
referenda. V článku jsou přiblíženy vztahy Velké Británie a Evropské unie od vstupu země do EHS a 
možné důsledky "brexitu" (vystoupení Velké Británie z EU). Dále jsou diskutovány důsledky rostoucí 
imigrace pro britskou ekonomiku. Otázka imigrace je přitom jedním z témat, která konzervativci 
zdůrazňují. Země nemůže zavést kvóty pro počet imigrantů z Evropské unie, dokud je jejím členem. 
Výsledek voleb (a případného následného referenda) je zatím nejistý, autorka však dodává, že zůstat    
v Evropské unii a udržet si v ní vliv je v zájmu Velké Británie. - Pozn. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Jaroslav Hönig ... [et al]. 
Archivnictví v CS ČR 
Clo-douane, Sv. 49 (2015), č. 3, s. 12-13 
Výkon spisové služby u Celní správy ČR. Digitalizace. Skartační řízení. Ukládání dokumentů. 
 
Gautam Basu 
Combating illicit trade and transnational smuggling : key challenges for customs and border 
control agencies 
Boj proti nelegálnímu obchodu a mezinárodnímu pašování : klíčové výzvy pro celní úřady a 
hraniční kontroly 
World customs journal, Vol. 8 (2014), No. 2, p. 15-26 
Autor identifikuje a popisuje tři klíčové výzvy, se kterými se potýkají celní úřady a hraniční kontroly 
ve snaze zabránit nelegálnímu obchodu a pašování. Jde o nedostatek zdrojů a zároveň spletitost 
geografie dopravy (pašeráci mívají obvykle dobrou znalost geografie dopravy, čehož využívají při 
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plánování přepravy), rychlou schopnost pašeráků a obchodníků přizpůsobovat se novým omezením a 
metodám jejich odhalování, a dále koordinační problémy úřadů. 
 
David C. Hill and Deborah A. Kopsick 
Improving cooperation between customs and environmental agencies to prevent illegal 
transboundary shipments of hazardous waste 
Zlepšování spolupráce mezi celními úřady a úřady na ochranu přírody s cílem předcházení 
ilegálnímu převozu nebezpečného odpadu přes hranice 
World customs journal, Vol. 8 (2014), No. 2, p. 47-61 
Spolupráce mezi celními úřady a úřady (agenturami) na ochranu přírody může pomoci zvýšit 
efektivnost v boji proti ilegální námořní přepravě nebezpečného odpadu. Autoři předkládají pět 
případových studií, ve kterých ukazují různé možnosti spolupráce mezi úřady (od neformální 
spolupráce, přes memoranda o porozumění až po spolupráci stanovenou zákonem). Jedná se o programy 
spolupráce zavedené v Belgii, Japonsku, Keni, Nizozemí a Nigérii. U každé případové studie jsou 
uvedena rizika (výzvy) daného modelu a doporučení pro ty, kteří by daný model chtěli zavést. - Pozn. 
 
Elena Klonitskaya 
Is the WTO the right forum to hear national security issues? 
Je WTO správnou platformou pro projednávání otázek bezpečnosti států? 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 11-12, p. 508-511 
Obchodní sankce a embarga jsou politickými opatřeními omezujícími obchod. Jejich podoba i cíle se   
v konkrétních případech liší, obvykle je však jejich účelem obnova mezinárodního míru a bezpečnosti. 
Smyslem Světové organizace obchodu je usnadnění mezinárodního obchodování. Členství ve WTO 
zavazuje jednotlivé státy dodržovat určité povinnosti a závazky, přičemž restriktivní obchodní 
praktiky prováděné členy WTO vzhledem k jiným členům jsou v rozporu s těmito závazky. Za 
určitých okolností je však možné se od závazků odchýlit, mimo jiné v případě, kdy je restriktivní 
opatření nezbytné k ochraně národních bezpečnostních zájmů dané země. Autorka v článku uvádí a 
vysvětluje články GATT, které restriktivní praktiky za určitých podmínek povolují, a uvádí případy    
z minulosti, kdy na půdě WTO došlo k diskuzím ohledně sankcí a národní bezpečnosti (některé           
z těchto případů se týkaly také Československa). - Pozn. 
 
Miroslav Rohrbach 
Nábor do služebního poměru není nic jednoduchého... 
Clo-douane, Sv. 49 (2015), č. 3, s. 6-7 
Po nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb. (služební zákon) v lednu 2007 se Celní správa ČR zařadila 
do skupiny bezpečnostních sborů České republiky. Autor popisuje současné postupy při přijímacím 
řízení u celní správy. Tyto postupy ovlivnil jak zákon č. 361/2003 Sb., tak centralizace náboru, ke které 
došlo v roce 2011. V závěru se autor vyjadřuje k úkolům celní správy do budoucna (rozšíření kompetencí 
v oblasti dohledu a pátrání) a k důsledkům, které z nových úloh vyplývají pro nábor pracovníků. 
 
Luis E. Mayaute Vargas 
Negotiations and implications of the Trade Facilitation Agreement in the WTO 
Vyjednávání a důsledky Dohody o usnadnění obchodu Světové organizace obchodu 
Global trade and customs journal, Vol. 9 (2014), No. 11-12, p. 512-516 
V článku je popsáno vyjednávání Dohody o usnadnění obchodu na půdě Světové organizace obchodu 
(WTO), její cíle, výhody a proces implementace. Generální rada WTO se na vyjednávání otázek 
týkajících se usnadnění obchodu dohodla v roce 2004, přičemž vyjednávání bylo ukončeno na 
konferenci na Bali v prosinci 2013. Jde o první významnou multilaterální dohodu od vzniku WTO.    
V současnosti probíhá implementační fáze, každá ze zemí je zavázána stanovit datum, od kterého 
jednotlivá ustanovení vstoupí v platnost. Z globálního hlediska přinese dohoda díky zjednodušení 
procedur úsporu nákladů (podle odhadů by mohlo jít o 2 - 15 % z hodnoty zboží) a snížení nákladů na 
pohyb zboží, může dojít také k vytvoření až 21 milionů nových pracovních míst. Dohoda může 
pomoci zvrátit nepříznivý trend, ke kterému v posledních letech dochází - roste množství restrikcí a 
zároveň se snižuje počet opatření na usnadnění obchodu. To, že se členské státy dokázaly dohodnout, 
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ukazuje, že existuje prostor pro sbližování ochrany zájmů členských zemí se zlepšováním 
mezinárodního systému obchodování. - Pozn. 
 
By James Kynge and Gabriel Wildau 
With friends like these 
S přáteli jako jsou tito 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38805 (18.3.2015), p. 7 
Čína až dosud velmi ochotně poskytovala různým zemím úvěry, aby si zajistila zdroje a rozšířila svůj 
vliv. Jednalo se o země jako Venezuela, Ukrajina, Rusko, Argentina, Zimbabwe aj. Celkový účet nyní 
představuje miliardy dolarů a analytici upozorňují na hrozící platební neschopnost některých zemí, 
proto Čína začíná svůj model "finanční diplomacie" měnit. 

Podnik a podnikání 

Rüdiger Schmidt-Bendun 
Aktienrechtsnovelle 2014 - Überblick über die Reform des Aktienrechts 
Návrh novely akciového práva z roku 2014 - přehled k reformě akciového práva 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 8, S. 419-426 
Vládní návrh novelizace akciového práva v Německu vychází z novely roku 2012 a je zaměřen na 
zlepšení kontroly odměňování představenstva vč. změn dalších předpisů. Je patrné, že novelizace 
upraví mnohá ustanovení tak, aby právo odpovídalo požadavkům praxe. Příspěvek komentuje hlavní 
změny i zcela nové prvky novely; Record Date, Say-on-Pay, zlepšení transparentnosti podílníků na 
společnostech nekótovaných na burze s akciemi na majitele, omezení volby mezi akciemi na majitele 
a akciemi na jméno, povinnost vést akciový registr akcií na jméno v nelistinné podobě atd. - Pozn. 
 
A. Radygin, Ju. Simačev, R. Entov 
Gosudarstvennaja kompanija: sfera projavlenija  "provalov gosudarstva" ili "provalov rynka"? 
Státní podnik: oblast projevování "selhání státu" nebo "selhání trhu"? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 1, s. 45-79 
V článku je analyzována činnost státních podniků a jejich místo ve struktuře tržních vztahů z hlediska 
současných přístupů ke studiu selhání státu a selhání trhu, a také podmínky systémového zakořenění 
práv soukromého vlastnictví. Vedle obecného teoretického zkoumání nákladů na fungování státních 
podniků autoři vycházejí z konkrétních zkušeností současné ruské ekonomiky a privatizace firem. 
Zvláštní pozornost je v článku věnována problémům snižování motivace ke zlepšování institucionálního 
prostředí a naopak rozšiřování praxe přímých zásahů státu do řešení úkolů ekonomického rozvoje. 
Jsou také posuzovány konkrétní oblasti, ve kterých je omezována možnost realizovat práva 
soukromého vlastnictví, a to v souvislosti s expanzí státního sektoru de iure i de facto. - Pozn. 
 
Marie Varasson 
Les nouvelles regles du management 
Nová pravidla managementu 
Problemes économiques, No. 3106 (2015), p. 5-12 
Autorka představuje výzvy současného managementu, které se objevily v souvislosti s rozvojem 
nových informačních a komunikačních technologií, globalizací, ekonomickou krizí i nástupem 
generace narozené po roce 1980 na trh práce (tzv. generace "digitálních domorodců", Digital Natives). 
Tradiční modely řízení (fordismus, taylorismus) jsou již zastaralé, manažer by měl brát v úvahu také 
blaho zaměstnanců. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na dnešní management. Další 
články k tomuto tématu jsou na str. 13, 21, 27 a 33. 
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Heike Schwerdtfeger 
Weiche Quote, harte Zahlen 
Měkká kvóta, tvrdá čísla 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 11, S. 70-73 
Výsledky studií ukazují, že vyšší podíl žen ve vedení podniků a fondů pozitivně ovlivňuje výnos a 
brání např. vytváření cenových bublin na burze - ženy totiž lépe zvládají rizika. Macho management, 
pálení kapitálu. 
 
Ivana Štenglová, Libuše Müllerová, Lubomír Janoušek 
Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních společnostech 
Daňový expert, Sv. 2015, č. 1, s. 13-22 
Výplata zisku v kapitálových obchodních společnostech, podmínky a související problémové okruhy: 
1) právní úprava a judikatura, 2) účetnictví a účetní výkaznictví o rozdělení zisku a o zálohách na 
podíl na zisku, 3) daňové souvislosti výplaty záloh na podíl na zisku. - Pozn. 
 
Klára Naušová 
Změny živnostenského zákona po 1. 1. 2015 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 27-28 
Odůvodnění novely živnostenského zákona; přehled nejdůležitějších změn od 1. 1. 2015, tj. v oblasti 
živnostenského rejstříku: ukládání dokumentů v datovém úložišti a možnost jejich využití, zvýšená 
ochrana osobních údajů, údaje neveřejné. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Boj o regulaci provizí kulminuje 
Profi poradenství & finance, Sv. 3, (2015) č. 2, s. 11 
Příspěvek se v rámci komentování problematiky projednávaných legislativních změn zákona o pojišťovacích 
zprostředkovatelích zaměřuje především na zpřesnění podmínek provize, na otázku přepojišťování a 
na důsledky nízké životnosti smluv životního pojištění v ČR pro klienty i pojišťovny. Graf přináší 
mezinárodní porovnání provizí u smluv životního pojištění mezi ČR, USA, Irskem a Německem. -- 
Viz také příspěvek v čas. Pojistný obzor č. 1/2015, s. 19-20. 
 
Antonín Daněk 
Dohody a zdravotní pojištění v souvislosti se změnami k 1. 1. 2015 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 3, s. 19-22 
Článek se týká významné změny v oblasti zdravotního pojištění, ke které došlo od 1. ledna 2015. Tato 
změna se týká zaměstnanců, kteří mají příjmy z více dohod o provedení práce či dohod o pracovní 
činnosti u jednoho zaměstnavatele. Nově se za účelem posouzení nutnosti platit zdravotní pojištění 
příjmy z jednotlivých dohod sčítají. Článek obsahuje příklady z praxe. - Pozn. -- Viz také příspěvek     
v čas. Národní pojištění č. 3/2015, s. 22-26. 
 
Everlasting life : pensioner benefits 
Věčný život : výhody pro důchodce 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8927, p. 28-29 
Konzervativní britská vláda šetří, ale na benefity pro důchodce (bezplatné průkazky na jízdu 
autobusem, žádné televizní poplatky, příspěvek na topení v zimě) nesahá. Spočítala si, že tyto dávky 
jsou relativně levné a přitom velmi cenné - starší lidé na rozdíl od mladých chodí volit a volí obvykle 
konzervativce. Také důchody se od r. 2010 reálně zvýšily o 5 %, zatímco mzdy a dávky vyplácené 
pracujícím klesly. Navíc ministr financí zavedl dva dluhopisy výhradně pro osoby nad 65 let se 
štědrým úrokem. Důchodci v Británii tak byli téměř zcela ochráněni před dopady úsporných opatření, 
zatímco příjmy domácností se snížily. -- Viz i článek na s. 11 The granny state. 
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Lucie Jandová 
Implementace NOZ v praxi pojišťoven je stále důležité téma 
Pojistný obzor, Sv. 92, (2015) č. 1, s. 15-17 
Autorka seznamuje s druhým kolem projektu ČAP "Implementace nového občanského zákoníku 
(NOZ) v praxi pojišťoven" a podrobněji rozebírá jednotlivá témata, kterým byla ze strany pojistitelů 
věnována pozornost. Jedná se zejména o analýzu některých otázek ve vztahu k § 2789 NOZ; 
definitivní vypořádání nároku na náhradu újmy na zdraví; závazné pokyny při řešení majetkových 
škod a jejich možnosti a rizika; uzavírání pojistných smluv v moderní době; zvláštní případy 
zastoupení při jednáních týkajících se pojištění; zástavní právo a vinkulace; výši náhrady nemajetkové 
újmy v souvislosti s újmou na zdraví nebo smrtí a její právní úprava v Rakousku, Německu a Francii. 
 
Risk and reward : insurance 
Riziko a odměna : pojišťovnictví 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8929, p. 63-65 
V článku se rozebírá otázka, jak poskytování dat a nové technologie začínají radikálně měnit podobu 
pojišťovnictví. Jsou uváděny příklady pojištění aut nebo zdravotního pojištění, kdy ochota pojištěnců 
používat monitorovací pomůcky sledující jejich způsob řízení či péči o zdraví vede ke slevám na 
pojištění. Získávání dat a monitoring nejenom že umožňují pojišťovnám stanovovat přesnější cenu 
pojistek, ale také jim pomáhají měnit chování zákazníků. -- Viz i článek A tricky business na s. 16-17. 
 
Josef Pravec 
Sedm receptů na evropské penze : penzijní reforma 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 8, s. 18-21 
Článek zprostředkuje pohled na způsob, jakým v některých evropských zemích čelí problému stárnutí 
populace a úbytku osob v produktivním věku s ohledem na důchodovou problematiku. Charakterizuje 
schvalované nebo chystané změny penzijních systémů ve Finsku, Francii, Švýcarsku, Nizozemsku, 
Německu a Skandinávii a postoj OECD. Graf ukazuje podíl výdajů na důchody na HDP a zastoupení 
populace nad 65 let v r. 2012 v evropských zemích, v tabulce je pak znázorněn poměr důchodů a mezd 
v předdůchodovém věku v zemích OECD. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Niklas Hoyer, Martin Gerth, Christof Schürmann 
Ein Land im Haus-Rausch 
Země v opojení z domů a bytů 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 6, S. 78-89 
Trend kupních cen domů a bytů v Německu vč. porovnání výhodnosti v případě koupě či nájmu 
nemovitosti. Velký přehled kupních cen a nájemného dle velikostních kategorií měst. -- Tématu se věnuje 
i čas. Auszüge aus Presseartikeln, č. 8 z 18. února 2015, s. 23-24 (Wohnungen werden immer teurer). 
 
Petr Bezouška 
Nájem bytu - výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ) 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 77-86 
Nový občanský zákoník velmi výrazně zasáhl do oblasti regulace nájmu bytu. Příspěvek přináší ucelený 
pohled na dvě základní ustanovení regulace nájmu bytu (§ 2235 a 2236) při zohlednění doposud 
vyslovených závěrů a dosavadní judikatury. Podrobně rozebírá kvalifikační znaky smlouvy o nájmu 
bytu a odlišnosti oproti předchozí právní úpravě, pojem bytová potřeba, subjekty nájmu bytu 
(pronajímatel a nájemce), vznik nájmu a relativní (jednostrannou) kogentnost pravidel o nájmu bytu. 
Vykládá pojem byt a dům, problematiku bydlení v jiném než obytném prostoru, pronájem obytného 
prostoru, který není bytem, a právní volnost bytu. - Pozn. 
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By Byron Lutz 
Quasi-experimental evidence on the connection between property taxes and residential capital 
investment 
Kvazi-experimentální důkaz spojení mezi daněmi z nemovitostí a investicemi do rezidenčních 
nemovitostí 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 1, p. 300-330 
Autor se na příkladu reformy v americkém New Hampshire snaží zjistit, zda nízké daně z nemovitostí 
vedou k vyšší výstavbě. Až do roku 1999 byly daně z nemovitostí v New Hampshire primárním 
zdrojem financování školství. Systém však vedl k nerovnostem mezi různými obcemi (ve financování 
školství a z hlediska velikosti daňového břemene) a později byl shledán neústavním. V roce 1999 
došlo k reformě - většina měst (80 %) obdržela od státu granty, zbývající města, která fungovala jako 
"dárcovská města", musela naopak prostředky státu vrátit (obdržela "záporný grant"). Na většině 
území státu reforma vedla k vyšší výstavbě, na zbývajícím území se však promítla do cen nemovitostí. 
Příčinou různých reakcí jsou odlišnosti v elasticitě nabídky. - Pozn. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Achim Jähnke, Tereza Leníčková 
Co znamená německá minimální mzda pro české podnikatele? 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 3, s. 54-56 
Německý zákon o úpravě všeobecné minimální mzdy; pohled na změny ve mzdových nákladech a 
firemní administrativě českých podniků, které pro ně vyplývají ze zavedení minimální mzdy               
v Německu od roku 2015 v případě, že jejich zaměstnanci (byť i dočasně) v Německu pracují. 
Prozatímní neúčinnost zákona pro tranzitní dopravu. 
 
Michal Pícl, Petr Richter 
Minimální mzda a její vliv na nezaměstnanost v ČR 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 51-65 
Empirické zkoumání vlivu minimální mzdy na růst nezaměstnanosti v ČR za období 1994-2012. 
Autoři nejprve definují minimální mzdu a zabývají se její sociálně-ochrannou a ekonomicko-
kriteriální funkcí, stručně charakterizují historický vývoj minimální mzdy od r. 1918 do současnosti a 
provádějí porovnání minimální mzdy v ČR se zeměmi Evropské unie. Následně stanovují hypotézu    
o existenci závislosti mezi zvýšením minimální mzdy a celkovou nezaměstnaností v ČR. Poté tuto 
hypotézu podrobují ekonometrickému zkoumání. Zjišťují, že minimální mzda nemá v ČR statisticky 
významný vliv na míru nezaměstnanosti. Podíl minimální mzdy k životnímu minimu působí na míru 
nezaměstnanosti předpokládaným směrem, tzn. čím je minimální mzda větší než životní minimum, 
tím více jsou lidé motivováni pracovat alespoň za minimální mzdu a nezaměstnanost tak klesá. - Pozn. 
 
Avik Roy 
Opravdová minimální mzda: nic 
Forbes, Sv. 2015, č. 3, s. 21 
Autor se kriticky vyjadřuje k programu Obamacare a ke zvyšování minimální mzdy v některých státech 
USA. Program Obamacare nutí firmy s více než 50 zaměstnanci platit zdravotní pojištění za všechny 
zaměstnance, kteří pracují na plný úvazek (tzn. za zaměstnance, kteří pracují alespoň 30 hodin týdně). 
Firmy se však nařízení vyhýbají tím, že zaměstnancům úvazky zkracují (např. na 29 hodin). 
Demokraté spolu s odbory usilují také o zvýšení minimální mzdy. Zvyšování minimální mzdy však 
podle autora dopadá negativně jak na podnikatele, tak na spotřebitele. Zaměstnavatelům se nevyplatí 
zaměstnávat nekvalifikované zaměstnance (např. studenty nebo přistěhovalce), zvýšené náklady na 
pracovní sílu se promítnou do cen, což povede k růstu životních nákladů střední třídy. 
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Jana Krutská 
Přítomnost a nepřítomnost nemocných pracovníků v zaměstnání v České republice 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 2, s. 17-21 
Článek se věnuje problematice přítomnosti pracovníka v zaměstnání v době nemoci, tzv. prezentismu. 
Autorka seznamuje s výsledky mezinárodního výběrového šetření realizovaného v r. 2010 v ČR, které 
se týkalo výskytu a doby trvání pracovní absence a úrovně prezentismu v období únor 2009 - leden 2010. 
Analýza získaných dat neprokázala domněnku o nadužívání nemocenských dávek a vyšší pracovní 
neschopnost osob s nižším příjmem. Naopak byl prokázán vztah mezi úrovní absence a prezence 
nemocných pracovníků v zaměstnání. Autorka tvrdí, že za hlavní činitel je možné označit zdravotní 
stav jedinců, který ovlivňuje výskyt obou jevů, a tím do jisté míry zpochybnit, že by se potenciální 
výskyt fiktivní pracovní neschopnosti a s ní související zneužívání nemocenských dávek týkalo úzce 
specifikované skupiny osob. 
 
Klára Výborná, Miriam Kotrusová 
Reformy veřejných služeb zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích 
Fórum sociální politiky, Sv. 9, (2015) č. 1, s. 23-26 
Veřejné služby zaměstnanosti se v průběhu času staly velmi důležitou součástí boje s nezaměstnaností. 
Článek přináší úvod do problematiky reforem veřejných služeb zaměstnanosti a na příkladu tří zemí 
(Německo, Finsko a Nizozemsko) ukazuje, jak tyto země pracují se současnými přístupy k řízení 
veřejné správy v oblasti politiky zaměstnanosti a k jakým změnám došlo v rámci reforem v posledních 
desetiletích. Do článku byly vybrány státy, které se formou poskytování služeb zaměstnanosti nejvíce 
podobají jednotlivým typům řízení veřejné správy (procedurální řízení v Německu, síťové řízení ve 
Finsku, tržní řízení v Nizozemsku). 
 
Zdeněk Schmied 
Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti v roce 2014 a     
k 1.1.2015 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 58-60 
Autor seznamuje s dílčími věcnými změnami v oblasti odměňování, v oblasti zaměstnanosti a na úseku 
inspekce práce, v prováděcích právních předpisech k zákoníku práce a v dalších předpisech v době po 
1.1.2014 do 1.1.2015. Informuje také o dopadu zákona č. 250/2014 Sb., který je doprovodným 
zákonem k zákonu o státní službě, do zákoníku práce. 
 
Marc Etzold 
Warum eigentlich... arbeiten immer mehr Senioren - und ist das gut für die Wirtschaft? 
Proč vlastně... pracuje stále více seniorů - a je to dobré pro ekonomiku? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 6, S. 38 
Aspekty zaměstnávání seniorů v Německu; kvóta zaměstnanosti důchodců, výše přivýdělků, 
pozitivní/negativní motivace. Senioři coby potenciál flexibility trhu práce, pochybnosti o hospodářské 
efektivitě a významu zaměstnávání důchodců v případě míry nezaměstnanosti nad dvě procenta. 
Požadavek nastavení flexibilního důchodového věku. 
 
Patricia Jares 
Was gehört alles zum Mindestlohn? : Anrechnung von Zulagen, Zuschlägen und anderen 
Vergütungsbestandteilen 
Co všechno patří k minimální mzdě? : započtení příspěvků, příplatků a ostatních součástí 
odměňování 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 6, S. 307-310 
Zohledňování dodatkových a zvláštních finančních plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci v souvislosti 
se zavedením minimální mzdy 8,50 eur/hod. v Německu od 1. 1. 2015. - Pozn. 
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Marie Salačová 
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. ledna 2015 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 2, s. 32-35 
Shrnutí změn sazeb stravného na kalendářní rok 2015 pro tuzemské pracovní cesty; sazeb základní 
náhrady a průměrné ceny pohonných hmot pro používání silničních motorových vozidel při 
pracovních cestách zaměstnanců; vyjádření k sazbám stravného v cizí měně. Doplněno praktickými 
příklady. 

Právo 

Jonathan Mukwiri 
British law on corporate bribery 
Britské právní předpisy postihující úplatkářství u obchodních společností 
Journal of financial crime, Vol. 22 (2015), No. 1, p. 16-27 
Autor hodnotí účinnost britského protikorupčního zákona (Bribery Act 2010) v oblasti potírání 
úplatkářství u obchodních společností. Soustředí se přitom na tři klíčové aspekty zákona: odstranění 
rozlišování mezi úplatkářstvím ve veřejném a soukromém sektoru, vznik trestní odpovědnosti za 
nezabránění úplatkářství, důsledky pro britské firmy podnikající v zahraničí. Podle autora spočívá 
účinnost zákona především ve změně regulatorního přístupu (přesun centra pozornosti od viny jedince 
k aktivitám firmy). 
 
Marek Martinka 
Co to je autorské dílo? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 32-34 
Přiblížení pojmu autorské dílo, definiční znaky a nezbytné vlastnosti, díla nenaplňující definici 
autorského díla, díla vyňatá z autorskoprávní ochrany (veřejný zájem). Autorskoprávní ochrana díla a 
jeho částí. Kategorie autorských děl: audiovizuální, odvozené, zaměstnanecké (ochrana investice 
zaměstnavatele), fiktivní (počítačové programy, databáze, fotografie). 
 
James F. Gilsinan ... [et al.] 
Discretionary justice : a comparison and discussion of criminal prosecutions in the history of 
major financial crimes 
Svévolná justice : porovnání trestního stíhání v historii velkých finančních zločinů a diskuze nad ním 
Journal of financial crime, Vol. 22 (2015), No. 1, p. 5-15 
Autoři se snaží identifikovat příčiny toho, proč některé finanční krize nevedou k rozsáhlému trestnímu 
stíhání. Zkoumají tři krize - Velkou hospodářskou krizi, tzv. krizi úvěrů a úspor (S & L Crisis), která 
proběhla v 80. letech, a finanční krizi z roku 2008. Dochází k závěru, že příčinou může být více 
faktorů, včetně např. žalobcova vztahu k riziku či předpisů, které má žalobce k dispozici. 
 
Jan Januš 
Do rejstříku začnou zapisovat i notáři 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 11, s. 38-39 
Informace o rozšíření způsobů zápisu údajů do obchodního rejstříku o přímý zápis notářem. Krátce ke 
snižování poplatků spojených se zápisy oproti poplatkům rejstříkových soudů, k odpovědnosti za 
vadný zápis a k rozšíření nabídky služeb notářů. -- Viz také rozhovor s novým ředitelem Notářské 
komory ČR Radimem Neubauerem na s. 40-41. 
 
Marie Talašová ; [rozhovor vedl] Jaroslav Kramer 
Chystáme nové mezinárodní dohody o ochraně investic 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 58 (24.3.2015), s. 23 
V rozhovoru se ředitelka odboru Mezinárodní právní služby Ministerstva financí ČR věnuje oblasti 
mezinárodních investičních arbitráží a dohodám o ochraně zahraničních investic. Hodnotí úroveň 
ochrany, kterou zajišťují současné mezinárodní smlouvy o ochraně zahraničních investic, a informuje 
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o přípravě nové modelové dvoustranné dohody, jež by se měla stát základem pro uzavírání dalších 
dohod a renegociaci stávajících. -- Viz také rozhovor v čas. Ekonom č. 13/2015, s. 74-75. 
 
Thomas Sigmund ... [et al.] 
Im Namen des Volkes? 
Jménem lidu? 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 46 (6.3.2015), S. 52-59 
Přední němečtí manažeři se před soud dostávají stále častěji. V jejich případě nejde jen o právo, ale do 
jisté míry i o zúčtování justice s nepoctivou hospodářskou elitou, která je vnímána jako nepřítel. 
Autoři se pokoušejí objasnit, zda si jsou opravdu všichni před zákonem rovni a jak dalece je právní stát 
spravedlivý. Krátce jsou představeny nejvážnější případy (daňových) podvodů, korupce a zpronevěry 
(Hoeneß, Ecclestone, Ackermann) i stanovené tresty; vložena je úvaha věnovaná paragrafu 266 
Trestního zákoníku - poškozování cizích majetkových zájmů. Tento předpis se i přes 80letou existenci 
dostal až nyní na výsluní a trestní justice jej využívá coby nejúčinnější zbraň proti manažerům a 
dalším významným hospodářským činovníkům, kterým obvykle nelze prokázat úmysl neoprávněného 
vlastního obohacení. 
 
Zdeněk Nový 
Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 5, s. 166-170 
Autor rozebírá úlohu imunity státu v kontextu uznání a výkonu rozhodčího nálezu vydaného na 
základě bilaterální investiční dohody. Nejprve se zaměřuje na analýzu imunity jako institutu 
mezinárodního práva veřejného, a to především na aspekty, které mají vliv na mezinárodní investiční 
arbitráže. Rozlišuje imunitu jurisdikční a exekuční a analyzuje vzdání se imunity v souvislosti s účastí 
státu v mezinárodní investiční arbitráži. Dále se věnuje roli imunity v rámci uznání a výkonu 
mezinárodních investičních rozhodčích nálezů na základě tzv. Newyorské úmluvy. Autor argumentuje 
pro co nejužší pojetí imunity státu v rámci uznání a výkonu rozhodčích nálezů. - Pozn. 
 
Milan Mikulka, Vojtěch Blažek 
Insolvence v Česku : Češi se učí bankrotovat 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 42 (2.3.2015), s. 17 
K problematice insolvencí a nárůstu užívání institutu oddlužení formou osobního bankrotu v ČR. 
Příspěvek se věnuje také odměnám insolvenčních správců a účelovému zakládání poboček s cílem 
maximalizovat množství případů a odměn; šikanózním návrhům u podnikových insolvencí a 
zvažované změně insolvenčního zákona s cílem zabránit urychlenému zveřejňování návrhů na 
insolvenci; slabinám insolvenčního práva. -- Viz také další příspěvky Speciální přílohy HN na s. 18-21 
a na s. 1. -- Téma osobních bankrotů v ČR zpracovává také příspěvek v HN č. 44/2015 (4.3.2015), s. 14. 
 
Simona Heseková Bojmírová 
Legálna definícia banky v právnych poriadkoch vybraných štátov 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 14-18 
Problematika právní definice banky a jejího obchodního názvu v právním řádu; právní úprava 
Slovenska, Ruské federace, Velké Británie a Severního Irska s přihlédnutím k právu EU. - Pozn. 
 
Kateřina Hynčicová 
O co jde v první novele NOZ 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 3, s. 12-15 
Přehled devíti bodů navrhované změny v tzv. urgentní (technické) novele nového občanského 
zákoníku: forma plné moci, obchodní podíl ve společném jmění manželů, svěřenský fond, předkupní 
právo, zaměstnávání nezletilých, svéprávnost, pobyt v "klokáncích", ochrana těla po smrti, škoda 
způsobená opuštěným zvířetem nebo věcí. -- Další podrobnosti a rozbory k novelizačním bodům viz 
příspěvky na s. 16-32. 
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Petr Lavický, Bohumil Dvořák 
Pro futuro : k reformě procesního práva 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 5, s. 153-159 
Autoři příspěvkem otevírají diskusi na téma budoucích koncepčních změn civilního procesního práva 
v ČR. Zvažují účel a koncepci civilního procesu, podávají výklad liberální koncepce a sociální koncepce 
civilního procesu. Poté posuzují dosavadní stav hledání koncepce současného českého civilního 
procesu, volbu vhodné budoucí koncepce a ukazují, jak se důsledný koncepční přístup promítá do 
vybraných institutů civilního sporného procesu (instituty související s dispoziční zásadou, instituty 
související se zásadou projednací). - Pozn. -- Viz i další příspěvky nepravidelné rubriky K reformě 
procesního práva, která bude vycházet v dalších číslech časopisu. 
 
Jiří Nesrovnal 
Rozsudek tam, rozsudek sem, rozsudek kam se podíváš aneb význam judikatury v oblasti daní a 
účetnictví na příkladu absolutní neplatnosti 
Auditor, Sv. 2015, č. 2, s. 13-18 
Judikatura čím dál více ovlivňuje oblast účetnictví a daní a je důležitým zdrojem informací pro 
rozhodování. Výrazným činitelem v této věci se stal Nejvyšší správní soud. Od svého vzniku v roce 
2003 se začal profilovat jako významný činitel v daňové a účetní oblasti. Význam judikatury v oblasti 
daňového práva autor ukazuje na příkladu absolutní neplatnosti. 
 
Shelly L. Jackson 
The vexing problem of defining financial exploitation 
Obtížný problém definice finančního vykořisťování 
Journal of financial crime, Vol. 22 (2015), No. 1, p. 63-78 
Autorka zkoumá různé definice finančního vykořisťování. Jde o jev, kdy určitá osoba zneužije nebo 
odcizí majetek jiné dospělé osoby pro svůj osobní prospěch. Jednotlivé definice jevu se přitom 
soustředí na různé aspekty: na vlastnosti oběti (věk, zranitelnost), na status pachatele (zde jde např.      
o jednotlivce nebo firmu) či na vztah mezi pachatelem a obětí (důvěra, správa cizího majetku). Dále 
autorka zkoumá definice finančního vykořisťování v právních předpisech USA a uvádí rozdíl mezi 
finančním vykořisťováním (financial exploitation) a finančním podvodem (financial fraud). Definice 
finančního vykořisťování zatím nejsou jednotné. Přesnost definice podle autorky není podstatná          
v případě, že je cílem zvýšit povědomí o tomto jevu, je však nezbytná pro statistické účely (a také pro 
rozdělování finančních prostředků, které ze statistik vychází). 
 
Libor Kyncl 
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 102-107 
Autor zvažuje otázku, zda má být nehmotný majetek nabytý bezúplatně pomocí veřejné licence podle 
českého práva zdaňován či nikoli. Nejdříve rozebírá teoretický základ veřejných licencí, dále navrhuje 
pětikrokový daňový test, který aplikuje jednotlivé kroky rozhodné pro posouzení, zda dochází ke 
zdanění příjmů u fyzických a právnických osob. Vychází při tom z hypotézy, že pro posouzení, zda 
byl příjemcem nabyt objekt zdanění (veřejná licence), je nutno provést kvalifikaci daného objektu a 
posoudit v několika krocích, zda lze danou veřejnou licenci podřadit pod rozsah zdanění. Zdanění 
posuzuje ve smyslu zákona o daních z příjmů a zákona o oceňování majetku. - Pozn. 
 
Miroslav Hromada 
Zdánlivé a neplatné ukončení pracovního poměru 
Soudní rozhledy, Sv. 21, (2015) č. 2, s. 47-50 
Pracovněprávní vztahy určené pro výkon závislé práce upravené zákoníkem práce byly významně 
dotčeny novým občanským zákoníkem. Článek se věnuje otázce žalob na neplatnost rozvázání 
pracovního poměru, neboť pro úpravu nového následku vady právního jednání - jeho zdánlivost - musí 
být přehodnocen i dosavadní přístup praxe ke skončení pracovního poměru. Autor v článku 
doporučuje procesní postupy, jimiž lze minimalizovat nepříznivé následky nesprávné úvahy o povaze 
vady právního jednání, jímž se rozvazuje pracovní poměr. V případě, že se to žalobci jeví 
problematické již před podáním žaloby, lze využít žaloby s eventuálním petitem. - Pozn. 
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Statistika. Demografie. Sociologie 

Josef Pravec 
Češi: stárnoucí národ na vymření 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 11, s. 14-18 
Autor na základě dlouhodobých demografických prognóz ČSÚ seznamuje s domácími trendy vývoje 
počtu obyvatel a s tím související problematikou. Upozorňuje na nízkou porodnost ve vyspělých 
státech, obtížné prognózování migrace, očekávanou geografickou skladbu přílivu imigrantů i na 
regionální vylidňování ČR doprovázené stárnutím obyvatelstva a postupným prodlužováním věku 
odchodu do důchodu. Rozebírá požadavky na liberalizaci imigrační politiky v souvislosti s očekávaným 
nedostatkem pracovních sil, hospodářské důsledky snižování počtu obyvatel v produktivním věku a 
otázku zaměstnanosti seniorů. Grafy ukazují odhad počtu narozených dětí v desetiletých intervalech 
(2011-2091) a komentovaný vývoj celkového počtu obyvatel a počtu lidí nad 65 let v období 2011-2101. 
 
Pavla Šedivá 
Inflace. Jak a proč se v Česku počítá 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 2, s. 20-21 
Pohled na index spotřebitelských cen, který patří mezi nejdůležitější indikátory cenového vývoje. 
Autorka seznamuje s postupem statistického procesu výpočtu indexu spotřebitelských cen, s cenovými 
reprezentanty, prostřednictvím kterých se zjišťuje vývoj cen na spotřebním koši vybraných druhů 
zboží a služeb, a s periodicitou jeho úprav. Informuje také o složení spotřebního koše podle dvanácti 
hlavních oddílů v r. 2014 a o členění cenových reprezentantů podle účelu daného Mezinárodní 
klasifikací individuální spotřeby (COICOP). 
 
Christian Haubach, Benjamin Held 
Ist ökologischer Konsum teurer? : ein warenkorbbasierter Vergleich 
Je ekologická spotřeba dražší? : porovnání na základě spotřebního koše 
WISTA, Jg. 2015, Nr. 1, S. 41-55 
Strukturované cenové porovnání zaměřené na oblast potravin, nápojů a tabákových výrobků v Německu 
zohledňuje konvenční produkty a jejich ekologicky udržitelné alternativy; popsány jsou metodické 
zásady cenového porovnání (orientace na koncepci cenového indexu, metoda cenového porovnání a 
stanovení statistického spotřebního koše, diferenční znaky ekologických produktů, složení spotřebního 
koše, určování cenových reprezentantů ke zjištění parity kupní síly, propočty průměrných cen atd.). 
Laspeyresův index (hypotéza vyšších cen u ekologických výrobků), bioprodukty, spotřeba ekologicky 
udržitelných výrobků, inflace. - Pozn. 

Účetnictví 

Marek Čáp 
2015 - zrodí se finální verze IFRS 4? 
Pojistný obzor, Sv. 92, (2015) č. 1, s. 22-24 
Rada pro mezinárodní účetní standardy IASB plánuje v roce 2015 vydat finální podobu mezinárodního 
standardu finančního výkaznictví pro účtování o pojistných smlouvách (IFRS 4 Pojistné smlouvy). 
Usiluje v něm především o jednotný koncept pro účtování o pojistných smlouvách a prezentaci 
výsledků hospodaření a dále o zvýšení porovnatelnosti a schopnosti zhodnocení výkonnosti a 
rizikovosti pojišťoven. Příspěvek seznamuje se základními koncepty návrhu, rozsahem a aplikací 
nového standardu a přehledně shrnuje rozdíly v účtování o pojistných smlouvách oproti současnému 
stavu. Charakterizuje dopady pro pojišťovny a způsoby, jak se na změnu standardu připravit. 
 
Jan Stejskal 
Několik poznámek k jednoduchému účetnictví 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 3, s. 27-28 
Na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví budou mít některé účetní jednotky za určitých 
podmínek znovu možnost vést jednoduché účetnictví. Autor uvádí problémy současné právní úpravy 
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jednoduchého účetnictví, vysvětluje rozdíl mezi jednoduchým účetnictvím a daňovou evidencí a 
zmiňuje účetní jednotky, kterých se změna dotkne. - Pozn. 
 
Marie Adamová 
Nová pravidla pro provádění auditů 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 26-27 
Změny v povinném auditu subjektů veřejného zájmu; definice subjektu veřejného zájmu, maximálně 
desetiletý výkon auditu jedním auditorským subjektem, zakázané neauditorské služby, přístup 
mimoevropských auditorů na trh v ČR. - Pozn. 
 
Jaromír Klaban 
Účetní konsolidace státu : sestavování účetních výkazů za Českou republiku 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2014, č. 5, s. 2-10 
Rekapitulace dosavadního vývoje závěrečné části účetní reformy veřejných financí - účetní 
konsolidace státu. Vysvětlení pojmu, důvody proč konsolidovat, vývoj konsolidační vyhlášky státu. 
Dotčené subjekty. Úprava pomocného analytického přehledu pro potřeby konsolidace. Pomocný 
konsolidační přehled. Možné problémy. 

Veřejná správa 

Michal Tomášek 
Co Čína vynalezla ve veřejné správě 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 3, s. 62-63 
Veřejnoprávní kultura Číny, historie státoprávního uspořádání. Systém rezortních ministerstev (šest 
ministerstev, šest zákonů), tchangská triáda moci (výkonná, kontrolní, zkušební), cenzorát. Výběr 
státních úředníků (státní zkoušky). Třístupňové územněsprávní členění, občinové samosprávy, 
slučování samospráv. Trestní právo, pět trestů. 
 
Josef Postránecký ; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Kolik bude úředníků? : první měsíc v plné činnosti 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 5, s. 9 
Sekce státní služby Ministerstva vnitra je klíčovým orgánem pro přípravu a následné naplňování 
jednotlivých částí zákona o státní službě. Uplynulé období hodnotí náměstek ministra Josef 
Postránecký. -- Další články k tématu v tomto čísle na str. 8, 10 a 11. 
 
Jaroslava Kypetová 
Kontrola ve veřejné správě se má zkvalitnit - uživí však obce interní auditory? 
Obec & finance, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 20-21 
Kontrola nakládání s veřejnými prostředky od roku 2016; komentář k připravovanému zákonu o vnitřním 
řízení a kontrole ve veřejné správě se zaměřuje na klady i na slabá místa z hlediska praxe. Kontrola 
dotací, manažerské schvalování, řídící ekonomická kontrola, služba inspekce, interní audit, služba 
interního auditu v obci, autorizace auditora, (aktuální) zákonné hranice povinného útvaru interního 
auditora. 
 
Martin Schmidt 
Pokuty za správní delikty ve veřejných zakázkách : ekonometrický model 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 22, (2014) č. 6, s. 35-50 
V případě, že ÚOHS zjistí porušení zákona o veřejných zakázkách, rozhodne o uložení nápravného 
opatření nebo pokuty. K uložení pokuty dochází nejčastěji u dokončených veřejných zakázek, u nichž 
byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Autor se zaměřuje zejména na výši takto uložených 
pokut a skutečnost, zda se řídí nějakým pravidlem, či je stanovena nahodile, resp. jestli může být výše 
pokut vysvětlena prostřednictvím kvantifikovatelných kritérií pomocí matematického nástroje 
(ekonometrického modelu). Analyzuje rozhodnutí ÚOHS v letech 2010-2013 a snaží se nalézt 
proměnné, které mohou alespoň částečně vysvětlovat výši uložené pokuty v konkrétních případech (ve 
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sledovaném období dosahovala pokuta průměrné hodnoty 250 tisíc Kč). Zjištění ukazují, že výši 
pokuty lze částečně vysvětlit pomocí hranice maximální možné pokuty, předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky a počtu spáchaných deliktů. V případě neoprávněného postupu v jednacím řízení        
s uveřejněním je pokuta dále zvýšena, zatímco u deliktu spočívajícího v nesprávném vyřízení námitek 
bývá nižší. - Pozn. 
 
Petr Pospíšil 
Právní úprava státní služby : služební poměr 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 3, s. 13-18 
Další ze série článků o státní službě, věnující se tentokrát právní úpravě služebního poměru. Autor 
uvádí vymezení služebního poměru a jeho vznik, popisuje postup při výběrovém řízení na obsazení 
volného služebního místa, podmínky a části úřednické zkoušky a vykládá možné případy, ve kterých 
je možné změnit nebo ukončit služební poměr. - Pozn. 
 
Jakub Blažek 
Trestněprávní odpovědnost úředníků a zastupitelů měst a obcí - fenomén doby : povinnosti 
zastupitelů, radních a starostů při výkonu jejich funkcí 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 4, s. 16-18 
V poslední době probíhá široká diskuze mezi odbornou i laickou veřejností na téma trestněprávní 
odpovědnosti osob činných ve volených orgánech územních samosprávných celků. Tuto diskuzi 
vyvolalo několikeré trestní stíhání takových osob například v kauze Opencard, kauze zastupitelů 
městské části Praha 11 a dalších. Autor se zabývá rozsahem trestněprávní odpovědnosti, individuální 
trestní odpovědností a povinnostmi zastupitelů, radních a starostů při výkonu jejich funkcí, zejména 
pak při nakládání s obecním majetkem. - Pozn. 
 
Hana Filipová 
Úředníci státu ovládají Prahu : státní reality 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 9, s. 16-20 
K evidenci nemovitostí ve vlastnictví státu v ČR prostřednictvím Centrálního registru administrativních 
budov (CRAB), k provozním nákladům státních budov a k připravované novele zákona o nakládání     
s majetkem státu. Dále k plánům na prodej budov a na výstavbu nového sídla ministerstva financí, od 
kterých se očekávají výrazné úspory. Shrnutí postoje dalších resortů k nevyužívanému nemovitému 
majetku, převodům budov na jinou složku státu nebo případným prodejům. 

Veřejné finance. Rozpočet 

Bust to boom : the budget 
Přes krizi k prosperitě : rozpočet 
The Economist, Vol. 414, (2015) No. 8930, p. 26-27 
Ministr financí George Osborne předložil britské dolní sněmovně svůj možná poslední návrh rozpočtu, 
při jehož prezentaci se pochlubil rychlejším loňským růstem než v jiných zemích G7 a vysokou 
národní mírou zaměstnanosti (73 %). Přiblížil se svému cíli, který si vytýčil na počátku funkčního 
období - skoncovat se strukturálním rozpočtovým schodkem. Dosavadní úsporná politika se však         
s novým rozpočtem mění - ministr naplánoval velké zvýšení rozpočtových výdajů. -- Viz i článek But 
seriously: Britain's budget na s. 12. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland um die Jahreswende 2014/2015 : öffentliche Finanzen =    
The current economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace v Německu na přelomu let 2014/2015 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 2, S. 64-74 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 2, p. 60-70 
Pravidelné zhodnocení stavu a vývoje německých veřejných financí za rok 2014. Nejprve rozbor 
situace spolkového rozpočtu (značný přebytek, postupné snižování zadlužení, očekávané mírné 
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zhoršování fiskální bilance v r. 2015, snaha o vyrovnaný rozpočet). Dále analýza daňových příjmů a 
rozpočtového vývoje spolkového státu, rozpočtů spolkových zemí, zákonného penzijního pojištění a 
hospodaření Spolkové agentury práce. Samostatný box přináší informace o strukturálním vývoji 
německých veřejných financí v daném období. - Pozn. -- Článek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 
Silvie Housková 
Francie může dál porušovat evropská pravidla 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 49 (11.3.2015), s. 6 
Příspěvek informuje o dvouletém prodloužení lhůty ke snížení deficitu francouzského státního rozpočtu 
pod tři procenta evropskými institucemi a kriticky se dívá na obsah reformního plánu francouzského 
ministra hospodářství E. Macrona na snížení nadměrného rozpočtového schodku. V tomto kontextu 
upozorňuje na sílící hlasy o nerovném zacházení s členskými státy, když druhá největší ekonomika 
eurozóny porušuje fiskální pravidla a je s ní zacházeno benevolentněji a flexibilněji než s malými 
státy. -- Viz také komentář v čas. Ekonom č. 10/2015, s. 34. 
 
Věra Kameníčková 
Rozpočtové určení daní - změna k lepšímu či nikoli? 
Obec & finance, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 14-15 
Rozpočtové určení daní (RUD), efekty po úpravě zákona o RUD na vybrané aspekty hospodaření obcí 
(rozdělených podle počtu obyvatel). Rozložení přírůstku mezi velikostní kategorie, navýšení příjmů     
u většiny obcí a jejich vliv na rozpočtové ukazatele. Úvahy o možnostech spravedlivého či ideálního 
nastavení pravidel RUD. 

Zdravotnictví 

Jürgen Salz 
Bis an die Schmerzgrenze 
Až na práh bolestivosti 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 7, S. 42-46 
Nově vyvinuté preparáty určené k léčbě velmi závažných chorob sice přinášejí naději nemocným, v praxi 
však tyto léky mnozí pacienti nevyužijí: např. v Německu na rozdíl od dřívějška často ceny těchto léků 
již neodpovídají finančním limitům a možnostem lékařů resp. nemocenských pokladen. Příspěvek se 
zaměřuje na (přemrštěné) ceny konkrétních léků a zamýšlí se nad morální stránkou ceny zdraví. 
 
By Gautan Gowrisankaran, Aviv Nevo, and Robert Town 
Mergers when prices are negotiated : evidence from the hospital industry 
Fúze při vyjednávání o cenách : důkazy z nemocničního průmyslu 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 1, p. 172-203 
Autoři vytvářejí model vyjednávání o cenách mezi nemocnicemi a organizacemi řízené péče (managed 
care organizations, MCO) a hodnotí účinky fúzí nemocnic na ceny nemocniční péče. Organizace 
řízené péče jsou součástí zdravotního systému USA, jejichž úkolem je zajištění zvyšování efektivnosti 
a kvality poskytování zdravotní péče. Na základě modelu autoři zjišťují, že zvýšení spoluúčasti 
pacienta o desetinásobek může vést ke snížení cen o 16 %. Dále autoři hodnotí plán na akvizici 
Nemocnice Prince Williama do systému zdravotní péče v Severní Virginii a docházejí k závěru, že by 
tato akvizice vedle k významnému nárůstu cen nemocniční péče. - Pozn. 
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Životní úroveň 

Hans Jakob Ginsburg ... [et al.] 
Gute Ungleichheit - schlechte Ungleichheit 
Dobrá nerovnost - špatná nerovnost 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 10, S. 16-21 
Německem se šíří nechuť k rostoucí nerovnosti, panuje přesvědčení o rozštěpení společnosti na 
chudou a bohatou, a i když je čísla vysloveně nepotvrzují, toto vnímání samo o sobě otřásá základy 
sociální tržní ekonomiky i demokracie. Kritici kapitalismu mj. poukazují na fakt, že jedno procento      
z 80 milionů obyvatel vlastní třetinu veškerého bohatství země, tento jev koncentrace majetku v Německu 
však je dlouhodobý. Debata o nerovnosti rozebírá otázku příjmů (nárůst sociálně neúnosných rozdílů - 
porovnán je průměrný plat zaměstnance automobilky VW ve výši 4 tisíc eur se závratným platem šéfa 
automobilky), otázku majetku (ztráty z důvodu malých/nulových úroků, nemajetnost nezaměstnaných) 
i otázku vzdělanosti (význam statutu rodičů, "dědičnost" blahobytu i kariéry). V závěru autoři 
konstatují, že ne každá nerovnost je nespravedlivá - mnohdy je hybatelem pokroku i motivací ke 
zlepšení; uvedeny jsou příklady správné a nesprávné nerovnosti, za skutečně špatnou nerovnost je 
označena nerovnost "ukotvená" ze strany příslušníků horních a tedy velmi majetných vrstev společnosti. 

Ostatní 

Florian Kolf 
Der Zweck heiligt die Milliarden 
Účel světí miliardy 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 35 (19.2.2015), S. 18-19 
První zkušební bilance dle HGB v rámci transparenční ofenzívy nasměrované na subjekty německé 
katolické církve ukazuje, že arcibiskupství v Kolíně n. R. je pravděpodobně nejbohatší diecézí světa 
(viz tab.). Příspěvek komentuje prezentovaný stav majetku resp. přiměřenost a účelnost značných 
rezerv a připomíná, že dosavadní nedostatek transparentnosti i absence nezávislé kontroly církevních 
financí je pobídkou ke zneužívání a plýtvání penězi, což prokázal nedávný skandál v arcibiskupství 
Limburg. -- K tématu viz i WirtschaftsWoche, č. 9 z 23.2.2015, s. 52-53 (Heilige Scheine). 
 
Pavel Kalouš 
Zakletý poklad 
Forbes, Sv. 2015, č. 3, s. 22-27 
Článek se týká otázky prolomení limitů na těžbu uhlí v Horním Jiřetíně na Mostecku. Diskutována je 
potřeba uhlí k výrobě elektřiny a tepla v ČR do budoucna, zmíněny jsou názory zástupců obou stran 
(zastánců i odpůrců prolomení těžebních limitů). -- Článek je na str. 28-29 doplněn grafikou ilustrující 
množství uhlí v různých dolech na Mostecku, těžební limity a různé varianty jejich prolomení. 
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Daně 

28020 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2015 : přehledy, daňové a účetní tabulky 
Praha : Grada, 2015, 208 s. : tab. 
Názorný a přehledný výklad nejpoužívanějších paragrafů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
První část publikace tvoří přehledy, které komplexně a stručně uvádějí to nejdůležitější k danému problému 
zákona. V druhé části publikace jsou zařazeny praktické daňové a účetní tabulky. Do přehledů jsou 
zahrnuty také odkazy na DPH i účetnictví. Právní stav publikace je k 1.1.2015. - 10. vyd. - Obsahuje  
9 příloh. - ISBN: 978-80-247-5435-2 (brož.) 
 
28027 
Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2015 
Praha : Grada, 2015, 135 s. : il. 
Základní informace o vedení daňové evidence, o jejích výhodách a nevýhodách ve srovnání s účetnictvím a 
o jejím uplatnění při sestavování přiznání k dani z příjmů. V první a druhé kapitole je vymezen 
předmět a metody daňové evidence, další kapitoly se věnují vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních 
složek daňové evidence. Na závěr je zpracován komplexní příklad, který demonstruje postup v průběhu 
zdaňovacího období a příklad sestavení daňového přiznání. - 12. vyd. - ISBN: 978-80-247-5436-9 (brož.) 
 
28028 
Petra Jánošíková a kolektiv 
Daňové právo de lege lata 
Plzeň : Čeněk, 2014, 159 s. : il. 
Ucelený přehled o podobě a stavu daňového práva v ČR ve světle změn v roce 2014, tedy po nabytí 
účinnosti rekodifikace soukromého práva. V první části se publikace zabývá předmětem daňového 
práva. Následuje výklad daňového systému ČR a přehledné zpracování nepřímých a přímých daní. 
Poslední kapitola je věnována bilančnímu právu, tj. souhrnu právních norem, které se vztahují             
k vedení účetnictví. - ISBN: 978-80-7380-503-6 (brož.) 
 
28025 
Jiří Dušek 
DPH 2015 : zákon s přehledy 
Praha : Grada, 2015, 256 s. : il. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších zákonů, se zvýrazněním zásadních 
novel. Následují přehledná zobrazení nejfrekventovanějších paragrafů zákona v grafických znázorněních 
(např. základ daně, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, přenesení daňové povinnosti aj.). V příloze 
jsou uvedeny formuláře k DPH a např. seznam základních sazeb v EU včetně DIČ, seznam 
elektronicky poskytovaných služeb aj. Právní stav publikace je k 1.1.2015. - 12. vyd. - Obsahuje         
8 příloh. - ISBN: 978-80-247-5434-5 (brož.) 
 
28034 
Zákon o daních z příjmů v paralelním znění (2014/2015) s komentářem změn 
Bratislava : DonauMedia, 2015, 203 s. 
Srovnávací znění zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2014 a 2015. 
Znění je doplněno komentářem novelizovaných ustanovení. - ISBN: 978-80-89364-64-0 (brož.) 
 
28017 
Milan Lošťák, Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 367 s. 
Základní informace a hlavní změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok  2015. Podrobný výklad 
ustanovení zákona o daních z příjmů. Výpočet měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti 
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v roce 2015. Typové příklady zdaňování mezd. Časté dotazy z praxe a odpovědi na ně. Znění 
vybraných ustanovení zákona o daních z příjmů, pokynů řady D, vyhlášek, vybraných ustanovení 
daňového řádu a dalších souvisejících zákonů. Tabulky daně z příjmů pro výpočet měsíčních záloh a 
pro výpočet celoroční daňové povinnosti. - 23. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-926-7 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

28024 
Bohuslav Sekerka, Josef Brčák, Antonín Kučera 
Ekonomie trochu jinak 
Plzeň : Čeněk, 2015, 351 s. : il. 
Publikace představuje ekonomii jako součást společensko-sociálních věd. Popisuje postavení 
ekonomie v životě současného člověka, který žije v euroatlantském prostoru. Nejprve se kniha 
zaměřuje na determinanty chování ekonomických subjektů a vztahy mezi nimi, instituci státu, politiku 
a etiku. Nejsou opomenuty problémy vztahu člověka a náboženství. Další část publikace je věnována 
měně, penězům, bankám a problematice s nimi spojené. Výklad se zaměřuje na vývoj různých pojetí a 
názorů. Postupně jsou uváděny názory na lichvu, úrok a úrokovou míru, mezinárodní měnové 
instituce, bankovnictví, peněžní a měnové kurzy, mezinárodní měnové trhy a návaznost měn ve světě. 
Kniha se dále zabývá základními ekonomickými jevy a procesy, ukazuje význam pojmů jako 
produkce, produkt, hrubý domácí produkt a další. Pozornost je věnována cenové hladině a na ni 
navazující agregátní poptávce a nabídce. Další výklad je soustředěn na daně, ceny, inflaci a její 
měření, práci, zaměstnanost a nezaměstnanost a vztahy mezi produktem, zaměstnaností a inflací. 
Nejsou opomenuty měny, měnové kurzy a jejich návaznost na ekonomiku. Poslední část knihy se 
věnuje problematice kapitálu, státního dluhu, problematice hospodářských cyklů a také hospodářské 
politice a mezinárodním obchodům. Výklad je ilustrován pomocí statistických údajů. - ISBN: 978-80-
7380-534-0 (váz.) 
 
28035 
vybral a přeložil Tomáš Ježek ; [autoři Gerhard W. Ditz ... et al.] 
Liberální ekonomie : kořeny euroamerické civilizace 
Praha : Prostor, 2014, 263 s. 
Sborník statí sedmi významných představitelů liberálně ekonomického myšlení. Vybrané texty se 
zaměřují na hledání kořenů a na utváření euroamerické civilizace. Zabývají se tržními mechanismy, 
principy liberalismu, individualismem aj. Významnou roli ve vybraných úvahách hrají pojmy 
demokracie, svobody, práva ad. Autoři, jejichž práce byly zařazeny do sborníku: Gerhard W. Ditz, 
Friedrich August von Hayek, Fritz Machlup, Ludwig M. Lachmann, Michael Novak, Herbert 
Alexander Simon a Milton Friedman. - Vyd. 2. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7260-303-9 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

E-9556 
Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar 
Finanční analytický útvar : výroční zpráva 2014 
V Praze : Ministerstvo financí ČR, 2015, 21 s. : il. 
Komplexní obraz o činnosti útvaru a zhodnocení práce za rok 2014 v částech: analytická, mezinárodní 
aktivity a legislativní činnost, mezinárodní sankce, kontrolní činnost, statistický přehled. Kontaktní 
údaje. - ISBN: 978-80-85045-76-5 (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-
tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2014/zprava-o-cinnosti-fau-2014-20591 
 
 
 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

46 

28002 
editors Andreas Beyer, Lucrezia Reichlin 
The role of money - money and monetary policy in the twenty-first century : fourth ECB central 
banking conference, 9-10 November 2006 
Role peněz - peníze a měnová politika ve dvacátém prvním století : čtvrtá konference ECB         
o centrálním bankovnictví, která se konala 9.-10. listopadu 2006 
Frankfurt am Main : European Central Bank, c2008, 352 s. : tab., grafy, vzorce, fotky 
Příspěvky z konference týkající se peněz a měnové politiky z akademického a politického pohledu. 
Zkušenosti Evropské centrální banky z let 1999-2006. Transmisní mechanismus měnové politiky. 
Měnová strategie dvou pilířů. Měnové a úvěrové agregáty. - Pozn. - ISBN: 978-92-899-0207-6 (váz.) 

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

28001 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
India : OECD economic surveys 2014 
Indie : hospodářské přehledy OECD 2014 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2014, 153 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Indie - hodnocení a doporučení. Makroekonomický rámec pro podporu 
udržitelného růstu. Zvyšování zaměstnanosti, zlepšení přístupu ke vzdělání. Zajišťování rovných 
pracovních příležitostí pro ženy. Zlepšování zdravotní péče. - Příl. - ISBN: 978-92-64-20707-3 (brož.) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

28029 
Hana Machková 
Mezinárodní marketing 
Praha : Grada, 2015, 194 : il. 
Komplexní problematika mezinárodního marketingu - od analýzy marketingového prostředí a 
mezinárodního marketingového výzkumu přes strategické plánování, formy vstupu firem na 
mezinárodní trhy, segmentaci a výběr trhů, postavení značky na mezinárodních trzích (positioning) a 
mezinárodní značkovou strategii až po kompletní marketingový mix. Výklad doplňují krátké 
případové studie. Publikace reaguje na dynamický vývoj v mezinárodním marketingu, zejména           
v oblasti digitálního marketingu a řízení značky (brand management). - 4. vyd. - Na deskách: 
Strategické trendy a příklady z praxe. - ISBN: 978-80-247-5366-9 (váz.) 

Podnik a podnikání 

28037 
Bohumila Salachová ... [et al.] 
Obchodní korporace a jejich přeměny : (právní, účetní a daňové aspekty) 
Ostrava : KEY Publishing, 2014, 147 s. : il. 
Rozbor nové právní úpravy jednotlivých forem obchodních korporací tak, jak jsou upraveny v zák.     
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev. Výklad poskytuje základní náhled na jednotlivé 
formy obchodních korporací a věnuje se rozboru jednotlivých druhů přeměn (fúze, rozdělení, převod 
jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Další část publikace tvoří 
výčet základních povinností při vedení účetnictví a rozbor daňových povinností těchto společností. - 
Vyd. 1 - ISBN: 978-80-7418-220-4 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

27985II 
Marta Ženíšková, Antonín Daněk a kolektiv autorů 
Sociální a zdravotní pojištění v roce 2015. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2015, 64 s. 
Přehled změn v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2015 (pojištění zaměstnanců, účast na 
nemocenském pojištění a pojištění osob samostatně výdělečně činných). Přehled transakcí se 
spojenými osobami - nová příloha přiznání k DPH z příjmů právnických osob. Stanoviska k dotazům   
z praxe, např. nárok na odpočet DPH, účtování o vracení DPH z EU, odpovědnost účetní, vedení 
účetnictví u spolku vzniklého po 1.1.2014, informace o ochranné známce "Komora certifikovaných 
účetních". - ISBN: 978-80-87367-54-4 (brož.) 
 
28018 
Marta Ženíšková, Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2015 s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2015, 279 s. 
Komentované znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, včetně příkladů. Publikace 
zahrnuje změny v nemocenském pojištění, které nastaly v průběhu roku 2014 a od ledna 2015. Část 
výkladu se věnuje nemocenskému pojištění OSVČ a také principům poskytování náhrady mzdy v době 
nemoci zaměstnavatelem. - 8. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-927-4 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

28010 
Eva Hofmannová 
Cestovní náhrady podle zákoníku práce : s komentářem a příklady od 1.1.2014 
Olomouc : ANAG, 2015, 255 s. 
Výklad sedmé části zákoníku práce č. 262/2006 Sb., náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci        
v souvislosti s výkonem práce, ve znění pozdějších zákonů. Na jednotlivých příkladech uvedených      
v publikaci je demonstrován zákonný postup pro zaměstnavatele. Následuje znění prováděcích 
předpisů a vybraná související ustanovení. - 9. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-923-6 (brož.) 
 
28019 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2015 : praktický průvodce 
Praha : Grada, 2015, 464 s. : tab. 
Široký okruh témat z oblasti mzdové a navazující problematiky. Vysvětleny jsou pracovněprávní 
vztahy, mzdy, veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, náhrady 
cestovních výdajů, zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím, dávky státní sociální podpory          
i podpory v hmotné nouzi a státní sociální péče. Přehledné zpracování dané problematiky je doplněno 
předpisy, příklady, tabulkami a vzory písemností. Publikace je aktualizována k 1. 1. 2015 v souladu     
s novelami zákonů. - 18. vyd. - Obsahuje 18 příloh s vyplněnými vzory formulářů. - ISBN: 978-80-
247-5499-4 (kroužková vazba) 
 
28026 
Josef Koubek 
Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky 
Praha : Management Press, 2015, 399 s. : il. 
Ucelený pohled na problematiku řízení lidských zdrojů v organizacích. Z obsahu: úloha personální 
práce v organizaci, vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr 
pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovníků, rozmisťování, propouštění a 
penzionování pracovníků, vzdělávání a rozvoj v organizaci, odměňování pracovníků, pracovní vztahy, 
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péče o pracovníky, personální informační systém. Výklad je doplněn příklady z praxe a kontrolními 
otázkami. - 5. rozšíř. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7261-288-8 (váz.) 
 
28009 
Mária Andraščíková ... [et al.] 
Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem k 1.1.2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 1255 s. 
Aktualizované znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., s komentářem k jednotlivým ustanovením, 
včetně dalších pracovněprávních předpisů (také se stručným komentářem). Přehled směrnic EU 
zapracovaných do zákoníku práce. Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do 
zákoníku práce a souvisejících předpisů. - 9. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-921-2 (váz.) 

Právo 

28033 
Luboš Tichý ... [et al.] 
Evropské právo 
Praha : C.H. Beck, 2014, XLII, 756 s. 
Systematický výklad základních pojmů a struktury evropského práva včetně jeho vztahu k právním 
řádům členských států a mezinárodnímu právu veřejnému. Historie a vývoj evropské integrace. 
Základy EU (podstata EU a evropského práva, občanství, institucionální systém, systém evropského 
práva, soudnictví a právní ochrana). Hmotné právo ES (základy vnitřního trhu, společná pravidla 
vnitřního trhu, společné politiky, vnější vztahy). Česká republika a EU (předpoklady pro přistoupení, 
evropské právo a český právní řád). Učebnice vychází z právního stavu platného k 1.11.2014. -          
5. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7400-546-6 (váz.) 
 
28030 
Aleš Gerloch - Karel Beran a kol. 
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu 
Praha : Leges, 2014, 272 s. 
Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách právní odpovědnosti, jak se projevuje ve všech 
právních odvětvích – v občanském, trestním a správním právu, dále v disciplinární odpovědnosti a 
také v odpovědnosti ústavní. Ucelený soubor devíti kapitol je rozdělen na obecnou a zvláštní část. 
Obecná část zkoumá koncepční proměny právní odpovědnosti, a to zejména ve vztahu k rekodifikaci 
soukromého práva (soukromoprávní odpovědnost, náhrada škody, teoretická koncepce trestní 
odpovědnosti právnických osob aj.). Zvláštní část se věnuje vybraným právním institutům, v nichž se 
právní odpovědnost projevuje (např. morální, sportovní, církevní). - ISBN: 978-80-7502-058-1 (váz.) 
 
15392/70 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 70, ročník 2013 - III. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2015, 652 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. 115 až 169, usnesení č. 7 a 8 a stanovisko pléna Ústavního soudu č. 37/13 z roku 2013. - 
Vyd. 1. - CD ROM s věcným rejstříkem zahrnuje veškeré vydané svazky od č. 1 do č. 70. - ISBN: 
978-80-7400-289-2 (váz.) 
 
28036 
Igor Tomeš a kol. 
Sociální právo České republiky 
Praha : Linde Praha, 2014, 319 s. 
Sociální právo jako obor veřejného práva, jehož obsahem je povinná sociální solidarita organizovaná 
státem s občany, kteří uplatňují svá nezadatelná sociální práva vůči státu a společnosti. Výklad 
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institucí, které jsou součástí systému sociálního práva ČR, a jejich role a místo v této soustavě. Patří 
sem právo na vzdělání, na zdraví a zdravotní péči, právní úprava zaměstnanosti, sociální rozměr 
podmínek práce, rodinná politika, sociální pojištění, péče o postižené, podpora chudých a některých 
sociálně zaostalých skupin obyvatelstva, práce s národnostními menšinami a cizinci a systém 
sociálních služeb. Tento přehled neopomíjí mezinárodní souvislosti, především souvislosti práva EU. - 
ISBN: 978-80-7201-938-0 (brož.) 
 
28031 
Zbyněk Švarc a kolektiv 
Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva 
Plzeň : Čeněk, 2014, 510 s. 
Výklad reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, a které nabyly 
účinnosti 1.1.2014. Týká se základních institutů obchodního práva a jednotlivé kapitoly se zabývají 
základními obchodněprávními pojmy, právními podmínkami podnikání v tuzemsku, právními 
formami společného podnikání, obchodními závazky, řešením obchodních sporů, ochranou 
hospodářské soutěže a též nekalou soutěží. - 4. upr. vyd. - ISBN: 978-80-7380-504-3 (brož.) 

Účetnictví 

28000 
Paul Pacter 
IFRS as global standards : a pocket guide 
IFRS jako globální standardy : kapesní příručka 
London : IFRS Foundation, 2014, 195 s. : Tab., graf 
Přehled o přijímání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve 130 zemích a jurisdikcích po 
celém světě, které reprezentují přes 96 procent světového HDP. Příručka tak poskytuje ucelený 
obrázek, kde a jak přesně jsou IFRS ve světě používány. - ISBN: 978-1-909704-44-2 (brož.) 
 
28008 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 1119 s. 
Ucelený pohled na podvojné účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy 
a nové občanské a obchodní právo pro rok 2015. Výklad některých problematických oblastí účetnictví 
a návod na sestavení a prezentaci účetní závěrky za účetní období roku 2014. Z obsahu jednotlivých 
kapitol: vybrané oblasti zákona o účetnictví, výklad účetních metod a účetních postupů v návaznosti 
na prováděcí vyhlášku a České účetní standardy, účetní závěrka a operace související s uzavíráním 
účetních knih. Přílohová část obsahuje kompletní metodiku účetnictví v úplném znění platném pro rok 
2015. - 14. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-924-3 (brož.) 

Veřejná správa 

28022 
František Nahodil a kolektiv 
Veřejná správa a financování veřejného sektoru 
Plzeň : Čeněk, 2014, 366 s. : il. 
Publikace se zabývá nejdůležitějšími otázkami veřejné ekonomie a ekonomiky. Jednotlivé kapitoly se 
věnují úkolům veřejné správy, řízení veřejné správy, veřejným statkům, veřejným financím a finanční 
kontrole ve veřejné správě. Dále se kniha věnuje specifickým odvětvím veřejné správy, konkrétně 
zdravotnictví, školství, obraně, policii, hasičskému záchrannému sboru a jejich financování. 
Neopomíjí ani problematiku partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Závěrečné kapitoly 
popisují systém finanční kontroly, instituci státní pokladny, sestavování rozpočtu na úrovni EU a 
nelegální jevy ve veřejných financích (hospodářská kriminalita v ČR, zejména korupce, praní 
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špinavých peněz a daňové ráje). - Výkladový slovník odborných termínů. - ISBN: 978-80-7380-536-4 
(brož.) 
 
28021 
Antonín Kottnauer ... [et al.] 
Zákon o státní službě 
Ostrava : Sagit, 2015, 367 s. 
Základní výklad zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona, je zpracovaný formou číslovaných poznámek 
(včetně odkazů na související právní předpisy) a příkladů. Zákon upravuje organizaci státní služby, 
služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, vzdělávání, 
odměňování, převod dosavadních zaměstnanců atd. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7488-079-7 (váz.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

28023 
Jiří Paroubek 
Rozpočtová skladba v roce 2015 : výklad a koncepce rozpočtové skladby, 151 praktických příkladů 
Olomouc : ANAG, 2015, 295 s. 
Systematika rozpočtové skladby a vymezení základních pojmů. Úplné znění rozpočtové skladby, 
kterou stanoví vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (poslední 
zapracovaná novela je vyhláška č. 362/2014 Sb.). Praktické příklady použití. - 5. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-928-1 (brož.) 
 
E-9554 
Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku 
Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2014 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2015, 74 s. : tab., il. 
Zpráva obsahuje podrobné shrnutí událostí v oblasti řízení státního dluhu a likvidity souhrnných účtů 
státní pokladny. Dále obsahuje vyhodnocení emisní činnosti státu a situace na finančních trzích v kontextu 
financování ČR, analýzu vývoje státního dluhu a souvisejících výdajů státního rozpočtu na dluhovou 
službu a také vyhodnocení plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik čistého 
dluhového portfolia a likviditní pozice centrální vlády. Znění zprávy je rozčleněno do následujících 
oddílů: makroekonomický rámec a finanční trhy, výpůjční potřeba a vývoj státního dluhu, program 
financování a emisní činnost v roce 2014, řízení rizik a strategie portfolia, výdaje na obsluhu státního 
dluhu a primární a sekundární trh státních dluhopisů. - Též v anglické verzi (signatura E-9555). - 
ISBN: 978-80-85045-70-3 (brož.) 

Zdravotnictví 

28003 
OECD 
Geographic variations in health care : what do we know and what can be done to improve health 
system performance? 
Geografické rozdíly ve zdravotní péči : co víme a co můžeme udělat pro zvýšení výkonu 
zdravotnického systému? 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2014, 415 s. : tab., grafy, mapy 
Kniha poskytuje informace o zeměpisných rozdílech ve zdravotní péči, jak napříč zeměmi, tak uvnitř 
jednotlivých zemí. Zahrnuto je 13 zemí: Austrálie, Belgie, Kanada, Česká republika, Finsko, Francie, 
Německo, Izrael, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie. Předkládá srovnatelné 
informace o šíři rozdílů např. v léčebných postupech v nemocnicích nebo ve specifických 
diagnostických a chirurgických procedurách. - ISBN: 978-92-64-21658-7 (brož.) 
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Ostatní 

28038 
Niall Ferguson ; [přeložil Emanuel Geissler] 
Civilizace : Západ a zbytek světa 
Praha : Argo : Dokořán, 2014, 347 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. 
Kniha anglického historika N. Fergusona je vystavěna jako konfrontace a civilizační střetávání Západu 
se „zbytkem světa“ od pozdní antiky až po naši současnost. Esejistickou formou hledá autor odpověď 
na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě dominantní, ačkoli k tomu postrádala předpoklady 
a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém pokulhávala. To, co odlišovalo 
Západ od zbytku světa, bylo šest nových institucí a s nimi spojených myšlenek a vzorů chování 
(konkurence, věda, vlastnická práva, medicína, konzumní společnost a pracovní morálka). Těmto 
institucím jsou věnovány jednotlivé kapitoly knihy. Autor se zároveň táže, jaký bude vývoj západní 
civilizace, zda si tuto dominanci, kterou postupem doby začíná ztrácet, udrží, a pokud ano, jakou cenu 
za to bude muset zaplatit. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-257-1114-9 (Argo : váz.) 
 
28032 
IVK [Institut Václava Klause] v roce druhém : výběr textů 
Praha : Institut Václava Klause , 2015, 278 s. : il. 
Výběr textů vzniklých v Institutu Václava Klause (IVK) v kalendářním roce 2014. Sborník obsahuje 
různé žánry – projevy, články, komentáře či polemiky. Texty jsou rozděleny do několika okruhů. 
První kapitolu proto tvoří příspěvky k 25. výročí pádu komunismu a k transformaci československého 
ekonomického a politického systému, druhou kapitolu pak texty k desetiletému výročí vstupu ČR do 
Evropské unie a evropské integraci obecně. Ukrajinská krize, která v roce 2014 eskalovala, je tématem 
třetí kapitoly. Ostatním tématům mezinárodní politiky se věnuje kapitola čtvrtá, pátá přináší naopak 
texty k domácí politice. V ekonomických textech, obsažených v šesté kapitole, byla největší pozornost 
věnována dopadům devizových intervencí ČNB a změně kurzového režimu. Moderní historii 20. století 
je věnována kapitola sedmá. Sociálnímu inženýrství a snaze regulovat jakoukoli lidskou aktivitu jsou 
věnovány texty v kapitole následující. Poslední kapitola obsahuje postřehy Václava Klause ze tří 
vybraných cest. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-52-4 (brož.) 
 
 
 
 
 



Seznam zahraničních periodik pro rok 2014                                                        Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

52 

 


