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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám  červnové  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  
EU: Strategie jednotného digitálního trhu a regulace internetových 
služeb. Text se věnuje regulaci tzv. online platforem, zneužívání 
dominantního  postavení  na  trhu  ze  strany  internetových 
monopolů  a  snaží  se  přiblížit  různé  názory  na  to,  zda  jsou 
snahy o  regulaci  těchto  společností  správné a  jakou by měly 
mít podobu. 

Z  aktuálních  zpráv  stojí  za  pozornost,  že  Evropská  komise 
zveřejnila akční plán pro zdanění příjmů právnických osob v EU. 
Plán představuje řešení efektivního zdaňování v EU a stanovuje 
řadu  konkrétních  iniciativ,  které  by  měly  vést  k tomu,  že 
společnosti budou platit spravedlivý podíl daně v zemi, v níž 
své  zisky  vytvářejí.  Komise  zastává  názor,  že  existuje  řada 
způsobů, jak toho dosáhnout, aniž by se musely harmonizovat 
sazby daně z příjmů právnických osob v celé EU. 

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 

Fiskální výhled ČR ‐ květen 2015 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny‐sektor/prognozy/ 
fiskalni‐vyhled/2015/fiskalni‐vyhled‐cr‐kveten‐2015‐
21517 
 
Pokladní  plnění  státního  rozpočtu  za  leden  až 
červen 2015 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove‐zpravy/2015/ 
pokladni‐plneni‐leden‐cerven‐21832 
 
Monitoring 

Pravidelný  speciální  monitoring  za  období  1. 7. –
 1. 8. 2015 se tentokrát věnuje tématu: 

Elektronická evidence tržeb (EET) 

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 
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Téma měsíce: EU: Strategie jednotného digitálního trhu a regulace 
internetových služeb 

Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3004, Informační podpora a knihovna 

 

Na počátku května představila Evropská komise strategii tzv. jednotného digitálního trhu. Myšlenka 
jednotného digitálního trhu není nová – byla zmiňována již před pěti lety v dokumentu Digitální 
agenda pro Evropu1. Součástí strategie jednotného digitálního trhu je mimo jiné problematika 
regulace tzv. online platforem (vyhledávačů, sociálních sítí, aj.). Strategie jednotného digitálního trhu 
však není jedinou cestou, jak internetové služby regulovat – Evropská komise obvinila společnost 
Google ze zneužívání dominantního postavení na trhu, vyšetřovány jsou také případy několika 
společností (Apple, Starbucks, Amazon) týkající se zvýhodněných daňových podmínek v Irsku a 
Lucembursku. Snaha Evropské unie regulovat internetové platformy je v zahraničním tisku často 
kritizována – odpůrci regulací většinou namítají, že se Evropská unie regulacemi snaží kompenzovat 
svou nedostatečnou konkurenceschopnost vůči USA v oblasti internetových služeb a poukazují také na 
lobbistické tlaky ze strany určitých odvětví, které se cítí být nástupem internetových služeb ohroženy. 
V tomto článku bude stručně představena Strategie jednotného digitálního trhu včetně témat, kterými 
se zabývá, a dále budou ukázány názory různých autorů na problematiku regulace internetových 
služeb. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně široké téma, které se týká řady oblastí, bude článek pro 
přehlednost rozdělen do několika částí. 

Strategie jednotného digitálního trhu 

Důvody, proč Evropská unie potřebuje jednotný digitální trh, jednotlivé pilíře a plánovaná legislativní 
opatření, uvádí dokument Evropské komise A Digital Single Market Strategy for Europe2. Vytvoření 
jednotného digitálního trhu by mělo pomoci Evropě stát se světovým lídrem v oblasti digitální 
ekonomiky, podpořit evropské podniky, vytvořit nová pracovní místa a zvýšit hospodářský růst. 
Koncept jednotného digitálního trhu je založen na třech pilířích: na zlepšení přístupu spotřebitelů 
a firem ke zboží a službám na internetu napříč Evropou, na vytvoření podmínek pro rozkvět 
digitálních sítí a služeb a na maximalizaci růstového potenciálu evropské digitální ekonomiky. Mezi 
konkrétní témata, o kterých strategie hovoří, patří zlepšení podmínek pro nakupování zboží na 
internetu z jiných členských států, změna systému odvádění DPH při nákupu zboží online, změna 
regulace telekomunikačních služeb a online platforem, nebo otázka bezpečnosti na internetu a ochrany 
osobních údajů a e-governmentu. Strategie je v závěru doplněna tabulkou s kroky, které by měly být 
v jednotlivých pilířích provedeny v letošním a příštím roce.  

Jak již bylo zmíněno, součástí strategie je také problematika regulace online platforem. Mezi online 
platformy Evropská unie zařazuje kromě vyhledávačů či sociálních sítí také platformy založené na 
myšlence tzv. sdílené ekonomiky. Jednou z věcí, na kterou se Evropská unie chce v této oblasti 
zaměřit, je mj. způsob, jakým tyto firmy uplatňují svou tržní sílu. Evropská komise plánuje do konce 
letošního roku prověřit roli těchto platforem a vydat zprávu, která se bude týkat například způsobů 
nakládání s osobními údaji, transparentnosti výsledků při vyhledávání či možnosti uživatelů přecházet 
bez omezení mezi platformami.3 Snahu Evropské unie zaměřit se na omezování monopolních praktik 
na internetu bylo možné vypozorovat už na podzim loňského roku. Tehdy Evropská unie oznámila 

                                                      
1 Více viz tisková zpráva Evropské komise Digitální agenda pro Evropu: klíčové iniciativy 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-200_cs.htm 
2 EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Digital Single Market Strategy 
for Europe [online]. 6. 5. 2015 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-
market/docs/dsm-communication_en.pdf 
3 EVROPSKÁ KOMISE, ref. č. 2 
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záměr oddělit internetové vyhledávače od dalších služeb4, v dubnu letošního roku poté následovalo již 
zmíněné obvinění Evropské komise vznesené vůči společnosti Google ze zneužívání dominantního 
postavení. Různí autoři v této souvislosti diskutují o tom, zda je vůbec vhodné tzv. internetové 
monopoly regulovat, jaký dopad může mít regulace na budoucnost technologií či o tom, zda by se 
získanými údaji mělo být nakládáno jako s komoditou. 

Vhodnost regulace internetových monopolů 

Nad tím, zda je vhodné bojovat proti internetovým monopolům, se zamýšlí například článek časopisu 
The Economist Trustbusting in the internet age: should digital monopolies be broken up?5. Autor 
nejprve připomíná princip, na základě kterého firmy, jako je např. Google, Facebook či Amazon6, 
fungují. Společnosti využívají tzv. síťového efektu (jev, kdy je určitá služba tím kvalitnější, čím více 
lidí ji využívá). Jakmile tyto služby lidé začnou využívat, obvykle již nepřecházejí ke konkurenci 
(příklad služeb společnosti Google, na kterou se autor soustředí). Společnosti tedy jsou dominantní, to, 
zda své dominance nějak zneužívají, je však jiná otázka. Dalším problémem regulací je fakt, že oproti 
běžným monopolům jsou bariéry pro vstup do odvětví v digitálním prostředí výrazně nižší. Přechod 
od jedné společnosti ke konkurenci sice určité náklady přináší, ale je možný. Síťový efekt navíc 
nepřináší trvalou výhodu: určité služby, které byly v minulosti na trhu dominantní, byly později 
ohroženy jinými službami (autor udává příklad sociální sítě Orkut společnosti Google, která byla až do 
roku 2011 jedničkou na brazilském trhu, později ji ale překonal Facebook). Američtí politici poukazují 
na to, že za celým záměrem omezit internetové platformy stojí snaha chránit evropské firmy. Záměr 
evropských představitelů prověřit, jak internetové monopoly nakládají s osobními údaji, je správný. 
EU by však neměla jít cestou regulací tržní síly daných firem, měla by regulovat spíše jejich chování. 

Další otázkou je to, zda by evropské instituce měly regulovat americké firmy. K tomuto tématu se 
vyjadřuje Gary Silverman v článku Taking on Google is the Madisonian way7. Podle autora americká 
ústava uvádí, že nejlepší regulací je místní regulace. Silverman ale připomíná loňský případ 
francouzské banky BNP Paribas, která dostala od amerických úřadů tvrdou pokutu za podporování 
režimu v Súdánu. Americké úřady podle autora prokázaly Francii dobrou službu. Pokud se obvinění 
EU potvrdí a pokud se prokáže, že společnost Google skutečně používá v boji s konkurencí nekalé 
způsoby, bude pro všechny zúčastněné strany lepší to zjistit raději dříve než později. 

S rozhodnutím Evropské komise postavit Google před soud souhlasí také autor článku Brussels finally 
takes on Google in an open fight8 zveřejněného ve Financial Times. Ačkoli zatím není jasné, zda jsou 
obvinění opodstatněná, je správné, že se Komise snaží případ řešit transparentní cestou. V době, kdy 
se objevují lobbistické tlaky z některých členských zemí (Francie, Německo), musí Komise zajistit, že 
bude případ řešen nestranně. Podle autora by bylo špatné, pokud by byl Google regulován jen z  důvodu, 
že poskytuje lepší služby než ostatní hráči na trhu. Je ale dobře, že se Komise případem zabývá – již 
před časem se během podobného případu řešeného americkými soudy ukázalo, že Google testoval 
způsoby, jak zhoršit pozice určitých webových stránek ve výsledcích vyhledávání (konkrétně šlo         
o stránky porovnávající ceny). Obavy ze zneužívání dominantního postavení této společnosti tedy 
mohou být legitimní. 

                                                      
4 Více viz tisková zpráva Evropského parlamentu MEPs zero in on internet search companies and clouds 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141125IPR80501/html/MEPs-zero-in-on-internet-
search-companies-and-clouds 
5 Trustbusting in the internet age: should digital monopolies be broken up? The Economist. 2014, 413(8915), 11. 
ISSN 0013-0613. Dostupné také z: http://www.economist.com/news/leaders/21635000-european-moves-against-
google-are-about-protecting-companies-not-consumers-should-digital 
6 V literatuře často také nazývané jako „GAFA“ (Google, Amazon, Facebook, Apple) 
7 SILVERMAN, Gary. Taking on Google is the Madisonian way. In: FT.com [online]. April 17, 2015, 4:53 pm 
[cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f4a6d4a2-e468-11e4-9039-
00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3cXhp3LT9 
8 Brussels finally takes on Google in an open fight. In: FT.com [online]. April 15, 2015, 6:32 pm [cit. 2015-06-
09]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/97a4dc62-e360-11e4-9a82-00144feab7de.html#axzz3afgeLDfj 
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Způsoby a důsledky regulace internetových služeb 
Využívání různých právních nástrojů Evropské komise v boji proti internetovým monopolům 
komentuje v článku The failed search for a Google deal9 Alan Riley. Evropská komise má obecně 
v boji s monopoly na výběr několik nástrojů – neformálních (různé dohody s firmami, které ovšem 
nebývají využívány příliš často) i formálních (soudní řízení, rozhodnutí Komise). Nevýhodou 
soudních řízení bývá jejich délka trvání. V případě společnosti Google se Komise nejprve rozhodla 
věc řešit dohodou, jednání však nebyla příliš úspěšná10. Margrethe Vestager, nová komisařka pro 
oblast hospodářské soutěže, proto Google formálně obvinila ze zneužívání dominantního postavení 
a případ se tak bude řešit před soudem. Podle autora jde v podobných komplexních případech 
o nejlepší řešení a Komise by se neměla bát tento nástroj využívat – už jen proto, že Komise během 
posledních 25 let prohrála pouze jeden případ, který se týkal zneužívání dominantního postavení. 

O tom, jak by oddělení vyhledávačů od dalších služeb mohlo vypadat v praxi, přemýšlí v článku 
Riskantní krocení internetového obra11 Lukáš Kříž. Autor nejprve připomíná různé typy 
internetových monopolů: monopol platformy, monopol ergonomie, monopol sociálních sítí a monopol 
doporučování. Společnost Google, kterou by pravděpodobně evropské regulace nejvíce postihly, patří 
podle Kříže do poslední kategorie. Tento typ monopolu souvisí se získáváním informací o potřebách 
a přáních různých jedinců. Google (a například také Amazon) tyto informace prodává ve svých 
reklamních nástrojích. Reklama Googlu přináší většinu příjmů – v případě, že by bylo dosaženo 
neutrality při výsledcích vyhledávání (jak prosazuje např. současný eurokomisař pro digitální 
ekonomiku Günther Oettinger), příjmy společnosti by se výrazně snížily. Není také jasné, kterých 
subjektů by se opatření týkalo: v oblasti vyhledávačů je globálně dominantní pouze společnost 
Google, na lokálních trzích je však situace jiná. Například v České republice má na trhu stále výrazný 
podíl společnost Seznam (v roce 2013 šlo podle autora o 37 %). Další otázkou je, kde se nachází 
hranice mezi prospěšnou regulací a trestáním za úspěšnost a zda by společnosti, které přinášejí řadu 
inovací, neměly být spíše odměňovány. 

Jaký dopad mohou mít regulace na budoucnost samotných technologií, řeší Richard Waters v článku 
Regulating technology’s present will help to fashion its future12. Podle Waterse se úřady regulací 
snaží řešit současný vývoj. Současný stav (podíl firem na trhu, jejich příjmy) je ale výsledkem 
předchozích inovací. Vývoj v oblasti technologií se rychle mění: v roce 2009, kdy Evropská komise 
začala řešit první stížnosti proti Googlu, měly další technologické firmy (Facebook, Apple) daleko 
méně uživatelů a zákazníků než dnes. V současné době roste využívání mobilních aplikací a webové 
vyhledávače jsou podle autora spíše historií. Vyšetřování EU bude trvat pravděpodobně několik let 
a je otázkou, jaká bude v té době situace na trhu s technologiemi.  

Ochrana osobních údajů 

Jedním z dalších témat, kterými se zabývá Strategie jednotného digitálního trhu, je ochrana osobních 
údajů. Jak je v současné době ochrana osobních údajů v EU řešena, popisuje článek US tech groups 
spawn a fight between Europe’s data regulators13. Duncan Robinson a Murad Ahmed připomínají, že 
většina velkých technologických společností (Twitter, LinkedIn, Apple, aj.) sídlí v Irsku. Ochrana 
osobních údajů je v současné době řešena na úrovni jednotlivých členských států, Irsko však podle 
autorů nemá k dohledu na tyto společnosti dostatečné zdroje. Teoreticky by státy měly postupovat 

                                                      
9 RILEY, Alan. The failed search for a Google deal. In: FT.com [online]. April 15, 2015, 5:45 pm [cit. 2015-06-
09]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7b6010e2-e36c-11e4-9a82-00144feab7de.html#axzz3afgeLDfj 
10 Více k průběhu celého vyjednávání viz článek How Google found itself ‘on the wrong side of history’ 
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/b3fdc364-e4e7-11e4-bb4b-00144feab7de.html#axzz3am7rrPvJ  
11 KŘÍŽ, Lukáš. Riskantní krocení internetového obra. In: Česká pozice [online]. 4. 1. 2015 [cit. 2015-06-09]. 
Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/riskantni-kroceni-internetoveho-obra-dxc-
/tema.aspx?c=A150103_171911_pozice-tema_kasa 
12 WATERS, Richard. Regulating technology’s present will help to fashion its future. In: FT.com [online]. April 
16, 2015, 11:29 am [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7b6010e2-e36c-11e4-9a82-
00144feab7de.html#axzz3afgeLDfj 
13 ROBINSON, Duncan a AHMED, Murad. US tech groups spawn a fight between Europe’s data regulators. In: 
FT.com [online]. April 28, 2015, 11:28 am [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/99eea7a2-e282-11e4-aa1d-00144feab7de.html#axzz3afgeLDfj 
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jednotně i nyní, ochranu osobních údajů ale určuje směrnice a je na každé zemi, jak ji zohlední ve 
svých zákonech14. Irský úřad pro ochranu osobních údajů je k firmám až příliš vstřícný. Současná 
situace se nelíbí dalším zemím (Belgii, Německu či Nizozemí). Nová pravidla na ochranu osobních 
údajů by měla být představena na konci letošního roku. Zvažuje se vytvoření speciálního 
nadnárodního úřadu, který by měl rozhodovat spory mezi úřady na ochranu osobních údajů různých 
států. Pravidla budou závazná pro všechny státy, což může Irsku paradoxně pomoci, vzhledem k tomu, 
že v takovém případě by si společnosti příliš nepomohly odchodem do jiného evropského státu. Irové 
však oponují tím, že nová pravidla můžou poškodit konkurenceschopnost celé Evropy: společnosti se 
mohou přestěhovat například do Singapuru nebo Indie.  

Problematikou vlastnictví osobních údajů a jejich zpeněžování se zabývá Julie Meyer v článku 
Personal data: time to argue about money, not privacy15. Meyer přichází s poněkud kontroverzním 
návrhem, jehož jádrem je předpoklad, že osobní údaje jsou vlastnictvím osob, ke kterým se vztahují, 
a že uživatelé internetových platforem nemají z poskytování svých osobních údajů téměř žádný užitek 
(kromě možnosti volně vyhledávat). Podle Meyer by tak společnosti měly určité procento zisku 
vygenerovaného na základě využívání osobních údajů rozdělovat mezi vlastníky osobních údajů (tedy 
mezi ty subjekty, k nimž se údaje vztahují). V diskuzi pod článkem však řada uživatelů s touto 
myšlenkou nesouhlasí – uživatel má vždy možnost službu opustit, nebo ji vůbec nevyužívat.  

V tomto článku byly představeny vybrané příspěvky různých autorů, kteří se vyjadřují k tématu 
regulace internetových služeb. Jak již bylo zmíněno v úvodu a jak také vyplývá z vybraných 
příspěvků, jde o poměrně širokou problematiku týkající se řady dílčích témat – od vhodnosti regulovat 
internetové služby obecně přes otázku zneužívání dominantního postavení na trhu až k problematice 
ochrany osobních údajů. Některé cíle Strategie jednotného digitálního trhu budou pro spotřebitele 
pravděpodobně spíše prospěšné (např. zlepšení podmínek pro nakupování z internetových obchodů), 
pokud se je podaří splnit. Je také zřejmé, že současné zákony již zcela nezohledňují aktuální vývoj 
v oblasti informačních technologií. Strategie jednotného digitálního trhu je zatím prvním krokem, jak 
tento stav změnit. To, zda jde v současné době Evropská unie správnou cestou a zda budou mít 
spotřebitelé z nových opatření skutečně prospěch, se nejspíše ukáže v budoucnu.  

                                                      
14 Jde o směrnici 95/46/ES 
15 MEYER, Julie. Personal data: time to argue about money, not privacy. In: FT.com [online]. April 28, 2015, 
12:23 pm [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ba39f1a6-ea66-11e4-96ec-
00144feab7de.html#axzz3afgeLDfj 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

9 

Daně 

Tomáš Novák 
Daňové kontroly jedou ... 
Clo-douane, Sv. 49, (2015) č. 5, s. 10-11 
Zhodnocení činnosti Celní správy ČR v oblasti daňových kontrol po provedené reorganizaci. Změna 
výběru subjektů k daňovým kontrolám, doměřené daně za rok 2013 a 2014. Plány do budoucna. 
 
Donata Riedel, Axel Schrinner 
Das kleine Steuergeschenk : Schäuble verspricht Entlastung 
Malý daňový dárek : úleva přislíbená ministrem financí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 88 (8.5.2015), S. 1, 8-9 
Vzhledem k současnému vývoji a výhledu daňových příjmů plánuje spolkový ministr financí od roku 
2016 lehké snížení daní z příjmů; k otázce redukce studené progrese a jejího načasování. V tabulce 
přehled odhadovaných příjmů z titulu jednotlivých daní v letech 2014-2019. 
 
Václav Benda 
DPH u cestovních služeb 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 10, s. 4-9 
Aplikace DPH u cestovní služby; základní pojmy při uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu, 
místo plnění u cestovní služby a dalších služeb cestovního ruchu, základní principy uplatnění 
zvláštního režimu pro cestovní službu. Příklady uplatnění daně ve zvláštním režimu pro cestovní 
službu a zajištění cestovní služby. Uplatňované sazby daně, nárok na odpočet daně. 
 
Václav Benda 
DPH u léků a zdravotnických prostředků 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 8, (2015) č. 5-6, s. 21-24 
Aplikace první (15procentní) a druhé (10procentní) snížené sazby DPH u léků a léčiv, služby 
osvobozené od DPH, dodání léků a zdravotnických prostředků jako zdanitelné plnění, odpočet daně a 
jeho vyrovnání. Příklady. 
 
Donata Riedel 
Flucht in die Legalität : "Der Druck auf Steuerhinterzieher nimmt zu" 
Útěk do legality : "sílí tlak na daňové útěkáře" 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 82 (29.4.2015), S. 1, 4-5 
Jednotlivé německé země zaznamenaly od počátku roku 2015 rostoucí počet dodatečných daňových 
přiznání a to i navzdory zákonu, který daňovým hříšníkům podstatně zpřísnil podmínky "sebeudání" a 
vyrovnání doposud úmyslně ignorované daňové povinnosti. Jedním z důvodů probuzení daňové 
počestnosti zřejmě bude i udělený trest odnětí svobody, jímž byl za daňový únik postižen dlouholetý 
prezident FC Bayern Uli Hoeneß. Především však už po podpisu mezinárodní smlouvy o výměně 
daňových informací nebude snadné utajit černé peníze, od roku 2017 před domácími finančními úřady 
nebude v bezpečí žádné zahraniční konto (mimo zemí jako je např. Panama). Nárůst dodatečných 
daňových přiznání za období let 2010-2014 a v 1. čtvrtletí 2015 v jednotlivých zemích zachycuje 
mapka. 
 
N.V. Serdjukova 
Gorizontal'nyj monitoring: jevropejskij opyt i perspektivy primenenija v Rossii 
Horizontální monitoring: evropské zkušenosti a perspektivy jeho uplatnění v Rusku 
Finansy, Sv. 2014, No. 12, s. 37-41 
První kroky k zavedení horizontálního neboli daňového monitoringu - nástroje daňové správy, který 
zajišťuje širší informační součinnost mezi daňovým orgánem a daňovým poplatníkem - byly v Ruské 
federaci uskutečněny v letech 2012-2013, kdy Federální daňová služba RF uzavřela dohodu s pěti 
velkými podniky o rozšířené informační spolupráci. V článku se stručně shrnují zkušenosti 
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evropských zemí, především Nizozemska, s horizontálním monitoringem a rozebírají se možnosti 
jejich využití v ruské praxi. 
 
Martin Děrgel 
Koordinační výbor k uplatnění daňové ztráty 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 5, s. 12-20 
Definice daňové ztráty a její uplatňování. Snižování dílčích základů daně o daňovou ztrátu u daně        
z příjmu fyzických osob. Vykazování daňové ztráty u právnických osob. Vyjádření odborníků k definici 
termínů "stejná činnost" a "zachování činnosti". Příklady, test na procvičení. 
 
Xénia Makarová 
Kto doplatil na prvé daňové licencie 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 17, s. 26-27 
Daňové licence, první předběžné výsledky a efekty minimální daně v SR po roce jejího trvání (s odkazem 
na portál FinStat.sk). 
 
Christian Ramthun 
Mit Big Data auf Steuerfang 
S velkoobjemovými daty na lovu daní 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, N. 21, S. 24-26 
Digitální rastrové pátrání by mělo být novou účinnou zbraní spolkového ministerstva financí v boji     
s daňovým únikem, tzv. velká data už dnes umožňují celní správě nahlížet do podnikového účetnictví 
až do nejmenších detailů. Tento systém a způsob zpřístupnění informací je hodnocen natolik kladně, 
že se uvažuje o jeho zavedení i na finančních úřadech. I když finanční úřady spadají pod působnost 
jednotlivých zemí, spolkový ministr financí se urputně snaží naplnit svůj cíl - trvale efektivní a účinné 
zabezpečení daňových nároků. Příspěvek vysvětluje princip "vizualizace", která by úředníkům 
umožnila rychle rozpoznat nesrovnalosti, na které by jinak přišli náhodou nebo po dlouhém hledání. 
Podstatný význam v digitalizačním procesu však má propojení regionálních finančních správ tak, aby 
nepřišly o své zemské kompetence. Sdílení dat by mj. zlepšilo zacílení na daňové poplatníky s širším 
akčním dosahem i na podniky s více stanovišti. Fiskus 4.0. 
 
Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten einer Apotheke im Rahmen einer Außenprüfung 
Možnost přístupu k údajům pokladny v lékárně v rámci finanční kontroly 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 18, S. 1024-1027 
Komentář k rozsudku Spolkového finančního dvora, který se vztahuje k: záznamové činnosti resp. 
povinnosti lékárny účtovat jednotlivé obchodní/peněžní/hotovostní operace v souvislosti s vedením 
elektronické pokladny, rozsahu povinnosti uchovávat o nich doklady (Z-Bons) a zabezpečení údajů 
formou "databáze" pro příp. kontrolu finančního úřadu. - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Nahlížení do spisu 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 5, s. 50-59 
Výběr z judikatury věnované nahlížení do spisu (na finančním úřadě); veřejná část spisu (volně 
přístupná), vyhledávací část ("tajná" - zpřístupněná pouze za určitých podmínek). Komentované 
judikáty: 1) možnost nahlížení do "tajné části spisu", 2) možnost samostatné žaloby proti rozsahu 
nahlédnutí do spisu, 3) žaloba při neumožnění nahlédnutí do spisu po ukončení řízení, 4) nutnost 
popsat, které písemnosti byly znepřístupněny, 5) stížnost na nahlížení do spisu není vyčerpáním obrany 
před žalobou na nezákonnou daňovou kontrolu, 6) povinnost správce daně zaslat vyžadovanou předkládací 
zprávu poštou, 7) právo nahlížet do spisu i v neúřední dobu, 8) nutnost poučení o možnostech nahlédnutí 
do spisu, 9) pozdní vyřízení stížností na rozsah nahlížení do spisu a zákonnost daňové kontroly,       
10) účelové protahování kontroly opakovaným odvoláváním se proti rozsahu nahlížení do spisu. 
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Martin Děrgel 
Naturální mzda versus nepeněžní benefit 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 8, (2015) č. 5-6, s. 46-50 
Daňové řešení v případě odměňování zaměstnance naturální mzdou či nepeněžním benefitem, daňové 
výhody nepeněžních plnění zaměstnancům, vymezení naturální formy mzdy/benefitu dle zákoníku 
práce, mzda a podmínky jejího poskytnutí v naturální podobě. Režimy daňového posouzení nepeněžního 
příjmu u zaměstnance, plnění zaměstnavatele osvobozená od daně z příjmů fyzických osob (odborný 
rozvoj zaměstnance, stravování, FKSP, přechodné ubytování zaměstnance, penzijní a životní 
pojištění). V tabulce přehled příjmů zaměstnanců osvobozených od daně z příjmů fyzických osob. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Neuregelungen im Bereich der strafbefreienden Selbstanzeige 
Nové předpisy v oblasti dodatečného daňového přiznání, které umožňuje osvobození od trestní 
odpovědnosti 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 3, S. 19-23 
Boj s daňovým únikem v Německu, dodatečné splnění daňové povinnosti. Komentář k (novelizovaným) 
předpisům upravujícím právní institut tzv. "sebeudání". Historie institutu dodatečného daňového 
přiznání (Selbstanzeige), který je zakotven na rozmezí daňového a trestního práva. Přehled změn 
obsahu zákona, zpřísnění osvobozujících podmínek od 1. 1. 2015, stručný přehled nejdůležitějších 
předpisů (finanční limity, sazby); úprava a uvedení do souladu s praxí v oblastech, kde na základě 
zákona o boji s černými penězi vznikala právní nejistota. 
 
Josef Pravec 
NKÚ: stát neumí vybírat daně : rozpočtové příjmy 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 18, s. 26-27 
Příspěvek vychází ze závěrů šetření NKÚ na finančních úřadech týkajícího se výběru daně z přidané 
hodnoty v letech 2011-2013 a také shrnuje pochybnosti NKÚ ve vztahu k současným plánovaným 
opatřením MF ke snižování daňových úniků v oblasti DPH. Ty se zabývají zejména adekvátností 
nákladů na elektronickou evidenci tržeb, efektivností zlepšení výběru DPH, institutem nespolehlivého 
plátce a dalšími opatřeními. Propočty NKÚ uvádějí, že úniky na DPH v r. 2013 dosáhly 105 miliard 
korun a mezera DPH byla 26% teoretického inkasa. V doprovodném grafu je zobrazena struktura 
nevybrané části DPH za r. 2013. -- Shrnutí zprávy NKÚ přináší také příspěvek v čas. Právní rozhledy 
č. 10/2015, příl. Legislativa (s. II). 
 
Fabiola Annacondia 
Overview of general turnover taxes and tax rates : January 2015 
Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb : leden 2015 
International VAT monitor, Vol. 26, (2015) No. 2, green pages (11 p.) 
Pravidelný přehled daní z obratu platných v různých zemích světa od 1. ledna 2015. Uvádí se typ daně 
(DPH, daň z obratu, příp. jiný). - Pozn. 
 
Jan Široký, Jarmila Zimmermannová 
Problematika zdaňování cigaret v České republice: vývoj a faktory ovlivňující výši daně 
Daně a finance, Sv. 2015, č. 1, s. 10-15 
Podstata, historie a vývoj zdaňování cigaret a tabáku; vývoj legislativy ke zdaňování cigaret v EU, 
harmonizace akcízů od 1. 1. 1993, současný rámec EU pro zdanění tabáku a cigaret, pravidelná revize 
konstrukce výše spotřebních daní z tabáku. Vývoj legislativy a sazeb pro zdaňování cigaret v ČR, 
příklady. Zdaňování cigaret v zemích EU v roce 2014, výše jednotkových akcízů. - Pozn. 
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Claudia Neugebauer 
Sachgerechte Typisierung und Pauschalierung? Oder: Wer profitiert von der Abziehbarkeit von 
Aufwendungen für die erste Berufsausbildung oder das Erststudium? 
Přiměřená typizace a paušalizace? Čili: kdo profituje z odpočtu nákladů na první profesní 
vzdělávání nebo prvostudium? 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 7, S. 307-318 
Daňový pohled na investice do lidského kapitálu formou vzdělávání -  na straně zaměstnance/ 
zaměstnavatele; v grafech analýza nákladů na vzdělávání a daňových úlev. - Pozn. -- http://curia.eu. 
 
Ivan Macháček 
Sankce podle daňového řádu a zákona o daních z příjmů a jejich prominutí v roce 2015. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 10, s. 12-18 
Změny v sankční oblasti v rámci daňového řízení od 1. 1. 2015; sankce za opožděné daňové přiznání 
(pokuta a její sazby, maximální výše pokuty atd.), sankce za prodlení při placení daní (úrok z prodlení 
a jeho stanovení), sankce za doměření daně správcem daně (penále), sankce vyplývající z dodatečného 
daňového přiznání (na nižší/vyšší daň), doměřovací řízení. 
 
Josef Vachtl 
Spolupráce s finančními úřady pokračuje, ale ... 
Clo-douane, Sv. 49 (2015), č. 5, s. 3 
Hodnocení spolupráce v oblasti prevence daňových úniků mezi celní a finanční správou po šesti 
měsících. I přes nepochybný přínos spolupráce obou orgánů vidí autor stále prostor pro zlepšení. 
 
Rainer Hüttemann 
Steuerliche Gemeinnützigkeit und politische Betätigung 
Daňový režim dobročinnosti a politické činnosti 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 15, S. 821-831 
Možnosti a limity politické činnosti dobročinných sdružení v Německu; politicky zaměřené činnosti 
sice nepatří mezi daňově zvýhodněné účely, přesto však Daňový řád politickou angažovanost 
nevylučuje v případě, že slouží naplňování vlastních daňově zvýhodněných účelů sdružení. Příspěvek 
rozebírá: daňové předpisy, které vymezují daňově zvýhodněné a politické účely, dále pak důvody 
daňového rozlišení mezi dobročinnými a politickými účely, aktuální názor judikatury a daňové správy 
na přípustnost politické činnosti. Připomíná, že rozlišování mezi politickým a dobročinným účelem 
není německou zvláštností (britské Charity Law vycházející z Trust Law, předpoklady daňového 
zvýhodnění dobročinnosti v USA), a na příkladech ukazuje vymezení politické činnosti s daňově 
zvýhodněným účelem. - Pozn. 
 
Patrick Harteveld and Andrea Scotto d'Abusco 
Tax offences of failure to pay VAT 
Daňové přestupky při nezaplacení DPH 
International VAT monitor, Vol. 26, (2015) No. 2, p. 98-102 
Vzhledem k přetrvávající ekonomické krizi mají firmy a další osoby registrované k DPH stále větší 
problémy s dodržováním platebních termínů pro DPH a může se stát, že ve stanoveném termínu 
nesplní svou daňovou povinnost.V takových případech může dojít k uložení trestu podle italského 
trestního práva, i když v posledních případech se přístup italského Nejvyššího soudu zdál 
benevolentnější. Autoři podávají všeobecný přehled daňových přestupků a stručně popisují současný a 
případný budoucí vývoj v této oblasti. - Pozn. 
 
Marie Prochásková 
Výběr cel a daní za 1. čtvrtletí 2015 
Clo-douane, Sv. 49 (2015) č. 5, s. 8-9 
Přehled celních a daňových příjmů na účtech celní správy k 31. 3. 2015 a komentář k nim. Spotřební 
daně, dělená správa, příjmy z dovozu. 
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Václav Pikal 
Zálohy na silniční daň. (1.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 10, s. 10-12 
Silniční daň, platba záloh silniční daně; konstrukce a výpočet záloh, lhůty splatnosti záloh, zaokrouhlování. 
Povinnost poplatníka daně vést evidenci zaplacené daně a záloh podle jednotlivých vozidel. 
 
Petra Snopková 
Zdanění alkoholu a alkoholických výrobků 
Daně a finance, Sv. 2015, č. 1, s. 15-19 
Úprava zdanění alkoholu a alkoholických nápojů na úrovni EU (harmonizace, daňová aproximace), 
porovnání s právní úpravou ČR - se zaměřením na oblast akcízů. Stručný vývoj zdanění alkoholu a 
alkoholických nápojů na území ČR, současná právní úprava v oblasti akcízů, daň z lihu, daň z piva, 
daň z vína a meziproduktů. - Pozn. 
 
Karel Brychta, Vlastimil Sojka, Pavel Svirák 
Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace 
(úvod do problematiky) 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 5, s. 8-13 
Zamezení dvojího zdanění, blíže k metodám vyloučení dvojího zdanění. Zamezení dvojího zdanění ve 
smlouvách o zamezení dvojího zdanění a v zákoně o daních z příjmů. Aplikace modelových metod - 
příklady; metoda úplného vynětí, metoda vynětí s výhradou progrese, metoda prostého zápočtu. - 
Pozn. 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Christian Chavagneux 
Comment devient-on un économiste célebre? 
Jak se stát slavným ekonomem? 
Problemes économiques, No. 3111 (2015), p. 16-22 
V roce 2014 zveřejnil Mezinárodní měnový fond seznam nadějných ekonomů mladších 45 let. V seznamu 
se objevilo také sedm Francouzů (mj. autor úspěšné knihy "Kapitál v 21. století" Thomas Piketty). 
Další francouzský ekonom, Jean Tirole, získal v říjnu 2014 Nobelovu cenu za ekonomii. Autor se       
v článku snaží objasnit důvody úspěchu francouzských ekonomů v poslední době. Francouzští 
ekonomové podle autora vynikají v matematice, všichni ekonomové, kteří se dostali do centra 
pozornosti v mezinárodním měřítku, však také získali doktorský titul v USA, publikují v angličtině a 
většina z nich pracuje na prestižních amerických univerzitách. - Pozn. -- Další články týkající se 
ekonomie a úspěchů francouzských ekonomů viz str. 5, 13, 23 a 32. 
 
Viktorie Klímová, Vladimíř Žítek 
Inovační paradox v Česku : ekonomická teorie a politická realita 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 2, s. 147-166 
Článek hodnotí, zda se v ČR při realizaci kohezní politiky projevuje regionální inovační paradox či 
nikoliv. Regionální inovační paradox představuje určitou diskrepanci mezi potřebou regionu získat 
prostředky na podporu rozvoje inovací a zvýšení konkurenceschopnosti na straně jedné a současně 
nižší schopností regionu nabízené prostředky skutečně získávat na straně druhé. Přítomnost paradoxu 
byla posuzována prostřednictvím korelační analýzy, která zkoumala vztah mezi pořadím regionů         
z hlediska objemu získaných finančních prostředků z vybraných programů inovační politiky a úrovní 
rozvoje regionů vyjádřené pomocí pořadí regionů z hlediska čtyř ukazatelů (regionální HDP na 
obyvatele i celkem, podíl inovačních podniků na celkovém počtu podniků v regionu, výdaje na 
výzkum a vývoj). Dále byla využita shluková analýza, která seskupuje regiony do společných skupin 
na základě podobností. Provedené analýzy do značné míry potvrdily existenci regionálního inovačního 
paradoxu v ČR. 
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Pascal Le Merrer 
L'economie : une discipline a haut risque? 
Ekonomie : vysoce riziková diciplína? 
Problemes économiques, Hors série No. 7 (2015), p. 5-11 
Autor uvádí nejobvyklejší kritiky směřující k ekonomii jako vědní disciplíně a zamýšlí se nad nimi. 
Konkrétně jde o názor, že ekonomie vychází z nereálných předpokladů (např. racionální chování 
aktérů), že jde o nemorální disciplínu, nebo že ekonomie není vůbec vědní disciplínou. Ve druhé části 
článku autor představuje úmysly ekonomů zapojit do modelů další faktory (např. různou povahu 
motivace ekonomických aktérů) a dále na několika příkladech ilustruje snahu ekonomů vysvětlovat 
proměny současného světa (téma stagnace, nerovností a hospodářského růstu, měnových válek, 
zpomalení světového obchodu, aj.). - Pozn. -- Další články o ekonomii jako vědní disciplíně a jejím 
vývoji jsou na str. 12, 19 a 26. 
 
Luc Behaghel 
Les outils économétriques 
Ekonometrické nástroje 
Problemes économiques, Hors série No. 7 (2015), p. 73-78 
Obtížnost určení kauzality, vliv kauzality na výběr ekonometrických nástrojů (lineární regrese, 
vícenásobná regresní analýza, instrumentální proměnné). Vysvětlení na konkrétních příkladech. - 
Pozn. -- Další články o nástrojích využívaných v ekonomii (např. HDP, teorii her, aj.) viz str. 33, 41, 
50, 58, 65 a 79. 
 
Radim Valenčík, Petr Wawrosz 
Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce 
Scientia et Societas, Sv. 11, (2015) č. 1, s. 3-22 
Teoretický pohled na skryté stránky korupce, jejichž rozbor může vysvětlit, proč a jak se korupce 
rozšiřuje a přetrvává. Autoři nejprve provádějí teoretickou analýzu korupčního kontraktu a rizik s ním 
spojených i možností, jak tato rizika omezit. Poté se zabývají porušováním pravidel a vznikem struktur 
založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatelných zásad a vysvětlují, v čem jsou 
odlišnosti těchto struktur od mafií, resp. skupin organizovaného zločinu. Následně ukazují, jak lze 
fungování daných struktur popsat prostřednictvím teorie redistribučních systémů jako součásti teorie 
her a zabývají se modelováním a oceňováním afinit, které mezi hráči korupčního systému vznikají. - 
Pozn. -- Viz také příspěvek Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu 
teorie redistribučních systémů: proti čemu a jak bojovat? na s. 23-43. 
 
Money for old folk 
Peníze pro staříky 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8937, p. 68 
Až donedávna se výzkumníci příliš nezabývali otázkou, jak demografický vývoj ovlivňuje inflaci. 
Japonský příklad deflace trvající přes dvě desetiletí byl považován za dostatečný důkaz toho, že ceny 
klesají, když obyvatelstvo země stárne a její růst zpomaluje. Japonský premiér Šinzó Abe se to snažil 
zvrátit zavedením masivního měnového uvolňování, aby přiměl ceny k růstu. Protože však inflace      
v Japonsku zdaleka nedosahuje v posledních měsících dvouprocentního cíle stanoveného centrální 
bankou, bylo by snadné dojít k závěru, že vliv stárnutí se nedá překonat. Nové studie k této 
problematice však přece jen zastánce abenomiky trochu podporují, jelikož ukazují, že deflace není 
předurčeným výsledkem stárnutí. 
 
Of rules and order : Germany and economics 
O pravidlech a řádu : Německo a ekonomie 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8937, p. 21-22 
Německé ekonomické myšlení se již dlouho liší od hlavního proudu v ostatních zemích, včetně 
členských zemí eurozóny. Příčinou je ordoliberalismus, odnož klasického liberalismu. 
Ordoliberalismus silně ovlivnil poválečnou hospodářskou politiku a Německu se později podařilo 
přenést jeho principy na Evropskou unii a ECB (protitrustová politika, přísná měnová politika 
zaměřená na stabilitu cen). V průběhu eurokrize Němci podporovali anti-keynesovský koncept 
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výdajových škrtů při klesající poptávce. Do německé ústavy bylo začleněno pravidlo "dluhové brzdy", 
podle kterého musí spolkové země vyrovnat do r. 2020 své rozpočty a federální půjčky se musí 
omezit. Podobná pravidla se Německu podařilo vnutit dalším zemím EU prostřednictvím fiskálního 
kompaktu. 
 
Marcin Salamaga 
Testing the effectiveness of some macroeconomic variables in stimulating foreign trade in the 
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia 
Prověřování efektivnosti některých makroekonomických proměnných v posilování zahraničního 
obchodu v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku 
Statistika, Vol. 52, (2015) No. 1, p. 47-59 
Ekonometrický pohled na nestálou kauzalitu proměnných v modelech zahraničního obchodu a na 
prověřování jejich exogenity. Příspěvek vychází z moderního pojetí exogenity proměnných a zaměřuje 
se na její testování u vybraných makroekonomických proměnných používaných v modelech 
zahraničního obchodu (vývoz, dovoz, HDP, příliv přímých zahraničních investic a devizový kurz) na 
příkladě zemí Visegrádské skupiny. Autor k tomu využívá výsledků VEC a VAR modelů, které 
umožňují objasnit dynamické vztahy mezi proměnnými a formulovat metodologické závěry a zjištění 
týkající se efektivnosti různých makroekonomických nástrojů pro rozvoj zahraničního obchodu           
v jednotlivých zemích. - Pozn. 
 
Anetta Čaplánová, Marcel Novák 
Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality : k vedeckému odkazu R. H. Coasea 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 2, s. 245-257 
Příspěvek rozebírá přínos Ronalda Harryho Coasea ke vzniku nové institucionální ekonomie i k obecnému 
rozvoji ekonomie. Autoři charakterizují jednu z nejvýznamnějších Coaseových odborných prací "The 
Nature of the Firm", jeho teorii transakčních nákladů a její význam při řešení problému externalit. 
Dále se věnují problému společenských nákladů a formulaci koncepce, která je označována jako 
Coaseův teorém. Následně shrnují jeho přínos v oblasti pochopení fungování reálných ekonomických 
systémů a naplnění praxeologické funkce ekonomie. - Pozn. 
 
Je. Vakulenko, Je. Gurvič 
Vzaimosvjaz' VVP, bezraboticy i zanjatosti : uglublennyj analiz zakona Oukena dlja Rossii 
Vazba mezi HDP, nezaměstnaností a zaměstnaností : hloubková analýza Okunova zákona pro 
Rusko 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 3, s. 5-27 
Autoři vyhodnocují krátkodobý a dlouhodobý vztah mezi HDP a nezaměstnaností (zaměstnaností). 
Jedná se o první spolehlivé a silné potvrzení platnosti Okunova zákona pro Rusko. Ukazuje se, že 
reakce nezaměstnanosti na pokles výstupu je mnohem silnější než reakce na růst výstupu ve stejném 
rozsahu. Ze srovnání s jinými zeměmi vyplývá, že Okunův koeficient pro Rusko je mírně horší než 
stejný ukazatel pro většinu vyspělých zemí, ale blíží se úrovni koeficientů pro ostatní rozvíjející se 
ekonomiky. - Pozn. 
 
Tomáš Sigmund 
Vztah etického a ekonomického chování 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 2, s. 223-243 
Příspěvek analyzuje vztah ekonomie a podnikatelské etiky a hledá odpověď na otázku, zda spěje 
ekonomická teorie a podnikatelská praxe k nějaké shodě ohledně vztahu etiky a ekonomie. Autor 
nejprve popisuje ekonomické modely altruismu. Po zjištění jejich nejednoznačnosti analyzuje zásady 
podnikatelské etiky hledající etické zákony uplatnitelné v podnikání. Z nich by mělo být možné 
odvodit principy určující nesobecké jednání respektující druhého člověka. Dále poukazuje na rozpor 
mezi podnikatelskou etikou a ekonomickým chováním a naznačuje vzájemnou závislost a provázanost 
obou typů chování. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Andrej Babiš ; [rozhovor vedl] Václav Dolejší 
Asi jsem plácal 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 89 (11.5.2015), s. 10-11 
Rozhovor s ministrem financí A. Babišem o aktuálních otázkách jeho rezortu, snaze o zefektivnění 
výběru daní a opatřeních k boji s únikem DPH (kontrolní hlášení). Dále k vyjednávání o státním 
rozpočtu pro r. 2016 a jeho deficitu, k hledání úspor v provozních výdajích státu i úvahy o koaliční 
spolupráci. -- Viz také příspěvek na s. 1 rozebírající Babišův postoj k navyšování platů ve státní 
správě. 
 
Petra Pelantová 
Babiš vytáhl proti bitcoinu : podezřelé obchody budou muset hlásit i realitní kanceláře nebo 
provozovatelé sázkových her 
Euro, Sv. 2015, č. 19, s. 34-35 
Problematika regulace virtuálních měn. Informace o přípravě novely zákona proti praní špinavých 
peněz a financování terorismu, která by měla vést k odhalování podvodů spojených s virtuálními 
platidly (zejména s bitcoiny) a tím omezit daňové úniky a přitvrdit v boji proti legalizaci výnosů          
z trestné činnosti. Novela by měla odrážet změny obsažené v projednávané směrnici Evropského 
parlamentu a Evropské rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování 
terorismu. Přináší výrazné omezení anonymity a rozšíření okruhu osob, které budou hlásit podezřelé 
transakce. Dále k nárůstu podaných oznámení podezřelých obchodů s digitálními měnami v ČR. Graf 
znázorňuje hodnotu jednoho bitcoinu v amerických dolarech v období 2011-2015. 
 
Jeffrey Simser 
Bitcoin and modern alchemy : in code we trust 
Bitcoin a novodobá alchymie : věříme v kód 
Journal of financial crime, Vol. 22, No. 2, p. 156-169 
Autor nejprve krátce připomíná bitcoin, jeho vznik a další související problémy (jiné virtuální měny, 
těžbu a uchovávání bitcoinů a mechanismus, na základě kterého měna funguje). V další části článku 
autor na několika případových studiích ukazuje zapojení bitcoinu do nelegálních aktivit a přibližuje 
problematiku regulace. Regulace bitcoinu je složitá - jako regulatorní orgán částečně funguje americká 
jednotka FinCEN, která se zabývá bojem proti praní špinavých peněz u virtuálních měn. Na běžné 
uživatele se však vzhledem k decentralizaci bitcoinu dozor FinCEN nevztahuje, americké úřady proto 
zvažují zpřísnění opatření. - Pozn. -- Podnázev článku je parafrází hesla "In God we trust" 
zobrazeného na amerických bankovkách. 
 
By Henry Sanderson 
Brother, can you spare a Hayek? 
Dej mi hayeka, kámo 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38855 (16.5.2015), p. 5 
Finanční krize a roky uvolněné politiky centrálních bank vedly ke zrodu nové generace libertariánů, 
kteří zpochybňují hodnotu papírových peněz. Americká firma Anthem Vault je uváděna jako příklad 
jednoho z řady podniků, které z tradiční bezpečné investice, zlata, chtějí udělat základ nové digitální 
měny a tím napravit chybné zrušení zlatého standardu v r. 1971. Majitel firmy James Blanchard chce 
uvést do života digitální měnu krytou zlatem, kterou pojmenoval hayek po významném rakouském 
ekonomovi. Předchozí pokusy tohoto typu, jako e-gold koncem 90. let, byly neúspěšné. 
 
Jézabel Couppey-Soubeyran 
Comment (dys)fonctionnent les banques? 
Jak (ne)fungují banky? 
Problemes économiques, Hors série No. 7 (2015), p. 94-101 
Úloha bank ve společnosti, bankovní služby a aktivity a jejich vývoj od 80. a 90. let 20. století. Změny 
v rozvahách bank, vliv kapitálových trhů na bankovní aktivity, přístup k riziku. Situace po roce 2000 - 
vznik bankovních skupin, princip "too big to fail". Vliv bankovního sektoru na reálnou ekonomiku. 
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Regulace bankovnictví v důsledku finanční a bankovní krize. - Pozn. -- Další články k tématu "ekonomičtí 
aktéři" (tj. v tomto čísle podniky, domácnosti, veřejné subjekty a banky) na str. 87, 102 a 110. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Bedeutung der makroprudenziellen Politik für die Geldpolitik = The importance of 
macroprudential policy for monetary policy 
Význam makroprudenční politiky s ohledem na měnovou politiku 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 3, S. 41-76 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 3, p. 39-71 
Příspěvek přináší shrnutí současných akademických a politických debat o vzájemném působení 
měnové a makroprudenční politiky. Autoři vycházejí z vývoje hospodářského a finančního cyklu 
eurozóny v období před a během globální finanční krize a formulují hlavní ponaučení vzešlá z krize 
ohledně makroprudenční politiky. Poté charakterizují nové institucionální uspořádání v eurozóně a EU 
v oblasti makroobezřetnostního dohledu a různé pohledy na interakci daných politik. Následně pak 
rozebírají problémy a rizika spojená s výraznějším zaměřením měnové politiky na finanční stabilitu a 
nechtěné vedlejší důsledky této orientace. Ve vložených boxech jsou zpracována témata dopadů 
měnové politiky na přijímání rizika, teoretické úvahy o optimální měnové politice, modelová analýza 
interakce mezi monetární a makroobezřetnostní politikou a teoretický modelový rámec pro analýzu 
potenciálně destabilizačního vývoje s ohledem na soukromé zadlužení. - Pozn. - Příspěvek je dostupný 
v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Dominique Christian 
Et si la prochaine crise financiere venait de la technologie? 
Bude příští finanční krize vyvolána technologiemi? 
Problemes économiques, No. 3110 (2015), p. 43-47 
V souvislosti s finanční krizí v letech 2007-2008 byla ze strany odborníků a regulatorních orgánů 
provedena řada reforem (zvýšený dohled nad finančními institucemi, opatření v oblasti likvidity a 
solventnosti). Tato opatření však reagovala na již známé rizikové faktory, které ke krizi přispěly. 
Novým možným rizikovým oblastem, mezi něž patří také technologie, zatím nebyla věnována na 
globální úrovni dostatečná pozornost. Finanční instituce přitom na informační technologie spoléhají 
čím dál více, systémy však zároveň zůstávají zranitelné. Řízení technologického rizika na centrální 
úrovni je vzhledem k rostoucímu významu technologií pro zajištění stability finančního systému         
v zájmu všech. - Pozn. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na regulaci finančního 
systému. Další články k tomuto tématu jsou na str. 5, 12, 22 a 33. 
 
Céline Antonin et Vincent Touzé 
Europe bancaire : l’Union fait-elle la force? 
Evropské bankovnictví : je v jednotě síla? 
Problemes économiques, No. 3110 (2015), p. 33-42 
Autoři nejprve připomínají dopady finanční krize na evropské banky a poté uvádějí důvody vzniku 
bankovní unie a její tři základní pilíře. Dále se autoři zabývají riziky projektu (pomalý vznik unie, 
hrozba rostoucí fragmentace bankovního sektoru, aj.) a zmiňují také kritiky směřující k roli Evropské 
centrální banky jako k instituci provádějící jednotný bankovní dohled. - Pozn. -- Článek je součástí 
čísla tematicky zaměřeného na regulaci finančního systému. Další články k tomuto tématu jsou na str. 
5, 12, 22 a 43. 
 
EZB-Politik beschert hohe Wohlfahrtsverluste : neue Studie beziffert jährliche Zusatzlast für 
Deutschland auf 39 Mrd. Euro 
Politika Evropské centrální banky naděluje velké ztráty blahobytu : nová studie vyčísluje roční 
dodatečné zatížení pro Německo na 39 miliard eur 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 8, S. 20-21 
Článek se věnuje nové studii autorů Rösla a Tödtera, podle níž způsobila extrémní politika nízkých 
úroků Německu od roku 2010 ztráty blahobytu bezmála 200 miliard eur. Za rok toto celohospodářské 
dodatečné zatížení činí 39 miliard eur, tedy něco kolem 1,4 % německého HDP. - Přetištěno z Börsen-
Zeitung, Frankfurt n. M., z 12. února 2015. 
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Fed up : financial regulation in America 
Dost bylo Fed : finanční regulace v Americe 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8935, p. 66 
K plánům bývalého předsedy Federal Reserve Paula Volckera na změnu spletitého systému finanční 
regulace v USA a jejich nedostatkům. 
 
Frozen : liquidity in markets 
Zmrazeno : likvidita na trzích 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8934, p. 61-62 
K zajištění toho, že bude splněno 750 nových pravidel ohledně kapitálu, která byla zavedena v důsledku 
finanční krize, zaměstnává JPMorgan Chase přes 950 lidí. Dalších zhruba 400 osob se snaží dodržovat 
kolem 500 předpisů týkajících se likvidity bankovních aktiv. Tým tří set lidí je zapotřebí ke sledování 
plnění Volckerova pravidla, jež na téměř tisíci stranách zabraňuje bankám obchodovat na svůj vlastní 
účet. Cílem všech těchto předpisů je zabránit opakování bankrotů a následné pomoci státu z r. 2008. 
Podle některých pozorovatelů však regulátoři místo bezpečnějšího bankovnictví vytvořili rizikovější 
finanční systém, ve kterém jsou aktiva méně likvidní. 
 
A. Kolomcev 
Infljacija i bankovskij procent v sovremennoj rossijskoj ekonomike 
Inflace a bankovní úrok v současné ruské ekonomice 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 12, s. 101-115 
Na základě posouzení statistických údajů, charakterizujících dynamiku množství peněz, inflace a 
sazby bankovních úroků v RF, autor konstatuje, že neexistuje vyjádřená závislost dynamiky měsíčních 
ukazatelů inflace a bankovního úroku na změně tempa růstu peněžního agregátu M2. Podle názoru 
autora vznikají inflační očekávání hospodařících subjektů a domácností především v důsledku 
institucionální nejistoty, která je charakteristická pro systém hospodářských a sociálních vztahů v RF, 
a také v důsledku rychlejšího růstu nákladů na získávání zdrojů energie a jejich cen. Vzhledem            
k institucionální nejistotě a nestabilitě finanční situace dlužníků jsou banky nuceny udržovat stávající 
vysokou úroveň úrokových sazeb, a to i u investičních úvěrů. - Pozn. 
 
Jana Michalíková 
Kapitálová unie: dobrá zpráva pro kapitálový trh? 
Bankovnictví, Sv. 2015, č. 4, s. 32-33 
K myšlence vytvoření Unie kapitálových trhů (navrhované Evropskou komisí), zabezpečení přístupu   
k finančním zdrojům především pro malé a střední podniky, přehled východisek (dlouhodobé projekty, 
přeshraniční pohyb kapitálu, prioritní opatření), ELTIF, zapojení prostředků českého kapitálového trhu 
do rozvoje reálné evropské ekonomiky. 
 
Christian Stoffaës 
Le Glass-Steagall Act : mere de toutes les régulations 
Glassův-Steagallův zákon : matka všech regulatorních opatření 
Problemes économiques, No. 3110 (2015), p. 12-21 
Popis okolností, které vedly v roce 1933 k přijetí Glassova-Steagallova zákona v USA i důvodů, proč 
byl tento zákon oddělující investiční a komerční bankovnictví nakonec v roce 1999 zrušen. Dále se 
autor v souvislosti s nedávnou finanční krizí zamýšlí nad regulací bankovnictví obecně a navrhuje 
vznik globálních regulatorních opatření v bankovní oblasti. -- Článek je součástí čísla tematicky 
zaměřeného na regulaci finančního systému. Další články k tomuto tématu jsou na str. 5, 22, 33 a 43. 
 
Yves Jégourel 
Marchés financiers : des marchés proches de l'idéal concurrentiel? 
Finanční trhy : trhy blízké dokonalé konkurenci? 
Problemes économiques, Hors série No. 7 (2015), p. 132-137 
Finanční trhy jsou vzhledem k některým vlastnostem (objem a rychlost transakcí, nízká regulace) 
vnímány jako trhy blížící se dokonale konkurenčnímu prostředí. Autor zkoumá, zda vlastnosti 
finančních trhů (způsob určování rovnovážné ceny, produkt, transparentnost) odpovídají vlastnostem 
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dokonale konkurenčních trhů a dochází k závěru, že nejde o zcela dokonalou konkurenci, ačkoli je 
konkurence na finančních trzích poměrně silná a některé z charakteristik dokonalé konkurenci 
odpovídají. Míra, do jaké se finanční trhy blíží dokonalé konkurenci, se u jednotlivých typů finančních 
trhů liší - mimoburzovní trhy (over the counter, OTC) jsou ze své podstaty méně transparentní než 
ostatní trhy. - Pozn. -- Další články k tématu trhů a jejich fungování viz str. 118, 125 a 138. 
 
Stanislava Černá 
O nepravých a pravých kusových akciích 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 7, (2015) č. 5, s. 129-134 
Koncepční rámec kusových akcií; pravé a "nepravé" kusové akcie. Fiktivní jmenovitá hodnota, kusové 
akcie s pevnou účetní hodnotou, pravé kusové akcie (no par value stock). "Nepravé" kusové akcie       
v německé, francouzské a švýcarské úpravě. Kusové akcie v českém zákonu o obchodních 
korporacích; právní režim kusových akcií, typy akcií. Potenciál nepravých kusových akcií. Pravé akcie 
v tuzemských podmínkách, investiční kusové akcie, zakladatelské (kmenové) akcie. - Pozn. 
 
J. Hildebrand, J. Mallien 
Planspiel "Geuro" 
Plánovací hra "geuro" 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 89 (11.5.2015), S. 1, 4-5 
Geuro, k oživené myšlence T. Mayera (bývalý hlavní ekonom Deutsche Bank) zavést v Řecku paralelní 
měnu. Příspěvek rozebírá důvody, resp. nutnost paralelní měny, která by namísto eura umožnila 
vyplácení důchodů a platů i nakupování. Předpokládaná ztráta hodnoty této měny vůči euru je okolo 
50 procent, což by samozřejmě znatelně zredukovalo i hodnotu důchodů a platů. Nová měna by však 
podpořila export a v případě opětovného růstu ekonomiky by docházelo ke sbližování obou měn. 
 
Vít Ossendorf 
Právní úprava fondového podnikání v Německu 
Obchodní právo, Sv. 24, (2015) č. 3, s. 96-108 
Autor podrobně analyzuje novou legislativu fondového podnikání v Německu, pozornost zaměřuje na 
interpretaci nového "investičního zákoníku" Kapitalanlagegesetzbuch. Hlavním důvodem pro jeho 
vydání byla implementace směrnice EP a Rady č. 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích 
alternativních investičních fondů. - Pozn. 
 
Ondřej Závodský ; [rozhovor vedli] Petr Honzejk, Milan Mikulka 
Prohibice nic neřeší 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 98 (22.5.2015), s. 10-11 
Rozhovor s náměstkem ministra financí pro oblast majetku státu O. Závodským. Obhajuje v něm 
současnou podobu i význam návrhu zákona o hazardních hrách, který má ochránit patologické hráče a 
předejít rozjezdu masivního černého trhu. Věnuje se výtkám nevládních organizací směřujícím proti 
návrhu, rozebírá problematiku sebeomezujícího limitu, zmírnění povoleného intervalu mezi 
hazardními hrami, nezavedení zákazu nočního hraní a nebezpečí ilegálního trhu. Zdůrazňuje nutnost 
blokování plateb v boji s nelegálním hazardem na internetu, potírání kvízomatů i nevhodnost zavedení 
prohibice v dané oblasti. Upozorňuje na výrazné daňové aspekty regulace hazardu. Vyjadřuje se také   
k přípravě registru osob, které nebudou moci hrát a sázet, a k termínu očekávané platnosti nového 
zákona. -- K tématu také příspěvek na s. 3. 
 
V. Buval'ceva, V. Čečin 
Razvitije instituta investora v Rossii kak osnovnogo učastnika rynka cennych bumag 
Vývoj institutu investora v Rusku jako hlavního účastníka trhu cenných papírů 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 3, s. 61-75 
V článku se rozebírá pojem investora jako hlavního účastníka trhu cenných papírů. V závislosti na 
cílech a způsobech investování vyčleňují autoři různé skupiny investorů a provádějí analýzu každé 
skupiny v Rusku. Vymezují hlavní problémy ruského trhu cennými papíry a navrhují cesty jejich 
řešení. - Pozn. 
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Martin Wolf ; traduit de l'anglais par François Boisivon 
Réforme financiere : il faut aller plus loin 
Finanční reforma : mělo by se jít mnohem dál 
Problemes économiques, No. 3110 (2015), p. 5-11 
Ačkoli finanční a ekonomická krize, která vypukla v roce 2008, poskytla mnohá ponaučení, zavedená 
regulatorní opatření nejsou dostatečná. Finanční krizi většina ekonomů neočekávala - odborníci 
neviděli nebezpečí plynoucí z prudkého nárůstu půjček a věřili, že je snadnější důsledky bublin na 
trzích s aktivy odstraňovat než se snažit těmto bublinám zabránit. Tyto předkrizové poměry nahradily 
nové praktiky (autorem nazývané jako "nouvelle orthodoxie"). Měnová politika zůstává hlavním 
nástrojem pro zajištění makroekonomické stability, fiskální politika hraje pouze podřadnou roli. 
Finanční systém zůstává až na mnohem větší regulaci a vyšší kapitálové požadavky stále stejný. 
Přijatá opatření pouze vylepšují stávající poměry. Ačkoli se některé ekonomiky zotavují, finanční 
systém je stále křehký a riziko dalších krizí není bezvýznamné. Centrální banky a regulatorní orgány 
by proto měly přikročit k zásadnějším změnám. - Pozn. -- Přeloženo z angličtiny. -- Článek je součástí 
čísla tematicky zaměřeného na regulaci finančního systému. Další články k tomuto tématu jsou na    
str. 12, 22, 33 a 43. -- V angličtině článek zveřejněn také ve Financial Times. 
 
Axel Schrinner, Peter Thelen 
Reichtum macht arm 
Bohatství ochuzuje 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 87 (7.5.2015), S. 1, 4-5 
Finanční rezervy sociálních pokladen (nemocenské, důchodové, Spolková agentura práce) v Německu 
se pohybují okolo 75 mld. eur, tomuto majetku akutně hrozí ztráty kvůli negativnímu úroku, které 
centrální banka požaduje za vysoké vklady. Příspěvek se zaměřuje na eliminaci ztrát při současných 
možnostech alternativních investic (které však jsou přísně regulovány - nejsou např. povoleny rizikové 
investice) v době, kdy je nepravděpodobný zákaz záporných úroků. 
 
Stanley Pignal 
Slings and arrows : special report on international banking 
Praky a šípy : zvláštní zpráva o mezinárodním bankovnictví 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8937, centr. sect. (18 p.) 
Jednotlivé články zprávy se zabývají vlivem finančních technologií, půjčkami mezi rovnocennými 
partnery (peer-to-peer lending), financováním zvaným crowdfunding, investičním poradenstvím, 
variantami platebního styku, virtuální měnou bitcoin aj. 
 
Martina Krügerová ... [et al.] 
Specific traits of Islamic law in relation to economic and financial systems 
Specifické znaky islámského práva ve vztahu k ekonomickým a finančním systémům 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 18, (2015) No. 1, p. 25-43 
Příspěvek přináší shrnutí specifik islámského práva s ohledem na problematiku finančního systému. 
Autoři popisují a vysvětlují zásady islámského finančního práva a současných zvyklostí islámského 
hospodářského systému (zákaz úroků-riba, náboženská daň zakát, maisir a gharar, princip sdílení zisku 
a ztráty, mudarabah, princip halal a haram) i chování ekonomických subjektů formálně fungujících na 
základě islámských pravidel (zejména bank). Dále se podrobněji zabývají islámským bankovnictvím, 
vysvětlují jeho hlavní charakteristiky (především s ohledem na úroky, lichvářství a objasnění způsobů 
dosahování zisku) a ukazují běžnou praxi islámských bank a bankovní produkty ve světle plnění 
základních zásad islámského finančního práva. - Pozn. 
 
The worst is yet to come : the rouble 
To nejhorší teprve přijde : rubl 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8936, p. 64 
Oproti velmi nepříznivému vývoji v r. 2014 se kurz rublu v posledních měsících odrazil ode dna. 
Přispělo k tomu chování Centrální banky Ruska (CBR), ale ne vývoj ruské ekonomiky, který v mnoha 
ohledech vypadá horší než v prosinci. Inflace dosahuje 16,9 %, reálné mzdy se rychle propadají, 
devizové rezervy CBR se zmenšují. Podle MMF se hrubý domácí produkt země sníží v r. 2015 o 4 %, 
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a to jde o relativně optimistickou předpověď. Ruské firmy budou muset letos splatit zahraniční dluhy 
ve výši 100 mld. USD, při čemž jim zřejmě bude muset pomoci stát. Vzhledem k malým devizovým 
rezervám lze očekávat, že Kreml bude v pokušení vytisknout rubly k nákupu cizích měn, a to vyvolá 
ještě větší  problémy. 
 
Petr Weikert 
Vysoká hazardní hra : nezaměstnaní si už nezahrají ani automaty. Stát mění pravidla 
Euro, Sv. 2015, č. 19, s. 36-37 
Příspěvek informuje o připravovaných změnách v zákonných pravidlech týkajících se sázkařských 
firem, kasin a heren - o zvýšení a odstupňování zdanění hazardu a o změně poměru výše odvodů mezi 
obcemi a státem i o projednávaném zákonu o hazardu. Dále zprostředkuje postoje provozovatelů kasin 
k změnám v regulaci hazardu a pohled na jejich lobbovací aktivitu. 

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

By Daniel Dombey 
A flagging growth story 
Příběh ochablého růstu 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38857 (19.5.2015), p. 7 
V tureckém hospodářském modelu, který je postavený převážně na domácí poptávce a aktivním 
stavebním sektoru, se stále více objevují trhliny. Růst zpomalil z 9 % v r. 2011 na necelá tři procenta  
v r. 2014, nezaměstnanost vzrostla na 11 %, lira ztratila od května 2013 vůči dolaru kolem 40 %. 
Důvěra spotřebitelů je na nejnižší úrovni za posledních pět let. Prezident Erdogan obviňuje centrální 
banku, že nesnižuje dost razantně úrokové sazby, jeho kritici zas tvrdí, že prezident dopustil snížení 
konkurenceschopnosti země. Veřejné finance jsou v dobrém stavu, ale ekonomy znepokojuje velké 
zadlužení soukromého sektoru. 
 
Natalie Jaresková ; [rozhovor vedl] Martin Ehl 
Bráníme i vás 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 103 (29.5.2015), s. 12-13 
V rozhovoru se ministryně financí Ukrajiny N. Jaresková věnuje svému angažování do nové 
ukrajinské vlády, hospodářským reformám a snaze o obnovení ukrajinského hospodářského růstu od  
r. 2016, směřování protikorupční reformy a deoligarchizace. Informuje o agendě MF týkající se revize 
daňové politiky a daňové regulace, privatizačním programu a rozebírá otázku možné restrukturalizace 
dluhu a potenciálního bankrotu Ukrajiny. 
 
Joe Leahy ... [et al.] 
Brazil 
Brazílie 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38851 (12.5.2015), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Brazílii přináší informace o pokračující recesi, korupčním skandálu   
v ropné společnosti Petrobras, politickém klimatu, spotřebitelských výdajích, zemědělství, investicích 
podniků aj. 
 
Coming down to earth : China's economy 
Návrat na zem : čínská ekonomika 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8934, p. 19-20, 22 
Hospodářský růst Číny zpomaluje a otázkou je, zda půjde o pozvolný sestup nebo o náhlý, nebezpečný 
propad. Objevují se známky napětí: kapitál opouští zemi, veřejné finance jsou napjatější a špatné 
dluhy rostou. Největší problém představuje trh s nemovitostmi. Ekonomika o velikosti kontinentu však 
nezávisí na jednom či dvou odvětvích. Dochází k velmi potřebnému posunu k růstu vedenému 
spotřebou, probíhá změna hospodářské struktury. Vláda se pokouší o tři reformy - finanční 
liberalizaci, fiskální reformu a zmírnění byrokracie. -- Viz i článek The quiet revolution na s. 10,12. 
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von Rainer Hank 
Europas verlorene Dekade 
Evropská ztracená dekáda 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 2, S. 18-19 
Článek se zabývá evropskou finanční krizí, situací zemí jako jsou Španělsko, Itálie, Irsko a především 
Řecka a jeho možného odchodu z eurozóny (tzv. Grexit). Pro země na jihu Evropy znamenají dlouhé 
roky krize ztracenou dekádu. Zaplatí za to celá generace mladých lidí, kteří nemohou už řadu let najít 
práci. Důvěra v evropské instituce se dostává na nejnižší bod. Místo evropského projektu posílení 
solidarity, dosažení prosperity a oslabení hospodářské převahy Německa nastává pravý opak. Dále 
otázky pomoci v nouzi (bailout), prolomení maastrichtských kritérií, expanzivní peněžní politiky 
Evropské centrální banky. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Frakfurt n. M., z 11. 
ledna 2015. 
 
Steve Forbes 
Evropská unie se už sama nezachrání 
Forbes, Sv. 2015, č. 5, s. 18 
Shrnutí současných problémů Evropské unie. Ekonomiky členských států stagnují, evropští lídři jsou 
bezradní, dosud nebyly (až na Velkou Británii, která zredukovala veřejný sektor a snížila daně z příjmů 
právnických osob) provedeny zásadnější strukturální reformy, které by vedly k růstu. Půjde příští 
americký prezident Evropě příkladem v tom, jak provádět reformy? 
 
Eva Benešová 
Novela zákona o investičních pobídkách 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 9, s. 23-26 
Novelizace zákona o investičních pobídkách (IP), nejdůležitější změny a dopady týkající se žadatelů   
o poskytnutí IP. Zavedení nové formy IP, zavedení zvýhodněných průmyslových zón, rozšíření podpory 
pro datová centra a centra zákaznické podpory. Změny pro: zpracovatelský průmysl, technologická 
centra, centra strategických služeb. Hmotná podpora na pracovní místa a školení, hmotná podpora na 
pořízení majetku. Zrušení povinnosti předkládat výroční zprávy, účetní závěrky a jiné účetní a daňové 
doklady. Povolování výjimek ze zákazu veřejné podpory (investiční akce do 100 000 eur/nad 100 000 
000 eur). - Pozn. 
 
Michel Aglietta et Étienne Espagne 
Pour une croissance soutenable en Europe 
Pro udržitelný růst v Evropě 
Problemes économiques, No. 3111 (2015), p. 43-47 
Autoři nejprve připomínají problémy, které se v Evropě objevily po vypuknutí hospodářské krize po 
roce 2007 (zejména se zabývají dopady úsporných opatření na hospodářskou situaci v jednotlivých 
zemích a na hospodářský růst), a dále představují cíle klimaticko-energetické politiky EU do roku 
2020 a určují objem investic nezbytných k dosažení stanovených cílů. Poté autoři navrhují způsob, jak 
financování zajistit (roli by měla hrát změna přístupu k oceňování emisí uhlíku i měnová politika 
Evropské centrální banky v podobě kvantitativního uvolňování). - Pozn. 
 
String-pushers 
Kdo tahá za nitky 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8934, p. 66 
Politici, kteří jsou právě ve funkci, vědí, že když se bude ekonomice dařit, mají mnohem větší šanci na 
znovuzvolení. Proto se hodně vlád snaží manipulovat s ekonomikou tak, aby si zajistily politické 
štěstí. Před volbami se zvyšují dávky v nezaměstnanosti nebo snižují daně, což dá ekonomice 
krátkodobý stimul. Po volbách se často přistupuje k nápravným opatřením, aby se ekonomika 
nepřehřála nebo aby nerostl závratně dluh. Touto problematikou se zabývala řada autorů, kteří jsou     
v článku citováni. Z nového výzkumu vyplývá, že ať se politici snaží sebevíc, není snadné dát 
ekonomice podobu, která by vyhovovala jejich volebním potřebám. 
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Rebecca Eisert ... [et al.] 
Verwundbare Sieger 
Zranitelní vítězové 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 20, S. 20-22, 24, 26-27 
K vlivu jednotlivých faktorů, které současně/výhledově ovlivní velké automobilové producenty a 
exportéry - tahouny německé ekonomiky. Krizové scénáře automobilek VW, Daimler a BMW. 
Nestabilita rychle rostoucích ekonomik, politické regulace (např. ze strany EU ke snižování emisí), 
digitální revoluce. 

Informatika. Počítače 

Jitka Mráčková 
Právní ochrana ve světě informačních technologií 
Scientia et Societas, Sv. 11, (2015) č. 1, s. 44-58 
Autorka se zabývá vybranými aspekty právní ochrany dat a informací při využívání informačních 
technologií a oblastí kybernetické bezpečnosti na úrovni státu v ČR. Nejprve seznamuje s některými 
charakteristikami rozvoje informační společnosti v ČR a provádí jejich porovnání s jinými členskými 
zeměmi EU, dále se zaměřuje na nová témata právní regulace v podmínkách rozvoje informační 
společnosti (počítačové právo, informační právo, počítačová kriminalita). Podrobněji se věnuje novým 
typům kriminality v kyberprostoru, počítačové kriminalitě a právní ochraně dat a informací na 
podnikové úrovni. V závěrečné části rozebírá problematiku zajištění kybernetické bezpečnosti státu a 
stručně hodnotí nový český zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí vyhlášky. - Pozn. 
 
Eva Janečková 
Úhrada nákladů za poskytnutí informací 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 5, s. 18-20 
Výklad problematiky týkající se úhrady nákladů za poskytnutí informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Přiměřenost úhrady za pořízení kopie. Úhrada za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací (rozdíl mezi vyhledáním a zpracováním informací, charakteristika rozsáhlého 
vyhledání informací). Sazebník a jeho zveřejňování. - Pozn. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Deutsche Bundesbank 
Ansatzpunkte zur Stärkung des Ordnungsrahmens der Europäischen Währungsunion = 
Approaches to strengthening the regulatory framework of European monetary union 
Způsoby posilování regulačního rámce Evropské měnové unie 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 3, S. 15-39 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 3, p. 15-37 
Příspěvek ukazuje různé přístupy k zajištění budoucí odolnosti Evropské měnové unie vůči krizím. 
Hlavním cílem tohoto procesu je posilování finanční stability a omezování rizik systémově 
významných bank v souvislosti s platební schopností států. Nejprve identifikuje mezery v původní 
regulaci, dva pilíře současného regulačního rámce (Eurosystém, Maastrichtská smlouva) a jejich 
nedostatky. Dále shrnuje reformní snahy uskutečněné či zahájené po vypuknutí finanční krize a 
informuje o hlavních cílech změn v oblasti regulace finančních trhů, bankovního dohledu, fiskální a 
makroekonomické oblasti (SSM, EFSF, MIP, aj.). Následně pak autoři zvažují dlouhodobější kroky ke 
zlepšení finanční stability a zajištění zdravých veřejných financí. Na závěr rozebírají možnosti 
vylepšení makroekonomické spolupráce a úlohu měnové politiky při zavádění zlepšení. - Pozn. - 
Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
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A. Knobel' 
Jevrazijskij ekonomičeskij sojuz: perspektivy razvitija i vozmožnyje prepjatstvija 
Euroasijská hospodářská unie: perspektivy rozvoje a možné překážky 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 3, s. 87-108 
Příspěvek přináší analýzu perspektivy a problémů Euroasijské hospodářské unie mezi Ruskem, 
Kazachstánem, Běloruskem a Arménií. Rozebírá integrační problémy v rámci unie a také její 
součinnost s ostatními zeměmi bývalého Sovětského svazu i dalšími zeměmi. Z článku vyplývá, že 
hlavním problémem unie je převaha přerozdělovacího motivu nad produkčním. Odhaduje se hodnota 
transferů ropy a plynu z Ruska ostatním členským zemím a vliv ruských daňových opatření na jejich 
realizaci. Hodnotí se také rizika související s jednostranným zákazem Ruska dovážet potraviny ze 
zemí, které na Rusko uvalily sankce, a to v souvislosti s možným zavedením cel v obchodě                  
s Ukrajinou. - Pozn. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Timothy Lyons 
A customs union without harmonized sanctions : time for change? 
Celní unie bez harmonizace sankcí : čas na změnu? 
Global trade and customs journal, Vol. 10 (2015), No. 4, p. 136-142 
Autor kritizuje skutečnost, že v rámci EU není řešena jednotně problematika sankcí za porušování 
celních předpisů. Nejprve připomíná jednotlivé kroky procesu harmonizace při vzniku celní unie, poté 
představuje návrh Evropské komise, na základě kterého by byly přesně určeny kategorie porušení 
předpisů a odpovídající sankce a dále se zabývá možnými důsledky, pokud k harmonizaci nedojde 
(důsledky z pohledu práva Světové organizace obchodu, vnitřní důsledky - pro celní správy členských 
států, dopad na nelegální činnost a na obchodníky a jejich základní práva). - Pozn. 
 
Bohdan Vahalík 
Analysis of export diversification development of the European Union and BRICS countries 
Analýza vývoje vývozní diverzifikace mezi EU a státy BRICS 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 18, (2015) No. 1, p. 59-69 
Článek přináší nový pohled na úlohu exportní diverzifikace a na to, jak velké ekonomiky diverzifikují 
vývoz v rámci skupin výrobků i vývozních teritorií. Zaměřuje se na vyhodnocení komoditní a 
teritoriální vývozní diverzifikace Evropské unie a zemí BRICS v období 1995-2012 a na analýzu 
jejích změn. Autor nejprve prostřednictvím pěti hlavních skupin exportovaných výrobků a pěti 
hlavních exportních cílů charakterizuje strukturu exportu jednotlivých zemí. K hodnocení a porovnání 
exportní diverzifikace používá tři typy ukazatelů (intensive margin, extensive margin a Herfindahlův-
Hirschmanův index) a v porovnání s běžně používanými ukazateli využívá také jejich váženou 
hodnotu. - Pozn. 
 
Hans-Jürgen Jakobs 
Aufstand gegen die Wirtschaft 
Vzpoura proti ekonomice 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 69 (10.4.2015), S. 48-51 
TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Rostoucí výhrady a skepse vůči svobodnému 
obchodu mezi EU a USA se netýkají pouze německých občanů, ale dosahují až do vládních kruhů. 
Odhady růstu z titulu smlouvy TTIP; organigram procesu vedoucího k uzavření smlouvy TTIP. -- 
Následující příspěvek na s. 52-55 reaguje na jednotlivé argumenty kritiků TTIP (Sieben Vorurteile 
gegen TTIP - und was dahintersteckt). 
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Pavel Hoffman 
Čtvrt století boje proti drogám 
Clo-douane, Sv. 49 (2015), č. 4, s. 10-11 
Historie působení protidrogových útvarů u Celní správy ČR a jejich úkoly. Vývoj v oblasti obchodu     
s nelegálními drogami (heroin, kokain, syntetické drogy) za posledních 25 let. Odhad roční spotřeby 
drog na nelegálním trhu v ČR. 
 
M. Klinova, Je. Sidorova 
Ekonomičeskije sankcii i ich vlijanije na chozjajstvennyje svjazi Rossiii s Jevropejskim sojuzom 
Ekonomické sankce a jejich vliv na hospodářské vztahy Ruska s Evropskou unií 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2014, No. 12, s. 67-79 
V příspěvku se rozebírá vliv sankcí, zavedených Evropskou unií proti Rusku, a ruských odvetných 
opatření na hospodářské vztahy mezi nimi. Výměna sankcí odpovídá logice destruktivního 
"hospodářského patriotismu", který se rozšířil v důsledku globalizace ve 21. století. Tento patriotismus 
vede k izolovanosti a negativně ovlivňuje hospodářský rozvoj Ruska a EU. - Pozn. -- K hospodářským 
sankcím proti Rusku viz i články na s. 37-66. 
 
Patricio Diaz Gavier 
General rule 5(b) for the interpretation of the tariff 
Všeobecné pravidlo 5(b) pro výklad kombinované nomenklatury 
Global trade and customs journal, Vol. 10 (2015), No. 4, p. 143-148 
Právní rozbor všeobecného pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 5b. Pravidlo se týká klasifikace 
obalů, resp. podmínek, kdy je obal možné klasifikovat podle pravidla 5 (obal musí obsahovat zboží, 
musí jít o obal obvykle používaný pro balení daného zboží, obal není určen k opakovanému použití). 
Za daných podmínek je obal zařazován do stejných položek a podpoložek jako zboží, které obsahuje. - 
Pozn. -- Společný celní sazebník EU (kombinovaná nomenklatura) je v češtině dostupný na webu 
Celní správy, viz odkaz https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-
sazebnik-es/spolen%20celn%20sazebnk%20es%202015/nek%20č.%201101-2014.pdf. 
 
L.V. Stachovič, Je.V. Semenkova 
Opyt osuščestvlenija valjutnogo kontrolja za prjamymi i portfel'nymi investicijami v Kitaje 
Zkušenosti s prováděním devizové kontroly přímých a portfoliových investic v Číně 
Finansy, Sv. 2014, No. 12, s. 67-71 
Charakteristickým rysem procesu liberalizace devizové politiky Číny je postupný a opatrný přístup.   
K provádění devizové regulace a kontroly vznikl jediný orgán - Státní správa deviz (SAFE), který 
spadá pod čínskou centrální banku. Dosavadní tvrdá regulace přímých zahraničních investic byla 
dvěma novými opatřeními zmírněna. Článek se zabývá i otázkou repatriace zisku a snahou dosáhnout 
odlivu kapitálu vzhledem k velkým devizovým rezervám v zemi. - Pozn. 
 
Pavel Žamberský, Radek Čajka 
Taxation of exports - theory and practice 
Zdanění vývozů - teorie a praxe 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 61, (2015) No. 4, p. 158-165 
Autoři uvádějí, že v r. 2014 používalo 53 členských států Světové obchodní organizace nějakou formu 
exportního cla nebo daně. V příspěvku se zamýšlejí nad současnými trendy ve využívání těchto 
nástrojů obchodní politiky a zvažují teoretické pozitivní dopady zavedení zdanění vývozu. Nejprve se 
věnují teoretické stránce exportních daní a zkoumají jejich vliv na rozložení příjmů. Dále rozebírají 
praktické problémy spojené se zdaněním vývozu (zejména v rozvojových zemích), jeho dopad na 
chudobu a rozpočtové příjmy a prostřednictvím několika případových studií dokumentují (ne)dosažení 
potenciálních pozitivních efektů zdanění vývozu (Filipíny, Indonésie, Pákistán, Thajsko). - Pozn. 
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Michal Mádr, Luděk Kouba 
Vliv institucionálního prostředí na příliv přímých zahraničních investic v evropských 
tranzitivních ekonomikách a v Latinské Americe 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 45-60 
Příspěvek identifikuje a kvantifikuje vliv institucionálního prostředí na příliv přímých zahraničních 
investic v evropských tranzitivních ekonomikách a v zemích Latinské Ameriky v letech 1996-2012.   
V úvodu příspěvku autoři představují přehled zkoumané problematiky v současné empirické literatuře. 
V metodické části pak popisují jednotlivé analýzy, datové zdroje, použité proměnné a zkoumaný 
soubor zemí. Poté seznamují s prováděnou korelační analýzou závislosti mezi kvalitou 
institucionálního prostředí a přílivem PZI i s výsledky regresní analýzy založené na panelových datech 
pro evropské postsocialistické země a pro latinskoamerické státy. Výsledkem analýz je, že v tranzitivních 
ekonomikách nemá institucionální prostředí na příliv PZI jednoznačný vliv. Hlavními institucionálními 
činiteli jsou v těchto státech úroveň demokracie a výkonnost vlády. Sledované evropské státy byly 
komparovány se státy Latinské Ameriky, ve kterých má institucionální prostředí statisticky 
signifikantní vliv (hlavně v oblasti právního prostředí a kvality regulace). Dominantním faktorem 
přílivu zahraničních investic do rozvojových zemí je motiv vyhledávání trhů. - Pozn. 

Podnik a podnikání 

Mária Patakyová, Angelika Mašurová 
Štátna kontrola v procesoch cezhraničného zlúčenia a splynutia podľa slovenského práva 
Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 23, (2015) č. 1, s. 33-38 
Státní kontrola (jednotlivých částí) přeshraniční fúze; studie věnovaná efektivitě a rozsahu obligatorní 
kontroly ze strany slovenských státních institucí v rámci procesů přeshraničních fúzí kapitálových 
společností  a jejího možného dopadu na vlastní průběh fúze. Autorky rovněž rozebírají, jak dalece 
slovenský zákonodárce zohlednil při uzákonění přeshraniční fúze minimální požadavky evropského 
práva. Notářská kontrola, notářský zápis, kontrola prováděná rejstříkovým soudem (v případě importní 
fúze). Přezkum výměnného poměru, práva minoritních akcionářů, úroveň materiální kontroly. - Pozn. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Ondřej Karel 
PRIIPs přichází 
Profi poradenství & finance, Sv. 3, (2015) č. 4, s. 56-57 
V listopadu 2014 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení 
klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných 
produktů s investiční složkou (nařízení PRIIPs). Příspěvek shrnuje důvody přijetí nařízení a jeho cíle, 
časové hledisko aplikace pravidel a definuje produkty s investiční složkou i konkrétní požadavky, 
které nařízení PRIIPs obsahuje. 
 
Seller beware : regulating investment advice 
Ať si dá obchodník pozor : regulace investičního poradenství 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8934, p. 63-64 
Americký ministr práce Thomas Perez předkládá návrh na posílení odpovědnosti těch, kteří pomáhají 
Američanům spořit na důchod. Ministerstvo by pak mělo pod kontrolou 8 bil. USD, které mají 
Američané celkem na soukromých důchodových účtech. V současnosti sice platí povinnost makléřů 
zajistit, aby zájmy klienta byly na prvním místě, ale tito makléři dostávají provizi od správců aktiv, jež 
doporučují, a tak se dostávají do střetu zájmů. Kvůli špatnému poradenství přicházejí Američané         
o 17 mld. USD ročně. Ani nový předpis by však nezaručil spotřebitelům větší bezpečí. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Albert Bradáč, Vlasta Scholzová 
Změny předpisů pro oceňování nemovitých věcí od 1. 10. 2014 
Soudní inženýrství, Sv. 25, (2014) č. 2-3, s. 92-103 
V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 199/2014 Sb. oceňovací 
vyhlášky č. 441/2013 Sb. - Pozn. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Filip Obradovič, Ján Záborský, Michal Lehuta 
Akú prácu nám roboty nevezmú : budúcnosť trhu práce 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 16, s. 12-16 
Budoucnost trhu práce, riziko komputerizace; přehled zemí dle míry rizika komputerizace, profese 
nejvíce ohrožené automatizací. "Nový feudalismus" založený na vlastnictví robotů. Nezvládnutí třetí 
vlny globalizace ze strany EU (zahájené v době ukončení fixace dolaru na zlato), polarizace na obou 
koncích příjmového žebříčku. 
 
Marc Ecklebe 
Das Arbeitszeugnis : viel Lärm um Nichts oder ein Relikt aus vergangenen Tagen? 
Pracovní posudek : mnoho povyku pro nic nebo pozůstatek minulých časů? 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 16, S. 923-928 
Vypracování pracovního posudku patří v Německu mezi typické činnosti personalistů, obsah tohoto 
hodnocení opakovaně vede k právním sporům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Příspěvek se 
zabývá smyslem a účelem pracovního posudku, připomíná jeho zákonem rozlišované podoby 
(jednoduchý, kvalifikovaný) i nárok zaměstnance na hodnocení, dále pak časové rozmezí, v němž má 
být vystaven. Připojen je komentář k rozsudkům Spolkového pracovního soudu ve věci obsahově 
rozporovaného posudku a k důkazní povinnosti zaměstnance, pokud se dožaduje posudku s velmi 
dobrým hodnocením výkonu. - Pozn. 
 
Doing better slowly : labour reforms in Europe 
Pomalé zlepšování : reformy trhu práce v Evropě 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8935, p. 24-25 
Všechny země v eurozóně musí mít pružný trh práce, protože nemohou devalvovat svou měnu, když 
ztratí konkurenceschopnost. V článku se porovnává trh práce ve Francii s ostatními členskými zeměmi 
eurozóny a dosavadní reformy ve Francii jsou označeny za nedostatečné. -- K problematice viz            
i článek na s. 23-24. 
 
Markéta Deimelová 
Nová zpřísnění v oblasti zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu v Rakousku 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 5, s. 48-50 
Ochrana mzdové úrovně v Rakousku, dopady rakouského zákona o změně pracovního práva a práva 
sociálního zabezpečení na české podnikatele. Nedodržení stanovené výše mzdy jako správní delikt, 
rozsah již realizovaných kontrol a objem uvalených sankcí. Kontrola ilegální práce, povinnost hlásit 
vyslání zaměstnance, rozsah informační povinnosti vůči rakouským úřadům. Povinnost předložit 
mzdové podklady, zpřísnění pokut za porušení této povinnosti; rozšíření mzdových kontrol. Rozšíření 
skutkových podstat trestných činů a zdvojnásobení peněžitých sankcí. - Pozn. 
 
Alena Soběslavská 
Od roku 2000 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 4, s. 18-19 
Autorka prostřednictvím statistických údajů dokumentuje dynamiku změn průměrné mzdy v ČR od 
90. let 20. století do současnosti a shrnuje faktory, které ovlivňovaly růst nominálních mezd. Stručně 
také informuje o mzdovém vývoji před r. 1989. Dále se věnuje změnám v metodice zjišťování a 
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prezentaci výsledků statistik průměrné mzdy. Graf na příkladu vybraných položek ukazuje a 
porovnává, kolik si Češi mohli koupit za průměrnou mzdu v r. 1985 a v r. 2014. -- Viz také příspěvek 
"Po roce 2008 se snížily zaměstnanecké benefity" na s. 22-23 a další příspěvky tematické části Mzdy a 
náklady práce. -- Jak se změnila kupní síla mezi lety 1985 a 2014 dokumentuje také příspěvek v čas. 
Ekonom č. 19/2015, s. 5. 
 
Tomáš Moravec, Petr Valenta 
Ochrana zaměstnanců v případě insolvence zaměstnavatele v ČR a ve Francii 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 10, s. 354-359 
Článek přináší porovnání právní úpravy ochrany zaměstnanců proti platební neschopnosti 
zaměstnavatele ve Francii a v ČR. Autoři analyzují výhody a nevýhody právních úprav obou zemí (ve 
Francii zákoník práce a obchodní zákoník, v ČR zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při 
platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů) a zaměřují se zejména na 
vymezení odlišné koncepce systémů ochrany v daných zemích. Věnují se definici platebně 
neschopných zaměstnavatelů; okruhu zaměstnanců, na které předmětná právní úprava dopadá; lhůtám 
k podání žádosti; vymezení rozhodného období; výši nároku zaměstnanců; limitům pro výplatu mzdy 
a institucím, které provádějí výplatu nároků zaměstnancům. Hodnotí také soulad právních úprav           
s minimálními limity evropské směrnice č. 2008/94/ES. - Pozn. 
 
Kateřina Hynčicová 
Pod bičem moderního otrokáře žít a pracovat 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 5, s. 66-67 
Problematika nucené práce a trestného činu obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování; 
jiné formy vykořisťování a výklad českých soudů. 
 
When what comes down doesn't go up : the economics of low wages 
Když mzdy nerostou : ekonomie nízkých mezd 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8936, p. 20-22 
Hospodářský růst ve vyspělých zemích se vrací, ale mzdy stagnují. Zaměstnanci vyjadřují 
nespokojenost a politici snahu nastolit lepší pořádek - článek však upozorňuje na skutečnost, že 
politická vehemence může stav věcí zhoršit. K nastavení správné politiky je třeba pochopit, proč mzdy 
přestaly růst, jaké by byly důsledky rovnostářských mezd a jaký by byl pravděpodobný dopad politiky 
podporující růst platů. 
 
Catrin Gesellensetter 
Zu Hause ist's am schönsten 
Doma je to nejhezčí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 94 (19.5.2014), S. 11 
Homeoffice; od 1. července mají občané v Nizozemsku ze zákona nárok na práci z domova (s tím, že 
zaměstnavatelé mohou účast zaměstnance v podniku vyžadovat pouze v odůvodněných a výjimečných 
případech). Příspěvek následně hodnotí zákonné podmínky a rozsah praktikované práce z domova       
v Německu. 

Právo 

Artjoms Ivlevs and Timothy Hinks 
Bribing behaviour and sample selection : evidence from post-socialist countries and Western Europe 
Úplatkářství a výběr vzorku : na základě údajů z postsocialistických zemí a západní Evropy 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  = Journal of economics and statistics, Vol. 235, (2015) 
No. 2, p. 139-167 
Empirická studie určujících faktorů podplácení různých typů státních úředníků ze strany jednotlivců. 
Autoři používají data z průzkumu "Life in Transition Survey" z r. 2010, který zahrnoval třicet 
postsocialistických států regionu střední a východní Evropy a Střední Asie a pět západoevropských 
zemí (Francie, Itálie, Německo, Švédsko a Velká Británie). Prostřednictvím Heckmanova modelu 
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autoři zjišťují determinanty výběru při navazování kontaktu se státními úředníky. - Pozn. -- Viz také 
další příspěvky monotematického čísla o korupci (Corruption at the grassroots-level: between 
temptation, norms, and culture). 
 
Hana Erbsová 
Dědictví s mezinárodním prvkem po 17. 8. 2015 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 5, s. 2-7 
Odstraňování překážek při vypořádávání dědictví s přeshraničními dopady na základě nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 650/2012, rozsah aplikace nařízení v ČR. Příslušnost k rozhodování             
o dědictví stanovená nařízením, právo rozhodné pro dědění a volba příslušných soudů, správce 
pozůstalosti, evropské dědické osvědčení. Uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí/veřejných 
listin/soudních smírů. Poznámky vztahující se na právní řád ČR, zákon o zvláštních řízeních soudních. - 
Pozn. 
 
Magdaléna Svobodová 
Evropské agentury v recentní judikatuře Soudního dvora EU 
Právník, Sv. 154, (2015) č. 5, s. 378-393 
Autorka analyzuje nedávný případ rozhodovaný Soudním dvorem EU (C-270/12) Spojené království 
proti Evropskému parlamentu a Radě EU ve věci ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy). 
Význam rozsudku spočívá v tom, že se soud vyjádřil jednak k otázce právního základu pro svěření 
pravomocí agentuře ESMA, jednak k jejím rozhodovacím pravomocem. V odůvodnění se uvádí, že za 
určitých podmínek mohou být unijním agenturám svěřovány i diskreční pravomoci, agentury mohou 
přijímat i akty normativní povahy, přičemž takové pravomoci mohou být na agentury delegovány na 
základě čl. 114 SFEU. Soudní dvůr svým rozhodnutím upevnil postavení agentur s rozhodovacími 
pravomocemi v institucionální architektuře EU a lze očekávat, že jejich počet bude nadále narůstat. - 
Pozn. 
 
David Merenda, Martin Hout 
Evropské kořeny finančního arbitra. [2.] 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 5, s. 42-45 
Evropská integrace, historie a harmonizace právních předpisů v oblasti finančních služeb, FIN-NET. 
Institut finančního arbitra v primárním a sekundárním právu Evropské unie, alternativy mechanismu 
mimosoudního řešení (spotřebitelských) sporů. Výčet relevantní legislativy EU. - Pozn. -- První část   
v č. 4/2015 (Finanční arbitr(áž) po česku). 
 
Iva Palkovská 
K souladu německého zákona o zpoplatnění dálnic pro osobní automobily s právem EU 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 8, s. 280-283 
Zpoplatnění německých dálnic (a některých silnic) pro automobily s hmotností nižší než 3,5 tuny         
z hlediska unijního zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. K otázce přípustnosti snížení 
daně z motorových vozidel coby kompenzace ročního dálničního poplatku pro německé řidiče (a tím 
zhoršení postavení příslušníků ostatních členských států), rozhodnutí SDEU ve věci navrhované 
německé právní úpravy resp. právních úprav v souvislosti se zpoplatněním dálnic. Odůvodněnost 
rozdílného zacházení, nepřímá diskriminace na základě státní příslušnosti. - Pozn. 
 
Zuzana Devera 
Rezort spravodlivosti chystá malú revolúciu v tvorbe zákonov 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 18, s. 23-24 
Elektronizace práva v SR. Vytváření a zpřístupnění elektronické podoby slovenských právních 
předpisů; portál Slov-lex. Bezúplatná dostupnost právně závazné aktualizované verze příslušného 
předpisu, zrovnoprávnění elektronické sbírky zákonů s její papírovou podobou. Přístup občanů k tvorbě 
právních norem, sledování legislativního procesu. 
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Jan Broulík 
Různé role ekonomie v tvorbě a aplikaci práva 
Jurisprudence, Sv. 24, (2015) č. 2, s. 16-22 
Autor se zabývá různými rolemi, které může ekonomie mít při tvorbě a aplikaci práva. Nejprve 
vymezuje oblast analýzy dopadů práva a prezentuje třídění ekonomických přístupů k právu uváděná 
některými autory (Klevorick, Breyer, Van den Bergh a Camesasca, Sibony). Následně shrnuje analýzy 
uváděných autorů a formuluje tři způsoby, kterými může být ekonomie právu prospěšná. Dále se 
podrobněji zabývá třetím způsobem, tzn. využitím ekonomické metodologie pro zjišťování 
společenských efektů právních norem - ekonomickou analýzou práva. Rozebírá varianty ekonomické 
analýzy práva a dále je člení na analýzu pozitivní, normativní a preskriptivní. Pozitivní ekonomická 
analýza práva spočívá v předvídání účinku právní normy na lidské jednání, normativní ekonomická 
analýza práva nabízí kritéria, podle kterých lze hodnotit právem ovlivněné agregované lidské jednání 
či uspokojení lidských potřeb, které je výsledkem tohoto jednání. Preskriptivní ekonomická analýza 
práva spočívá v nastavení právní úpravy za využití poznatků pozitivní analýzy takovým způsobem, 
aby byly naplňovány cíle práva. Je zdůrazněno, že ekonomická analýza práva nachází své uplatnění 
jak v tvorbě, tak v aplikaci práva. - Pozn. -- Viz také autorův příspěvek "Nedorozumění o ekonomické 
analýze práva" v čas. Právník č. 5/2015, s. 361-377. 
 
The anti-bribery business : corporate bribery 
Protikorupční byznys : firemní korupce 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8937, p. 58-59 
Na případu americké firmy Walmart, která do konce tohoto fiskálního roku vynaloží 800 mil. USD na 
své interní vyšetřování údajného uplácení mexických úředníků, se demonstruje posun v prosazování 
protikorupčního práva. Zákon Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) byl přijat v USA r. 1977, ale po 
pětadvacet let jej žalobci víceméně nebrali na vědomí. Ještě v roce 2007 činila největší pokuta uložená 
podle FCPA méně než 50 mil. USD, kdežto dnes ti největší hříšníci platí deseti až patnáctinásobek. 
Amerika zůstává nejtvrdším prosazovatelem protikorupčního práva, ale přidávají se i další země - 
Německo, Jižní Korea, Británie aj. -- K problematice viz i článek na s. 14. 
 
Patricio Diaz Gavier 
The confiscation by equivalent in customs matters in Belgium 
Zabavení protihodnoty zboží v celních záležitostech v Belgii 
Global trade and customs journal, Vol. 10 (2015), No. 3, p. 96-98 
Ačkoli pro všechny členské státy EU platí společná celní pravidla, v kompetenci jednotlivých států 
zůstává možnost si určit, jak bude dodržování těchto pravidel vynucováno. Tresty za nedodržování 
pravidel musí ale být vždy jasně ukotveny v národní legislativě. Jedním z trestů, který je v Belgii 
možné za určitých podmínek uplatnit, je zabavení zboží. V některých případech však není možné 
zboží zabavit (např. z důvodu, že prodejce již zboží nemá). V takových případech je pak požadována 
úhrada částky odpovídající hodnotě zboží (tzv. zabavení protihodnoty - confiscation by equivalent). 
Podle odborníků však zabavení protihodnoty nemá v Belgii oporu v příslušných zákonech. Soudy ale 
opakovaně potvrzují, že je takový trest legální. - Pozn. 
 
Radim Boháč 
Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 
Daně a finance, Sv. 2015, č. 1, s. 4-10 
Daně v ústavním pořádku ČR, Listina základních práv a svobod. Historie ukládání daní, Ústavní 
listina Československé republiky z roku 1920, Ústava Československé republiky z roku 1948, Ústava 
Československé socialistické republiky z roku 1962, ústavní zákon o československé federaci z roku 
1968; výklad čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, daně jako omezení vlastnického práva. 
Listina základních práv EU, Smlouva o fungování EU, ústavy členských států EU (věcné a formulační 
rozdíly v ustanoveních zakotvujících ukládání daní, poplatků atd.). Daně v ČR de constitutione 
ferenda, v ústavním zakotvení daní nejsou daně pojímány coby příspěvek na chod věcí veřejných. - 
Pozn. 
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Jakub Drápal 
Vězeňské poplatky z české a mezinárodní perspektivy. 1. část 
Trestněprávní revue, Sv. 14, (2015) č. 5, s. 107-112 
Problematika úhrady nákladů výkonu trestu v ČR (vč. výkonu domácího trestu), náklady nákladů 
výkonu trestu odnětí svobody, náklady nákladů výkonu vazby. Rozšiřování povinnosti vězňů v USA 
platit resp. přispívat na svůj pobyt ve vězení. Lidskoprávní dokumenty k nákladům placeným vězni. - 
Pozn. 
 
Veronika Zachová 
Zneužití práva v daňovém právu v unijní judikatuře 
Daně a finance, Sv. 2015, č. 1, s. 26-33 
Komentář k judikatuře SDEU, která se týká zásad zákazu zneužití práva; vývoj zneužití práva v daňovém 
právu, zneužití práva v harmonizované (Halifax a další) a neharmonizované oblasti (Cadbury 
Schweppes). Případ Emsland-Stärke 1, test identifikace zneužití práva. Daňová výhoda, daňové úlevy, 
daňový podvod. - Pozn. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Vítězslav Ondruš 
Accounting for wealth in the Czech Republic 
Vykazování bohatství v České republice 
Statistika, Vol. 52, (2015) No. 1, p. 4-18 
Systém národních účtů ČR poskytuje celkový pohled na národní bohatství a čistý národní majetek. 
Článek se zaměřuje na analýzu majetku sektoru domácností. Autor nejprve upozorňuje na odlišnosti 
mezi analýzou výdajů na konečnou spotřebu domácností a analýzou bohatství/majetku domácností. 
Bohatství domácností pochází, vedle kapitálových transferů a dalších změn, především z akumulované 
části disponibilního příjmu, která není použita na běžné výdaje na finální spotřebu. Poté charakterizuje 
nefinanční a finanční majetek v ČR v r. 2012 a zabývá se také oceňováním kapitálu. Následně 
podrobně popisuje a kvantifikuje čistý nefinační i finanční majetek českých domácností, jeho 
jednotlivé typy i zdroje a dynamiku změn v období 1993-2013. - Pozn. 
 
Jiří Kamenický 
Evropské země z pohledu různých statistik 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 4, s. 28-31 
Seznámení s vývojem statistiky o žadatelích o mezinárodní ochranu v zemích EU za rok 2014 
doplněné komentářem, se skladbou obyvatel narozených v jiném státě a jejich podílem na celkovém 
počtu obyvatel v r. 2013, krátce k situaci v ČR. Připojené grafy znázorňují strukturu žadatelů o azyl 
dle státního občanství, počty azylantů a výsledky žádostí o mezinárodní ochranu v jednotlivých 
zemích EU a EFTA. Další část příspěvku se zaměřuje na vzdělanostní strukturu nezaměstnaných a na 
rozdíly v postavení na trhu práce u různých vzdělanostních skupin a na dynamiku vývoje 
spotřebitelských cen v ČR a v EU. -- Viz také článek Vedlejší efekty vlny migrantů v čas. Ekonom    
č. 21/2015, s. 30-33. 
 
Peter Taschowsky 
Illegale Aktivitäten in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen : Möglichkeiten und 
Grenzen der Erfassung von Zigarettenschmuggel und Drogen 
Nelegální aktivity v národohospodářských účtech : možnosti a limity podchycení pašovaných 
cigaret a drog 
Illegale Aktivitäten in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Jg. 2015, Nr. 2, S. 28-41 
Odhady nelegálních aktivit v rámci obchodování s drogami či pašováním tabáku byly poprvé zahrnuty 
do HDP v září 2014 v revidovaných výsledcích národohospodářských účtů. Byla tak splněna 
povinnost stanovená mezinárodními účetními předpisy, které mají zabezpečit zlepšení celistvosti a 
srovnatelnosti HDP v zemích EU. Včlenění nelegálních aktivit představuje v úředních statistikách 
zvláštnost - už z podstaty věci tyto "sektory" ekonomiky fungují v skrytu (vztahuje se na ně trestní 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

32 

právo), nebyly tedy v oficiálních statistikách zveřejňovány a bylo proto nutné vytvořit pro odhady 
obchodů s drogami a pašování cigaret propočtové modely (vycházející z předpokladu). Grafy ukazují 
ceny cigaret ve vybraných evropských zemích v květnu 2014 a také vývoj pouličních prodejních cen 
různých drog v Německu v rozmezí let 1991-2013. - Pozn. 
 
Jarosla Sixta ; [rozhovor vedla] Eva Kačerová 
Statistika musí měřit i šedou ekonomiku 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 4, s. 12-13 
V rozhovoru se vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ nejprve věnuje tématu 
národních účtů, statistickému zachycení příjmů šedé ekonomiky a odhadům příjmů z prostituce. Dále 
rozebírá problém interpretace statistických dat, důsledky změn metodiky oficiálních statistik pro 
uživatele i český úspěch nedávné revize v oblasti metodiky národních účtů ESA2010. 

Účetnictví 

Daniel Horad 
Konsolidovaná účetní závěrka. (2. část) 
Účetnictví, Sv. 2015, č. 5, s. 2-11 
Řešení konsolidace v praxi. Tabulková metoda; postup podle IFRS při vykazování v jiné měně, než 
kterou podnik obvykle používá (funkční měna); tzv. základní vyloučení; goodwill; další konsolidační 
metody (poměrná a ekvivalenční). -- Předchozí díl článku zveřejněn v čísle 4/2015. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Steuerliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten : die Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Afbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff 
Povinnosti při vedení účetnictví a záznamů na základě daňového práva : zásady řádného vedení 
účetnictví a uchovávání účetních knih, záznamů a podkladů v elektronické podobě vč. přístupu 
k těmto údajům 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 4, S. 13-18 
Nově stanovené požadavky na elektronické účetní knihy a záznamy v Německu; povinný doklad ke 
každému účetnímu záznamu, interní kontrolní systém a zabezpečení dat, přístup k datům a kontrola 
dokumentace (dle potřeb finančního úřadu). (Technická) specifika vedení řádného účetnictví vázaná 
na elektronické zpracování dat a jejich výhledově pravidelná aktualizace ze strany Spolkového 
ministerstva financí. 
 
Nikolaj Terziev, Jaromír Klaban 
Účetní konsolidace státu - zapojení účetních jednotek z oblasti školství 
Auditor, Sv. 2015, č. 4, s. 10-13 
Počínaje rokem 2016 budou některé školy a školská zařízení zahrnuty do konsolidačního celku Česká 
republika. Cílem článku je nejen seznámit čtenáře se záměrem Ministerstva financí ČR sestavit účetní 
výkazy za Českou republiku v kontextu účetních jednotek z oblasti školství a uvést důvody pro účetní 
konsolidaci státu, ale i nastínit další související témata. 
 
Tomáš Kemmler, Michal Svoboda 
Využití účetnictví pro řízení pomocí KPI. 2. část 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 5, s. 3-6 
Návrh provázání klíčových ukazatelů s účetnictvím. Využití informací z výkazů, které organizace 
veřejného sektoru povinně zveřejňují, pro řízení pomocí KPI (účetní závěrka, příloha účetní závěrky, 
pomocný analytický přehled, operativní účetní záznamy). Návrh implementace systému řízení pomocí 
KPI ve veřejné správě. - Pozn. -- Pokračování příspěvku z č. 4/2015. 
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Veřejná správa 

Bohumila Budková 
Máme se bát personálních auditů? 
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 5, s. 20 
Odůvodněnost personálního auditu v praxi územních samosprávných celků, otázky související s realizací 
auditu (očekávané výstupy, efektivnost prostředků vynaložených na audit, posuzování úrovně auditora atd.). 
 
Jakub Knězů 
Ministerstvo vnitra buduje informační systém o státní službě : státní služba a informační technologie 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 9, s. 20-21 
V návaznosti na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, vznikl požadavek na vytvoření příslušného 
informačního systému. Podle zákona je jeho úkolem "vedení údajů nezbytných pro správu 
organizačních věcí služby a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a činění 
některých úkonů podle tohoto zákona". Článek se zabývá informačním systémem o státní službě 
podrobněji. Zahájení provozu je naplánováno na 1. 7. 2015. 
 
Iva Hřebíková ; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Nestavíme státní službu na zelené louce : ve znamení systematizace 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 9, s. 8-10 
Rozhovor s Ivou Hřebíkovou, personální ředitelkou sekce pro státní službu a ředitelkou odboru 
systematizace, organizace a koordinace státní služby, k ozřejmění základních principů zákona o státní 
službě. 
 
Jan Novotný 
Politická služba : nový zákon o státní službě si dal za cíl odpolitizovat úřady. Děje se však pravý 
opak 
Euro, Sv. 2015, č. 19, s. 10-13 
Úvaha nad personálním obsazováním funkcí státního tajemníka na vybraných ministerstvech a nad 
faktickou kontrolou ministrů nad výběrem státních tajemníků. Autor dále seznamuje s problémy 
doprovázejícími výběr nových státních tajemníků, s příchodem nových úředníků na ministerstva před 
začátkem účinnosti nového služebního zákona i s masivní personální obměnou ve vrcholných funkcích 
těchto úřadů od začátku fungování současné vlády. Doprovodné schéma informuje o osobách státních 
tajemníků a o celkovém počtu personálních změn na jednotlivých úřadech. Zvláštní příspěvek shrnuje 
situaci státní služby v Indii. -- Viz také shrnutí ke služebnímu zákonu na s. 14-15. -- V HN                  
č. 119/2015 (22.6.2015) na s. 10-11 viz doplňující obsáhlý článek o čtrnácti státních tajemnících. 
 
Petr Pospíšil 
Právní úprava státní služby : odměňování a služební hodnocení státních zaměstnanců, 
přechodná ustanovení 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 13 (2015), č. 5, s. 7-12 
Výklad k některým ustanovením zákona č. 234/2014 Sb. Odměňování státních zaměstnanců (platové 
třídy, jejich charakteristika, osobní příplatek, souvislost s dalšími zákony). Náhrada škody, služební 
úraz, nemoc z povolání. Služební hodnocení státních zaměstnanců. Osobní spis a služební průkaz. 
Přechodná ustanovení zákona o státní službě (přechod stávajících zaměstnanců do služebního poměru, 
systemizace, volba náměstka pro státní službu, aj.). - Pozn. -- Článek je pokračováním série příspěvků 
o právní úpravě státní služby podle zákona č. 234/2014 Sb. Další články ze série viz předchozí čísla 
časopisu. 
 
Martina Halásková 
Public administration in EU countries : selected comparative approaches 
Veřejná správa v zemích EU : vybrané srovnávací přístupy 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 18, (2015) No. 1, p. 45-58 
Studie se zabývá vybranými srovnávacími modely veřejné správy s cílem podrobně prozkoumat oblast 
veřejné správy a její finanční aspekty ve 28 členských státech EU. Autorka člení modely veřejné 
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správy dle systému lidských zdrojů (státní služby), na základě druhů státního systému a správních 
úrovní a dle systému místní samosprávy v daných zemích a shrnuje trendy veřejné správy v oblasti 
poskytování veřejných služeb. Za použití metody klastrové analýzy provádí autorka hodnocení 
vybraných ukazatelů fiskální decentralizace a výdajů místní správy a porovnává rozsah decentralizace 
veřejné správy v letech 2001, 2005, 2009 a 2012. K nejvýraznějším odlišnostem v oblasti veřejné 
správy v zemích EU dochází ve struktuře nižších úrovní státní správy (subnational governments) a ve 
finančních zdrojích na úrovních místní samosprávy. Výsledky porovnání veřejné správy a jejích 
finančních aspektů ukazují podstatnou úlohu fiskální decentralizace v rámci veřejné správy. 
 
M.A. Gorbuncov 
Sistema gosudarstvennych zakupok: tendencii razvitija i napravlenija soveršenstvovanija 
Systém státních zakázek: tendence rozvoje a směry zdokonalování 
Finansy, Sv. 2014, No. 12, s. 24-27 
Autor rozebírá stávající systém státních zakázek v Rusku v různých etapách jeho utváření a označuje 
jej za efektivní a dynamicky se rozvíjející nástroj hospodářské politiky. Připomíná příslušnou 
legislativu, kompetentní orgány a také koncepci vytvoření a rozvoje integrovaného informačního 
systému řízení veřejných financí ("Elektronický rozpočet"). 

Veřejné finance. Rozpočet 

Josef Pravec 
Evropa opět ve zbrani : výdaje na zbrojení 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 17, s. 10-15 
Ukrajinská krize pozměnila od základu bezpečnostní situaci v Evropě. Příspěvek informuje o dynamice 
výdajů na obranu a armádu v zemích východní Evropy, o rozšiřování a modernizaci výzbroje ruské 
armády, o nedávném seškrtávání armádních výdajů velkých západoevropských ekonomik a o důrazu 
na zbrojení v USA a v Číně doprovázeném velmocenskou politikou USA. Rozebírá také pochybnosti 
o funkčnosti a ochotě NATO účastnit se případných konfliktů ve východní Evropě a plány na posílení 
české armády a obranyschopnosti. 
 
Lawrence Summers 
Reform-minded Ukraine merits debt reduction 
Reformně zaměřená Ukrajina si zasluhuje snížení dluhu 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38856 (18.5.2015), p. 7 
Autor uvádí argumenty ve prospěch toho, aby Ukrajině byla odpuštěna část dluhu. Od získání 
nezávislosti v r. 1991 má Ukrajina zatím nejvíce reformně zaměřené vedení a ve změně dotačního 
systému udělala za posledních 12 měsíců víc, než jiné země za 12 let. Svět by měl mít zájem na tom, 
aby nedostatkové zdroje Ukrajiny šly spíš na obnovu země než na dluhy. Nebude-li dluh snížen, bude 
to potvrzovat názor, že soukromé finanční zájmy neúměrně ovlivňují veřejnou politiku. 
 
Jürgen Flauger 
Stadtwerke in Not 
Komunální podniky v nouzi 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 80 (27.4.2015), S. 21 
Městské rozpočty v Německu doplácejí na změnu energetické koncepce, jejich plynové a uhelné 
elektrárny přestávají být výdělečné vzhledem k přechodu na sluneční a větrnou energii, byla 
zaznamenána první obecní insolvence (Gera). 
 
Miroslav Zámečník 
Zase to prožereme : rozpočet 
Euro, Sv. 2015, č. 17, s. 38-39 
Autor se kriticky vyjadřuje k přístupu současné vlády k rozpočtové odpovědnosti a k rozvolnění 
fiskální politiky ČR. Upozorňuje na nevyváženost programu strukturálních reforem a na to, že MF 
rezignovalo na reformy posilující nabídkovou stranu ekonomiky. Tabulka shrnuje připravovaná 
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opatření na příjmové a výdajové straně rozpočtu v letech 2015-2018. -- Komentář k rozpočtu viz také 
HN č. 85/2015 (4.5.2015), s. 8 a čas. Ekonom č. 19/2015, s. 34. 

Zdravotnictví 

Antoine Math 
La santé au péril de l'austérité 
Úsporná opatření hrozbou pro zdravotnictví 
Problemes économiques, No. 3111 (2015), p. 55-63 
Výdaje na zdravotnictví představují ve vyspělých zemích významnou součást veřejných výdajů. 
Úsporná opatření směřující ke snížení deficitů veřejných financí obvykle postihují i výdaje na 
zdravotnictví, ačkoli jsou tyto výdaje považovány za nevratnou investici do budoucnosti národa. Autor 
v článku zkoumá vliv rozpočtové politiky na zdravotnictví - důvod nárůstu výdajů na zdravotnictví, 
jejich souvislost s hospodářským vývojem, vliv úsporných opatření v oblasti zdravotnictví na 
dlouhodobé hospodářské cíle i jejich dopad na zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. - Pozn. 

Ostatní 

Daniel Delhaes 
Frau Merkel sucht das Glück 
Paní Merkelová hledá štěstí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 71 (14.4.2015), S. 8 
Vytváření indikátorů ke zjišťování kvality života v Německu; občanský dialog (Gut leben in 
Deutschland) má německé vládě pomoci zjistit, co je pro Němce v životě důležité. 
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Daně 

28087 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.1.2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 695 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.       
V publikaci jsou podrobně rozebrány veškeré změny přinesené třemi novelami zákona o DPH – tzv. 
implementační novelou (změny na základě směrnic a nařízení EU), tzv. sazbovou novelou (zavedení 
druhé snížené sazby daně – 10 % a změny související) a tzv. řádnou novelou (obsahující např. rozšíření 
režimu přenesení daňové povinnosti, změny ve zdanění resp. osvobození od daně u nemovitých věcí, 
zavedení kontrolního hlášení atd.). Publikace obsahuje též odkazy na související ustanovení, přehled 
vybraných aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení MF k uplatňování DPH. - 9. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-938-0(váz.) 
 
28099 
Michal Radvan 
Daně a správa daní : [bakalářský studijní program] 
Brno : Masarykova univerzita 2015, 129 s. : il. 
Skripta shrnují základní problematiku týkající se daňové teorie, přímých i nepřímých daní a věnují se 
též správě daní. - 1. vyd. - Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra 
finančního práva a národního hospodářství. - ISBN: 978-80-210-7746-1 (brož.) 
 
28090 
Václav Benda, Milan Tomíček 
DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží : praktické postupy uplatňování 
daně s využitím příkladů 
Praha : POLYGON, 2015, 374 s. : il. 
Praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu 
zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně 
základních vazeb na předpisy EU v daňové a celní oblasti. Postupy při uplatňování daně při přijetí 
služby od osoby neusazené v tuzemsku a při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Změny 
vyplývající z novelizací zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od roku 2015 a to zejména 
při stanovení místa plnění u služeb, při uplatňování zvláštního režimu jednoho správního místa a 
vybraných služeb a změny v navazujících oblastech. Podstatná část výkladu obsahuje strukturované 
praktické příklady. Je na nich vysvětleno i jejich promítnutí do aktuálního tiskopisu přiznání k DPH, 
daňového přiznání pro zvláštní režim jednoho správního místa a také do souhrnných hlášení a výkazů 
INTRASTAT. - Vyd. 6. aktual. - Obsahuje přehled legislativy. - ISBN: 978-80-7273-174-9 (váz.) 
 
28096 
Jan Bárta, Olga Hochmannová, Jiří Škampa 
Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem 
Plzeň : Čeněk 2015, 509 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1.1.2015. 
Jednotlivá ustanovení jsou doplněna o související články dvou směrnic Rady ES a EU, odkazy na 
judikaturu, praktickými příklady a upozorněním na vybrané souvislosti s daní z příjmů a účetnictvím. - 
3., rozš. vyd. - Obsahuje Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty. - ISBN: 978-80-7380-523-4 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

28084 
Michael Goodwin ; ilustrace Dan E. Burr ; přeložil Jaroslav Veis 
Ekonomix : jak funguje (a nefunguje) ekonomika 
Praha ; Litomyšl : Paseka 2014, 304 s. : vše il. 
Úvod do ekonomie v podobě komiksu. Stručný úvod do dějin ekonomie, finančnictví a hospodářského 
vývoje od počátků kapitalismu až do současnosti představuje nejdůležitější světové ekonomy a jejich 
teorie, objasňuje základní ekonomické pojmy a shrnuje dění na americké i mezinárodní politické a 
ekonomické scéně. Jasně, přehledně a s humorem. - Vyd. 1. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-
7432-492-5 (brož.) 
 
28097 
Jan Urban 
Teorie národního hospodářství 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, 474 s. : il. 
Základní principy ekonomického uvažování a rozhodující vztahy mezi ekonomickými veličinami a 
jevy. Úvodní kapitoly učebnice rozebírají předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie, 
základní ekonomické pojmy a principy. Na ně navazují kapitoly věnované principům a předpokladům 
tržního systému a cílům a nástrojům státní ekonomické regulace na makroekonomické i mikroekonomické 
úrovni. Další kapitoly se věnují základním analytickým nástrojům ekonomie - poptávce a nabídce, 
tržní ceně a hlavním formám a důsledkům státních zásahů do cen. K následujícím probíraným 
tématům patří rozhodování, ekonomika a správa firem, struktura trhů, typy konkurence a konkurenční 
politika, fungování kapitálových trhů a jejich institucí, trh práce, funkce a význam peněz měnové 
politiky, hospodářský růst, příčiny cyklického vývoje ekonomiky a nástroje stabilizační politiky, 
veřejné finance a mezinárodní ekonomické vztahy. Závěrečná kapitola učebnice se zabývá základními 
principy ekonomie veřejného sektoru, především poskytováním veřejných statků, problémy veřejné 
produkce statků, soukromým a veřejným řešením externalit a vybranými otázkami ekonomické teorie 
veřejné volby. Každá kapitola je zakončena stručným shrnutím látky a kontrolními otázkami. -          
4., aktual. vyd. - ISBN: 978-80-7478-724-9 (váz.)  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28092 
Michal Mejstřík, Magda Pečená, Petr Teplý 
Bankovnictví v teorii a praxi = Banking in theory and practice 
Praha : Karolinum 2014, 855 s. : il. 
Dvojjazyčná česko-anglická publikace uvádí do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické 
rovině, a to s důrazem na ČR a EU. Text je strukturován od výkladu pojmů přes rozbor a postižení 
jednotlivých finančních rizik. Obsah knihy je rozčleněn do dvanácti kapitol, z nichž každá sestává ze 
dvou základních částí. První (teoretická) část je doplněna o druhou (praktickou), která obsahuje řešené 
i neřešené příklady. Více z obsahu kapitol: základní pojmy finančního trhu a principy bankovnictví, 
centrální bankovnictví, měření a řízení rizika, bankovní regulace, kapitál banky, likviditní, kreditní a 
tržní riziko, neúrokové výnosy bank, rozvoj bankovního sektoru při poskytování finančních služeb       
v EU. - Vyd. 1 - Souběžný anglický text. - ISBN: 978-80-246-2870-7 (brož.) 
 
28065 
OECD 
Illicit financial flows from developing countries : measuring OECD responses 
Nelegální finanční toky z rozvojových zemí : měření ohlasů OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2014, 124 s. : tab., grafy, rámečky 
Nelegální finanční toky, které mají původ v rozvojových zemích (praní peněz, daňový únik a korupce), 
často dosáhnou až do zemí OECD. Zpráva ukazuje, že v boji proti nelegálním finančním tokům státy 
pokročily. Co znamenají nelegální finanční toky pro rozvojové země? Boj s praním peněz. Daňový 
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únik. Mezinárodní úplatkářství. Zmrazení, vymáhání a navrácení ukradených prostředků. Role rozvojových 
agentur v boji s nelegálními toky financí z rozvojových zemí. - ISBN: 978-92-64-20349-5 (brož.) 
 
28098 
Petr Mrkývka 
Propedeutika finančního práva I : obecná část : [bakalářský studijní program] 
Brno : Masarykova univerzita 2015, 124 s. 
Skripta stručně popisují základní pojmy a instituty finančního práva. Jednotlivé kapitoly rozebírají 
veřejné statky, pojmy finance a peníze, veřejnou finanční politiku, charakteristiku a zásady finančního 
práva, systém a právo finanční správy, finančně právní vztahy, peněžní zřízení a fiskální zřízení. - 1. vyd. - 
Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra finančního práva a 
národního hospodářství. - ISBN: 978-80-210-7745-4 (brož.) 

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

28016 
OECD 
OECD compendium of productivity indicators 2013 
Přehled ukazatelů produktivity OECD za rok 2013 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013, 91 s. : tab., grafy, vzorce 
Obsáhlý přehled současných i dlouhodobých trendů úrovně produktivity a růstu v zemích OECD. Růst 
produktivity a konvergence. Práce, kapitál a multifaktorová produktivita. Sektorová produktivita. 
Produktivita, obchod a mezinárodní konkurenceschopnost. Produktivita během hospodářského cyklu. - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-20485-0 (brož.) 
 
28102 
Ilona Švihlíková 
Přelom : od velké recese k velké transformaci 
Bratislava : Inaque.sk 2014, 277 s. : il. 
Autorka uvažuje o soudobé globální krizi kapitalistického neoliberalismu jako o přelomové době, ve 
které se vyhrocují nerovnoměrnosti, asymetrie i nespravedlnosti. Reaguje na pokračující změny 
poměru sil ve světové ekonomice i mezinárodních vztazích, na rostoucí nerovnost a kupící se sociální 
problémy. Uvádí, že silná asymetrie v technologicko-ekonomickém jádru systému se přelévá do 
nárůstu patologických jevů, krizí a chaosu v oblasti sociální, politické aj. Po úvodní a metodologické 
kapitole se kniha skládá ze dvou částí. První ukazuje změny ve světové ekonomice a technologiích, ke 
kterým docházelo od 70. letech 20. století a které vyvolaly reakce ostatních subsystémů. Kapitoly jsou 
zaměřeny na problémy dluhů, trhu práce, financializace, destrukce stabilizátorů, na rok 2008 jako 
nástup Velké recese, komoditní trhy a na přeměny hospodářských politik v období oživení. Druhá část 
obsahuje predikce dalšího vývoje. Autorka hovoří o období chaosu, ve kterém se hledají cesty, z nichž 
za několik let vznikne nový systém. Popisuje scénáře dystopie a utopie, předkládá argumenty i náměty 
k přemýšlení ohledně podstaty a fungování systému neoliberálního kapitalismu. Bude pokračovat 
naplňování „Černého scénáře“ směrem k totalitní společnosti, nebo se vývoj obrátí pozitivním směrem 
k vizi „Velké transformace“? - 1. vyd. - ISBN: 978-80-89737-06-2 (brož.) 

Informatika. Počítače 

28094 
Jürgen Kurz ; [překlad Renáta Rykrová] 
Debordelizace počítače : jak zvládnout e-mailovou horečku a chaos v datech 
Brno : BizBooks 2015, 127 s. : il. 
Příručka nabízí aplikovatelné návody na uspořádání datového chaosu, e-mailů a souborů v počítači.    
Z obsahu: zredukování a optimalizace informací a e-mailů, uspořádání digitálního adresáře a plochy 
počítače, organizování termínů a úkolů, účelová struktura ukládání dat apod. - 1. vyd. - Přeloženo       
z němčiny. - ISBN: 978-80-265-0346-0 (brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

28083 
Petr Chalupecký a kol. 
Mezinárodní hospodářské vztahy států střední Evropy v první polovině 20. století 
Praha : Agentura Pankrác 2015, 160 s. : il. 
Publikace představuje vybrané aspekty vnějších hospodářských vztahů zemí střední Evropy (zejména 
Německa a Československa) v první pol. 20. století, a to jak z hlediska role vnějších vztahů těchto 
států, tak i specificky ve vztazích s jinými státy, vyspělými i periferními (např. USA, SSSR nebo 
Portugalsko). Jedním z hlavních záměrů publikace je poukázat na to, jak se do těchto vztahů promítaly 
významné světové události, např. Velká hospodářská krize nebo druhá světová válka. Dalším cílem je 
postihnout dopady angažovanosti států ve vnějších hospodářských vztazích a strukturu zahraničního 
obchodu dotčených zemí. Jednotlivé kapitoly popisují: proměny dvou odvětví lehkého průmyslu a 
jejich vazby na světový trh (čokoládový a cukrovarnický průmysl v Československu), složité 
navazování obchodní spolupráce mezi státy v meziválečném období (příklad Portugalska a 
Československa), problémy nacionalismu a vznik mezinárodních kartelů, zahraniční obchod Třetí říše 
v letech 1933-1939, hospodářské vztahy nacistického Německa a USA, analýzu sovětsko-německých 
obchodních vztahů před druhou světovou válkou a v průběhu prvních dvou let války, zahraničně 
obchodní vztahy v období poválečné obnovy a přechodu na sovětský systém organizace a řízení 
hospodářství v případě Československa a československo-britské hospodářské vztahy v období těsně 
po druhé světové válce. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86781-25-9 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

28101 
Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii: vývoj, determinanty, politiky a trendy 
Ostrava : KEY Publishing 2015, 94 s. : il. (převážně barev.), 1 mapa 
Komplexní zdroj informací o problematice migrace a jejích ekonomických souvislostech. V první 
části knihy je analyzován vývoj migrace v EU s důrazem na pracovní migraci. Následně je 
vyhodnocena situace výzkumu v této oblasti. Jsou identifikovány hlavní faktory ovlivňující její vývoj 
v EU, dopady pro trhy práce a makroekonomické i mikroekonomické přínosy a náklady migrace. 
Závěr knihy rozebírá migrační politiky vybraných států EU a přibližuje souvislosti mezinárodní 
migrace a globální ekonomické krize. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7418-230-3 (brož.) 

Právo 

28086 
Emanuel Tilsch ; editor Ondřej Horák 
Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. : Část I. 
Praha : Wolters Kluwer 2014, ix, 157 s. 
Reprint vydání z roku 1905. Publikace prof. Emanuela Tilsche shrnuje množství poznatků o dědickém 
právu od primitivních národů přes římské právo až po dědické právo nejrůznějších států Evropy a Asie 
na začátku 20. stol. Autor předestírá principy dědického práva, podmínky zahájení dědického řízení a 
zákonnou posloupnost určení dědiců. Jeho výklad je srozumitelný i pro současného čtenáře a tomu 
napomáhají i četné citace životních pravd a velké množství poznámkového aparátu. - Reprint 
původního vyd. včetně tit. s.: Praha : Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1905. - ISBN: 978-
80-7478-713-3 (váz.) 
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28093 
Jaroslav Svejkovský, Radan Marek a kolektiv 
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku : komentář [§ 1400-1474] 
Praha : C.H. Beck 2015, xx, 544 s. 
Cílem komentáře je vysvětlit podstatu právní úpravy správy cizího majetku a svěřenských fondů         
v novém občanském zákoníku. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných 
ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu cizího majetku (obecná ustanovení, prostá a plná 
správa cizího majetku, povinnosti správce vůči beneficientovi, společná správa, obezřetné investice, 
vyúčtování aj.). Druhá část komentáře je věnována svěřenským fondům. Autoři komentují jak ustanovení 
českého předpisu, tak srovnání s quebeckou právní úpravou. Úvod komentáře k svěřenskému fondu 
obsahuje i historický exkurz a srovnání s jinými úpravami. Součástí publikace jsou dvě přehledné 
srovnávací tabulky, které usnadní orientaci v dané oblasti. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-548-0 (váz.) 
 
28091 
František Vavera ... [et al.] 
Zákon o státní službě : s poznámkami 
Plzeň Čeněk 2015, 317 s. ; 
Znění zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, doplněné poznámkami. Popis procesů, práv a povinností   
v právní úpravě služebního zákona. Výklad je doplněn o vybrané prováděcí právní předpisy a o dosavadní 
příbuznou judikaturu. - ISBN: 978-80-7380-518-0 (brož.) 

Statistika. Demografie. Sociologie 

28089 
Hector Cuesta ; [překlad Jiří Huf] 
Analýza dat v praxi 
Brno : Computer Press 2015, 296 s. : il. 
Publikace se zabývá možnostmi počítačů a nástrojů při analýze dat. Rozebírá zajímavé postupy, jak 
zpracovat a vyhodnotit nasbíraná data a výsledky analýz správně interpretovat.  Seznamuje s nástroji 
na analýzu dat, clusteringem, vizualizací, simulací a předvídáním vývoje. Jednotlivé kapitoly se blíže 
zabývají vyhledáváním a přípravou dat před analýzou, zpracováním a tříděním textu, strojovým 
rozpoznáváním podobných obrázků, předvídáním a vývojem cen nejrůznějších komodit, analyzováním 
nálad na sociálních sítích, vizualizací výsledků analýz vhodnými nástroji a vytvářením přehledných 
grafů z nasbíraných dat. - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-251-4361-2 (brož.) 

Účetnictví 

28106 
Vladimír Kulil 
Goodwill a oceňování : ambasády České republiky v zahraničí : program pro oceňování 
nehmotného majetku 
Brno : Akademické nakladatelství CERM 2014, 185 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. 
Práce seznamuje s odlišným pohledem na podstatu oceňování. V odborné literatuře se téměř 
nevyskytuje slovní spojení nehmotný majetek a nemovitost. Mnozí oceňovatelé považují stavby, které 
jsou pevně spojeny s pozemkem, za ryze hmotnou věc, ale není tomu tak. Z hlediska ceny obsahuje 
nemovitost nehmotné součásti, které mají zcela zásadní vliv na ocenění, a tento pohled je popsán        
v publikaci. Jejím cílem je osvětlit podstatu zvláštních nehmotných vlivů a nalézt takový systém, aby 
bylo možno vlivy promítnout do ceny. V práci je navržen souhrnný systém k oceňování nehmotného 
majetku pro metodu nákladovou, výnosovou a porovnávací v rámci ceny administrativní a ceny 
obvyklé. V experimentální výpočtové části je provedeno ocenění zvláštních vlivů u konkrétních 
nemovitostí. Je proveden odhad jednotkových cen zvláštních nehmotných vlivů u celého portfolia 
nemovitostí diplomatických misí vlastněných ČR v zahraničí. Jedná se o reprezentativní nemovitosti, 
které mají vypovídací schopnost pro prověření metodiky. - Vyd. 1 - Autor je tvůrcem software 
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VALUE-RATUS k ocenění majetku s rozčleněním na hmotnou a nehmotnou část. - ISBN: 978-80-
7204-874-8 (váz.) 
 
28082 
Danuše Prokůpková, Tomáš Bartoš 
Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru 
Praha : Český institut interních auditorů 2014, 183 s. : il. 
Publikace se zaměřuje na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek 
v rámci veřejných rozpočtů počínaje důvodem a účelem procesu, odpovědností, úvodním šetřením až 
po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných rizicích, která 
ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky. Jednotlivé kapitoly se zabývají referenčním 
rámcem (důležité pojmy, cíle procesu), strategií a principy ověřování, metodami a nástroji ověřování, 
testovací strategií, realizační a závěrečnou fázi v oblasti vedení účetnictví a účetních výkazů. Kniha 
obsahuje řadu schémat, přílohy s příklady programů testů věcné správnosti a vzory kontrolních 
dotazníků. - Vyd. 1. české - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-86689-53-1 (váz.) 
 
28105 
Jana Skálová a kolektiv 
Podvojné účetnictví 2015 
Praha : Grada, 2015, 179 s. : il. 
Výklad vychází nejprve z obecných účetních principů a následně je zaměřen na aktuální českou 
regulaci účetnictví. Kniha vysvětluje základní účetní operace a principy, účtové třídy a zpracování 
účetní závěrky. Nabízí také řešené příklady v podobě tabulek. - 21. vyd. - Do r. 2001 uvedena jako 
autor společnost Notia. - ISBN: 978-80-247-5418-5 (brož.) 
 
28088 
Zuzana Černá 
Praktický průvodce českými účetními výkazy v německém jazyce, aneb, Překlad z češtiny do 
němčiny : Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Forderungen, Aktiva, Passiva 
Brno : Zuzana’Shop 2015, 266 s. 
Praktická příručka obsahuje německou slovní zásobu a výrazy, které se používají jak při tvorbě 
finančních výkazů, tak pro jejich vysvětlení, a samotné znění účetních výkazů v německém a českém 
jazyce. Jedná se o vzory těchto výkazů a dokumentů: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní 
závěrce, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva, zápis z řádné valné 
hromady, účtová osnova. Příručka navíc obsahuje výrazy spojené s fakturací, platebními podmínkami, 
dodacími podmínkami INCOTERMS. Na konci každé kapitoly jsou k dispozici cvičení, která 
procvičují nejčastěji užívaná slova, fráze a výrazy. - 1. vyd. - Převážně souběžný německý text. - 
ISBN: 978-80-905621-2-7 (brož.) 
 
27985V 
Tereza Krupová, Jan Molín a kolektiv autorů 
Smlouvy při vedení účetnictví v návaznosti na nové občanské právo; Trestněprávní odpovědnost 
účetních 
Praha : Svaz účetních 2015, 64 s. 
Právní úprava profesní odpovědnosti účetních a povinnosti k náhradě škody v případě chyb a omylů 
při vedení účetnictví. Vybrané závazkové vztahy mezi účetními a jejich klienty. Jednoduchý vzor 
smlouvy o vedení účetnictví opatřený stručným komentářem. Odpovědnost účetních z pohledu trestního 
práva. Odborná stanoviska k dotazům z praxe, např. nárok na daňové zvýhodnění na nezletilého, 
uplatnění správné sazby DPH, změna v ocenění podílu aj. Aktuální informace Finanční správy ČR 
obsahují sdělení k elektronickému podávání daňového přiznání. - ISBN: 978-80-87367-57-5 (brož.) 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

44 

Veřejná správa 

28107 
Lucie Balýová 
Veřejné zakázky 
V Praze : C.H. Beck 2015, xix, 230 s. 
Náhled do problematiky veřejných zakázek. Úvod nabízí přehled právní úpravy, výčet druhů 
veřejných zakázek, definice zadavatele a dodavatele a výjimky z působnosti zákona.  Následuje popis 
průběhu jednotlivých zadávacích řízení i souvisejících činností (např. ochrana proti nesprávnému 
postupu zadavatele, zvláštní rejstříky dodavatelů, uveřejnění veřejné zakázky). Výklad je doplněn 
praktickými příklady a rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Publikace 
reflektuje právní úpravu k 6.3.2015. - ISBN: 978-80-7400-560-2 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

28104     Pouze prezenčně 
Ministerstvo financí ; předkladatel Bohuslav Sobotka 
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 : pro jednání Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
Praha : Ministerstvo financí ČR, [2015], 9 sv. 
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2014 obsahuje osm částí. Část A: Návrh usnesení 
Poslanecké sněmovny k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2014. Část B: Ekonomický vývoj 
a veřejné rozpočty. Část C: Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Část D: Zpráva o stavu a 
vývoji státních finančních aktiv a státních záruk. Část E: Zpráva o řízení státního dluhu. Část F: 
Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu. Část 
G: Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu ČR. Část H: Výsledky rozpočtového 
hospodaření kapitol. Část I: Informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených 
na zvláštních účtech (dle zák. č. 178/2005 Sb.). - Materiál je předkládán podle § 30 odst. 5 a 6 zákona 
č. 218/2000 Sb. - (brož.) 
 
28095 
Státní rozpočet 2015 v kostce : informační příručka Ministerstva financí České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2015, 43 s. : il. 
Příručka přibližuje problematiku státního rozpočtu nejširší veřejnosti a zároveň poskytuje údaje           
o státním rozpočtu pro rok 2015. První, obecná část popisuje hlavní funkce státního rozpočtu a jeho 
charakteristiky, zabývá se rozpočtovým procesem, je vysvětlena vazba státního rozpočtu na státní dluh 
a na rozpočet EU. Jsou vyjmenovány obecně uznávané principy zdravé fiskální politiky. Druhá část 
představuje makroekonomický scénář, priority, základní ukazatele, příjmy a výdaje státního rozpočtu 
na rok 2015. - [1. vyd.] - Publikace byla připravena na základě dat dostupných k 31.12.2014. - ISBN: 
978-80-85045-74-1 (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/mf-vydalo-statni-rozpocet-
v-kostce-2015-21193 

Ostatní 

28085 
Michal Kořan a kol. 
Česká zahraniční politika v roce 2013 : analýza ÚMV 
Praha : Ústav mezinárodních vztahů 2014, 471 s. : il. 
Analýza české zahraniční politiky připravená pracovníky a spolupracovníky Ústavu mezinárodních 
vztahů. V úvodních kapitolách je analyzován celkový domácí politický a mediální kontext české 
zahraniční politiky. Další část se zaměřuje na nejdůležitější tematické oblasti české zahraniční politiky 
- na české působení v EU a na českou bezpečnostní a obrannou politiku. Následující kapitola 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/mf-vydalo-statni-rozpocet-v-kostce-2015-21193�
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/mf-vydalo-statni-rozpocet-v-kostce-2015-21193�
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zachycuje hlavní trendy a dynamiku českého působení v regionu střední Evropy (Německo, 
Visegrádská spolupráce). Další část mapuje jednotlivé významné bilaterální a regionální relace (USA, 
Rusko, Ukrajina, Balkán, Blízký východ aj.) a poslední kapitola analyzuje zapojení ČR v dalších 
multilaterálních oblastech (energetika, lidskoprávní či kulturní rozměr zahraniční politiky). - Přílohy. - 
ISBN: 978-80-87558-19-5 (váz.) 
 
 
 
 
 
 



Seznam zahraničních periodik pro rok 2014                                                        Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

46 

 


