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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám říjnové 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. 

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový 
článek Osud „emerging markets“ jako analytické kategorie. 
Věnuje se odborné debatě nad užíváním termínu „rozvíjející 
se ekonomiky“ či „rozvíjející se trhy“ navzdory neexistenci 
jejich jednotné definice. Upozorňuje rovněž na rozdíly mezi 
jednotlivými rozvíjejícími se trhy, které mohou v současné 
situaci přispět k jasnějšímu pohledu na měnící se světovou 
ekonomiku. 

Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název 
Ekonomické aspekty tzv. imigrační krize v Evropské unii. Text 
shrnuje různorodé komentáře k ekonomickým dopadům 
uprchlické krize. Věnuje se předpokládanému vlivu krize na 
nezaměstnanost, demografický vývoj evropských států, výši 
reálných mezd, rozpočty a HDP dotčených zemí. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texty publikované v tomto bulletinu nevyjadřují názor redakce ani nejsou 
oficiálním stanoviskem Ministerstva financí. Uvedené  informace 
odrážejí aktuální trendy a komentáře v odborné literatuře. 
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AKTUALITY     
 
Z aktuálních zpráv stojí za pozornost, že Ministerstvo 
financí předložilo vládě návrh zákona o úvěru pro 
spotřebitele. Hlavním cílem zákona je zvýšení 
kredibility tuzemského trhu retailových úvěrových 
služeb a omezení nekalých praktik u nebankovních 
subjektů sjednávajících úvěry pro spotřebitele. 
Nová právní úprava uceleně pokrývá všechny typy 
spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních 
úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky 
až po hypotéky a jiné úvěry, kterých se dosud zákon 
o spotřebitelských úvěrech netýkal. Zavádí též řadu 
prvků, které významně posilují pozici spotřebitele. 

Ministerstvo financí rovněž předložilo vládě návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,       
o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon, který 
implementuje směrnici MiFID II, mimo jiné v reakci 
na technický pokrok zavádí novou obchodní 
platformu v podobě organizovaného obchodního 
systému a reguluje vysokofrekvenční obchodování. 
 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 22. 9. 2015 –
 22. 10. 2015 se tentokrát věnuje tématu:  

Prolomení limitů těžby 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php
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Osud „emerging markets“ jako analytické kategorie  

Marek Benda, B. A.  
Oddělení 3004, Informační podpora a knihovna 

 

Jedním z významných ekonomických témat uplynulých měsíců byl pád čínských burzovních indexů, 
který oživil diskusi nad současnými potížemi zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická 
republika) a dalších rozvíjejících se ekonomik. Právě kategorie národních hospodářství s názvem 
„rozvíjející se ekonomiky“ či „rozvíjející se trhy“ (anglicky „emerging markets“, německy 
„Schwellenländer“, francouzsky „marchés émergents“) patří v globálních ekonomických analýzách 
vůbec k nejužívanějším, třebaže jednotná definice tohoto termínu neexistuje. Nekonsistenci užívání 
ostatně dokládají uvedené jazykové mutace, které pod tímto termínem jednou rozumí celou národní 
ekonomiku „mezi“ jejími rozvinutými a rozvojovými protějšky, jednou jen určitý druh trhu v jejím 
rámci vykazující nízkou, ale stoupající likviditu. Význam a užitečnost kategorie rozvíjejících se trhů 
(dále jen EM) jsou proto v poslední době stále více zpochybňovány. To ukázala zejména srpnová 
debata ekonomů na stránkách Financial Times, k jejímž nejzásadnějším argumentům se tento článek vrací.   

Kritika termínu  

Editorial deníku Financial Times Time to move beyond „emerging markets“1 zdůvodnil iniciování 
debaty stále nižší výpovědní hodnotou termínu EM, neboť největší podíl na tvorbě globálního HDP se 
během posledních deseti let přesunul od zemí rozvinutých právě k zemím rozvíjejícím se a 
rozvojovým. Mnohé země proto mohou být svým zařazením mezi EM znevýhodněné, neboť s touto 
kategorií investoři často spojují neoprávněné předsudky.  

James Kynge a Jonathan Wheatley ve svém článku Emerging markets. Redrawing the world map2 
dokládají, že je pro investory a analytiky také čím dál obtížnější o těchto zemích jako celku uvažovat a 
jasněji je vůči zemím rozvinutým vymezit. V současnosti sem totiž spadají země se zcela rozdílnou 
velikostí, strukturou ekonomiky i hospodářským výkonem. Jako kontrastní příklad autoři uvádí 
zastoupení Číny a České republiky v této skupině. Mnohé EM - například Katar, Spojené arabské 
emiráty nebo Tchaj-wan – zase překonávají výší HDP na obyvatele i ty země, jež jsou tradičně řazeny 
do kategorií zemí rozvinutých včetně USA či Velké Británie. Taktéž i nejvýznamnější země mezi EM 
jako Čína a Indie se od sebe natolik liší (například v počtu rodinných podniků či demografií), že jejich 
označení jako „emerging markets“ sotva může představovat pro investory a analytiky užitečný 
orientační bod.  

Jonathan Wheatley v doprovodném článku Q&A: What is an emerging market?3 navíc doplňuje, že 
různé finanční instituce tímto termínem rozumí různé země a užívají přitom rozdílná kritéria. 
Mezinárodní měnový fond řadí rozvíjející se trhy do stejné skupiny jako země rozvojové a jako 
kritéria pro toto dělení uvádí hladinu příjmů na hlavu, míru diverzifikace exportu a stupeň integrace do 
světového finančního systému. Podle vlivné investiční společnosti Morgan Stanley Capital 
International (MSCI) je naopak pro zařazení zemí mezi EM relevantní velikost trhu, likvidita a jeho 
přístupnost pro zahraniční investory. Wheatley navíc poznamenává, že jelikož některé rozvinuté země 
jako Řecko nebo Argentina svůj status v minulosti ztratily, je samotné adjektivum „rozvíjející se“ 
přinejmenším vůči těmto ekonomikám obsahově zavádějící.     

 
                                                      
1 FINANCIAL TIMES. Time to move beyond „emerging markets“. In: FT. com [online]. August 4, 2015 6:09 
pm [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1d5d33ac-3a98-11e5-8613-
07d16aad2152.html#axzz3oL2kNx4L  
2 KYNGE, James; WHEATLEY,Jonathan. Emerging markets. Redrawing the world map. In: FT.com [online]. 
August 3, 2015 7:00 pm [cit. 2015-10-08]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/4a915716-39dc-11e5-
8613-07d16aad2152.html#axzz3nxugHHTs 
3 WHEATLEY, Jonathan. Q&A: What is an emerging market?. In: FT.com [online]. August 3, 2015 7:00 pm 
[cit. 2015-10-08]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/8a393522-39bf-11e5-bbd1-
b37bc06f590c.html#axzz3nxugHHTs 
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Alternativní návrhy 

Jako první nabídl v nastalé debatě východisko z konceptuálního zmatku stratég společnosti Investec 
Asset Management Michael Power. Kategorie EM je podle něj nosná za předpokladu pečlivější a 
flexibilnější diferenciace mezi zeměmi, které jsou k rozvíjejícím se trhům přiřazovány. V článku 
Redefining EM: Matrix offers new perspective on definition4 Power dělí EM do typologie na 
základě 2 proměnných: exportní síly (tj. zda export dané země generuje přebytek či deficit) a 
exportního charakteru (tj. zda se na exportu podílí převážně nerostné a zemědělské komodity, nebo 
průmyslové zboží). Právě toto členění podle Powera může vytvořit lepší předpoklady pro posouzení 
dalšího ekonomického vývoje těchto zemí v různých fázích globálního ekonomického cyklu. 
Ekonomický cyklus totiž zejména u rozvíjejících se ekonomik určují především 2 faktory: objem 
globální likvidity a poptávka po komoditách. Nejméně volatilní a riskantní pro investory jsou ty země, 
které mají přebytek exportu a produkují průmyslové zboží (nyní Čína, Izrael, Malajsie, Jižní Korea či 
Česká republika), zatímco nejvíce rizikoví jsou vývozci zemědělských a nerostných komodit 
s deficitem zahraničního obchodu (Brazílie, Ukrajina, Indonésie, JAR). Ekonomiky Ruska, Venezuely, 
Nigérie a států Perského zálivu mají sice podobný exportní charakter, protože ale vyváží především 
ropu, jsou méně závislé na volatilitě globální likvidity a více na surovinové poptávce. Turecko, Indie, 
Mexiko či Rumunsko zase vyváží především průmyslové produkty, více zboží a komodit však dováží, 
proto z klesající globální poptávky profitují, ale vrásky na čele jim činí pokles likvidity na světových trzích.   

Zachránit „emerging markets“ chce také další účastník debaty Alexander Kozhemiakin z investiční 
společnosti Standish. V článku Redefining EM: Asteriscs, new acronym for emerging markets5 ale 
tuto skupinu omezuje jen na státy se zvýšenými riziky pro investory. Těmito riziky jsou nižší míra bohatství, 
geopolitická hrozba, nedostatečná úvěruschopnost nebo nedemokratický politický režim. Aby daná 
země patřila do EM, musí podle Kozhemiakina splňovat alespoň jednu z těchto uvedených podmínek. 

Hlavní investiční analytik rozvíjejících se trhů společnosti Loomies, Sayles & Company Peter Marber 
se v příspěvku Redefining EM: Country clusters offer new matrix6 od dělení ekonomik na 
rozvíjející se a rozvinuté naopak úplně oprošťuje. Zdůvodňuje to výsledky své shlukové analýzy 
srovnávající 100 zemí světa v roce 2003 a 2013. V ní Marber na základě devíti socioekonomických 
kritérií (výše HDP na hlavu, velikost populace, konkurenceschopnost, rating, podíl na světovém 
burzovním trhu, hodnota měny, stav zdravotní péče, školství a politická stabilita) rozdělil většinu zemí 
do 10 skupin. Zároveň konstatoval, že země konvenčně označované za „rozvíjející se“ z regionu 
střední a východní Evropy (včetně České republiky) sdílí stejnou skupinu s rozvinutými státy jižní 
Evropy, Irskem nebo Islandem. Zato státy jako Kuvajt či Spojené arabské emiráty podle Marberových 
kritérií „spadly“ z pozic zaujímaných nyní středovýchodní Evropou k Ázerbajdžánu a Kazachstánu. 
Čína, Indie, Spojené státy, Katar a Hongkong ovšem vzhledem ke své robustní či naopak nepočetné 
populaci a silné ekonomice nepatří k žádné skupině a tvoří samostatné kategorie. Přinejmenším Čína 
by podle Marbera neměla být kvůli vysoké populaci a podílu na burzovním trhu s EM vůbec 
spojována. O užitečnosti kategorie EM označující všechny ostatní ale Marber také pochybuje.          

Návrh překračující dělení ekonomik na rozvinuté a rozvíjející přináší rovněž zakladatel konzultační 
společnosti Ecstrat John Paul Smith v Redefining EM: governance regimes are the key distinction7. 
Jádrem Smithovy analýzy je pohled na jednotlivé národní trhy očima minoritního investora a upuštění 
od fixace na hospodářský růst, který byl stěžejním kritériem pro posuzování jednotlivých ekonomik 

                                                      
4 POWER, Michael. Redefining EM: Matrix offers new perspective on definition. In: FT.com [online]. August 3, 
2015 6:55 pm [cit. 2015-10-08]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/d6695358-39f3-11e5-bbd1-
b37bc06f590c.html#axzz3nxugHHTs  
5 KOZHEMIAKIN, Alexander. Redefining EM: Asteriscs, new acronym for emerging markets. In: FT.com 
[online]. August 10, 2015 3:56 pm [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/75edc7ec-3f4e-
11e5-b98b-87c7270955cf.html#axzz3oL2kNx4L 
6 MARBER, Peter. Redefining EM: Country clusters offer new matrix. In: FT.com [online]. August 5, 2015 5:47 
pm [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/dac95562-3b7c-11e5-bbd1-
b37bc06f590c.html#axzz3oL2kNx4L 
7 SMITH, John Paul. Redefining EM: governance regimes are the key distinction. In: FT.com [online]. August 
12, 2015 8:06 pm [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/3/d8c005aa-411b-11e5-9abe-
5b335da3a90e.html#axzz3oL2kNx4L 
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před vypuknutím finanční krize v roce 2008. Více než růstová dynamika by měl být pro analýzu 
důležitější způsob vládnutí (governance) zahrnující míru právní ochrany investic a stupeň hierarchizace 
tržního prostředí. Národní hospodářství všech zemí světa proto lze rozčlenit podle šesti ideálních typů 
režimů governance na liberální, koordinovaný, síťový, hierarchický, státem řízený a autoritářský.  

Patrně nejradikálnější alternativní přístup k EM přinesl Richard Dobbs z McKinsey Global Institute. 
Svým článkem Redefining EM: cities, not countries, are key to growth8 zcela odmítá uvažování     
o ekonomikách jednotlivých částí světa v rovině států, ale prosazuje prioritní zohlednění hospodářského 
růstu v jednotlivých světových metropolích a megapolích. Právě města v zemích konvenčně 
považovaných za EM přispějí podle Dobbse v příští dekádě ke světovému hospodářskému růstu až ze 
tří čtvrtin. Světově by se do roku 2025 měla přitom zvýšit spotřeba městského obyvatelstva                  
o 20 bilionů dolarů ročně a investice o dalších 10 bilionů. Také i méně známá města v EM jako indický 
Surat, čínský Foshan nebo brazilské Porto Alegre budou v následujících letech přispívat ke globálnímu 
růstu více než Madrid, Milán či Curych. Městské aglomerace v tomto regionu budou tedy podle 
Dobbse vysoce dynamické a podezřívavý přístup ze strany investorů si už nyní rozhodně nezaslouží.        

Obhajoba dalšího užívání 

V této debatě nezazněla ale jen kritika kategorie EM a alternativní přístupy. Byť s téměř dvouměsíční 
prodlevou, byla Institutem pro mezinárodní finance (IIF) zveřejněna také obhajoba stávajícího členění 
ekonomik na rozvíjející se a rozvinuté. V rámci své pravidelné zprávy o pohybu kapitálu do EM 
(October 2015 Capital Flows of Emerging Markets) vydal IIF 1. října 2015 klasifikaci 45 zemí světa, 
kterou pro Financial Times shrnul Jonathan Wheatley v článku EM vs DM: not obsolete after all.9 
Analytici IIF zmíněnou sumu zemí běžně považovaných za rozvíjející se či rozvinuté seřadili do dvou 
žebříčků podle kritérií ze statistik mezinárodních finančních institucí. Prvý žebříček reflektoval 
makroekonomické indikátory jako růst HDP, míru inflace, objem zahraničních investic a podíl exportu 
nerostných surovin a fosilních paliv na ekonomickém výkonu země. Druhý žebříček zohlednil korelaci 
národního a globálního indexu MSCI a další indikátory jako rozvoj a otevřenost kapitálového trhu, 
sílu institucí a stav podnikatelského prostředí. Z průměrů ze zjištěných dat vyjádřených v percentilech 
pak vyplývá, že státy přiřazované k rozvinutým ekonomikám nadále dosahují lepších výsledků (tj. nad 
50 percentilů) než země považované za EM. Výjimku mezi EM tvoří pouze Polsko, Maďarsko a 
Česká republika, které dosáhly výsledku nad 50 percentilů v obou žebříčcích. Podle IIF je proto 
členění států na rozvinuté a rozvíjející se trhy nadále relevantní, byť s výhradou, že země v rámci EM 
lze rozdělit do dalších podskupin podle toho, jak jejich ekonomiky reagují na externí šoky. Kategorii 
EM by proto jak investoři, tak analytici měli brát v úvahu, neměli by ji však považovat za homogenní celek.  

Všechny příspěvky v debatě Financial Times o „emerging markets“ vesměs poukázaly na slabá místa 
tohoto termínu a upozornily na rizika plynoucí z jeho nepromyšleného užívání. Také všichni účastníci 
diskuse se shodli na nutnosti diferencovat mezi zeměmi přiřazovanými k EM, třebaže trend jejich 
konvergence s rozvinutými trhy pokračuje. Jejich argumenty se tak mohou stát do budoucna cenným 
korektivem pro uvažování o světové ekonomice. Pro českého čtenáře je navíc zajímavé v debatě o EM 
sledovat postavení České republiky, která se ve srovnání s ostatními státy z této kategorie více přibližuje 
zemím považovaným za rozvinuté, případně v rámci EM představuje jistou výjimku z pravidla.   

 

                                                      
8 DOBBS, Richard. Redefining EM: cities, not countries, are key to growth. In: FT.com [online]. August 6, 2015 
3:58 pm [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/3/d90ff08c-3c3f-11e5-8613-
07d16aad2152.html#axzz3oL2kNx4L 
9 WHEATLEY, Jonathan. EM vs DM: not obsolete after all. In: FT.com [online]. October 2, 2015 8:32 pm [cit. 
2015-10-12]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/3/4f292edc-6909-11e5-97d0-
1456a776a4f5.html#axzz3oL2kNx4L 
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Ekonomické aspekty tzv. imigrační krize v Evropské unii 

Ing. Bc. Daniel Kný 
Oddělení 3004, Informační podpora a knihovna 

 

Tzv. imigrační či uprchlická krize1 v posledních měsících naplňuje mediální prostor, hýbe veřejným 
míněním a předurčuje agendu jednání politických lídrů v EU. V příslušné debatě jsou zahrnuty 
aspekty morální, politické, kulturní, sociální, ekonomické i další. Cílem tohoto příspěvku je shrnout a 
analyzovat argumenty ekonomů a ekonomických komentátorů. V této souvislosti se především nabízí 
otázka, zda lze příliv imigrantů či uprchlíků hodnotit jako pozitivní či negativní faktor vývoje 
ekonomik členských států EU. 

Hlavní proud teoretických ekonomů je tradičně imigraci spíše nakloněn. Dokládá to i následující 
úryvek z monografie Richarda Baldwina a Charlese Wyplosze Ekonomie evropské integrace2: 
„Nabízejí se dva klíčové závěry: (1) imigrace pravděpodobně zvyšuje zaměstnanost a národní produkt 
a (2) imigrace pravděpodobně neovlivňuje nezaměstnanost v obou směrech.“ Tyto závěry autoři 
opírají o empirická data a především o podrobnější teoretické zdůvodnění. Zatímco příliv 
nekvalifikované pracovní síly snižuje mzdovou sazbu domácích nekvalifikovaných pracovníků, 
zároveň zvyšuje odměny domácího kapitálu a kvalifikovaných pracovníků a čistý efekt je pro domácí 
ekonomiku pozitivní. Taktéž příliv kvalifikovaných pracovníků vede ke kladnému celkovému efektu 
pro ekonomiku prostřednictvím vyšší produktivity domácích nekvalifikovaných pracovníků. Do jaké 
míry ekonomika z přistěhovalectví profituje, závisí na tzv. komplementaritě mezi domácími 
pracovníky a imigranty. Pokud však komplementarita není stoprocentní, vždy bude mít imigrace své 
vítěze a poražené. Poraženými se často stávají domácí nekvalifikovaní pracovníci, jimž v důsledku 
přílivu imigrantů může klesnout mzdová sazba. V praxi se však jednotlivé členské státy snaží 
implementovat takové politiky, které v maximální míře vedou k přijímání přistěhovalců, jež jsou 
svými dovednostmi komplementární k dovednostem domácí pracovní síly. Co se týče zaměstnanosti, 
ta se s přílivem imigrantů zvyšuje, ačkoliv může dojít k malému poklesu zaměstnanosti u domácích 
pracovníků (při klesajících mzdových sazbách). Nezaměstnanost by příchod přistěhovalců ovlivnil pouze 
v případě, že by došlo ke změně domácí struktury trhu práce. I téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti 
úzce souvisí s problematikou komplementarity domácích a nově příchozích pracovníků.  

Nejen na výše zmíněné teoretické perspektivě staví, byť někdy kriticky, ekonomové a ekonomičtí 
komentátoři zabývající se jak uprchlickou krizí, tak obecně ekonomickými důsledky imigrace pro EU. 
Přiblížíme-li se poněkud k praktické rovině celé problematiky, narážíme velice často na debatu o tom, 
zda mohou být přistěhovalci řešením evropského demografického poklesu a stárnutí obyvatelstva. 
Martin Wolf se ve svém článku The benefits of migration are questionable3 odvolává na zprávu 
OSN, podle níž by do Evropy muselo přijít mezi lety 1995 – 2050 154 miliónů imigrantů, aby se index 
závislosti starých osob (podíl osob starších 65 let na 100 lidí v produktivním věku) udržel pod 33 %. 
To by podle něj znamenalo výrazný nárůst počtu imigrantů oproti dosavadním trendům. Wolf tvrdí, že 
názory Evropanů na tak masivní příliv přistěhovalců se mohou legitimně lišit. Poukazuje přitom na 
možnost zásadní proměny kulturních hodnot evropských zemí, na zvýšené investiční potřeby do 
infrastruktury a bydlení a na riziko přelidnění.4 Odlišnou perspektivou na dané téma nahlíží ve svém 
                                                      
1 Pro účely analýzy ekonomických aspektů současné krize není nutné rozlišovat pojmy „uprchlík“ a 
„přistěhovalec“, popř. „imigrant“. Toto rozlišení se zdá být relevantní spíše při analýze aspektů morálních, 
politických a právních. 
2 BALDWIN, Richard E; WYPLOSZ, Charles. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 
246-254. ISBN 978-80-247-4568-8. 
3 WOLF, Martin. The benefits of migration are questionable. In: FT.com [online]. September 29, 2015, 7:18 pm 
[cit. 2015-10-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/509c8f5a-65c3-11e5-a28b-
50226830d644.html#axzz3p7MXCdab. 
4 Poměrně skeptický postoj k imigraci jako k řešení populační krize zaujímají také CEOBANU, Alin M; 
KOROPECKYJ-COX, Tanya. Should international migration be encouraged to offset population aging? A 
cross-country analysis of public attitudes in Europe. Population Research and Policy Review. 2013, 32(2), 261-
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článku Germany risks wasting the benefits offered by refugees5 Wolfgang Münchau, který na základě 
dat Německého statistického úřadu uvádí, že současná míra přistěhovalectví by zcela vyřešila 
německý problém se zhoršující se hodnotou indexu závislosti starých osob do té doby, dokud by 
v dostatečně velkém počtu imigranti do Německa stále přicházeli. Vyznění komentářů Martina Wolfa 
a Wolfganga Münchaua je sice různé, avšak názory těchto autorů se nenacházejí ve fundamentálním 
rozporu. Spíš jde o debatu o velikosti a udržitelnosti přistěhovalecké vlny, která by přispěla k řešení 
klesajícího podílu produktivní populace v řadě evropských zemí. I Wolfgang Münchau identifikuje 
jisté ekonomické nástrahy masivního přílivu uprchlíků do Německa. Zajímavý je především jeho 
poukaz na propojení uprchlické krize s krizí eurozóny. Münchau ve výše zmíněném článku uvádí, že 
rozdíly v jednotkových nákladech práce mezi zeměmi eurozóny v posledních deseti letech byly jedním 
z důvodů následné krize eurozóny. V nedávné době se reálné mzdy v Německu začaly zvyšovat, což 
bylo možné hodnotit jako dobrou zprávu pro eurozónu. Větší příliv uprchlíků do Německa než do 
ostatních zemí eurozóny však opět vytváří nerovnováhu uvnitř měnové unie. Více než jinde by totiž 
opět v Německu mohl vzniknout tlak na pokles mezd, čímž by se zvyšovala německá relativní 
konkurenceschopnost. Tento problém by podle Münchaua vyřešil systém kvót, podle kterého by 
uprchlíci mohli být rozděleni mezi různé země eurozóny.6 V takovém případě by přiliv uprchlíků měl 
kladný hospodářský vliv v krátkém i dlouhém období.  

Další debata, která se vede v souvislosti s uprchlickou krizí, se týká vlivu imigrantů na rozpočty 
členských států EU. Martin Wolf7 s odvoláním na OECD uvádí, že fiskální efekt všech imigračních 
vln do členských států EU za posledních padesát let se v průměru blíží nule. Naopak Martin Sandbu ve 
svém komentáři Free lunch: immigration innumeracy8 zdůrazňuje poznatky výzkumníků 
z londýnské UCL, podle nichž na každého přistěhovalého ze střední a východní Evropy připadá od 
roku 2000 čistý přebytek 10 000 liber, zatímco každý Brit v průměru vládu stál 15 000 liber. Co se 
týče současné uprchlické krize, panuje shoda na existenci jistých krátkodobých nákladů (a 
rozpočtových výdajů) mj. na ubytování a stravování uprchlíků.9 Wolfgang Münchau ve svém 
komentáři Five concurrent crises push Europe into the realm of chaos10 upozorňuje na to, že 
uprchlická krize spolu s nepříznivým vývojem na rozvíjejících se trzích transformuje německý 
rozpočtový přebytek na malý deficit, a kriticky poznamenává, že se Němci rozhodli utratit svůj 
rozpočtový přebytek na uprchlíky, nikoliv na Řecko. Naproti tomu Ferdinando Giugliano, ekonomický 
korespondent Financial Times, ve svém textu A short-term burden, refugees may yet boost sagging 

                                                                                                                                                                      
284. ISSN 0167-5923. Ačkoliv Martin Wolf implicitně považuje přijímání hodnot a norem přistěhovalců za 
riziko, Eddy S Ng a Isabel Metz uvádějí, že multikulturalismus přispěl v Kanadě a Austrálii ke zvýšení národní 
konkurenceschopnosti, viz NG, Eddy S; METZ, Isabel. Multiculturalism as a Strategy for National 
Competitiveness: The Case for Canada and Australia. Journal of Business Ethics. 2015, 128(2), 253-266. ISSN 
0167-4544.   
5 MÜNCHAU, Wolfgang. Germany risks wasting the benefits offered by refugees. In: FT.com [online]. October 
11, 2015, 5:28 pm [cit. 2015-10-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c34329de-6e87-11e5-aca9-
d87542bf8673.html#axzz3p7MXCdab. 
6 Systém kvót navržený Evropskou komisí také podporují MORAGA, Jésus Fernández-Huertas; RAPOPORT, 
Hillel. Tradable refugee-admission quotas, matching and the new European agenda for migration. DICE Report. 
2015, 13(2), 50-56. ISSN 1612-0663.   
7 Viz poznámku 3. 
8 SANDBU, Martin. Free lunch: immigration innumeracy. In: FT.com [online]. October 9, 2015, 12:34 pm [cit. 
2015-10-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/3/c5a0c81e-6dbd-11e5-8171-
ba1968cf791a.html#axzz3p7MXCdab. 
9 Jedná se pochopitelně i o další náklady, které souvisí s přesuny imigrantů i s ochranou vnějších hranic EU. Ke 
sdílení finančních nákladů ochrany vnějších hranic EU mezi členskými státy viz HAAKE, Claus-Jochen; 
KRIEGER, Tim; MINTER, Steffen. On the institutional design of burden sharing when financing external 
border enforcement in the EU. International Economics and Economic Policy. 2013, 10(4), 583-612. ISSN 
1612-4804.  
10 MÜNCHAU, Wolfgang. Five concurrent crises push Europe into the realm of chaos. In: FT.com [online]. 
September 27, 2015, 1:39 pm [cit. 2015-10-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/279f36fc-6370-
11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3p7MXCdab. 
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EU economy,11 prezentuje údaje, podle nichž se náklady na řešení uprchlické krize v Německu (6 – 10 mld. 
euro v roce 2015) zdají mít poměrně mírný efekt na veřejné finance. 

Ve vazbě na uprchlickou krizi taktéž nepanuje shoda o jejím vlivu na výši mezd domácích pracovníků 
a na jejich nezaměstnanost. Wolfgang Münchau12 uvádí, že i přes existenci relativně vysoké minimální 
mzdy v Německu se pokles mezd napříč mzdovým spektrem nakonec (v dlouhém období) prosadí. 
Martin Sandbu ve výše zmíněném komentáři však tvrdí, že příliv přistěhovalců do Velké Británie má 
malý vliv dokonce i na mzdy nekvalifikovaných pracovníků. Stejně tak nevede k růstu nezaměstnanosti 
mezi domácími pracovníky, protože imigrace zvyšuje nejen nabídku práce, ale i poptávku po práci. 
Podobně argumentuje i Ferdinando Giugliano,13 když prezentuje výsledky výzkumu, podle nichž příliv 
azylantů na dánský trh práce v letech 1991 až 2008 motivoval málo kvalifikované domácí pracovníky 
k přesunu do lepších a lépe placených pracovních pozic.14 Jak již bylo uvedeno výše, je pro tuto 
debatu vždy klíčové kritérium komplementarity mezi domácími a přistěhovalými pracovníky.     

Představitelé řady mezinárodních organizací (mj. prezident Světové banky Jim Yong Kim, hlavní 
ekonom MMF Maurice Obstfeld, či prezident Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj Kanayo 
Nwanze)15 vyjadřují své přesvědčení, že z dlouhodobého hlediska je přistěhovalectví pro Evropu 
ekonomicky výhodné. Často však zaznívá argument, že výhody lze realizovat jen na základě vhodné 
integrace přistěhovalců. Té lze dosáhnout jedině přijetím adekvátních politik ze strany dotčených států 
zahrnujících zřizování jazykových kurzů a dalších mechanismů, jež by přistěhovalce vybavily 
patřičnými dovednostmi.16  

V odborných ekonomických časopisech můžeme nalézt celou řadu dalších aktuálních studií, které se 
věnují ekonomickým aspektům přistěhovalectví do EU. Stephan Brunow a Hanna Brenzel ve svém 
článku The effect of a culturally diverse labour supply on regional income in the EU17 dokládají na 
základě statistické analýzy, že regiony, které jsou více zasaženy přistěhovalectvím a jsou kulturně 
rozmanitější, vykazují vyšší HDP na obyvatele. Kulturní diverzita tedy podporuje hospodářský růst 
v dotčených zemích. Vztahem mezi velikostí výdajů na dávky v nezaměstnanosti a imigračními toky 
se zabývá studie Unemployment benefits and immigration: evidence from the EU.18 Kolektiv autorů 
zde uvádí, že nelze jednoznačně (statisticky významně) prokázat, zda přistěhovalce ze třetích zemí 
přitahují dávky v nezaměstnanosti. 

V ideálním světě ekonomické teorie by bylo možné považovat příliv imigrantů za pozitivní faktor 
vývoje ekonomik členských států EU, avšak mnohem zásadnější jsou jiné otázky a odpovědi – koho, 
v jaké věkové struktuře a s jakou kvalifikací přijímat?  V jakém počtu? Jakým způsobem mu zajistit 
uplatnění na evropských trzích práce? Jakým způsobem pozměnit jednotlivé politiky, aby jeho 

                                                      
11 GIUGLIANO, Ferdinando. A short-term burden, refugees may yet boost sagging EU economy. In: FT.com 
[online]. September 24, 2015, 2:01 pm [cit. 2015-10-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6d9a2214-
5df0-11e5-a28b-50226830d644.html#axzz3p7MXCdab. 
12 Viz poznámku 5. 
13 Viz poznámku 11. 
14 Podobné závěry přináší i analýza 11 zemí EU mezi lety 1995-2001. Viz CATTANEO, Cristina; FIORIO, 
Carlo V; PERI, Giovanni. Immigration and careers of European workers: effects and the role of policies. IZA 
Journal of European Labor Studies. 2013, 2(1), 24-25. 
15 Pro vyjádření Jim Yong Kima a Maurice Obstfelda viz DONNAN, Shawn. Wealthy countries urged to 
embrace migration. In: FT.com [online]. October 7, 2015, 8:18 pm [cit. 2015-10-20]. Dostupné z: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0f2e177e-6d01-11e5-aca9-d87542bf8673.html#axzz3p7MXCdab. Pro 
podrobnější popis vyjádření Kanayo Nwanze viz SEGRETI, Giulia. UN defends role of migrant workers in 
Europe. In: FT.com [online]. June 15, 2015, 8:33 am [cit. 2015-10-20]. Dostupné z: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/97570cf8-1272-11e5-bcc2-00144feabdc0.html#axzz3p7MXCdab.  
16 Bariéry, jimž přistěhovalci čelí při integraci na trzích práce členských států EU, také analyzují KAHANEC, 
Martin; KIM, Anna Myung-Hee; ZIMMERMANN, Klaus F. Pitfalls of immigrant inclusion into the European 
welfare state. International Journal of Manpower. 2013. 34(1), 39-55. ISSN 0143-7720.    
17 BRUNOW, Stephan; BRENZEL, Hanna. The effect of a culturally diverse labour supply on regional income 
in the EU. Empirica. 2012, 39(4), 482-483. ISSN 0340-8744. 
18 GIULIETTI, Corrado; GUZI, Martin; KAHANEC, Martin; ZIMMERMANN, Klaus F. Unemployment 
benefits and immigration: evidence from the EU. International Journal of Manpower. 2013. 34(1), 24-38. ISSN 
0143-7720. 
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integrace proběhla co nejplynuleji? Těmito a dalšími specifickými otázkami se zabývají ekonomové a 
ekonomičtí komentátoři. Nabízená odborná řešení musí být také politicky průchodná, musí 
respektovat odlišnou sociální strukturu v jednotlivých členských zemích, odlišné hodnotové orientace 
jejich obyvatel i různorodý demografický vývoj. 
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Jan Hildebrand, Donata Riedel 
Briefkasten ade : mit einem Plan gegen Briefkastenfirmen will die Staatengemeinschaft mehr 
Steuern einnehmen. Doch es gibt Bedenken. 
Sbohem schránky : plánem proti schránkovým firmám chtějí státy vybrat více daní. Nicméně 
existují pochybnosti 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 191 (5.10.2015), S. 6-7 
Pozice spolkového ministerstva financí a některých vládních poslanců se před summitem G20 v Limě 
rozcházejí. Ze summitu má vzejít dohoda o implementaci 4 z patnácti pravidel proti daňovým únikům 
a přesunům zisků (BEPS) z dílny OECD (dohoda bude obsahovat country-by-country reporting, 
omezení schránkových firem a tax rulings, zákaz zneužívání dohod o zamezení dvojího zdanění, 
rozhodčí řízení ve sporných otázkách). Někteří zástupci vládní CDU v Bundestagu však pochybují      
o účinnosti přijímaných opatření, pokud jejich ratifikace bude zablokována americkým Kongresem. 
Rovněž se obávají o zachování konkurenceschopnosti Německa, bude-li existence schránkových 
společností omezena jen na sektor vědy a výzkumu. -- K plánované implementaci opatření z programu 
BEPS viz také článek na týchž stranách; k tématu viz také WirtschaftsWoche, sv. 2015, č. 41, s. 28. 
 
Holger Alich, Volker Votsmeier 
Die verpasste Chance : Seit Jahresanfang machen deutsche Ermittler Jagd auf Schweizer 
Banken - und reiche Beute 
Promarněná šance : od začátku roku pořádají němečtí vyšetřovatelé hon na švýcarské banky - a 
bohatou kořist 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 177 (15.9.2015), S. 32 
V roce 2014 využilo možnost osvobozujícího sebeudání 40 tisíc Němců, kteří se dopustili daňových 
úniků pomocí svých zahraničních kont. Nejoblíbenějším cílem daňových úniků zůstává Švýcarsko, a 
proto se sem soustřeďuje pozornost německých úřadů. Článek popisuje dosavadní strategii 
vyšetřovatelů fungující na principu dvojího sebeudání, kdy prostřednictvím dotčené banky měla být 
jak klientům, tak jejich bankovním poradcům dána možnost vyhotovit simultánní sebeudání. Protože 
však svaz švýcarských bank (Bankiervereinigung) na tuto nabídku nereflektoval, upouštějí státní zástupci 
od trestního stíhání pracovníků bank zapletených v daňových únicích až po zaplacení značné pokuty. -- 
Na téže straně rozhovor s advokátem a bývalým vyšetřovatelem daňových úniků Dieterem Bohnertem. 
 
Roland Ismer, Manuel Haussner 
Emissions trading and tax treaties 
Obchodování s emisemi a daňové smlouvy 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 8, p. 430-436 
Autoři se ve svém článku věnují problematice obchodování s emisemi ve vazbě na mezinárodní 
daňové smlouvy. Problémy a otázky, které v této oblasti vyvstávají, mohou podle nich být řešeny 
vyjasněním a doplněním komentářů jak k Modelové smlouvě OECD, tak k Modelové smlouvě OSN. 
Zvláště Modelová smlouva OECD však podle autorů v této oblasti funguje uspokojivě a nabízí 
jednotlivým státům řešení v oblasti zdanění obchodování s emisemi. 
 
EU hypocrites! : tax blacklists 
Pokrytci v EU : černé daňové listiny 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8952, p. 56-57 
Evropská unie v červnu 2015 zveřejnila seznam "nespolupracujících" daňových jurisdikcí. V článku se 
rozebírají nedostatky podobných černých listin a kritické ohlasy daňových rájů. 
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Filip Majdowski, Weronika Missala 
New Polish controlled foreign company rules 
Nová polská pravidla pro ovládané zahraniční společnosti 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 8, p. 475-483 
Autoři analyzují polská pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (CFC, či OZS), jež vstoupila      
v platnost 1. 1. 2015. Detailně popisují tuto legislativu, porovnávají ji s obdobnými pravidly v jiných 
zemích a stručně ji zasazují do kontextu práva EU, mezinárodních daňových smluv a iniciativy BEPS 
OECD. Závěrem poukazují na skutečnost, že v některých ohledech jsou polské předpisy pro OZS dosti 
striktní a v jiných zase poměrně benevolentní. Zdůrazňují také řadu nákladů pro polské akcionáře.      
V závěrečném hodnocení účinnosti pravidel OZS při eliminaci daňových úniků odkazují teprve na 
jejich budoucí praktické uplatnění. -- Viz také "New CFC regime: yet another tax measure 
implemented to tighten the Polish tax system" (European taxation, sv. 55, č. 8, s. 395-398). 
 
Patently problematic : taxing multinationals 
Očividně problémové : zdanění nadnárodních podniků 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8953, p. 51-52 
Článek se zaměřuje na otázku, zda projekt týkající se eroze daňové základny a přesouvání zisku 
(BEPS), zpracovávaný v rámci OECD, vnese do pravidel firemního zdanění jednoznačnost nebo 
zmatek. Podle zastánců BEPS budou nadnárodním podnikům stanovena konzistentní globální daňová 
pravidla, která jim zabrání využívat mezery v národních daňových zákonech. Podle skeptiků způsobí 
nový režim jen chaos, když státy uplatní nové směrnice nestejnou měrou, nebo když dojdou k závěru, 
že jsou příliš měkké, a přijmou jednostranná opatření proti odlivu zisků do zahraničí. V rámci 
projednávání BEPS byla zvláštní pozornost věnována značným nehmotným aktivům, které nadnárodní 
podniky dnes vlastní: značkám, tiskovým právům, patentům aj. 
 
Monika Hermannová 
Sektorová daň 
Daně a finance, Sv. 2015, č. 2, s. 14-19 
Zhodnocení dopadů případného zavedení sektorové daně v České republice z hlediska elasticity 
poptávky v jednotlivých odvětvích (bankovnictví, energetika, telekomunikace). Autorka označuje 
míru poptávky v těchto oblastech za spíše méně elastickou, proto by sektorová daň postihla spíše 
konečného spotřebitele v nárůstu ceny. Současně ale připomíná, že samotní plátci daně jsou svým 
druhem podnikáním vázáni na území státu, proto se nelze obávat jejich odchodu z českého trhu a 
neefektivnosti daně pro státní rozpočet. Spíše než ekonomickou je proto sektorová daň záležitostí 
politickou. - Pozn. 
 
Steef Huibregtse, Louan Verdoner, Igne Valutyte, René Offermanns 
Status of implementation of the Authorized OECD Approach into domestic tax law and tax 
treaties - Part 1 
Stav implementace Autorizovaného přístupu OECD do domácího daňového práva a do 
daňových smluv - Část 1 
European taxation, Vol. 55, (2015) no. 8, p. 363-373 
Autoři ve svém článku zkoumají alokaci zisků a ztrát mezi ústředím a pobočkami (resp. stálými 
provozovnami) v rámci nadnárodních společností. Vycházejí přitom z teoretické perspektivy rozlišení 
mezi ústředím a pobočkou, rozebírají základní koncepty odvozené z mezinárodního smluvního práva 
veřejného, porovnávají koncept "klíčových podnikatelských riziko-podstupujících funkcí" ("Key 
entrepreneurial risk-taking functions"), či také "KERT funkcí" a "funkcí významných lidí" 
("Significant people functions"), či také "SPF". Hlavní důraz je kladen na daňovou problematiku a 
způsob implementace "Autorizovaného přístupu OECD" (AOA) do domácího daňového práva a do 
daňových smluv. -- Druhá část tohoto článku vyjde v European taxation, sv. 55, č. 9. 
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Anja Stehle 
Steuerbescheid per E-Mail : ein neues Gesetz macht die Finanzverwaltung fit für den Einsatz 
elektronischer Medien 
Daňový výměr e-mailem : nový zákon uschopní finanční správu k nasazení elektronických médií 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 177 (15.9.2015), S. 15 
Spolková vláda poslala do připomínkového řízení návrh zákona o elektronizaci německé daňové 
správy. Daňová přiznání by měla být do roku 2022 zpracovávána a kontrolována již pouze 
elektronicky. Také plátcům daně by všechny daňové výměry a formuláře měly být zasílány e-mailem. 
Daňoví poplatníci by rovněž přikládali k daňovému přiznání doklady o svých příjmech až po výzvě 
finančních úřadů. Svaz daňových poplatníků plán podporuje, varuje však před technickými úskalími 
při jeho realizaci a v této souvislosti připomíná červencové selhání softwaru ELStAM, který 30 000 
daňových poplatníků chybně přeřadil do vyšší daňové třídy. Svaz také upozorňuje na zvýšení nákladů 
pro podnikatele, kteří budou muset pomocí speciálního softwaru zálohovat data o zdanění příjmů 
svých zaměstnanců. -- K plánům na automatizaci kontrol daňových přiznání podrobněji 
WirtschaftsWoche, roč. 2015, č. 39, s. 16-22. 
 
Loes Brilman 
The effect of taxation on business mobility in the European Union : the case of the Netherlands 
Vliv zdanění na podnikovou mobilitu v Evropské unii : případ Nizozemska 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 8, p. 442-449 
Článek se věnuje vlivu nizozemského zdanění při odchodu ("exit taxation") na imigraci a emigraci 
podniků, přesun aktiv s využitím stálých provozoven a alternativní druhy migrace podniků. Hodnocen 
je také soulad tohoto typu zdanění s právem EU. Autor dochází k závěru, že nizozemský systém 
zdanění při odchodu je problematický jak vzhledem ke standardu daňové neutrality při dovozu 
kapitálu (tzv. CIN), tak vzhledem ke svobodě volného pohybu kapitálu a k platnému právu EU. 
Navrhuje přitom dvě alternativní řešení konfliktního vztahu mezi daňovou suverenitou národního státu 
a mobilitou soukromého sektoru. -- V daném čísle časopisu lze nalézt také analýzu nizozemského 
systému zdanění bydlení ("Housing taxation: the special case of Netherlands", s. 463-474). 
 
Pascal Janssens, David Ledure, Bertrand Vandepitte, Jelle Loos 
The end of intra-group financing ... or not just yet? - Part 2 
Konec vnitroskupinového financování ... nebo zatím ještě ne? - Část 2 
European taxation, Vol. 55, (2015) no. 8, p. 343-351 
Autoři se zabývají dopadem akčního plánu OECD BEPS (eroze daňového základu a přesouvání zisku) 
na vnitroskupinové financování nadnárodních firem. Příslušná opatření jsou kriticky hodnocena, přičemž 
autoři zkoumají rozsah vedlejších škod těchto opatření na financování skupiny či na podnikové 
financování obecně. V tomto článku na problematiku nahlížejí z pozice věřitelů. V tomto kontextu se 
různá opatření iniciativy BEPS snaží reagovat na obavy daňových úřadů týkající se jistých typů 
společností financujících skupinu, které neplatí buď žádné, nebo velmi nízké daně v zahraničí. Kromě 
spíše mechanických pravidel, jako jsou opatření o ovládaných zahraničních společnostech (OZS, či 
CFC), jsou nově navrhovány požadavky na dokumentaci, oznamovací povinnost a závazné procedury 
na výměnu informací. Autoři přicházejí se závěrem, že vedlejší škody opatření iniciativy BEPS (ve 
vztahu k vnitroskupinovému financování) jsou těžko odhadnutelné a jejich rozsah se ukáže až na 
základě praxe. 
 
Axel Schrinner 
Viele Steuerbescheide von Erben sind falsch : dem Fiskus entgehen hohe Einnahmen 
Mnoho daňových výměrů u dědictví je chybných : státní pokladna přichází o značné příjmy 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 167 (1.9.2015), S. 9 
Podle zjištění zemského kontrolního úřadu Severního Porýní - Vestfálska je téměř polovina tamějších 
výměrů daně dědické chybná. Stát tak u 555 z 1209 kontrolovaných výměrů přišel o 14,7 milionů eur. 
Spolkové odbory pracovníků finančních úřadů očekávají obdobné výsledky i v ostatních spolkových 
zemích a požadují více personálu. Vysokou chybovost práce finančních úřadů při správě daně dědické 
a darovací také nepřímo potvrzuje i spolkové ministerstvo financí, které odhaduje roční výpadek 
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příjmů z daně darovací při převádění firemních majetků na 8,8 miliard eur. -- K tématu také článek     
v Handelsblatt, roč. 2015, č. 181 (21.9.2015), s. 6-7. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

Daně a právo v praxi : měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí  
Sv. 20, (2015) č. 9  
Změny u nemovitých věcí (týkající se jejich zdanění a osvobození od daně) od 1. 1. 2015 a od 1. 1. 2016 - 
novela zákona o DPH (s. 2-6); Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti, vč. příkladů (s. 7-14); Daňová 
problematika záloh na výplatu podílu na zisku (s. 15-16); Automatická výměna informací o finančních 
účtech v evropském a světovém měřítku (s. 17-20); K některým faktorům ovlivňujícím výběr daní a 
jejich správu - 2. část - vliv organizační struktury a nastavení procesů uvnitř finanční správy (s. 21-26); 
Devátá dohoda o výměně daňových informací - tentokrát s Bahamským společenstvím (s. 27-28).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
Sv. 16, (2015) č. 8  
Doklady v zákoně o DPH - jaké jsou náležitosti daňového dokladu a zjednodušeného daňového 
dokladu? (s. 18-22); DPH u internetového obchodu (s. 23-27); Opravy při chybném účtování osobních 
nákladů v minulých obdobích (s. 29-31); Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za "státní pojištěnce"- 
změna pro zaměstnavatele, uplatnění odpočtu (s. 68-69).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 17  
Nárok na odpočet daně u neziskových subjektů, vč. příkladů (s. 2-7); Podnikání v rámci tiché 
společnosti a daň z příjmů, vč. příkladů (s. 8-14); Určování povinnosti k dani silniční v modelových 
příkladech (s. 15-22); Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 (2.) - zaměřeno na kontrolní řádky na daňovém 
přiznání k DPH a způsob a lhůtu pro jeho podání (s. 23-24); Promíjení daně a příslušenství daně podle 
daňového řádu v roce 2015 - vzory (3.) - rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí úroku z prodlení, 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí úroku z posečkané částky a rozhodnutí o prominutí úroku   
z prodlení (s. 25-32); K nové smlouvě s Kolumbií - o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu 
(s. 33-34).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 19  
DPH u internetových obchodů (s. 2-7); Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě (s. 22); Novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 
1.10.2015 (s. 32-34).  

Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, (2015) č. 19  
Nemovité věci v daňových předpisech po 1. 1. 2016 (s. 1-5); Změny ve zdaňování ostatních příjmů     
v roce 2015 - 1. část, vč. příkladů (s. 5-8); Dotaz: Odpisy hmotného majetku při přechodu na 
hospodářský rok (s. 8).  

Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, (2015) č. 20  
Daňová kontrola transferových cen (s.1-2); Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015 - 
nejdůležitější změny (s. 2).  

Daňový expert : odborný daňový časopis  
Sv. 2015, (2015) č. 4  
Patří odkladný účinek žaloby do daní? (s. 2-12); Svěřenské fondy (s. 13-17). 

  



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

16 

Finanční, daňový a účetní bulletin  
Sv. 23, (2015) č. 3  
Pokyn GFŘ D-22 - fyzické osoby, právnické osoby - dokončení z č. 2/2015 (s. 12-24); Připravované 
změny zdanění příjmů fyzických osob (s. 25-29); Nezdanitelné částky z titulu bytové potřeby počínaje 
rokem 2015 (s. 30-40); Změny zdanění hazardu (s. 41-46).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru  
Sv. 13, (2015) č. 9  
Vybraná judikatura NSS v oblasti DPH se zaměřením na neziskové organizace (s. 3-9); Úspora na 
dani z příjmů dle § 20 ZDP (platného k 1. 7. 2015) (s. 24-27). 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
John Creedy, Nicolas Hérault 
Decomposing inequality changes : allowing for leisure in the evaluation of tax and transfer 
policy effects 
Dekompozice změn v nerovnosti : uvažování volného času při hodnocení efektů daňové a 
transferové politiky 
Fiscal studies, Vol. 36, (2015) no. 2, p. 157-180 
Autoři se věnují vlivu změn daňové a transferové politiky na nerovnost. Jejich cílem je nalezení 
komponent, z nichž se tento vliv skládá. Identifikují přitom tři komponenty, a to samotné změny 
daňové politiky, reakce nabídky práce na tyto změny a další změny v populaci. Nerovnost je 
definována třemi různými způsoby: jako funkce disponibilního příjmu, jako vážený geometrický 
průměr disponibilního příjmu a volného času a jako užitek vyjádřený peněžní metrikou ("money 
metric utility"). Empirická data byla získána z Austrálie v letech 2001 až 2006. Autoři doporučují, aby 
političtí aktéři brali v úvahu efekty nabídky práce při hodnocení dopadů reforem daňové a transferové 
politiky na nerovnost. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
Joseph Stiglitz, [rozhovor vedl] Torsten Riecke 
"Für eine Zinswende gibt es keinen Grund" : der Wirtschaftsnobelpreisträger ärgert sich über 
die US-Notenbank und Wolfgang Schäuble - und hofft auf einen Beraterjob 
"Není důvod pro obrat v úrokové politice" : nositel Nobelovy ceny za ekonomii se zlobí na 
centrální banku USA a Wolfganga Schäubleho - a doufá v místo poradce 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 178 (16.9.2015), S. 8-9 
Podle Josepha Stiglitze není krize eurozóny ještě zcela zažehnána, neboť věřiteli vynucené dodržování 
primárního přebytku hospodářskou recesi v Řecku jen prodlouží. Rovněž volání mnohých ekonomů 
po zvýšení úrokových sazeb Stiglitz nesdílí: pro stabilitu na finančních trzích není důležitá výše úroků 
jako spíše regulační opatření centrálních bank, jimiž by se současný velký objem likvidity dostal do 
reálné ekonomiky. Stiglitz ovšem na druhé straně varuje před snahou o totální kontrolu finančních trhů 
ze strany státu, kterou identifikuje jako jeden ze zdrojů současných potíží čínského hospodářství. Své 
představy Stiglitz shrnul ve své knize "Rewriting the Rules of the American Economy", jejíž teze 
převzali demokratičtí kandidáti na prezidenta USA Hillary Clintonová a Bernie Sanders. -- K problematice 
nízkých úrokových sazeb viz také rozhovor s nositelem Nobelovy ceny Robertem Shillerem              
ve WirtschaftsWoche, roč. 2015, č. 38, s. 98-99. 
 
By Robin Wigglesworth 
Can they really be tamed? 
Dají se opravdu zkrotit? 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38973 (1.10.2015), p. 9 
Německý ekonom Horst Siebert se ve své publikaci Efekt kobry zaměřil na případy, kdy snaha            
o řešení daný problém jen zhoršuje. K takové situaci zřejmě dochází na finančních trzích. Po ztrátách 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

17 

způsobených finanční krizí začali investoři vyhledávat novátorské a složité cesty, které by učinily trhy 
bezpečnějšími. Řada z nich stále více využívá počítačové "systematické" investiční strategie, jež by 
měly maximalizovat výnosy a zmírňovat rizika, a to za jakýchkoliv podmínek na trhu. Nedávné 
turbulence na akciových trzích však vyvolaly nové obavy, že tyto automatizované strategie založené 
na algoritmech spíš problémy násobí, než aby před nimi chránily investory. 
 
Elisabeth Atzler, Yasmin Osman 
Der Datenhunger der Bundesbank 
Bundesbanka hladoví po datech 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 173 (9.9.2015), S. 28-29 
Úsilí evropských centrálních bank v tichosti sbírat data o klientech naráží na rostoucí odpor bank a politiků. 
Německá spolková banka se také pokouší o to, aby jí byly všechny bankovní úvěry hlášeny. Bankovní 
sdružení protestují. 
 
Michael Brächer, Elisabeth Atzler 
Der mühsame Weg zum Konto : eine Umfrage zeigt: viele Banken weisen Asylsuchende weiter ab. 
Obtížná cesta ke kontu : z ankety vyplývá, že mnoho bank nadále odmítá žadatele o azyl 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 181 (21.9.2015), S. 30 
Mnoho německých bank se zdráhá zřídit bankovní účet žadatelům o azyl. Svou praxi zdůvodňují 
především předpisy k eliminaci praní peněz a ustanovením zákona na ochranu spotřebitele, kdy 
žadatel o konto musí mít možnost porozumět obchodním podmínkám vyplývajícím z uzavřené 
smlouvy. Spolkový úřad pro dozor nad finančními službami (BaFin) některá pravidla však již stačil 
zmírnit, když bankovním domům umožnil zřizovat účty i jen na základě přechodných průkazů 
totožnosti vydaných cizineckými úřady. Tato doporučení zatím implementují především městské a 
zemské spořitelny. 
 
Bernd Graßl 
Die neue Marktmissbrauchsverordnung der EU : Neuregelung des gesamten europäischen 
Marktmissbrauchsrechts 
Nové nařízení EU o zneužívání trhu : nová úprava celkového evropského práva týkající se tržní 
manipulace 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015), Nr. 36, S. 2066-2072 
Nařízení EU č. 596/2014 o zneužívání trhu, které nabyde účinnosti 3. 7. 2016, počítá s dalekosáhlými 
změnami v regulaci kapitálových trhů. Nová úprava přinese rozšíření regulace i pro ty emitenty 
cenných papírů, jejichž finanční nástroje byly doposud obchodovány volně (Multilateral Trading 
Facilities, Organised Trading Facilities), či na ty finanční produkty, jejichž základní kurz nebo cena se 
určují přímo v místě obchodu (např. swapy nebo kontrakty CFD). Nařízení také zakáže používat 
důvěrné informace za účelem změny či zrušení příkazu ke koupi či prodeji. Nově rovněž budou mít 
vedoucí manažeři společností zákaz obchodovat s akciemi svého podniku 30 kalendářních dnů před 
oznámením o vydání výroční či prozatímní zprávy. Nařízení také výrazně zpřísňuje sankce za porušení 
pravidel. Minimální výše pokuty pro právnické osoby se zvýší z 5 na 15 milionů eur, případně na 15% 
ročního obratu a regulační úřady budou muset alespoň 5 let uvádět na svých webových stránkách 
údaje zodpovědných osob z potrestaných subjektů. K vydávání závazných směrnic technického 
charakteru bude oprávněn Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). - Pozn. 
 
Birgit Hebesberger, Stefan Kinschner 
Entwicklung der Marktanteile am österreichischen Bankenmarkt von 2004 bis 2014 
Vývoj podílů na rakouském bankovním trhu v letech 2004 až 2014 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2015, Nr. 3, S. 26-30 
Analýza podílů na rakouském bankovním trhu se zaměřením na vývoj pohledávek vůči nefinančnímu 
podnikatelskému sektoru a tuzemským domácnostem. Článek konstatuje nárůst těchto pohledávek 
mezi roky 2004 a 2014 o 31,4% na 268,3 miliard eur. Vedoucí pozici v objemu pohledávek však 
během tohoto období ztratily akciové banky ve prospěch raiffeisenek. Oba tyto sektory pak následují 
spořitelny a zemské hypoteční banky. Podobný trend vykazuje také objem vkladů, jenž za stejné 
období vzrostl o 42% na 270 miliard eur, přičemž i zde získaly prvenství raiffeisenbanky. V poměru 
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úvěrů vůči vkladům (loan-deposit-ratio), kde jsou zahrnuty i zahraniční pobočky rakouských 
bankovních domů, vykazují jen volksbanky konstantně vyšší poměr pohledávek vůči vkladům (kolem 
110%). U všech ostatních bank (stavební spořitelny, raiffeisenky, spořitelny a akciové banky) jsou 
přijaté vklady vůči poskytnutým úvěrům nejpozději od roku 2012 v mírné převaze. - Pozn. 
 
Valeriu Nalban 
Exchange rate pass-through in Central and Eastern Europe : a panel Bayesian VAR approach 
Promítání měnového kurzu do cen ve střední a východní Evropě : panelový bayesovský přístup 
hodnoty v riziku 
Finance a úvěr, Vol. 65, (2015) no. 4, p. 290-306 
Autor pomocí panelového bayesovského modelu hodnoty v riziku (panel Bayesian VAR model) 
odhaduje promítání měnového kurzu (exchange rate pass-through) jak do indexů cen výrobců, tak do 
indexů spotřebitelských cen ve čtyřech zemích střední a východní Evropy (Rumunsko, ČR, Maďarsko, 
Polsko), a to jak průměrně za celou tuto skupinu zemí, tak u každé země zvlášť. Dochází k závěru, že 
průměrné dlouhodobé promítnutí měnového kurzu (v letech 2001 - 2014) do spotřebitelských cen činí 
0,3 % na 1% změnu měnového kurzu a do cen producentů 0,5 % na 1% změnu měnového kurzu. 
Krátkodobě je reakce cen na změnu kurzu menší, či dokonce žádná. V případě ČR a Maďarska lze 
označit míru promítnutí měnového kurzu do cen za nadprůměrnou v rámci vzorku zkoumaných 
zemích. 
 
Cornelius Welp 
Flucht vor dem Kunden : Banken 
Útěk před zákazníkem : banky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 37, S. 62-66 
Banky v Německu plánují z úsporných důvodů zavřít rekordní počet ze svých 35 000 poboček. Jen 
regionální záložny a stavební spořitelny typu "Volksbank" a "Raiffeisenbank" hodlají v příštích třech 
letech zrušit na 2500 filiálek. Němečtí zákazníci se však zatím chovají spíše konzervativně: 65 procent 
majitelů kont sice užívá internetové bankovnictví, ale pouze 19 procent provádí bankovní operace 
pomocí mobilního telefonu. Článek přináší informace, jak banky hodlají přes pokles svého zastoupení 
udržet stávající úroveň služeb a získat své klienty pro užívání moderních technologií při vzájemném 
kontaktu. -- K tématu také rozhovor se členem představenstva Commerzbank Martinem Zielkem na s. 68. 
 
Tomislav Globan 
From financial integration to sudden stops? new evidence from EU transition countries 
Od finanční integrace k jejímu náhlému zastavení? nová fakta z tranzitivních zemí EU 
Finance a úvěr, Vol. 65, (2015) no. 4, p. 336-359 
Autor se věnuje vysvětlení náhlého zastavení přílivu kapitálu do středoevropských a východoevropských 
členských zemí EU v průběhu finanční krize roku 2008. Z jeho analýzy vyplývá, že dominantní roli 
sehrála zvýšená volatilita finančních komponent kapitálových toků, nikoliv reálné determinanty 
kapitálových toků. V dekádě předcházející finanční krizi totiž z různých důvodů (mj. vyšší finanční 
integrace těchto zemí s jádrem EU) došlo ke zvýšení vlivu finančních komponent a ke snížení vlivu 
komponent reálné ekonomiky na rychle rostoucí příliv kapitálu do tranzitivních ekonomik EU. 
 
Martin Hellmich 
Fusioniert die Banken 
Zfúzujte banky 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 35, S. 18-19 
Komentář bilancující dosavadní regulační opatření v souvislosti s budováním jednotného unijního 
kapitálového trhu. Navzdory pokroku v podobě přijetí a zahájení implementace směrnic MiFID II, 
EMIR, AIMFD a Solvency II pro oblast obchodů s deriváty a hedge fondy se ale evropské finanční 
trhy nestanou bezpečnějšími a efektivnějšími. EU totiž nadále čelí riziku vysokého počtu bank, jež 
mají často překonané obchodní plány a zároveň stále hrají důležitou úlohu při financování států. 
Nadále zde existuje nebezpečí, že krize bankovního sektoru se rázem stane krizí veřejných financí těch 
zemí, ve kterých dotyčné banky operují. Jako řešení proto autor kromě fúze "přebytečných" bank 
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navrhuje diverzifikaci rizik v podobě zapojení nebankovních aktérů na kapitálových trzích coby zdrojů 
refinancování podniků a států. - Přetištěno ze Süddeutsche Zeitung ze 17. srpna 2015. 
 
Kleinanlegerschutzgesetz sorgt für mehr Transparenz 
Zákon na ochranu drobných investorů se postará o vyšší transparentnost 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, (2015) Nr. 8, S. 24-39 
Shrnutí nového zákona o ochraně drobných investorů, který vstoupil v platnost 10. července 2015. 
Zákon má zvýšit informovanost investorů o splatnosti jejich vkladů, možnostech jejich vypovězení a 
personálních propojeních mezi příjemcem investic a na něj navázanými podniky. Příjemce investic 
bude povinen nabídnout v okamžiku investičního vkladu aktuální prospekt cenného papíru. Této 
povinnosti budou nově podléhat také nabídky investic ve formě přímé majetkové účasti v podnicích, 
obligací na jméno, půjček s účastí na zisku a podřízených pohledávek. Spolkový úřad pro dozor nad 
finančními službami (BaFin) získá také nové kompetence v oblasti produktové intervence (tj. práva 
omezit či zakázat nabídku investic a investičních nástrojů). Zákon tak předjímá nařízení EU č. 600/2014 
o trzích finančních nástrojů, které nabyde účinnosti 3. ledna 2017. Do té doby bude produktová 
intervence BaFinu aplikovatelná jen omezeně v případě, že daný investiční nástroj je nabízen pouze na 
území Německa, respektive schválen jen německými úřady. - Pozn. 
 
Ota Melcher 
Long term trends in the CZK development 
Dlouhodobé trendy ve vývoji české koruny 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 3-21 
Článek se zabývá vývojem (reálného) kurzu české koruny, jeho periodizací a dlouhodobými 
determinantami v posledních dvou desetiletích. Zatímco do roku 1997 byl hlavním faktorem reálného 
zhodnocování koruny inflační diferenciál, převážil od té doby vliv nominálního zhodnocování měny    
s výjimkou období let 2002-2003, kdy koruna nominálně i reálně znehodnocovala. Autor se věnuje 
také současnému intervenčnímu režimu ČNB na oslabení koruny a pomocí modelu AR(I)MA 
předpovídá, jak by se kurz vyvíjel, pokud by tyto intervence nebyly realizovány. 
 
Elisabeth Atzler 
Meine Firma, meine Bank : das eigene Geldhaus zum Unternehmen - das ist kein abwegiger 
Gedanke, zeigt eine Umfrage 
Má firma, má banka : z průzkumu vysvítá, že mít vlastní bankovní dům ke svému podnikání 
není scestná myšlenka 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 190 (2.10.2015), S. 28 
Podle průzkumu společnosti Pricewaterhouse Coopers stoupá i mezi německými středně velkými 
podniky zájem o možnost provozovat vlastní banku pro své zákazníky. Průkopníkem v této oblasti je 
strojírenská firma Trumpf, která kromě poskytování úvěrů svým obchodním partnerům nabízí také 
zřízení bankovních účtů svým zaměstnancům. Podle Svazu německého průmyslu (BDI) je však 
regulace ze strany státního dozoru pro většinu podniků příliš vysoká, než aby mohlo dojít k zásadní 
proměně bankovního sektoru. -- Rozhovor s ředitelem banky Trumpf Financial Services na téže 
straně; tématu se také věnuje komentář v čísle na straně 24. 
 
More red lights than green : the Federal Reserve 
Víc červených světel než zelených : Federal Reserve 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8955, p. 64-65 
Chování americké ekonomiky v pokrizovém období je v rozporu se všemi učebnicovými modely. 
Koncem roku 2009 dosáhla nezaměstnanost 10 %, což by mělo vést k potlačení inflace, ale ceny 
úporně rostly. Dnes je tomu naopak - podle posledních údajů dosahuje nezaměstnanost 5,1 %, ale inflace 
vymizela. Za těchto okolností je pro centrální banku obtížné rozhodnout o zvýšení úrokových sazeb, 
přičemž stav finančních trhů situaci ještě více komplikuje. -- Viz i článek na s. 14-15 -- K problematice 
viz i článek ve Financial Times ze dne 14. 9. 2015 na s. 5. 
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Monika Šestáková, Soňa Ferenčíková 
Restructuring of the Banking Sector in Slovakia over the Last Two Decades 
Restrukturalizace slovenského bankovního sektoru během uplynulých dvou dekád 
Ekonomické rozhľady, Sv. 44, (2015) č. 2, s. 168-187 
Analýza klíčových změn ve struktuře a chování bankovního sektoru na Slovensku od roku 1993 do 
roku 2014. Počáteční neefektivnost a vysoký objem nedobytných úvěrů byly eliminovány díky vstupu 
zahraničního kapitálu na slovenský bankovní trh na přelomu milénia. V roce 2014 měly slovenské 
vlastníky pouze 2 z 16 komerčních bank, přičemž podíl zahraničního kapitálu na celkovém kapitálu 
slovenských bank činil 94,4%. Další vývoj bankovního sektoru je úzce spojen se členstvím země v EU 
a eurozóně. Závěr článku je věnován dopadům finanční krize z roku 2008. Ta slovenský bankovní 
sektor nejprve bezprostředně nezasáhla, neboť banky byly financovány téměř výlučně z domácích 
zdrojů. S poklesem zahraniční poptávky u slovenských podniků se však v roce 2009 snížily také zisky 
bank, a to o více než 50%. V oblasti úvěrování se proto banky působící na Slovensku chovají spíše 
konzervativně, třebaže od roku 2013 vykazují vyšší poměr kapitálové přiměřenosti než je průměr 
eurozóny. - Součástí textu je také případová studie Soni Ferenčíkové "KBC Group - BAWAG P.S.K.: 
A Case Study of a Cross-Border Acquisition in the Banking Industry". 
 
Frank Wiebe 
Riskantes Zögern der Notenbanker : Notenbanker geraten ebenso auf Abwege wie Finanzpolitiker 
Riskantní váhání centrálních bankéřů : bankéři centrálních bank se dostávají právě tak na 
scestí jako politici 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 166 (31.8.2015), S. 26 
Komentář k dlouhodobě nízkým úrokům amerických a evropských centrálních bank. Podle autora by 
jak americká Federal Reserve, tak Evropská centrální banka měly přikročit ke zvyšování úrokových 
sazeb, neboť jinak vznikne nebezpečí vysokých dluhů a umělé likvidity. To neznamená, že dosavadní 
strategie téměř nulových úroků byla chybná. Její pokračování ovšem povede k zakrývání strukturálních 
problémů obou vyspělých ekonomik a může zadělat na budoucí problémy. -- K tématu také v čísle 
rozhovor s bývalým guvernérem švýcarské národní banky Philippem Hildebrandem na s. 28-29. 
 
By Chris Bryant and Claire Jones 
The printing press rolls ... but spending lags 
Tiskařský lis je v pohybu ... ale výdaje zaostávají 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38953 (8.9.2015), p. 8 
Cílem programu kvantitativního uvolňování, zavedeného Evropskou centrální bankou, bylo podnítit 
kapitálové výdaje a podpořit růst v Evropě. Podniky však nezačaly utrácet a Evropě hrozí začarovaný 
kruh, ve kterém nízký hospodářský růst vyvolává slabé podnikové investice, jež pak vedou ke slabé 
produktivitě a nízkému růstu. Některé podniky si stěžují, že je pro ně těžší najít takové investiční 
projekty, které by v současném prostředí odpovídaly jejich požadované úrovni zisku. 
 
Vision and reality : animating Europe's capital markets 
Vize a realita : jak oživit evropské kapitálové trhy 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8955, p. 67-68 
Ekonomiky USA a EU mají podobnou velikost, ale evropský trh firemních dluhopisů je oproti 
Americe třetinový. Totéž platí pro další části evropského kapitálového trhu. V důsledku toho evropské 
podniky i domácnosti silně spoléhají na banky, které ale mnohem méně než ty americké využívají 
sekuritizaci. Nadměrné spoléhání na banky je Achillovou patou evropských ekonomik, zvláště na 
periferii eurozóny. Evropské kapitálové trhy se musí víc přiblížit americkým, má-li Evropa dosáhnout 
udržitelného oživení. Firmy by měly hledat alternativy k bankám a banky samotné musí 
prostřednictvím sekuritizace přilákat víc peněz. 
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By Sujeet Indap, Arash Massoudi and James Fontanella-Khan 
Walking away from Wall Street 
Odchod z Wall Street 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38954 (9.9.2015), p. 6 
Řada bankovních veteránů opouští bezpečí a požitky spojené s prací ve velkých bankách a zakládá 
vlastní firmy přezdívané "butiky", kterým se dobře daří. Podle článku je k tomu vede frustrace z pokrizové 
regulace. Často z banky odvádějí i dlouholeté klienty. Svým způsobem jde o návrat do dřívějších dob, 
protože malá společenství, v nichž několik bankéřů vlastní a provozuje firmu, ovládala Wall Street po 
desítky let. Otázkou je, zda "butiky" budou schopny odolat vlně fúzí a akvizic a zda dokážou vzít víc 
obchodů velkým bankám. 
 
Whose model is it anyway? : risk-weighted capital 
Čí je to model? : rizikově vážený kapitál 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8956, p. 65-66 
K měření rizikovosti bank slouží modely, které vytvářejí regulační úřady, ale i samotné banky. 
Bankovní modely jsou často složité a také velmi četné, protože průměrná banka jich má desítky           
i stovky, z nichž každý je určen pro jiný typ aktiva. Proto Evropská centrální banka zahájila 
"hloubkové šetření" 7 000 modelů rizikově vážených aktiv (RWA) ve 123 bankách, na něž dohlíží, ve 
snaze zavést více konzistentnosti a konzervatismu. I Basilejský výbor, globální klub regulátorů, 
zvažuje změny ve své směrnici a zavedení "standardizovaného postupu". 
 
Axel Schrinner 
Zurück auf Los : das Preisniveau in Europa sinkt. Kein Grund zur Panik, meint Axel Schrinner 
Zpět na začátek : cenová hladina v Evropě klesá. Žádný důvod k panice, míní Axel Schrinner 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 189 (1.10.2015), S. 28 
Komentář k měnové politice Evropské centrální banky. Podle autora se kvantitativním uvolňováním 
nepodařilo oživit inflaci v eurozóně, což dokládá pokles inflace na 0,1 % v září 2015 související 
především s klesající cenou ropy. Zatím se není třeba obávat deflační spirály, neboť reálné mzdy i spotřeba 
v eurozóně stoupají. Současný kurz ECB v sobě ale skýtá riziko, že vzhledem k masivnímu nákupu 
státních dluhopisů ECB a nízkým úrokům budou mít státy jen malou motivaci konsolidovat své 
rozpočty. -- K zářijovému poklesu inflace viz také článek v čísle na s. 30-31. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank  
Sv. 2015, (2015) č. 9  
Regulaci se musíme věnovat už když je v Bruselských plenkách - rozhovor s náměstkyní ministra financí 
Lenkou Juroškovou (s. 14-17); Biometrický podpis v očích finančníků - v moderní bance naprostá 
nutnost (s. 18-21); Vývoj vládního dluhu: Příčiny, dopady a možná regulatorní řešení (s. 24-27); Podezřelé 
obchody a zajišťování finančních prostředků Finančním analytickým útvarem MF ČR (s. XII-XVI); 
Bitcoin - 7 důvodů, proč si letos zaslouží vaši pozornost - čím si tato digitální měna zasloužila letos 
největší pozornost? (s. 46-47)  

Veřejná správa  
Sv. 26, (2015) č. 19  
Obecně závazné vyhlášky v praxi : regulace sázkových her a loterií (1. část) (s. 14-17). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
Hans-Peter Siebenhaar 
Boom an der Donau 
Boom na Dunaji 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 176 (14.9.2015), S. 14-15 
Automobilový průmysl je páteří Slovenska. Tvoří 43 procent současné průmyslové výroby země a 
zaměstnává kolem dvou set tisíc lidí. Po značkách Volkswagen, Peugeot Citroën a Kia bude na 
Slovensku vyrábět také Jaguar Land Rover. Auta tvoří přibližně třetinu slovenského exportu. Slovensko 
tak postoupilo mezi dvacet zemí s největší výrobou automobilů na světě. 
 
Jiří Malý 
Důsledky změn v postavení Evropské unie, USA a zemí BRIC v globální ekonomice 
Scientia et Societas, Sv. 11, (2015) č. 2, s. 3-14 
Srovnání vývoje rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik v uplynulých dvou dekádách. Takzvané 
země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) zaznamenaly v daném období výrazný nárůst podílu na 
světovém HDP podle parity kupní síly a přiblížily se podílu USA a EU. Současně se ale na rozdíl od 
těchto ekonomik země BRIC výrazně nezadlužovaly a naopak byly často schopné podíl svého 
zadlužení na HDP značně snížit. V oblasti platební bilance jsou ale výsledky čtveřice rozvíjejících se 
zemí heterogenní. A co se podílů měn na světových platbách a jejich zastoupení ve světových 
devizových rezervách týče, tak zde nadále pokračuje dominance amerického dolaru. Zmíněné 
makroekonomické ukazatele jsou v článku doplněny přehledovými grafy a tabulkami. - Pozn. 
 
Gregor-Peter Schmitz...[et al.] 
Ein Hoch auf uns : Zuwanderung 
Sláva nám : přistěhovalectví 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 38, S. 18-23 
Bilance vládnutí kancléřky Angely Merkelové ve světle příchodu statisíců uprchlíků do Německa. 
Jednorázové zvýšení počtu obyvatel o jedno procento s sebou může přinést nové reformy pracovního 
trhu a oživit stagnující veřejné investice státu, které se doposud pohybovaly na úrovni 2,2 procenta 
HDP (tj. o téměř dva procentní body méně než ve Francii či Polsku). Článek v této souvislosti 
připomíná obrat německé vlády v oblasti atomové energetiky v roce 2011 a srovnává prozatímní stav 
mimořádných spolkových výdajů na pomoc uprchlíkům s náklady na sanaci bankovního sektoru a 
eliminaci povodňových škod z let 2002 a 2013. -- K dopadům migrace na německý pracovní trh viz 
komentář Hanse-Wernera Sinna na s. 38. 
 
Hans-Peter Siebenhaar 
Eine Aufholjagd mit Hürden : Tschechiens Wirtschaft boomt dank hoher Exporte und florierender 
Binnenkonjunktur. Doch Bürokratie und Korruption machen Investoren zu schaffen. 
Dohánění s překážkami : česká ekonomika zažívá boom díky velkému objemu exportu a 
kvetoucímu vnitřnímu trhu. Nicméně byrokracie a korupce dávají investorům zabrat. 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 182 (22.9.2015), S. 16-17 
Česká republika se v oblasti růstu HDP proměnila z nemocného muže v premianta Evropy. S hospodářským 
růstem stoupá i atraktivita země pro zahraniční investory. Německo-česká průmyslová a obchodní 
komora zveřejnila výsledky ankety, z nichž vyplývá, že 92 procent německých podnikatelů svých 
investic v Česku nelituje a je ochotno je zopakovat. Podle autora článku stojí za pozitivními 
hospodářskými výsledky nízké ceny energií, současná konjunktura automobilového průmyslu, slabá 
koruna i investice státu do infrastruktury. Problémem však nadále zůstává nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil, vysoká míra byrokracie a korupce spojená s čerpáním evropských fondů. Pro další 
vývoj bude rovněž důležité, jak česká vláda podpoří a využije nástup digitalizace průmyslu (tzv. čtvrté 
průmyslové revoluce). -- K efektům vládních pobídek filmovému průmyslu viz článek na týchž stranách. 
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J. Flauger, K. Stratmann 
Ende mit Schrecken 
Konec strachu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 175 (11.9.2015), S. 3, 6-7 
Odstavení atomových elektráren v Německu enormně zatíží velké energetické společnosti. Čtyři 
zpracovatelé jaderné energie (Eon, RWE, EnBW a Vattenfall) mají v roce 2022 odstavit poslední 
jaderný reaktor a zlikvidovat stará zařízení. Zbývá vyřešit trvalé uložení jaderného odpadu. Tím by 
Německo ukončilo svou atomovou éru. Spolkové ministerstvo hospodářství nařídilo zátěžové testy, při 
kterých budou přezkoumány rezervy ve výši 39 miliard eur, které čtyři koncerny vytvořily na 
demontáž  reaktorů a uložení jaderného odpadu. 
 
By James Kynge and Jonathan Wheatley 
Fixing a broken model 
Jak spravit poškozený model 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38947 (1.9.2015), p. 8 
V rozboru hospodářské situace v rozvíjejících se ekonomikách se konstatuje, že vývoz se propadá, 
spotřebě založené na úvěrech dochází dech a úroveň zadlužení stoupá. Odliv kapitálu a klesající 
vývozy mají negativní dopad na měny, které ztrácejí na hodnotě vůči dolaru. Rostou náklady na obsluhu 
zahraničního dluhu. I přes neklid na těchto trzích není krize nevyhnutelná, pokud budou provedeny 
strukturální reformy. Některé relativně silné země (Čína, Indie, Mexiko aj.) mají určitý prostor, aby 
zvýšily fiskální výdaje k podpoře růstu. -- Viz i článek na s. 1. 
 
Henry Foy ... [et al.] 
Investing in Poland 
Investování v Polsku 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38950 (4.9.2015), sep. sect. (4 p.) 
Přehled o Polsku přináší informace o hospodářské situaci, blížících se všeobecných volbách, 
potřebných strukturálních reformách, produktivitě, demografickém vývoji, kapitálových trzích, 
zemědělství aj. 
 
Lukáš Kvašňák 
Jaguar Land Rover mieri na Slovensko 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 32, s. 38 
Britská automobilka Jaguar Land Rover oznámila, že svůj další výrobní závod plánuje postavit na 
Slovensku. Producent luxusních automobilů podepsal se slovenskou vládou memorandum o záměru 
umístit závod v průmyslovém parku u Nitry. Předpokládaná investice do nové automobilky je 1,5 
miliardy eur. Společnost nyní spolu s vládou uskuteční studii proveditelnosti k dané lokalitě. Konečné 
rozhodnutí má padnout do konce roku 2015. V případě kladného konečného rozhodnutí by měla první 
auta z výrobních linek sjet v roce 2018. 
 
Josef Pravec, Petr Korbel 
Je tu prostor zvyšovat daně 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 35, s. 10-15 
Rozhovor s poradcem premiéra a makroekonomem Pavlem Mertlíkem se zaměřuje na příčiny 
rekordního růstu v ČR, rozpočtový deficit, fiskální politiku, možnosti zvýšení daní, úroveň českého 
školství, uprchlickou vlnu aj. 
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Perspektiven der deutschen Wirtschaft - Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen für die 
Jahre 2015 und 2016 mit einem Ausblick auf das Jahr 2017 = Outlook for the German economy - 
macroeconomic projections for 2015 and 2016 and an outlook for 2017 
Perspektivy německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2015 a 2016         
s výhledem na rok 2017 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 6, S. 13-30 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 6, p. 13-29 
Zhodnocení přelomu let 2014 a 2015 a prognóza na roky 2015-2017 ohledně hospodářského výkonu 
Německa, zaměstnanosti, spotřeby a úspor domácností, stavu veřejných financí a růstu spotřebitelských 
cen. Oproti projekci z prosince 2014 autoři zlepšili odhad růstu HDP pro rok 2016 o 0,2 procentního 
bodu na 1% a počítají také s vyšším růstem cen. Růst cen by ale měl být kompenzován růstem platů 
alespoň o 3% v letech 2015 - 2017. K vnějším rizikům pro hospodářskou situaci Německa nadále patří 
otřesy na světových finančních trzích a pokles nabídky na trhu práce v důsledku přesunu výroby do 
zahraničí či prudkého nárůstu platů. - Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
Taking a tumble : China and the world economy 
Náhlý pád : Čína a světové hospodářství 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8953, p. 17-20 
V analýze dopadů poklesu cen na šanghajské burze na domácí i světovou ekonomiku se konstatuje, že 
navzdory hospodářským problémům Číně nehrozí krize a například trh nemovitostí je pro ekonomiku 
země mnohem důležitější než vývoj cen akcií. Pomalu ale přece jen dochází k ústupu od investic, které 
nahrazuje spotřeba. Poptávka po surovinách pravděpodobně již překročila svůj vrchol, což je špatná 
zpráva pro firmy a země, které v posledních deseti letech prosperovaly díky dodávkám tun železa, 
mědi a uhlí. Dny levných amerických peněz se zdají být sečteny vzhledem k očekávanému růstu 
úrokových sazeb a sílícímu dolaru. -- Viz i článek na s. 9. 
 
Marta Nečadová 
Vybrané přístupy k měření konkurenceschopnosti : výsledky zemí Visegrádské čtyřky v letech 
2007-2014 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 22-39 
Autorka popisuje a srovnává metodologii dvou nejznámějších mezinárodních žebříčků hodnotících 
konkurenceschopnost národních ekonomik (World Competitiveness Yearbook, Global Competitiveness 
Report). Následně využívá těchto žebříčků pro srovnání vývoje konkurenceschopnosti v zemích 
Visegrádské čtyřky (V4) mezi lety 2007-2014. Důraz je kladen na obezřetnostní přístup k výsledkům 
příslušných hodnocení jak vzhledem k jejich metodologickým úskalím, tak k jisté rozporuplnosti 
jednotlivých kritérií. Tvůrcům hospodářské politiky je doporučován jistý kritický odstup k umístění 
příslušné národní ekonomiky v daných žebříčcích. Přesto autorka dochází k závěru, že změna 
celkového pořadí zemí V4 i změna pořadí v jednotlivých subindexech či skupinách indikátorů             
v období 2007-2014 poskytuje relevantní a všeobecně respektovanou výpověď o dopadech 
ekonomické krize na národní konkurenceschopnost zemí. 
 
Zur Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern = Slowdown in growth in the emerging 
market economies 
Ke zpomalení růstu rozvíjejících se ekonomik 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 7, S. 15-32 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 7, p. 15-31 
Analýza ekonomického zpomalení rozvíjejících se států s důrazem na Čínu. Autoři se odklánějí od 
vysvětlení, že příčina tkví především v ekonomickém cyklu. Spíše daný fenomén spojují s "přirozeným" 
zmírněním hospodářské expanze, které už dříve postihlo země rozvinuté. Zejména v případě Číny pak 
za slábnoucím hospodářským výkonem může být i vyčerpání pozitivních efektů předchozích tržních 
reforem: rezervy pracovních sil proudících z venkova do měst se vyčerpaly, což se negativně 
podepisuje na produktivitě práce a převisu nabídky nad poptávkou v sektoru stavebnictví. Současně je 
na Číně coby největším dovozci nerostných surovin závislá celá řada dalších rozvíjejících se 
ekonomik, a proto lze očekávat, že hospodářské oslabení v následujících letech v těchto zemích 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

25 

potrvá. Článek se v závěru věnuje také východoevropským státům, které opět vykazují růst, jeho 
dynamika je ovšem nižší než před vypuknutím světové finanční krize roku 2008. Příčinou relativně 
nižší míry růstu zde však není pokles cen surovin či produktivity práce, ale zpomalení či úplné 
zastavení hospodářských reforem zejména v oblasti hospodářské soutěže. - Pozn.-- Příspěvek je 
dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 34,  
Mnoho povyku pro jüan - Čína je dosud daleko od toho, aby se stala novým hegemonem a vytvořila 
skutečnou světovou rezervní měnu (s. 16); Dá se euro opravit? - otázka smyslu společné evropské 
měny (s. 17); Zůstat spolu, protože rozvod je drahý? - funkční a robustní společná měna potřebuje       
i fiskální unii (s. 18-19); Nezaplatím! - rozhovor s majitelem a generálním ředitelem holdingu Vítkovice 
Janem Světlíkem (s. 22-25); Zákon stavební džungle - tragická platební morálka v českém stavebnictví 
likviduje malé firmy (s. 40-41). 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
Floriana Cerniglia, Laura Pagani 
Political knowledge and attitudes towards centralisation in Europe 
Politické znalosti a postoje vůči centralizaci v Evropě 
Fiscal studies, Vol. 36, (2015) no. 2, p. 215-236 
Ve svém článku autorky testují hypotézu, zda občané EU, kteří jsou více informováni o EU podporují 
centralizaci kompetencí (na úrovni EU) v takových oblastech (politikách), které předpokládá teorie 
fiskálního federalismu. Na základě dat z průzkumu Eurobarometru docházejí k závěru, že tomu tak 
skutečně je. Lépe informovaní občané EU tak podporují centralizaci v oblastech, kde aktivity 
jednotlivých členských států způsobují externality (měnová politika, imigrační politika), kde vznikají 
významné úspory z rozsahu při poskytování veřejných statků (zahraniční politika, obrana) a kde lze 
identifikovat redistribuční a stabilizační funkce (zemědělská politika, rybolov). 
 
Reducing the privileged treatment of sovereign exposures 
Omezení privilegovaného režimu pro státní půjčky 
Deutsche Bundesbank - Annual Report, Vol. 2014 (2015), p. 23-40 
Postoj německé centrální banky ke snahám států a institucí EU vytvořit evropskou bankovní unii. 
Krize eurozóny podle banky ukázala, že státy nejsou imunní vůči rizikům neuplatnitelnosti svých 
dluhopisů na finančních trzích. Současné kroky v rámci budování bankovní unie sice regulují 
investiční strategie bank, nicméně nevytváří podněty pro minimalizaci fiskálních rizik pro státy. Jako 
prevenci dalších dluhových krizí proto banka navrhuje pro státy EU a zejména pro členy eurozóny tato 
opatření: zrušení kategorie nulového rizika v hodnocení státních dluhopisů; zavedení limitů 
maximálních rozpočtových výdajů; regulace objemu likvidity; vyšší transparentnost v oceňování míry 
rizika jednotlivých dluhopisů a zároveň větší flexibilizace při nakládání s dluhopisy i výdajovými 
limity jednotlivých států eurozóny (například zohledněním hospodářské síly daného státu); regulace 
nákupu státních dluhopisů i pro nebankovní subjekty (např. pojišťovny). -- Součástí příspěvku je také 
shrnutí zprávy Evropské rady pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB)                
k opatřením při budování bankovní unie (s. 32-33). 
 
Gideon Rachman 
The crises that threaten to unravel the EU 
Krize, které hrozí rozbitím EU 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38959 (15.9.2015), p. 11 
Poprvé za desítky let  jsou ohroženy některé ze základních úspěchů a principů Evropské unie. Patří 
sem jednotná měna, otevřené hranice, volný pohyb pracovníků a představa, že unie je tu navždy. 
Současná směs problémů - uprchlíci, euro a nebezpečí, že Británie opustí unii - může EU zničit. 
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Nejvíce by pomohla kolektivní akce a spolupráce, které ale brání složitý a těžkopádný rozhodovací 
proces. Autorovi v současnosti EU někdy připomíná Ligu národů, kterou nakonec smetly mezinárodní 
události, jimž nedokázala čelit. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
Finanzmärkte : Neuberechnung der Gewichte für die Indikatoren der preislichen 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
Finanční trhy : nový přepočet vah pro indikátory cenové konkurenceschopnosti německého 
hospodářství 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, Nr. 8, S. 39-50 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, No. 8, p. 37-47 
Analýza vývoje na světových finančních trzích za 2. čtvrtletí roku 2015 ve vztahu k finančnímu 
sektoru Německa a eurozóny. Součástí článku je také nový přepočet vah pro indikátor cenové 
konkurenceschopnosti německého hospodářství vůči 56 zemím světa, s nimiž Německo nejvíce 
obchoduje. Z tohoto měření vyplývá, že největším obchodním partnerem Německa je od roku 2010 
Čína, která tak předstihla Francii. Oproti roku 1997 je tak váha obchodních vztahů mezi Čínou a 
Německem více než čtyřnásobná. Intenzita obchodních vztahů mezi Německem a Českou republikou 
se za stejné období zdvojnásobila. - Pozn. 

Podnik a podnikání 
Peter Kindler 
Die europäische Einpersonen-Kapitalgesellschaft - ein Instrument zur Förderung von 
Unternehmertum? 
Evropská kapitálová společnost s jedním společníkem - nástroj podpory podnikání? 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 37, s. M5 
Komentář k návrhu Evropské komise na zavedení společnosti s ručením omezeným s jedním 
společníkem (SUP - Societas Unius Personae), kterou by bylo možné v jakémkoli členském státě EU 
zaregistrovat pouze elektronicky a která by směla disponovat základním kapitálem ve výši 1 eura. 
Podle autora je tento návrh problematický především kvůli absenci závazných standardů při ověřování 
identity společníka takovéto firmy. Rovněž možnost zapsat společnost v jednom státě EU a podnikat  
v jiném bez nutnosti nové registrace v sobě skrývá riziko, že dojde v případě insolvencí k právním 
kolizím s legislativami různých členských států. V německém případě pak mohou SUP umožnit také 
vyhýbání se participaci zaměstnanců na řízení firmy. -- O dopadech implementace návrhu EK o SUP 
na německé daňové právo viz článek v čísle na s. 2106-2113. 
 
Daniel Friedemann Fritz 
Die Neufassung der Europäischen Insolvenzverordnung: Erleichterung bei der Restrukturierung 
in grenzüberschreitenden Fällen? : Teil 1 
Novelizace nařízení EU o insolvenčním řízení: ulehčení při restrukturalizaci v přeshraničních 
případech? : 1. část 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 33, S. 1882-1889 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 34, S. 1945-1950 
Článek analyzuje nové aspekty přeshraničního insolvenčního řízení, které vyplývají z novelizace 
evropského insolvenčního řádu. Novelizace (nařízení EU 2015/848) byla 20.5.2015 schválena Evropským 
parlamentem a 25.6.2015 se stala součástí unijního práva s účinností od 26.6.2017. V první části se 
autor zabývá rozšířením aplikovatelnosti přeshraničního insolvenčního řízení, novou definicí místa 
soustředění hlavních zájmů dlužníka (COMI - Centre of main interests), soudní příslušností při 
přezkoumání COMI, vedlejším insolvenčním řízením a možnostmi jeho zamítnutí. Druhá část je 
věnována novým pravidlům insolvenčního řízení s koncernovými podniky (definice podnikatelské 
skupiny, absence slučování insolvenčních řízení s jednotlivými koncernovými částmi, kooperace 
správců konkurzní podstaty a soudů a tzv. koordinační řízení proti podnikatelské skupině). Podle 
autora nová pravidla ohledně COMI a sjednocení koncernového práva zvýší právní jistotu v přeshraničních 
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insolvenčních řízeních. V oblasti vedlejšího insolvenčního řízení však ani tato novelizace nepřináší 
pro účastníky řízení jasné předpisy. - Pozn. 
 
Harold James 
Oft nur leeres Geschwätz : Harold James kritisiert die Rhetorik nach Unternehmensskandalen 
und fordert andere Strukturen 
Často jen prázdné řeči : Harold James kritizuje rétoriku po skandálech podnikatelského sektoru 
a požaduje jiné struktury 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 187 (29.9.2015), S. 48 
Komentář ke skandálu automobilky Volkswagen s manipulacemi při měření emisí u dieselových motorů. 
Podle autora Volkswagen jednal podobně nezodpovědně jako ty banky před rokem 2008, které 
manipulovaly s finančními deriváty a spoluzavinily tak následnou ekonomickou krizi. Za tyto aféry ale 
nemohou pouze zmínění podvádějící aktéři, ale především neúčinná a nejednoznačná regulace. Stejně 
jako v případě bankovního dozoru, tak i u regulace emisí existuje značná rozpornost mezi vytyčenými 
cíli. U bank existoval tlak na co nejméně riskantní finanční operace a současně na investice do reálné 
ekonomiky, od automobilového průmyslu byla zase dlouho požadována eliminace skleníkových plynů 
a nikoliv také odbourávání jiných emisí s bezprostředním znečišťujícím dopadem. Diskuse o cílech 
regulace podnikatelské činnosti je tedy nutná. -- K aféře Volkswagen viz články v čísle na s. 1 a 4-5; 
dále Handelsblatt, roč. 2015, č. 183 (23.9.2015), s. 1, 4-7; podrobněji ke genezi celého případu také 
Handelsblatt, roč. 2015, č. 190 (2.10.2015), s. 48-59. 
 
Ivana Dostálová 
Porovnání vládních regulací a kvality podnikatelského prostředí v Evropské unii a USA 
Scientia et Societas, Sv. 11, (2015) č. 2, s. 15-25 
Komparace regulatorních rámců pro podnikání USA s vybranými zeměmi EU včetně České republiky 
na základě dat Světové banky. Srovnáván je počet dní potřebný na založení firmy, časové a finanční 
náklady na získání dalších povolení, celkové zdanění, prosaditelnost smluv a bankrotové řízení. V celkovém 
hodnocení podnikatelského prostředí (tj. časová a finanční zátěž podnikatelů ze strany státu) se USA  
v roce 2015 umístily na 7. místě, zatímco státy EU by společně obsadily 32. pozici. Před USA se však 
ze členů Unie dostalo Dánsko a v těsném závěsu za nimi se nachází ostatní skandinávské země, Velká 
Británie, Irsko a Německo, zatímco Česká republika zaujímá 44. a Malta až 94. pozici. Analýza je 
doplněna výběrem příkladů špatné praxe z rozvojových a rozvíjejících se ekonomik. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

Stavitel : měsíčník Hospodářských novin  
roč. 23, (2015) č. 9  
Tři nohy stability: cement, beton a kamenivo - rozhovor s generálním ředitelem skupiny CEMEX 
Peterem Dajkem o situaci ve stavebnictví (s. 50-51); Velikost zakázky v létě značně vzrostla - přehled 
o počtu a objemu zadaných zakázek včetně veřejných zakázek pro stavební firmy v České republice za 
červenec 2015 (s. 52) 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
Ruth Berschens 
Brüssel lockt Versicherungen : sie sollen in Infrastruktur investieren. Dafür will die EU die 
Eigenkapitalanforderungen senken 
Brusel láká pojišťovny : ty mají investovat do infrastruktury. Výměnou za to jim chce EU snížit 
povinnou míru vlastního kapitálu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 184 (24.9.2015), S. 16 
K záměru Evropské komise zatraktivnit pro pojišťovny a penzijní fondy investice do infrastruktury, 
které by nově spadaly do nové rizikové třídy v rámci směrnice Solventnost II. Zde by byly zřetelně 
redukované požadavky na míru vlastního kapitálu z pásma mezi 49 a 59 procenty do rozmezí mezi    
22 a 30 procenty. Prostředkem pro tyto investice se má stát Evropský fond pro strategické investice 
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(EFSI), který bude spravovat Evropská investiční banka a jenž má podpořit investice v objemu až    
315 miliard eur. 
 
Xénia Makarová, Zuzana Kollárová 
Riziká sociálneho balíčka 2.0 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 35, s. 32-33 
Chystané změny vládního sociálního balíčku na Slovensku. Autorky se v článku zaměřují na: snížení 
DPH na vybrané potraviny z 20 na 10 %, zvýšení minimální mzdy na 400 eur, podporu regionů           
s nezaměstnaností vyšší než 20 %. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
Albert Bradáč, Pavel Klika 
Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací 
Soudní inženýrství, Sv. 26, (2015) č. 1, s. 34-40 
Příspěvek se týká metodiky stanovení ceny nemovitých věcí porovnáním s věcmi obdobnými. 
Problémem je přepočet při odlišných výměrách pozemku a při různých velikostech užitkových ploch 
stavby. Byly zkoumány různé možnosti; jako vhodná se jeví aplikace metody třídy polohy, kterou se 
zjišťuje procentní podíl ceny stavby a ceny pozemku na ceně celé nemovité věci. Využitím metody se 
dosáhne podstatně nižšího rozptylu výsledných hodnot. Po postupném odvození jsou uvedeny všechny 
potřebné vzorce se zdůvodněním. Metoda je v závěru aplikována do podrobného algoritmu výpočtu a 
demonstrována na konkrétním příkladu. - Lit. 
 
Through the roof : the housing market 
Skrz střechu : bytový trh 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8957, p. 28-29 
Ceny bydlení globálně rostou, ale v Británii dosahují přímo závratné výše. Za posledních 20 let se 
zvýšily víc než v ostatních zemích G7 a podle některých měřítek jsou nyní britské nemovitosti 
nejdražší na světě (kromě Monaka). Prosperující trh silně zatěžuje zbytek ekonomiky; mezi příčinami 
tohoto stavu se často uvádí zájem bohatých cizinců o britské nemovitosti, ale důvodem spíš bude 
rostoucí vnitřní poptávka - za posledních 20 % se počet obyvatel zvýšil o 11 %, což je dvojnásobek 
průměru Evropské unie. Nabídka přitom zůstává nízká. 
 
Martin Gerth, Max Härder 
Verzerrt und wirkungslos : Statt sie zu lösen, schafft die Mietpreisbremse Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt. Die Mieten steigen trotzdem, und Mieter und Vermieter streiten häufiger 
Zkreslená a neúčinná : cenová brzda nájemného přináší pro trh s byty nové problémy namísto 
jejich řešení. Nájmy nadále stoupají a nájemníci se s pronajímateli častěji hádají 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 39, S. 66-70 
Bilance prvních sta dní účinnosti cenové brzdy nájemného (Mietpreisbremse) v Německu. Podle 
autorů článku je stále zjevnější, že zákon o regulaci růstu nájmů byl šit horkou jehlou a nájemníky 
před vysokým růstem nájmů neochrání. Důvodem jsou výjimky, které nové nájemní smlouvy 
osvobozují od limitu maximálně desetiprocentního nárůstu nájmu nad cenu v místě obvyklou. Kromě 
nových staveb jsou od regulace osvobozeny i nákladné rekonstrukce nájemních domů, při kterých 
mohou majitelé požadovat od nájemníků ročně až 11 procent svých nákladů. Problémem jsou také 
nízké metodologické nároky na zjišťování ceny v místě obvyklé, jež spadá do působnosti jednotlivých 
obcí. -- K tématu rozhovor s profesorem statistiky Walterem Krämerem na s. 70. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
Dietmar Neuerer, Frank Specht 
Dämpfer für die Euphorie : Flüchtlinge allein werden das Demografie- und Fachkräfteproblem 
nicht lösen, sagen Experten 
Tlumič euforie : samotní uprchlíci nevyřeší problém s demografií a nedostatkem kvalifikovaných 
pracovních sil, tvrdí experti 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 179 (17.9.2015), S. 8 
Německé podniky hlásí za rok 2014 na 600 tisíc neobsazených míst. I když se ale podaří do 
pracovního trhu integrovat každý rok 300 tisíc přistěhovalců, přesto se propadne počet pracovníků do 
roku 2030 téměř o jeden milion oproti stavu v roce 2015. Podle expertů na trh práce proto migrace 
není všelékem, zvláště když současná legislativa znemožňuje žadatelům o azyl plnohodnotně se 
zapojit do pracovního trhu. -- K požadavkům německých odborů na integraci uprchlíků viz článek na 
s. 9; o dopadech uprchlické krize na země eurozóny viz články s. 1, 6-7; k tématu integrace žadatelů    
o azyl do německé společnosti také komentář na s. 48. 
 
Like manna from heaven : remittances 
Jako mana z nebe : remitence 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8954, p. 65-66 
Peníze zasílané pracovníky žijícími a vydělávajícími v zahraničí rodinám ve svých domovských 
zemích představují pro tyto země významný zdroj příjmu. Například Indie obdržela v roce 2014 na 
remitencích 70 mld. USD, což je více, než kterákoliv jiná země. Ekonomická migrace se natolik 
rozšířila, že globální remitence mají nyní dvakrát větší hodnotu než zahraniční pomoc. -- K problematice 
viz i články na s. 18 a 66. 
 
Václav Stříteský, Marek Stříteský 
Postoje Čechů k práci a pracovnímu životu 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 40-53 
Článek se věnuje postojům k práci, motivaci a spokojenosti českých zaměstnanců a širokému spektru 
faktorů, které je ovlivňují. Jeho hlavním cílem je identifikovat možnosti segmentace českého trhu 
práce, definovat případné zjištěné segmenty a na základě získaných dat tyto segmenty blíže specifikovat 
a formulovat deskripci jejich behaviorálních atributů. Na základě faktorové analýzy tak autoři nalézají 
čtyři hlavní motivátory zaměstnání: možnost seberealizace, užitek, volný čas a nenáročnost práce. Ty 
jsou pak využity při shlukové analýze k odhalení čtyř segmentů pracujících: peníze a jistoty, 
motivovaní, snílci a vyhořelí. Společným rysem českých zaměstnanců je mj. vysoká deklarovaná 
spokojenost s vykonávanou prací, avšak nižší spokojenost s platovým ohodnocením. 
 
Michal Lehuta 
Práce pribúda až príliš 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 36, s. 40-41 
Článek mapuje aktuální situaci na slovenském trhu práce. Pokles podílu lidí bez práce pod přirozenou 
míru znamená pro firmy problémy s nacházením nových pracovníků. Zaměstnancům to může přinést 
rychlejší růst mezd. 
 
Werner Eichhorst 
Wo mehr Europa schadet : Werner Eichhorst plädiert gegen die Schaffung einer europäischen 
Arbeitslosenversicherung 
Kde více Evropy škodí : Werner Eichhorst argumentuje proti vytvoření evropského pojištění     
v nezaměstnanosti 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 178 (16.9.2015), S. 48 
Člen německého Iza-institutu (Institut zur Zukunft der Arbeit) Werner Eichhorst se domnívá, že 
zavedení společného pojištění v nezaměstnanosti v rámci eurozóny není potřeba. Třebaže by takovéto 
pojištění bylo aktivováno jen za účelem stabilizace států postižených rozpočtovými potížemi nebo 
vysokou nezaměstnaností, mohlo by přinést mnoho nežádoucích efektů. Těmi by byly zejména menší 
tlak na reformy pracovního trhu a také vyšší náklady pro národní pojistné systémy, jestliže budou 
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zavedeny fixní minimální standardy vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Společná aktivní politika 
zaměstnanosti by podle Eichhorsta byla možná i bez společného pojištění v nezaměstnanosti, 
například skrze aktivaci Evropského sociálního fondu. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

Práce a mzda  
Sv. 63, (2015) č. 9  
Osobní příplatek - motivační složka platu státních zaměstnanců - otázky související se zákonem o státní 
službě (s. 9-14); Pracovní doba a dovolená - tradiční výkladové problémy (s. 15-22); Změny 
exekučních srážek ze mzdy od 1. září 2015 (s. 23-25); První etapa ukončení důchodového spoření -     
k zákonu č. 163/2015 Sb. měnící zákon č. 436/2011 Sb. o důchodovém spoření (s. 29-31); Zvýšení 
vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2016 (s. 32-33); Zákon o státní 
službě - vztah veřejného a soukromého práva (s. 51-55).  

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]  
Sv. 10, (2015) č. 8  
Práce v Česku a v zahraničí pro jednoho zaměstnavatele (s. 18-23); Porušování povinností zaměstnance - 
sankce (s. 39-43); Nepřítomnost pohřešovaného zaměstnance v práci (s. 44-45); Úročená zápůjčka 
poskytnutá zaměstnanci (s. 46-47); Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru (s. 48-52); 
Zpětné přiznání invalidního důchodu a zdravotního pojištění (s. 53-55); Praktická řešení k poživatelům 
invalidního důchodu (s. 56-57); Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní 
pojištění (s. 58-59); Zdravotní pojištění a autorské honoráře 2013-2015 (s. 60-61); Nelegální práce a 
zdravotní pojištění (s. 62-64). 

Právo 
Tereza Firichová 
Dopad vybraných ustanovení nového občanského zákoníku v úpravě veřejných zakázek 
Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 95-102. 
Autorka se věnuje dopadům vybraných ustanovení nového občanského zákoníku (NOZ) na proces 
zadávání veřejných zakázek. Důraz je přitom kladen na předsmluvní odpovědnost a adhezní způsob 
uzavírání smluv ve veřejných zakázkách. Využití ustanovení NOZ v procesu zadávání veřejných 
zakázek není dle autorky v některých situacích vyloučeno. 
 
David Sehnálek 
Kvóty pro imigranty - právní pohled a analýza čl. 78 SFEU 
Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 91-95. 
Autor si ve svém článku klade otázku, zda jsou plánované povinné kvóty na přerozdělení imigrantů 
mezi členské státy EU z právního hlediska přípustné. Dochází k závěru, že stávající úprava tuto 
možnost EU dává, a to prostřednictvím dočasných nelegislativních aktů přijímaných Radou 
hlasováním kvalifikovanou většinou. Přesto však zůstává pravomoc EU v této oblasti diskutabilní, 
nehledě na další otázky politické, ekonomické a bezpečnostní. 
 
Pavel Kotrady 
Pohled soudní praxe na některé otázky týkající se stanovení výše výživného 
Bulletin advokacie, Sv. 2015,  č. 7-8, s. 48-55 
Článek poukazuje na některé skutečnosti, které mohou mít vliv na stanovení výše výživného a k nimž 
je ze strany soudů při stanovení výše výživného přihlíženo, jakož i na skutečnosti, které jsou při stanovení 
výše výživného bez jakéhokoliv významu. Primárním zdrojem článku jsou rozhodnutí Krajského 
soudu v Ostravě, který má specializované odvolací senáty ve věcech opatrovnických, rozhodnutí 
Ústavního soudu a samotná praxe autora. Zákonné zakotvení vyživovací povinnosti nalezneme           
v § 910 až 923 občanského zákoníku. V článku jsou zmíněny také doporučující tabulky výživného 
vytvořené Ministerstvem spravedlnosti. - Pozn. 
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Petr Bříza, Filip Gantner 
Změny v určování mezinárodní soudní příslušnosti v důsledku revize nařízení Brusel I 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 15-16, s. 533-540 
Autoři se zabývají změnami plynoucími z nařízení EU č. 1215/2012 (známé pod zkratkou "Brusel 
Ia"), které platí v zemích EU od 10.1.2015. Toto nařízení mění některé zásady určování mezinárodní 
příslušnosti soudních mocí států EU v občanských a obchodních sporech. K těm nejvýznamnějším 
změnám patří zpřesnění vztahu mezi rozhodčím a soudním řízením a rozšíření působnosti Bruselu Ia 
při žalobě zaměstnanců a spotřebitelů vůči zaměstnavatelům či poskytovatelům služeb, kteří mají 
bydliště mimo unijní území. Rovněž nová úprava zlepšuje postavení občanů EU při domáhání se 
navrácení kulturních statků u soudů členských států, kde se dané statky nacházejí. Co ovšem autoři na 
nařízení vnímají kriticky, je řešení příslušnosti souběžných sporů ve stejné věci u soudů členských 
zemí a soudů zemí mimo EU. Zde totiž může soud členského státu přerušit či zastavit řízení pouze      
v tom případě, kdy byla k němu podána žaloba později než k soudu třetího státu, přičemž v opačném 
případě patrně nebudou moci soudy států EU řízení zastavit a respektovat tak případné jurisdikční 
dohody se státem třetím. Toto ustanovení bude zejména v mezinárodních obchodních sporech 
prohlubovat právní nejistotu, a proto je nutné toto riziko v budoucnu minimalizovat zvláštní 
mezinárodní smlouvou (např. rozšířením Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu). - Pozn. 

Statistika. Demografie. Sociologie 
Georg Junglewitz 
Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte in der Aussenhandelstatistik 
Vnitrounijní triangulární obchody ve statistice zahraničního obchodu 
WISTA, Jg. 2015, Nr. 4, S. 84-93 
Triangulární obchod je zvláštní formou řetězového obchodu, kde je oddělen směr platebního styku od 
vlastního dodavatelsko-odběratelského vztahu (zpravidla díky existenci zprostředkovatele, přes nějž 
putují pouze platby a nikoliv dané zboží). Ve statistikách zahraničního obchodu jsou však zaznamenány 
pouze ty transakce, kde dochází také k fyzickému přesunu zboží. Článek proto představuje způsoby, 
jak postihnout i takto oddělené transakce. Ať už pomocí metod, jež se zaměřují na data Evropské 
komise o platebních stycích pomocí daňových identifikačních čísel (VIES) či na data ze statistik 
intrakomunitárního obchodu. V případě druhé jmenované skupiny dat však autor poukazuje na 
přetrvávající problémy s validitou a kontrolovatelností dat o triangulárních obchodech. - Pozn. 
 
By Gabriel Wildau 
Making the numbers add up 
Aby čísla souhlasila 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38971 (29.9.2015), p. 8 
Západní ekonomové, investoři i národohospodáři mají všeobecně za to, že čínským hospodářským 
datům se nedá věřit. Vzhledem k tomu, že se investoři obávají, že čínský hospodářský pokles je horší, 
než Peking připouští, se skepticismus ohledně přesnosti oficiální statistiky v současnosti ještě 
prohloubil. Ne všichni ale sdílejí tento názor. Článek přináší protichůdná stanoviska dvou profesorů 
ekonomie, Carstena Holze a Harryho Wua. 
 
František Novák 
Specific statistics of Czech legislation 
Specifická statistika české legislativy 
Právník, Sv. 154, (2015) č. 9, příloha The Lawyer Quarterly č. 3, s. 162-183 
Kvantitativní analýza přijatých a doplněných legislativních dokumentů za rok 2013, která je doplněna 
srovnáním se situací v předchozích letech. Článek v úvodu upozorňuje na specifika při použití 
statistických metod v právní vědě, které nemohou být aplikovány standardním způsobem. Ambicí 
autora je proto poskytnout budoucím kvantitativním srovnávacím analýzám legislativního procesu 
vhodný metodologický nástroj. - Pozn. 
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Účetnictví 
Barbara Reitmeier, Dirk Rimmelspacher 
Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz: Überblick über die wesentlichen Änderungen 
Zákon o realizaci směrnice o účetním výkaznictví: přehled podstatných změn 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 36, Beilage Nr. 5, S. 1-3 
Shrnutí zákona BilRUG, kterým se do německého práva implementuje směrnice EU č. 34/2013 o účetním 
výkaznictví. Zákon mírně zvyšuje prahové hodnoty (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) pro plně 
zákonu podléhající společnosti a současně rozšiřuje pojem výnosu z obratu i na ty výnosy ze zboží a 
služeb, které přímo nesouvisí s vlastním předmětem podnikání daného subjektu. Malé kapitálové 
společnosti a osobní společnosti s ručením omezeným jsou od povinnosti uvádět některé údaje ve 
svých závěrečných zprávách osvobozeny (např. výše rezerv na zaměstnanecké penzijní pojištění), 
velkým společnostem naopak povinnosti přibývají (např. zpráva o plánovaných významných 
výkonech po datu účetní uzávěrky). Článek tematizuje zejména ty části zákona, které v průběhu 
zákonodárného procesu vyvolaly značnou diskusi (převzetí ručení za dceřinou společnost firemní 
matkou, omezení vyplácení zisků z podílů, výše rezerv pro zaměstnanecké penzijní pojištění). Autoři 
konstatují, že zákon BilRUG sice nepřináší tak radikální proměnu účetnictví jako zákon BilMOG z 
roku 2009, v obchodním právu lze však očekávat další změny zejména v souvislosti se změněnou 
směrnicí o transparentnosti. -- Změnám, které implementace směrnice o účetním výkaznictví přináší, 
se podrobněji věnují všechny články v příloze. 
 
Sebastian Heintges, Tim Hoffmann 
Umsatzerlöse verstehen - Angaben im Anhang nach IFRS 15 
Rozumět výnosům z obratu - údaje v příloze podle IFRS 15 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 35, S. 1973-1980 
Představení nových standardů při účtování výnosů IFRS 15, které jsou součástí mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví IFRS. Autoři se zaměřují především na změny, které IFRS 15 oproti 
předchozím standardům IAS 18 a IAS 11 přináší. Aplikace nově vzniklých povinností je pak 
demonstrována na příkladech účetnictví podniku s různými segmenty produkce. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, č. 18  
Metody stanovení převodních (transferových) cen (s. 1-2); Daňová evidence podle zákona o daních     
z příjmů (s. 3-7).  

Účetnictví  
Sv. 2015, č. 9  
Novela zákona o účetnictví účinná od 1. 1. 2016 (s. 2-4); Metodická pomůcka k pokynu GFŘ D-22 (5) 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů (s. 15-23); Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - IV. část - se 
zaměřením na smlouvy se SR a SRN (s. 24-28).  

Účetnictví v praxi  
Sv. 15 (2015), č. 9  
Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016 - 1. část (s. 4-9); Pokračování dědice v podnikání zůstavitele (s. 10-
15); Průvodce Koordinačními výbory - 3. část (s. 16-22); Výpočet podlahové plochy pro účely DPH   
po 1. 1. 2015 (s. 23-24); Přechod fyzických osob mezi daňovou evidencí, paušálními výdaji a účetnictvím   
v podmínkách roku 2015 (s. 25-29); Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku (s. 35-36).
  

 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

33 

Veřejná správa 
Pay-as-you-go government : public services 
Drahá vláda : veřejné služby 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8953, p.26-27 
Britským ministerstvům chybí peníze a tak hledají neobvyklé nové zdroje příjmu formou zavádění 
různých poplatků. Ministerstvo spravedlnosti zavedlo přirážku pro řízení před trestním soudem nebo 
poplatek za případ vedený před zaměstnaneckým tribunálem, ministerstvo vnitra chce vydělávat na 
imigrantech zvýšením poplatku za víza. Podobně inovativní jsou i místní samosprávy. -- Viz i článek 
na s. 10. 

Veřejné finance. Rozpočet 
By Elaine Moore, Roman Olearchyk and Neil Buckley 
Costs of conflict 
Cena za konflikt 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38949 (3.9.2015), p. 6 
Dohoda Ukrajiny s MMF a věřiteli sice nepřinesla takové odpuštění dluhů, jaké Ukrajinci požadovali, 
ale odvrátila státní bankrot a dala zemi rozpolcené válkou naději na nový začátek. Starosti však 
zdaleka nekončí, protože dluh země dosahuje 72 mld. USD a restrukturalizována byla jen malá část. 
MMF odhaduje, že Ukrajině bude v příštích čtyřech letech chybět 40 mld. USD, a je ochoten půjčit jen 
menší část - zbytek má země hledat u dalších mezinárodních a soukromých věřitelů. 
 
Desperate times, desperate moves : Brazil's economy 
Zoufalé časy, zoufalé kroky : brazilské hospodářství 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8954, p. 41-42 
V souvislosti s novým schodkovým rozpočtem, který v srpnu předložila brazilskému parlamentu prezidentka 
Dilma Rousseffová, se v článku rozebírá postavení prezidentky, hospodářská situace země a její 
rating, stav veřejných financí a potřebná opatření ke stabilizaci ekonomiky. -- Viz i článek na s. 16-17. 
 
Elif Arbatli, Julio Escolano 
Fiscal transparency, fiscal performance and credit ratings 
Fiskální transparentnost, fiskální výkonnost a úvěrové ratingy 
Fiscal studies, Vol. 36, (2015) no. 2, p. 237-270 
Autoři v tomto odborném textu zkoumají teoretické východisko, že fiskální transparentnost vede 
politické aktéry k přijetí lepších politik (a tudíž i vyšší fiskální výkonnosti) a snižuje nejistotu ohledně 
výstupů fiskální politiky. Oba tyto efekty by měly vést k lepšímu tržnímu ohodnocení rizik spjatých se 
státním dluhem. Na základě rozsáhlé statistické analýzy zahrnující jak státy vyspělé, tak rozvojové, je 
toto teoretické východisko potvrzeno. S rostoucí fiskální transparentností se zlepšuje úvěrový rating 
příslušné země, přičemž ve vyspělých zemích je toto způsobeno spíše zvýšením fiskální výkonnosti ve 
vazbě na větší odpovědnost politických aktérů a v rozvojových zemích spíše snížením nejistoty 
ohledně výstupů fiskální politiky skrze poskytnutí většího množství informací ohledně jejich základní 
fiskální pozice a fiskálních rizik. 
 
Michal Kozieł 
Omezování veřejného zadlužování v Maďarsku : ústavní a zákonná východiska 
Daně a finance, Sv. 2015, č. 2, s. 4-10 
V příspěvku je představena právní úprava limitace veřejného zadlužení v maďarské ústavě z roku 
2011 a doprovodných zákonech (Zákon o ekonomické stabilitě Maďarska, Zákon o veřejných 
financích), které stanovují maximální zadlužení státu a územních samospráv na nejvýše 50% HDP. 
Článek dále kriticky hodnotí kompetence od roku 2008 existující Fiskální rady státu (ve složení 
guvernér centrální banky, předseda Maďarského úřadu pro státní účetnictví a prezidentem republiky 
jmenovaný předseda Rady z řad ekonomů). Změny v souvislosti s novou ústavou totiž do značné míry 
zpochybňují smysluplnost Fiskální rady, neboť ta sice musí s návrhem zákona o státním rozpočtu 
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souhlasit a může jednotlivé návrhy připomínkovat, nemá však k dispozici žádné odborné zázemí. 
Rovněž autor zmiňuje existenci únikových klauzulí (výjimečný stav, dlouhodobá recese), které 
závazek snížit zadlužení na alespoň 50% ze současných 76% HDP mohou pozastavit. - Pozn. 
 
Prudence and profligacy 
Šetrnost a marnotratnost 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8955, p. 69 
Není snadné změřit, jak úsporná je politika vlád. Článek se zaměřuje na země PIIGS (Portugalsko, 
Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko) a konstatuje, že podle všech měřítek byly škrty v těchto zemích velmi 
tvrdé. V rámci MMF byla zpracována studie k této problematice a v pořadí zemí v ní hodnocených 
zaujalo první místo Řecko, které vykonalo hodně k nápravě svých veřejných financí. 
 
Axel Schrinner 
Schäubles letztes goldenes Jahr : DIW-Studie: die fragilere Weltkonjunktur könnte 2016 auch 
die deutschen Steuereinnahmen verringern 
Schäublův poslední zlatý rok : Studie DIW: křehčí světový hospodářský růst by mohl v roce 
2016 snížit také německé daňové příjmy 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 177 (15.9.2015), S. 12 
Německý Institut pro ekonomickou expertízu (DIW) snížil pro rok 2016 svůj odhad příjmů německých 
veřejných rozpočtů. Zejména příjmy ze živnostenské daně by vzhledem k nejistotě na světových trzích 
mohly být až o jednu miliardu eur nižší, než bylo doposud předpokládáno. Do výše příjmů z daní 
ovšem zasáhnou také plánované zvýšení přídavků na děti a posunutí hranice nejvyššího daňového 
pásma u daně z příjmů fyzických osob. Přesto však německé veřejné finance mohou v následujícím 
roce očekávat rekordní příjem ve výši téměř 690 miliard eur. 
 
Isabel Schnabel 
Warum wir endlich auch für Staaten eine Insolvenzordnung brauchen 
Proč potřebujeme insolvenční řád konečně také pro státy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 40, S. 35 
Komentář členky Spolkové rady pro posouzení celkového ekonomického vývoje k situaci v eurozóně. 
Dluhová krize států jižní Evropy ukázala, že samotná doložka o neposkytnutí pomoci (no bailout 
clause) pro zajištění fungování měnové unie nestačí. Eurozóna by měla proto přijmout také 
insolvenční řád pro předlužené státy po vzoru pravidel pro insolvenci firem. Aby ovšem insolvence 
jednotlivých států neohrožovaly ostatní státy a bankovní systém eurozóny, budou nutná tato opatření: 
zrušit privilegovanost státních dluhopisů pro hodnocení bilance bank a odbourání starých pohledávek 
států například skrze zpětný nákup těchto dluhů pod příslibem zástavy části budoucích příjmů státních 
rozpočtů. Jen tak dosáhne podle autorky měnová unie ve střednědobém horizontu vnitřní stability. 

Zdravotnictví 
Mária Hunková 
Na nemocnice Slovensko potrebuje miliardy 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 33, s. 14-15 
Článek se zabývá investicemi do slovenských nemocnic v posledních letech. Nejvíce peněz na obnovu 
zdravotnických zařízení jde z eurofondů. Ani ty však nestačí. 
 
By Sarah Neville 
On life support 
Na přístrojích 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38962 (18.9.2015), p. 7 
Na National Health Service, britský systém veřejné zdravotní péče, se vynakládá relativně velký podíl 
veřejných prostředků, přesto dvě třetiny britských nemocnic pociťují nedostatek peněz. Článek se 
zaměřuje na otázku, jak dlouho může model financování NHS přežít za situace, kdy na něj doléhají 
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vysoké náklady spojené se stárnutím obyvatelstva a léčbou dlouhodobých nemocí, vyvolaných 
špatným životním stylem. 
 
By Andrew Ward 
Value over volume 
Hodnota nad množství 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38968 (25.9.2015), p. 9 
Do centra pozornosti americké prezidentské kampaně se dostávají ceny léků. Rozruch vyvolaly 
ojedinělé excesy, které se ale staly spouštěčem i širší globální debaty o nákladech na léčiva. 
Farmaceutický průmysl na celém světě je pod tlakem, protože země se snaží zbrzdit rostoucí náklady 
na zdravotní péči o stárnoucí obyvatelstvo a zvětšující se střední třídu. USA se donedávna zdály být 
imunní vůči takovým tlakům, ceny léků rostly od r. 2010 každoročně o 10 % a Amerika byla tím 
nejvýnosnějším místem na světě pro jejich prodej. Jakýkoliv pokus o zkrocení  amerického trhu by 
proto otřásl farmaceutickým průmyslem do základů. 

Životní úroveň 
By Shawn Donnan 
Vulnerable to change 
Citlivé na změnu 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38967 (24.9.2015), p. 7 
V posledních 25 letech bylo dosaženo pozoruhodného snížení chudoby ve světě. Dalším cílem je 
"odstranit extrémní chudobu" do patnácti let, ale tento chvályhodný plán je prostě neuskutečnitelný. 
Stávajícímu pozitivnímu vývoji pomohl rychlý růst v zemích, jako je Čína a Brazílie, ale ten se sotva 
bude opakovat. Více než miliarda lidí stále ještě žije z méně než 1,15 USD denně a Světová banka 
chce navíc zvýšit své měřítko chudoby na 1,90 USD na den, čímž do kategorie extrémně chudých 
spadne ještě více obyvatel planety. 

Ostatní 
Florian Kolf 
Die reichste Diözese auf Erden 
Nejbohatší diecéze na zemi 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 188 (30.9.2015), S. 18-19 
Článek o hospodaření arcibiskupství Paderborn, které disponuje majetkem kolem 4 miliard eur, což je 
největší církevní majetek v Německu a zřejmě i na světě. Podle předložené finanční zprávy tak 
překvapivě předstihlo dosud nejbohatší arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem. 
 
von Stefani Hergert 
Gegen das Unwissen 
Proti nevědomosti 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 174 (10.9.2015), S. 12-14 
Na německých školách hraje předmět ekonomika jen okrajovou roli. Výsledkem je, že velký podíl 
Němců nemá ani minimální ekonomické vědomosti a jen málo mladých i dospělých umí zodpovědět 
jednoduché otázky týkající se úvěrů a úroků. Soukromé iniciativy to chtějí změnit a připravit tak žáky 
a studenty na realitu všedního dne. -- Další článek k tématu na str. 15. 
 
Graduate stock 
Studentský kapitál 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8952, p. 58 
Článek se zaměřuje na otázku financování studia na vysokých školách, která se pravidelně vrací na 
pořad jednání. V řadě zemí je studium financováno státem a tam, kde je stanoveno školné, by bylo 
možné nabízet půjčky za výhodnějších podmínek než banky, nebo odložit splácení půjčky až na dobu, 
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kdy absolvent slušně vydělává. V souvislosti s americkými prezidentskými volbami se objevují i další 
návrhy, které jsou v textu rozebírány. -- Viz i článek na s. 13-14. 
 
Hard-nosed compassion 
Tvrdohlavý soucit 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8957, p. 66 
Článek se zaměřuje na otázku pomoci uprchlíkům, kterých je ve světě kolem 20 milionů. Ze studií 
citovaných v textu vyplývá, že uprchlíkům by spíše pomohly peníze než věcné dary a potraviny.        
V loňském roce však peněžní dávky představovaly jen 6 % humanitární pomoci. Vedou k tomu obavy, 
že lidé v nouzi neutratí peníze správným způsobem, protože se ve stresu nerozhodují dobře. Distribuce 
peněz by ale byla levnější, protože se odhaduje, že doprava a další režijní náklady spotřebovávají až 
65 % výdajů na potravinovou pomoc v nouzi. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
Sv. 16, (2015) č. 9-10  
 Nové kategorie účetních jednotek- novela zákona o účetnictví účinná od 1.1.2016 (s.6-9); Kontrolní 
hlášení od 1.1.2016 - kdo je povinen předkládat kontrolní hlášení? jaké lhůty platí pro podání 
kontrolního hlášení? (s.29-32); Dohadné položky - jaký je vztah časového rozlišení ke stanovení základu 
daně (s.43-45); Nezabavitelné věci při exekuci - nově od 1.9.2015 - novela OSŘ (s.88-90); Obrana proti 
nečinnosti správního orgánu (s.91-96); Zákon o zaměstnanosti - novela platná od 1.10.2015 (s. 99-103); 
Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015 - nejdůležitější změny (s. 104-106).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 34  
Auta, která nejméně a nejvíce ztrácejí hodnotu (s. 6-9); Krásné nápady stačí jen ulovit - rozhovor          
s někdejším šéfem Zentivy Jiřím Michalem (s. 14-17); Byznys neziskovek s migranty? Mýtus (s.20-23); 
Nová dohoda o dluhových převisech? - jak řešit trvale neudržitelný dluh (s. 32-33); O své nápady už   
v Evropě nepřijdete - ochrana obchodního tajemství v EU (s. 34-35).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 35  
Je tu prostor zvyšovat daně - rozhovor s Pavlem Mertlíkem (s. 10-15); Pavol Krúpa: Nájezdník, který 
útočí na silné i slabé - profil slovenského podnikatele (s. 16-17); Čínský drak se zadrhává. Koho 
stáhne s sebou? (s. 24-25); Říkejte pravdu a hrajte fér - příběh úspěchu firmy Medica Filter (s. 28-31); 
Byznys v jihovýchodní Asii: ambice za hradbami (s. 42-44).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 36  
Česko dohání Evropu, ale jen na chvíli - čím je ovlivněn vysoký růst tuzemské ekonomiky (s.16-18); 
Firmy i lidé opět ušetří za energie (s. 20-23); Škoda pojede se Seatem - koncern Volkswagen mění 
strukturu a své značky sloučí do divizí (s. 24-25); Česko zbrojí proti hackerům - k otázce kybernetické 
bezpečnosti (s. 26-27); Co by měla Čína udělat - snaha čínské vlády udržet pod kontrolou nedávnou 
volatilitu akciového trhu poškodila její důvěryhodnost (s. 36-37).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 37  
Jak se bránit trikům pojišťováků (s. 6-9); Na nákupech s Křetínským - nejaktivnější český investor Daniel 
Křetínský jako největší dlužník v Česku (s. 10-15); Uprchlíky vraťte zpátky - rozhovor s exprezidentem 
Václavem Klausem o migraci (s. 18-21); Finanční systém včasného varování (s. 42-43); Evropské 
pojišťovny čeká změna pravidel (s. 44-45). 
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Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 38  
Konec levného piva v Česku (s. 6-9); Evidence tržeb se vzdaluje, debata se potáhne do voleb (s. 10-11); 
Margrethe Vestagerová: Ocelový nepřítel - žena, která dokázala rozhýbat antimonopolní úřad (s. 30-31); 
Kraje dají miliardy na nové spalovny (s. 32-33); Kdo má po krk Fedu - komentář Josepha E. Stiglitze 
(s. 42-43); Když má znalec zpoždění, platí stát - k dlouhým termínům zpracování znaleckých posudků 
(s. 44-45); Kdo má data, má i moc - rozhovor s předsedkyní Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivanou 
Janů (s. 46-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 39  
Téma: ceny bydlení (s. 6-13); Návrat do politiky? Proč bych to dělal - rozhovor s Mirkem Topolánkem 
o energetice (s. 14-19); Růst českého autoprůmyslu táhne TPCA (s. 20-21); Proč Poláci šlapou Čechům 
na paty - hospodářská situace v Polsku (s. 22-25); Obchod s Ruskem drhne, nejen kvůli sankcím (s. 40-42). 

Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 37  
Téma: Írán - sankce proti Íránu ještě ani neskončily, ale boj západních zemí včetně Česka o zdejší trh 
se rozjel naplno (s. 10-16); Blanka je bentley mezi tunely, říká šéf Metrostavu Jiří Bělohlav (s. 24-28); 
Čekání na hlavní chod - nákupy čínské společnosti CEFC v Česku budou pokračovat (s. 30-32) + další 
články k tématu (s. 34-37); Porcování internetového medvěda - Česko může přijít o 14 mld. dolarů       
z evropských dotací na rozvoj vysokorychlostního internetu (s. 46-47).  

Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 35  
Bouře přicházející z Číny - propad světových burz a obavy z tvrdého přistání druhé největší ekonomiky 
světa (s. 10-13); Velká čínská šeď - chatrná čínská ekonomika a doutnající mocenský střet                   
v nejvyšších patrech politiky říše středu (s. 14-16); Na světové trhy přichází hodina pravdy - splasknutí 
bublin by ekonomikám dlouhodobě prospělo (s. 22); Ministr financí posiluje svou kontrolu 
zdravotnictví. Nově chce získat přístup k hospodaření všech veřejných nemocnic (s. 28-31); Český 
Telecom 2.0 - ministři Mládek a Chovanec bojují o ovládnutí internetové infrastruktury pod myšlenkou 
e-governmentu (s. 36-37); Banky dál tvrdě šetří - Česká spořitelna pozastavila projekty, které měly 
zabezpečit nárůst pracovních míst (s. 46-47); Mobilní dravci - digitální firmy nutí tradiční banky 
zlepšovat služby a snižovat marže (s. 48-49); Bude zlato zlatým dolem? (s. 60-61).  

Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 36  
Strach ze zbytečnosti - které profese jsou nejvíce ohroženy ve 21. století (s. 10-13); Nechtěná nevěsta - 
výrobní závody Zentivy v Česku jsou na prodej (s. 26-29); Když na to máme, tak rozdáváme -             
k návrhu státního rozpočtu (s. 30-31); Kdo naplní kapschičku - státu začíná hrozit výpadek miliard 
korun z mýta, protože nestíhá vybrat nástupce Kapsche (s. 44-45); O miliardách, mouchách a tygrech - 
zpráva o čtvrté největší firmě světa Bank of China (s. 46-48); Kudy teče válečná ropa - kdo kupuje 
ropu Islámského státu (s. 54-57).  

Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 38  
Spojené vesnické emiráty - bohaté vesnice v Česku (s. 10-13); Problém za sto giga - ČEZ se soudí       
s firmami, které modernizují jeho elektrárny (s. 24-26); Horší než kampeličky - ministr Babiš chce 
letos poslat exportní bance dotaci ve výši 1,3 miliardy korun (s. 31); Země velkých lánů a rodinných 
bazénů - proč je lepší, když mzdy v Česku rostou pomalu (s. 32-34); Vyhaslá forsáž - správa státních 
hmotných rezerv řeší problémy s nakoupeným leteckým petrolejem (s. 38-39); Nákaza jménem 
BRICS (s. 42-44). 
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Poradce veřejné správy [PVS]  
Sv. 8, (2015) č. 9-10  
Novela zákoníku práce - dohody o práci (s. 3-11); DPH u finančních a penzijních činností - zůstane od 
1.1.2016 doplňkové penzijní spoření zachováno jako penzijní činnost, která je osvobozena od daně? 
(s.18-21); Pracovní volno z osobních důvodů (s. 37-40); Zákony zdravotního pojištění k 1.9.2015 - 
nejdůležitější změny (s. 41-42); Slovenští občané v českém systému zdravotního pojištění (s.51-53); 
Poskytování informací o platech ve veřejné správě - zákaz utajování platů (s. 74-75)  
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Daně 

28159 
IBFD ; editors Janne-Eve D'Auvergne ... [et al.] 
Global corporate tax handbook 2015 
Světový průvodce zdaněním právnických osob 2015 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2015, 1336 s. : tab. 
Referenční příručka přináší přehled daňových systémů 98 vybraných zemí světa se zaměřením na 
korporační daně. Jednotlivé kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace o zdanění příjmů právnických 
osob a kapitálu i o mezinárodních aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých abecedně uspořádaných 
zemích. Údaje jsou aktualizovány k počátku roku 2015. Obsahuje také zvláštní kapitolu o dané 
problematice v EU doplněnou o texty vybraných daňových směrnic. - 2015 ed. - Viz také Global 
individual tax handbook 2015 (sign. 28160). - ISBN: 978-90-8722-314-4 (brož.) 
 
28160 
IBFD ; editors Janne-Eve D'Auvergne ... [ et al.] 
Global individual tax handbook 2015 
Světový průvodce zdaněním fyzických osob 2015 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2015, 948 s. : tab. 
Přehledová publikace popisující daňové systémy 98 vybraných zemí světa se zaměřením na zdanění 
jednotlivců. Jednotlivé kapitoly přinášejí nejaktuálnější informace (aktualizované k počátku r. 2015)    
o zdanění příjmů fyzických osob, o příspěvcích na sociální zabezpečení, o dani dědické a darovací,     
o dani nemovitostní i o mezinárodních aspektech a dvojím zdanění v jednotlivých zemích. Uvádějí 
sazby daní, zabývají se problematikou odpočtů, zápočtu daně a stručně také správou zmiňovaných 
daní. Publikace obsahuje také zvláštní kapitolu o sazbách daní vybíraných srážkou z úroků z úspor      
v jednotlivých zemích. - 2015 ed. - Příl. - ISBN: 978-90-8722-316-8 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
28216 
Stanislava Janáčková 
Lesk a bída měnové politiky : peníze tajemství zbavené? 
Praha : Institut Václava Klause 2015, 111 s. 
V první kapitole autorka odkrývá podstatu současných peněz a bankovního systému, úlohu a postavení 
centrální banky a potřebu měnové politiky. Historický exkurz k základním milníkům měnové politiky 
ve Spojených státech, v Evropě i v českém prostředí předkládá kapitola druhá. Autorka kriticky 
analyzuje minulou i současnou měnovou politiku, zejména režim cílování inflace. Následující kapitola 
pojednává o finanční a ekonomické krizi let 2008-2009. Politika levných peněz, kterou praktikoval 
americký Fed, a přemíra státních zásahů, které stimulovaly neefektivní alokaci zdrojů ve finančním 
sektoru, byly jednou z hlavních příčin krize. Tato historická zkušenost a aktuální realita ukazují, jak 
mocné jsou v dnešní ekonomice peníze, peněžní a úvěrová politika a jaké negativní důsledky s sebou 
může nést její chybné nastavení. Novým dilematům a mezím měnové politiky se věnuje kapitola 
čtvrtá. V závěrečné kapitole autorka konstatuje, že měnová politika se nachází na určitém rozcestí a 
současná vleklá evropská stagnace je primárně selháním hospodářské politiky. Pokládá tedy otázky, 
týkající se budoucího řešení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-99-9 (brož.) 
 
28161 
edited by Matthias Matthijs, Mark Blyth 
The future of the euro 
Budoucnost eura 
New York : Oxford University Press, c2015, xv, 339 s. : tab., grafy 
Skupina významných politických ekonomů analyzuje základní příčiny krize eura, zjišťuje, jak situaci 
zlepšit, uvažuje nad budoucností měny. Podle autorů převažují  politické faktory nad ekonomickými. 
Původní plán pro euro se zaměřoval na měnovou unii, ale opomíjel finanční a bankovní unii. 
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Nedokončený plán eura vedl k ekonomické divergenci. Kniha ukazuje, jak se změnily čtyři 
nejdůležitější členské státy - Německo, Francie, Itálie a Španělsko, když přijaly euro, a jak odlišně je 
krize zasáhla. Autoři též zkoumají tři možné scénáře budoucnosti eura. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-
023324-2 (brož.) 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
28158 
OECD 
Luxembourg : OECD economic surveys 2015 
Lucembursko : hospodářské přehledy OECD 2015 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2015, 114 s. tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Lucemburska - hodnocení a doporučení. K makroekonomickému vývoji země, ke 
stavu finančního sektoru, otázce zeleného růstu. Shrnut je také pokrok hlavních strukturálních reforem 
s ohledem na předchozí doporučení. Zvláštní pozornost je věnována finančnímu sektoru, diverzifikaci 
ekonomiky a inovačnímu průmyslu. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-23065-1 (brož.) 

Informatika. Počítače 
28200 
Mojmír Král 
Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač 
Praha : Grada 2015, 183 s. : il. 
Zásady bezpečného používání moderních technologií připojených k internetu. Přehled hlavních témat 
jednotlivých kapitol: způsoby napadení zařízení na internetu, kontrola zabezpečení, přístupy do 
systému (účty, hesla), aktualizace programů v počítači, ochrana počítače pomocí brány firewall, 
antivirová ochrana, zabezpečení sítě a WiFi sítě (nastavení routeru), online bankovnictví a nakupování, 
mobilní nebezpečí zejména tzv. chytrých telefonů, základní pravidla bezpečného chování na internetu 
a další potřebné informace a nástroje. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5453-6 (brož.) 
 
28204 
Mikuláš Gangur 
Prediktivní trhy : principy, struktura a využití prediktivních trhů : pobídkové a motivační 
systémy prediktivních trhů : problematika implementace prediktivního trhu 
Praha : Wolters Kluwer 2015, : il. 
Prediktivní trhy (PM) jsou příkladem elektronických virtuálních trhů. Primárně jsou určeny ke sběru 
informací a jako takové mohou být součástí systému pro podporu rozhodování v organizaci. Hlavním 
cílem publikace je prezentace poznatků a výsledků výzkumu z oblasti prediktivních trhů. V publikaci 
jsou popsány vlastnosti, principy, konstrukce a smysl použití prediktivních trhů. Nechybí historický 
přehled vývoje a přehled nabízených softwarových realizací prediktivních trhů. Zmapovány jsou 
motivační a pobídkové systémy prediktivních trhů a propojení s dalšími systémy. Popsán je i důsledek 
přílišné motivace účastníků trhu v podobě manipulativního chování. Autor v publikaci prezentuje nejen 
svoje poznatky a výsledky výzkumů v oblasti využívání prediktivních trhů v ČR, ale i zkušenosti        
s jejich implementací a provozováním. Případová studie na toto téma tvoří stěžejní část knihy 
(konkrétní aplikace experimentálního a výukového prediktivního trhu FreeMarket). - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7478-847-5 (brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
28234 
Jan Karlas 
Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) 2015, 347 s. 
Práce usiluje o prohloubení znalostí o mezinárodních organizacích v českém prostředí. Autor předkládá 
komplexní a podrobný obecný rozbor mezinárodních organizací prostřednictvím výzkumných otázek. 
Tyto otázky se týkají obecné povahy mezinárodních organizací, jejich aktérů, struktur a procesů. 
Druhá skupina otázek se soustředí na obecný historický vývoj mezinárodních organizací a na analýzu 
tří vybraných organizací, a to na Organizaci spojených národů (OSN) coby bezpečnostní organizaci, 
Světovou obchodní organizaci (World Trade Organization, WTO) a Mezinárodní měnový fond 
(MMF). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-179-4 (brož.) 
 
28210 
Josef Bejček, Josef Šilhán a kolektiv 
Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání 
V Praze : C.H. Beck 2015, xxxii, 507 s. 
Učebnice podává výklad problematiky obchodních smluv a závazkových vztahů týkajících se podnikání 
a obchodního závodu. Obsah reaguje na sjednocení úpravy závazkového práva v občanském zákoníku. 
Výklad je rozdělen do celků zachycujících jednotlivá stádia vzniku a realizace obchodů: předsmluvní 
a smluvní stádium obchodů, smluvní alokace obchodního rizika, specifika změny a zániku obchodních 
závazků, dodávka zboží a zhotovení díla, dispozice s obchodním závodem, uživatelské vztahy, servis a 
logistika v obchodu, průmyslová práva a obchodování s nimi, obchodně distribuční formy, bankovní, 
úvěrové a platební vztahy, společnost a tichá společnost v podnikání. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-
574-9 (váz.) 

Podnik a podnikání 
28236 
Denisa Hejlová 
Public relations 
Praha : Grada 2015, 250 s. : il., portréty, faksimile 
Komplexní problematika public relations (dále jen PR). Historie (hlavní mezníky a osobnosti). 
Teoretická východiska, hlavní přístupy a modely. Strategie: plánování a řízení komunikace. Oblasti 
PR a jejich příklady. Role PR ve společnosti, zejména etické hranice oboru. Publikace je zaměřena na 
domácí vývoj v této oblasti a poskytuje i důležité poznatky ze souvisejících disciplín. Výklad je 
doplněn řadou výzkumů, příkladů a případových studií. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5022-4 (váz.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
28207 
František Alinče, Ivan Tomší 
Katalog prací ve veřejných službách a správě. Katalog správních činností : zařazování 
zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd 
Olomouc : ANAG 2015, 703 s. 
Základní rámec a principy zařazování zaměstnanců do platových tříd v pracovněprávních vztazích a 
ve státní službě včetně znění všech právních předpisů. Některé aspekty procesu tvorby katalogu prací 
a katalogu správních činností a samotné podstaty platových tříd. Katalog prací. Zařazování do 
platových tříd ve vybraných zařízeních veřejných služeb a správy. Zařazování služebních míst státních 
zaměstnanců do platových tříd. - 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. - ISBN: 978-80-7263-960-1 (váz.) 
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28203 
Daniel Raventós ; přeložil Štěpán Zajac 
Materiální podmínky svobody 
Praha : Rubato 2015, 226 s. 
Myšlenka univerzálního základního příjmu, který by byl občanským platem vypláceným nepodmíněně 
každému členu společnosti, což by mu umožnilo svobodnější volbu pracovní činnosti. Ta nemusí mít 
nutně charakter práce za odměnu, ale např. práce dobrovolnické. Autor sleduje vývoj myšlenky 
základního příjmu od jejího prapůvodu, který spatřuje na konci 18. století v díle Thomase Paina, 
definuje ho a rozebírá případ státu Aljaška, kde základní příjem funguje již od r. 1982. Cílem 
myšlenky základního příjmu je, že ekonomická politika státu má upřednostňovat velkou většinu 
nemajetného obyvatelstva a měla by tvořit páteř takové ekonomiky. Základní příjem je potřebný          
i v současné situaci, která se vyznačuje zhoršováním životních podmínek nebohaté většiny společnosti 
(chudoba a nezaměstnanost, prekarizace práce atd.). Jeho zavedení by, podle autora, poskytlo mnohým 
šanci na důstojnější život a možnost osobního rozvoje. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87705-20-9 (brož.) 

Právo 
28208 
Jan Broulík a Jan Bartošek 
Ekonomický přístup k právu 
Praha : C.H. Beck 2015, xviii, 197 s. 
Rozdíly a shody mezi právním a ekonomickým uvažováním. Různé funkce ekonomie v právu (poznávací, 
rozhodovací). Některá obvyklá nedorozumění o ekonomické analýze práva. Výklad základních konceptů 
"Law & Economics" hlavního proudu. Varianty ekonomického přístupu k právu. Porovnání situace 
ekonomické analýzy práva v USA a Evropě. Ekonomický přístup a česká specifika. Ekonomická analýza 
práva v Polsku. Konkrétní aplikace ekonomického přístupu k právu a rozhodování soudů (hodnocení 
dopadů regulace RIA, soudcovské aplikace práva). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-573-2 (brož.) 
 
28215 
sestavili Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž a kolektiv 
Obchodní společnosti 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 401 s. 
Ucelený přehled nejdůležitějších judikátů vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných 
po rekodifikaci (lze využít i v nových podmínkách zákona o obchodních korporacích, který je účinný 
od 1.1.2014). Publikace se dělí na obecnou část, oblast osobních společností (spol. komanditní a 
veřejná obchodní spol.) a kapitálových společností (s.r.o., a.s., společenská smlouva). Každý judikát je 
uveden názvem, který charakterizuje jeho obsah, dále obsahuje výčet ustanovení, na něž se vztahuje, 
právní větu, prameny, příp. poznámku s použitelností pro typy společností. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7478-852-9 (brož.) 
 
28211 
Michal Princ 
Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938 : (soudy, soudní osoby, dobové problémy) 
Praha : Wolters Kluwer 2015, xiii, 329 s. 
Autor ve své práci popisuje vývoj soudní soustavy v českých zemích po roce 1848, neboť současný model 
výkonu soudní moci v českých zemích vyrůstá ze základů pocházejících z druhé poloviny 19. století. 
Analyzuje všechny aspekty soudní správy. Věnuje se soustavě obecných soudů (v dobové terminologii 
"soudy řádné"), dále též dalším soudním orgánům (soudům veřejného práva, mimořádným civilním 
soudům, mimořádným trestním soudům a soudům rozhodčím) a v neposlední řadě také organizaci 
státního zastupitelství. Druhým velkým tematickým okruhem práce jsou tzv. soudní osoby (soudci       
i kancelářští úředníci) a organizace práce na soudech. Jedna z kapitol pojednává o dobových problémech 
soudnictví (zejména o přetížení soudů), jejich veřejné reflexi i jejich vnímání v soudcovském stavu. 
Přílohy obsahují přehledy územní organizace řádných soudů v českých zemích. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7478-797-3 (váz.) 
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28205 
Petr Průcha 
Správní řád s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.6.2015 
Praha : Leges, 2015, 496 s. 
Znění zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších zákonů, doplněné výkladovými poznámkami 
k jednotlivým ustanovením zákona. Odkazy na související ustanovení a judikaturu. - 2. aktualiz. a 
dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7502-051-2 (brož.) 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ)  

27990/1091  
Energetický zákon; Zákon o podporovatelných zdrojích energie; Zákon o hospodaření energií : úplné 
znění zákonů po novelách k 1.7.2015 a k 1.1.2016 : redakční uzávěrka 1.7.2015  
    
27990/1096  
Občanský soudní řád. Zvláštní řízení soudní. Rozhodčí řízení. Exekuční řád : soudní poplatky, mediace, 
veřejné dražby : novely o.s.ř. a exekučního řádu od 1.7. a 1.9.2015 : redakční uzávěrka 1.8.2015  
    
27990/1097  
Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, zákony o zdravotních pojišťovnách : redakční uzávěrka 17.8.2015  

Účetnictví 
28201 
Jiří Strouhal, Jiřina Bokšová 
Lexikon účetních pojmů : překlad z ČJ do AJ a NJ, výklad pojmů v ČJ, AJ a NJ, praktické 
příklady, účtový rozvrh 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 380 s. : il. 
Příručka definuje jednotlivé výrazy z účetní praxe. Zejména se jedná o pojmy z oblasti finančního 
účetnictví, manažerského účetnictví a finančního řízení. Každý pojem obsahuje anglický a německý 
ekvivalent a výklad v konkrétním jazyce. V příloze je uveden typový účtový rozvrh, ze kterého 
vychází řešení ilustrativních příkladů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-787-4 (brož.) 
 
28213 
Jana Mašková 
Sbírka souvztažností 2015 ke směrné účtové osnově pro místně řízené příspěvkové organizace 
Praha : Barbora Mašková 2015, 304 s. : il. 
Přehled legislativy, České účetní standardy a Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace. 
Účetní souvztažnosti tř. 0-9. Výběr účetních případů z praxe (pořízení, vyřazení, prodej, zálohy, 
transfery, opravy a údržba, účtování, převod peněz aj.) zaznamenaných na příslušných účtech směrné 
účtové osnovy pro vybrané účetní jednotky s účinností od 1.1.2015. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
905950-1-9 (brož.) 
 
28214 
Jana Mašková 
Sbírka souvztažností 2015 ke směrné účtové osnově pro územní samosprávné celky 
Praha : Barbora Mašková 2015, 318 s. : il. 
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky     
č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova pro územní samosprávné celky. Účetní souvztažnosti tř. 0-9. 
Výběr účetních případů z praxe (pořízení, vyřazení, prodej, kursové rozdíly, transfery, účtování, 
zásoby, převod peněz aj.) zaznamenaných na příslušných účtech směrné účtové osnovy pro vybrané 
účetní jednotky s účinností od 1.1.2015. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-905950-2-6 (brož.) 
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Veřejná správa 
28212 
Ilona Kruntorádová 
Politické aspekty financování českých měst 
Praha : Karolinum 2015, 192 stran : il. 
Studie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí ČR z hlediska postavení městské 
samosprávy v politickém systému. Seznamuje s principy, mechanismy a fungováním komunálních 
rozpočtů, prostřednictvím kterých místní vlády naplňují cíle své politiky. Hlavním cílem práce je 
zodpovědět otázky, zda vyhovuje současný stav financování obcí jejich politickým představitelům. 
Vymezuje i evropské trendy v rámci finanční autonomie. Obsah jednotlivých kapitol: teoretická 
východiska k tématu a základní pojmy, komparace systémů financování evropských samospráv (míra 
daňových kompetencí místních volených vlád, vliv dotačních systémů na chování samospráv), 
postavení samospráv v podmínkách ČR a hlavní problematické pilíře jejich financování (systém 
poskytování dotací a transferů, nenárokové dotace), místní daně, rozpočtové určení daně - legislativní 
nastavení a politická diskuse k němu, daňové příjmy platné od roku 2013 v ČR a analýza postojů 
politických stran k dalšímu vývoji legislativy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-2744-1 (brož.) 
 
28206 
Eliška Vlčková, Irena Kašparová, Pavla Bláhová 
Zákon o státní službě 
Olomouc : ANAG 2015, 343 s. 
Systém státní služby a přehled hlavních změn, které zákon pro státní zaměstnance přinesl. Výklad 
základních pojmů zákona, jeho působnosti, vzniku, změny a zániku služebního poměru, povinností 
státních zaměstnanců, kárné odpovědnosti a přechodu stávajících zaměstnanců do služebního poměru. 
Text zákona a jeho prováděcích předpisů a názorné příklady. Přílohy obsahují seznam oborů státní 
služby a vzory formulářů k úřednické zkoušce. - 1. vyd. - Přehled předpisů a změn vyplývajících pro 
zaměstnance z přechodu do služebního poměru. - ISBN: 978-80-7263-961-8 (brož.) 
 
28237 
Jan Pichrt a kolektiv 
Zákon o státní službě : komentář 
Praha : Wolters Kluwer 2015, xlv, 933 s. 
Úvodní slovo o vzniku zákona. Komentované znění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
Související ustanovení a předpisy. Právní stav publikace je k 15.5.2015. - Vyd. 1. - Přehled 
souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-7478-843-7 (váz.) 

Veřejné finance. Rozpočet 
28202 
Jiří Lorenc, Jana Kašpárková 
Rozpočtová skladba a účetnictví 2015 pro územní samosprávné celky 
Polešovice : M LORDY, 2015, 615 s. : il. 
Výklad rozpočtového procesu včetně praktických příkladů sestavení rozpočtu. Popis dotačního řízení 
včetně vzorů podání v daňovém řízení v případě porušení rozpočtové kázně. Oblast a způsob použití 
rozpočtové skladby s vazbou na účetnictví. Postupy při schvalování účetních závěrek. Účtový rozvrh. 
Odkazy na rekodifikaci občanského zákoníku. - (brož.) 
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Ostatní 
28235 
Ludmila Kollmannová 
Angličtina pro začátečníky krokovou metodou s autotesty 
Voznice : LEDA 2015, 399 s. : il. +3 CD 
Základní učebnice angličtiny. Učivo je předkládáno v postupných menších krocích a je vykládáno 
jednoduše a srozumitelně s ohledem na méně talentované studenty. Probíraná látka se cyklicky 
opakuje. Každá z 18 lekcí obsahuje úvodní krátký text včetně výkladu daného jevu, úkoly pro jeho 
osvojení, nácvik konverzace, shrnutí a test. Učebnice poskytuje úplný přepis výslovnosti, množství 
příkladů, výslovnostní a poslechová cvičení na CD. - 2., zcela přeprac. vyd. - První vydání mělo název 
Angličtina pro (věčné) začátečníky. - ISBN: 978-80-7335-382-7 (brož.) 
 
28222 
Vít Vojta 
Čínský svět : jak porozumět současné Číně, čínskému chování a myšlení 
Brno : Pixl-e 2011, 199 s. : il., mapy 
Autorův pohled na kořeny čínské civilizace, Čínu a její prostředí. Publikace si všímá čínského 
způsobu myšlení a projevu, života společnosti, hodnot a symbolů Číny včetně symboliky hada a draka, 
přírodních podmínek, tradičního zemědělství, mnohonárodnostní koncepce státu, duchovního formování 
čínské kultury (konfuciánství aj.), organizace státu a práva, legislativní autonomie regionů, vnímání 
času, metod komunikace v čínské společnosti, mezilidských vztahů, modelů výchovy i čínského 
fenoménu přelidnění aj. - Vyd. 1. - Název z obálky. - ISBN: 978-80-905021-0-9 (brož.) 
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