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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám listopadové 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 „Sovereign money“ jako alternativní návrh k současnému 
měnovému systému. Věnuje se švýcarské a islandské iniciativě 
v otázce monopolizace účetních peněz a reflexi těchto návrhů 
v zahraničním ekonomickém tisku. Reforma účetních peněz 
představuje v současné době jednu z oblastí, kterými se 
ekonomové v úvahách o budoucích finančních strategiích 
zaobírají. 

Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název 
Unie kapitálových trhů: akční plán Evropské komise a reakce 
ekonomických komentátorů. Text shrnuje současnou situaci 
ohledně akčního plánu Evropské komise, jenž si klade za cíl 
vytvořit skutečně jednotný trh s kapitálem uvnitř Evropské 
unie, a zmiňuje zajímavé komentáře, které se k tomuto 
tématu v poslední době objevily. 

Věříme, že Vás pravidelný přehled nových informačních 
pramenů zaujme. 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 hodlá v nejbližší době předložit znovu novelu 
zákona o pojišťovnictví po té, co nebyla schválena 
v Poslanecké sněmovně. Novela by měla v České 
republice zavést nový systém dohledu a regulace 
pojišťoven, přičemž se předpokládá, že od 1. ledna 
2016 by měl fungovat v celé Evropské unii. Změny 
se soustředí zejména na posílení finanční stability 
pojišťoven, a tím i ochrany spotřebitelů. 

 
Publikováno na webu MF 
 
Makroekonomická predikce - říjen 2015 
 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
makroekonomika/makroekonomicka-predikce/ 
2015/makroekonomicka-predikce-rijen-2015-22888 
 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 23. 10. 2015 –
 23. 11. 2015 se tentokrát věnuje tématu:  

Elektronická evidence tržeb 

Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu a 
internetových serverů a naleznete jej včetně archivu 
starších monitoringů v sekci Monitoring médií na 
adrese:  http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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„Sovereign money“ jako alternativní návrh k současnému měnovému systému 

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

 

Na přelomu října a listopadu 2015 proběhla některými sdělovacími prostředky krátká zpráva o úspěchu 
švýcarského sdružení Monetäre Modernisierung, kterému se podařilo získat 100 tisíc podpisů pro 
konání referenda o monopolizaci tvorby účetních peněz.1 Objem tohoto dnes elektronického platidla 
v peněžním oběhu několikanásobně převyšuje objem hotovostních peněz a často se hovoří až o jeho 
devadesátiprocentním podílu na celkové peněžní nabídce. V dosavadní světové praxi je tvorba účetních 
peněz v kompetenci jednotlivých komerčních bank po poskytnutí úvěrů nebankovním subjektům. 
Splácením úvěrů tyto virtuální peníze z oběhu mizí. Protože ale úvěrování je nejvýznamnější činností 
komerčních bank, stala se i tvorba účetních peněz pevnou součástí stávajícího finančního systému. 
Organizátoři švýcarské lidové iniciativy žádají, aby jako v případě hotovostních peněz rozhodovala 
také o tvorbě účetních peněz výlučně centrální banka.  Tato reforma účetních peněz na tzv. sovereign 
money (v německojazyčném prostoru se užívá slova Vollgeld) má podle jejích zastánců zabránit 
vzniku investičních bublin na kapitálových trzích. Navazuje tak na diskusi o absolutně krytých 
penězích z konce 30. let 20. století.2 V současné době lze ale snahy o zavedení sovereign money 
pozorovat rovněž na Islandu, kde o tomto nástroji dokonce uvažuje tamní vláda. 

Islandské a švýcarské návrhy 

Podle autora návrhu islandské měnové reformy, ekonoma a poslance vládní Pokrokové strany Frostiho 
Sigurjónssona, je současný systém účetních peněz a dílčích měnových rezerv komerčních bank u bank 
centrálních důvodem většiny krizí bankovního sektoru. Sigurjónsson v březnu 2015 zveřejnil zprávu 
pro islandskou vládu s návrhem měnové reformy, která v anglické verzi vyšla pod názvem Monetary 
Reform – A better monetary system for Iceland.3 Ve zprávě se nejprve obsáhle věnuje analýze 
příčin krachu islandského finančního systému. Hlavním problémem Islandu před vypuknutím finanční 
krize v roce 2008 byl podle Sigurjónssona až šestinásobný nárůst likvidity oproti objemu potřebnému 
k udržení hospodářského růstu. Klíčový podíl na tomto vývoji měly právě účetní peníze, neboť banky 
navzdory varování centrální banky i zvyšujícím se úrokovým sazbám poskytovaly ve velké míře 
rozsáhlé úvěry. Přispívaly tak k tvorbě toxických aktiv především na trhu s nemovitostmi. Vytvořením 
sovereign money odpadne toto rizikové chování komerčních bank dané ekonomickým cyklem a 
vidinou snadných zisků. Banky by fungovaly pouze jako správci běžných transakčních účtů svých 
klientů a do své bilance by směly zahrnout jen úročené investiční účty (tj. spořicí účty a termínované 
vklady) s minimální dobou splatnosti v délce 45 dní. Centrální banka jako jediný tvůrce peněz by 
jejich množství navyšovala jen úměrně hospodářskému růstu a za účelem inflačního cílování. 
Transformaci měnového systému si Sigurjónsson představuje tak, že centrální banka poskytne 
komerčním bankám úročenou rezervu ve výši právě uložených vkladů. Tuto rezervu budou bankovní 
domy povinny centrální bance postupně splácet v závislosti na splácení dříve poskytnutých úvěrů. 

                                                      
1 MILLER, John. Swiss group says it has signatures for „sovereign money“ vote. In: Reuters News [online] 
October-31-2015 [cit. 2015-11-16]. Dostupné komerčně ze serveru Factiva; HÄRING, Norbert. Der Kampf 
gegen das leichte Geld: Banken dürfen selbst Geld in Umlauf bringen. Kippt dieses Privileg nun ausgerechnet in 
der Schweiz? In: Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 211 (2.11.2015), S. 12; NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Volk dürfte 
bald über Vollgeld abstimmen. In: Neue Zürcher Zeitung [online]. Oktober-31-2015, 09:44 [cit. 2015-11-09]. 
Dostupné z: http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-sda/Volk-duerfte-bald-ueber-Vollgeld-
abstimmen 
2 Jako první formuloval koncept monopolu centrální banky na tvorbu peněz americký ekonom Irving Fisher 
v roce 1936 (tzv. 100% Money, který vešel ve známost jako Chicagský plán). Fisherovy návrhy shrnuje a 
hodnotí analýza Jaromíra Beneše a Michaela Kumhofa pro MMF: Benes, Jaromir; Kumhof, Michael: The 
Chicago Plan Revisited. IMF Working Paper. International Monetary Fund, 2012. Dostupné ve formátu PDF z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf [cit. 2015-11-10]. 
3 SIGURJÓNSSON, Frosti: Monetary Reform – A better monetary system for Iceland. Reykjavik 2015. 
Dostupné ve formátu PDF z: http://frostis.is/skyrsla-um-umbaetur-i-peningamalum/#more-1208 [cit. 2015-11-10]. 
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Centrální banka pak dá tento obnos jako sovereign money podle odhadované potřeby hospodářství 
k dispozici vládě nebo jako půjčku bankám za účelem úvěrování významných subjektů „reálné 
ekonomiky“. Vláda o částce, kterou od centrální banky dostane, bude muset rozhodnout, jakým 
způsobem ji uvede do peněžního oběhu, ať už skrze investice, daňové úlevy nebo splácení státního 
dluhu. Po plném zavedení sovereign money Sigurjónsson odhaduje, že v případě Islandu by při růstu 
HDP a inflace kolem 2 % došlo k navýšení takto generovaných peněz v objemu asi 20 miliard 
islandských korun ročně (tj. asi 4 % islandského státního rozpočtu). 

Švýcarské sdružení Monetäre Modernisierung zveřejnilo 3. června 2015 na svých webových stránkách 
návrh na změnu konkrétních článků švýcarské ústavy a souvisejících zákonů. V komentáři 
k navrženým normám Erläuterungen zum Initiativtext4 se švýcarský Vollgeld se Sigurjónssonovým 
návrhem věcně shoduje. Liší se jen explicitním poukazováním na kontext stávajícího švýcarského 
práva. Jako příklad lze uvést potvrzení státní garance i na úročené investiční účty do výše 100 tisíc 
franků, jak je zakotvena v současné úpravě o ochraně bankovních vkladů. Švýcarští aktivisté také 
důrazněji než Sigurjónsson prosazují myšlenku oddlužení veřejných rozpočtů během transformace na 
nový měnový systém, neboť tím by stát ročně ušetřil až 5 miliard franků na úrocích za své dluhopisy.5    

Reflexe ve veřejném prostoru 

Reakce světových médií a ekonomů na oba návrhy na sebe nenechala dlouho čekat. Jako jeden z prvních 
napsal komentář k Sigurjónssonově zprávě ekonomický redaktor serveru Reuters Breakingviews 
Edward Hadas. V článku Iceland may have cure to bad banking6 z 8. dubna 2015 považuje 
sovereign money za prostředek, kterým lze omezit ztráty bankovního sektoru, znesnadnit zadlužení 
účastníků kapitálového trhu a eliminovat „run“ na banky majitelů běžných účtů v případě krize. Pokud 
ale bude nový měnový systém zaveden pouze na Islandu, banky se mohou uchýlit k obchodování 
v cizích měnách nebo dokonce vzniknou banky stínové. Globální přechod na sovereign money může 
být úspěšný jen tehdy, pokud se investoři a vkladatelé smíří s nižší mírou výnosů svých investic a depozit.      

Matthew C. Klein z Financial Times ve svém textu Iceland´s grand monetary experiment7 zase 
oceňuje na Sigurjónssonově analýze dekonstrukci zažitého předpokladu o vyšší racionalitě 
komerčních bank při formulaci svých cílů. Za slabé místo návrhu ale považuje existenci nijak 
neregulovaných investičních účtů, které by byly hlavním zdrojem refinancování bank. Díky ochraně 
transakčních účtů bude sice v případě krize uchráněn platební styk, banky jako takové ale budou 
v krizových situacích v neztenčené míře vystaveny náporu investorů z řad pojišťoven, penzijních 
fondů a dalších nebankovních finančních institucí na své investiční účty. Tyto korporace, a nikoliv 
majitelé běžných účtů, ostatně stály za panikou na začátku hospodářské deprese v letech 2007-2009. 
Nastalé ochromení trhů by pak opět musela řešit buď centrální banka masivním kvantitativním 
uvolňováním, nebo vláda mimořádnými stimuly s významným fiskálním dopadem. Došlo by tedy 
znovu k zapojení daňového poplatníka do záchrany soukromého sektoru, kterému se zastánci 
sovereign money chtějí vyhnout.  

Další komentátor Financial Times James Mackintosh v článku Iceland and Pink Floyd ponder the 
nature of money8 soudí, že Islandem oživené úvahy o sovereign money v dohledné době nejspíš 
nepovedou k monetárnímu experimentu, který by se vyrovnal Nixonovu opuštění zlatého standardu     
v roce 1971.  Mohou ale významně přispět k diskusi o budoucnosti nejen bankovnictví, ale i spoření a 
investic. V samotném konceptu sovereign money nicméně rozeznává Macintosh dva problémy. 

                                                      
4 VOLLGELD-INITIATIVE. Erläuterungen zum Initiativtext. Dostupné z: http://www.vollgeld-
initiative.ch/erlaeuterungen/ [cit. 2015-11-10].  
5 VOLLGELD-INITIATIVE. Vorteile des Vollgeldes. Dostupné z: http://www.vollgeld-
initiative.ch/vorteile/#c2444 [cit. 2015-11-16].  
6 HADAS, Edward. Iceland may have cure to bad banking. In: Reuters.com [online], April-8-2015 [cit. 2015-11-
16]. Dostupné z: http://blogs.reuters.com/edward-hadas/2015/04/08/iceland-may-have-cure-to-bad-banking/ 
7 KLEIN, Matthew C. Iceland´s grand monetary experiment. In: FT.com [online]. April-8-2015, 16:07 [cit. 
2015-11-10]. Dostupné z: http://ftalphaville.ft.com/2015/04/08/2125780/icelands-grand-monetary-experiment/  
8 MACKINTOSH, James. Iceland and Pink Floyd ponder the nature of money. In: FT.com [online]. April-19-
2015, 7:06 am [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f0432b08-e2ca-11e4-aa1d-
00144feab7de.html#axzz3rejQs2n5  
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Zaprvé, nový měnový systém poskytne vkladatelům nepřímo informaci, že investice v bankovním 
sektoru jsou a priori velmi rizikovým podnikem, čímž patrně od zřizování investičních účtů odradí 
mnoho deponentů. Zadruhé, finanční sektor si nejspíš najde způsob, jak restrikce obejít a uspokojit 
touhu některých investorů po rychlém růstu výnosů. Může se tedy opakovat situace z 19. století, kdy 
úvěrové restrikce vedly k rozvoji obchodu pomocí směnek.     

Jiné úskalí systému sovereign money než dopad na chování investorů a vkladatelů zmínil emeritní 
profesor ekonomie z Univerzity St. Gallen Jörg Baumberger v rozhlasové reportáži Wie sinnvoll ist 
die Vollgeld-Idee?9, která byla odvysílána 31. října 2015 v rámci ekonomického pořadu Trend 
švýcarského veřejnoprávního média SRF. Podle Baumbergera by představoval nový měnový systém 
riziko především pro stát, který se zejména v počáteční fázi nebude muset obávat nedostatku 
prostředků. Budou zde proto silné tendence k neefektivním investicím, zadlužování se a i k nátlaku na 
vedení centrální banky ze strany politické reprezentace.  

Alternativní pohled na změnu tvorby účetních peněz se v německém internetovém deníku manager 
magazin představil bývalý ředitel evropské pobočky Boston Consulting Group Daniel Stelter. Ve 
svém textu Wer Bargeld verbietet, muss Vollgeld fordern10 z 19. května 2015 je toho názoru, že 
zavedení sovereign money by mělo smysl až po plném přechodu na bezhotovostní platební styk. Aby 
se vlády a občané nemohli stát v ještě větší míře nedobrovolnými zachránci komerčních bank po jejich 
nezdařených obchodech, musí být po zrušení bankovek a mincí vzata právě těmto bankám možnost 
peníze tvořit. Ohledně zavedení nového měnového systému ve Švýcarsku má jen jednu obavu, jestli 
by švýcarský Vollgeld ještě více neposílil kurz již tak silného franku.          

Nejnověji se islandským a švýcarským návrhem současně zabývá také Mark Schieritz z německého 
týdeníku Die Zeit. V článku Frosti gegen das alte Geld11 cituje člena rady Německé spolkové banky 
Carla Thieleho, který pochybuje, zda by sovereign money bankám zajistil stejnou míru flexibility 
reagovat na náhlé obchodní příležitosti, respektive nedošlo-li by spíš k většímu poškození než ochraně 
reálné ekonomiky. Diskuse o vyšší míře státní kontroly finančního systému se nicméně podle 
Schieritze již přesunula do mainstreamu uvažování o budoucích ekonomických strategiích, jak o tom 
svědčí aktivity německého ministerstva financí, bankovního regulátora BaFin a národní banky 
v oblasti monitoringu trhu s hypotečními úvěry.  

Diskuse o monopolizaci tvorby účetních peněz (sovereign money) zjevně přitahuje nemalou část 
ekonomů, médií, politiků i veřejnosti. Nemalá rizika jejího zavedení zmiňovaly však téměř všechny 
zde uvedené příspěvky. Představenou mediální reflexi ale také pojí názor, že vysoce rizikový je i současný 
finanční systém. Zda řešením je změna měnového systému, zůstává otevřené.  

 

                                                      
9 AMANN, Klaus. Wie sinnvoll ist die Vollgeld-Idee? In: Trend [rozhlasový pořad]. Schweizer Radio und 
Fernsehen, 31.10.2015, 8:15. Dostupné z: http://www.srf.ch/sendungen/trend/wechsel-zum-vollgeld-notwendig-
oder-riskant [cit. 2015-11-16].    
10 STELTER, Daniel. Wer Bargeld verbietet, muss Vollgeld fordern. In: manager-magazin.de [online]. Mai-19-
2015 [cit. 2015-11-18]. Dostupné z: http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/kommentar-stelter-
verbietet-den-banken-die-geldschoepfung-a-1034380.html 
11 SCHIERITZ, Mark: Frosti gegen das alte Geld. In: Zeit.de [online]. November-5-2015, 3:04 Uhr [cit. 2015-
11-16]. Dostupné z: http://www.zeit.de/2015/43/island-geld-waehrung-frosti-sigurjonsson   
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Unie kapitálových trhů: akční plán Evropské komise a reakce ekonomických 
komentátorů1 

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

 

30. září 2015 představila Evropská komise (EK) akční plán unie kapitálových trhů. Cílem unie 
kapitálových trhů („Capital Markets union“ – „CMU“) je vytvoření skutečně jednotného trhu 
s kapitálem uvnitř EU. Řešen by měl být nedostatek investic posílením alternativních možností 
financování evropských podniků a dlouhodobých projektů. Mezi tyto možnosti patří kapitálové trhy, 
rizikový kapitál, skupinové financování (crowdfunding) a odvětví správy aktiv. Profitovat by z toho 
měly především malé a střední podniky a začínající podniky, které mají se získáváním finančních 
prostředků potíž. Odstraněny by také měly být překážky, které blokují přeshraniční investice v EU. 
Akční plán EK obsahuje první iniciativy v rámci střednědobého projektu vytvoření CMU.2 Cílem 
tohoto článku je přiblížení těchto iniciativ a stručný nástin některých reakcí odborné veřejnosti. 

Součástí akčního plánu EK jsou legislativní opatření, zahájení dvou veřejných konzultací a výzva 
k předložení důkazů. Legislativní opatření se týkají nových pravidel pro sekuritizaci a nových pravidel 
rámce Solventnost II pro infrastrukturní projekty. „Sekuritizace je proces, při němž (zpravidla) věřitel, 
jako je banka, vytvoří sdružením aktiv (např. automobilových úvěrů nebo úvěrů pro malé a střední 
podniky) finanční nástroj, který si následně mohou zakoupit investoři.“3 Usnadněn je tím přístup 
k většímu počtu investorů, čímž se zvyšuje likvidita a kapitál bank se uvolňuje pro nové úvěry. EK 
v této oblasti přijala balík dvou legislativních návrhů. Nařízení o sekuritizaci („Securitisation 
regulation“) usiluje o aplikaci pravidel hloubkové kontroly klienta („due diligence“), zadržování rizika 
a transparentnosti na veškeré sekuritizace na území EU.4 Zejména však poskytuje kritéria pro rozlišení 
„jednoduchých, transparentních a standardizovaných“ („Simple, Transparent and Standardised“ – 
„STS“) sekuritizací od ostatních finančních nástrojů tohoto druhu. Druhý legislativní návrh v této 
oblasti pozměňuje nařízení o kapitálových požadavcích („Capital Requirements Regulation“ – „CRR“) 
tak, aby při kladení kapitálových požadavků vůči bankám a investičním společnostem umožnilo lépe 
reflektovat příslušná rizika různých druhů sekuritizací. Na STS sekuritizace by tak měly být kladeny 
nižší kapitálové nároky vzhledem k jejich menší rizikovosti.5  

Součástí akčního plánu EK bylo také schválení řady pozměňujících návrhů k jejímu nařízení 
v přenesené pravomoci v rámci režimu Solventnost II.6 Došlo především k vytvoření nové kategorie 
aktiv označované jako „kvalifikované (oprávněné) infrastrukturní investice“ („Qualifying infrastructure 
investments“). Za účelem podpory financování infrastruktury v EU, budou s touto kategorií spojována 
nižší rizika a nižší kapitálové požadavky pro pojišťovny. Také investice do evropských fondů 
dlouhodobých investic („European long-term investment funds“ – „ELTIFs“) by měly profitovat ze 
stejných kapitálových požadavků, které platí pro vlastní kapitál obchodovaný na regulovaných trzích. 
                                                      
1 Tématu unie kapitálových trhů se již v lednovém vydání Finančních a ekonomických informací věnovala 
Taťána Baslová (viz BASLOVÁ, Taťána. Téma měsíce: Nové plány Evropské unie: unie kapitálových trhů. 
Finanční a ekonomické informace: Dokumentační bulletin MF. 2015, (1). ISSN 1804-7262. Dostupné též z: 
http://knihovna.mfcr.cz/Informace/15/inf1501.doc). Od té doby však došlo k výraznému posunu celého projektu, 
což reflektuje tento článek. 
2 EVROPSKÁ KOMISE: ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Komise představila plán unie kapitálových 
trhů na podporu financování podniků a investic. In: Evropská komise [online]. 09/2015 [cit. 2015-11-20]. 
Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/150930_komise_predstavila_akcni_plan_unie_kapitalovych_trhu_cs.htm 
3 Viz poznámku 2. 
4 EUROPEAN COMMISION. Securitisation initiative. In: European Commision [online]. 09/2015 [cit. 2015-11-
20]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm. 
5 Viz poznámku 4. 
6 EUROPEAN COMMISION. Solvency II (including „Omnibus II“). In: European Commision [online]. 09/2015 
[cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm. 
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Tyto požadavky jsou přitom méně náročné, než pro vlastní kapitál, jenž na regulovaných trzích 
obchodován není. 

První veřejná konzultace obsažená v akčním plánu se týká revize nařízení o evropských fondech 
rizikového kapitálu („European venture capital funds“ – „EuVECA“) a nařízení o evropských fondech 
sociálního podnikání („European social entrepreneurship funds“ – „EuSEF“).7 Cílem této veřejné 
konzultace, jež by měla být ukončena 6. 1. 2016, je zvýšení množství prostředků plynoucích do těchto 
fondů, a tedy podpora většího toku kapitálu od investorů do reálné ekonomiky. V rámci svého akčního 
plánu EK vyhlásila také veřejnou konzultaci týkající se krytých dluhopisů v EU.8 Termín jejího 
ukončení je opět 6. 1. 2016. Diskutována by měla být především možnost větší integrace v oblasti 
práva týkajícího se trhů s krytými dluhopisy. Společný evropský rámec pro trhy s krytými dluhopisy 
by potenciálně mohl přispět k usnadnění přeshraničních investic v rámci EU. 

Prostřednictvím výzvy k předložení důkazů chce EK získat zpětnou vazbu a empirické poznatky 
v následujících oblastech: vliv evropských pravidel regulujících finanční služby na schopnost 
evropské ekonomiky financovat svůj hospodářský růst; potenciálně nadměrná regulatorní zátěž; 
interakce, nekonzistentnost a mezery při uplatňování jednotlivých opatření; a identifikace pravidel, jež 
s sebou nesou nezamýšlené důsledky.9 Jedná se tedy o jakousi revizi restriktivních opatření vůči 
finančnímu sektoru, jež byla realizována v reakci na finanční krizi. 

Akční plán EK komentuje v článku „A stronger capital markets union for Europe“10 sám jeho 
předkladatel, evropský komisař pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, 
Jonathan Hill. Ten při obhajobě svého návrhu vychází ze srovnání evropského a amerického 
akciového a dluhového trhu. Z tohoto srovnání vyvozuje, že posílení evropských kapitálových trhů by 
vedlo k výrazné podpoře hospodářského růstu v EU. Hill upozorňuje, že řadu otázek týkajících se unie 
kapitálových trhů nechává akční plán EK otevřenou a že realizace tohoto projektu nebude přímočará, 
ani okamžitá. Důležitý je také Hillův výrok, v němž odmítá, že by se pokoušel o zpochybnění celého 
komplexu finanční legislativy, jež byla přijata v reakci na finanční krizi.11 Nevyhýbá se ani tomu, že 
realizace unie kapitálových trhů může znamenat velký přínos pro Spojené království jako klíčové 
evropské centrum finančních služeb. Zároveň vyzývá Spojené království k tomu, aby se zapojilo do 
procesu vytváření unie kapitálových trhů a nepřihlíželo pouze zpovzdálí. Řada komentátorů (mj. Jim 
Brunsden a Alex Barker v článku „Why Hill is no markets union swashbuckler“12) tedy dává akční 
program EK do souvislosti s plánovaným referendem o vystoupení Spojeného království z EU.    

 

                                                      
7 EUROPEAN COMMISION. Public consultation on the review of the European Venture Capital Funds 
(EuVECA) and European Social Entrepreneurship Funds (EuSEF) regulations. In: European Commision 
[online]. 09/2015 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-
funds/index_en.htm. 
8 EUROPEAN COMMISION. Public consultation on covered bonds in the European Union. In: European 
Commision [online]. 09/2015 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm. 
9 EUROPEAN COMMISION. Call for evidence: EU regulatory framework for financial services. In: European 
Commision [online]. 09/2015 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm. 
10 HILL, Jonathan. A stronger capital markets union for Europe. In: FT.com [online]. September 29, 2015, 6:58 
pm [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b00f7b4a-66a0-11e5-a57f-
21b88f7d973f.html#axzz3s39Z1Jfh. 
11 V této souvislosti stojí za povšimnutí názor komentátora Jima Brunsdena v jeho článku „Is Hill rolling back 
Barnier on bank capital rules?“, kde uvádí, že Hillovy návrhy není nutné interpretovat jako negaci legislativy 
překládané jeho předchůdcem Michelem Barnierem. Viz BRUNSDEN. Is Hill rolling back Barnier on bank 
capital rules? In: FT.com [online]. August 25, 2015, 9:57 am [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: 
http://blogs.ft.com/brusselsblog/2015/08/25/is-hill-rolling-back-barnier-on-bank-capital-rules/. 
12 BRUNSDEN, Jim; BARKER, Alex. Why Hill is no markets union swashbuckler. In: FT.com [online]. 
September 29, 2015, 5:16 pm [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/83adc47c-66a4-
11e5-a57f-21b88f7d973f.html#axzz3s39Z1Jfh. 
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Kritizovány jsou různé aspekty Hillova projektu. Thomas Hale ve svém článku „Complexity lurks in 
EU´s simpler securitisation plan“13 upozorňuje na problém rozlišení jednoduchých, transparentních a 
standardizovaných sekuritizací (STS) od těch, které tyto podmínky nesplňují. Některá z dlouhého 
seznamu kritérií stanovených pro toto rozlišení totiž jsou otevřena různým interpretacím. Problém také 
spočívá v tom, kdo má tato kritéria interpretovat. V návrhu EK je zodpovědnost za správné použití 
kritérií k identifikaci STS vložena na bedra jejich samotných emitentů, tedy bank. V případě špatné 
interpretace však tito emitenti mohou čelit vysokým sankcím. To pro ně představuje jisté riziko a 
může vyústit v právní spory. Řada subjektů na trhu sekuritizací volá po zřízení nezávislého úřadu, 
který by pomohl přesněji určit, které sekuritizace splňují kritéria STS. S tímto názorem se podle 
článku „France warns that EU securitisation push lacks ambition“14 ztotožňuje i francouzský 
regulační úřad. Pomohlo by to podle něj zapojit i institucionální investory střední velikosti, kteří by 
jinak postrádali expertizu a zdroje nezbytné k zapojení do trhu s STS. Tento návrh však odmítla EK 
s tím, že schvalovací systém v rámci takového nezávislého úřadu by byl příliš zdlouhavý. 
Odpovědnost za dohled nad trhem s STS by tak měl zůstat v rukou jednotlivých národních regulátorů, 
kteří však potenciálně mohou zaujmout rozdílné přístupy k interpretaci příslušných kritérií.  

Plány na vytvoření unie kapitálových trhů jsou však výrazně více a z jiné pozice kritizovány 
představiteli některých nevládních organizací v článku „CMU debate has a clear public interest 
dimension“.15 Tvrdí totiž, že akční plán EK neřeší hlavní problém evropské ekonomiky, kterým je 
slabá agregátní poptávka a nikoliv málo rozvinutý kapitálový trh. Neexistuje podle nich žádný důvod 
k větší podpoře kapitálového trhu oproti tradičnímu bankovnictví. Obávají se podkopání důležitých 
finančních reforem, mj. v oblasti daně z finančních transakcí. Kritizována je také forma debaty o unii 
kapitálových trhů. Autoři textu vyzývají Evropský parlament a členské státy, aby zasáhly do 
implementace CMU. Jak poznamenávají Jim Brunsden a Thomas Hale v článku „EU plan to revive 
ABS faces challenge“,16 rezervovaný postoj vůči sekuritizacím souvisí také s finanční krizí z roku 
2008, kdy selhání finančního nástroje tohoto druhu (balíků rizikových hypotečních úvěrů v USA) 
vyvolalo paniku na finančních trzích. Nedávný vývoj však nasvědčuje tomu, že reputace sekuritizací 
se postupně zlepšuje. Před rokem začala tento finanční nástroj nakupovat ECB a jeho podíl ve svých 
portfoliích začaly zvyšovat i penzijní fondy.17  

Na závěr lze konstatovat, že projekt unie kapitálových trhů a akční plán EK představují kontroverzní 
téma. Komisař Hill přitom předložil relativně nejsnadněji průchodné první iniciativy. Řešení 
komplexnějších problémů, které souvisí s unií kapitálových trhů, jako je sladění insolvenčního práva 
členských států a daňové otázky, se tak jeví v současnosti jako velmi obtížně představitelné. 

 

 

                                                      
13 HALE, Thomas. Complexity lurks in EU´s simpler securitisation plan. In: FT.com [online]. October 27, 2015, 
5:38 pm [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0609bec2-7cac-11e5-a1fe-
567b37f80b64.html#axzz3s39Z1Jfh. 
14 STOTHARD, Michael; BRUNSDEN, Jim. France warns that EU securitisation push lacks ambition. In: 
FT.com [online]. October 26, 2015, 2:49 pm [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/727e2890-7991-11e5-933d-efcdc3c11c89.html#axzz3s39Z1Jfh. 
15 MACINNES, Megan; VAN SHAIK, Anne; MEADWAY, James; MULLER, Julian; PLIHON, Dominique. 
CMU debate has a clear public interest dimension. In: FT.com [online]. October 19, 2015, 12:15 am [cit. 2015-
11-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b8db9ccc-7299-11e5-bdb1-
e6e4767162cc.html#axzz3s39Z1Jfh. 
16 BRUNSDEN, Jim; HALE, Thomas. EU plan to revive ABS faces challenge. In: FT.com [online]. September 
30, 2015, 3:27 pm [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b7d6fc20-668e-11e5-a57f-
21b88f7d973f.html#axzz3s39Z1Jfh. 
17 HALE, Thomas. Pensions return to asset-backed securities. In: FT.com [online]. October 1, 2015, 3:24 pm 
[cit. 2015-11-13]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a0c44a02-6827-11e5-a57f-21b88b7d973f.html. 
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Daně 

Assessing the assessments : property taxes 
Hodnocení vyměřených daní : daně z nemovitostí 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8958, p. 69-70 
Ze srovnání zdanění nemovitostí v Londýně a New Yorku vyplývá, že více jsou zatíženy nemovitosti 
v americké metropoli. Toto zjištění ale neplatí pro nejdražší byty a domy, protože zdanění je v New 
Yorku regresivní, kdežto v Londýně progresivní. 
 
Andreas Macho 
Aussicht auf Schwarzgeld : Kriminalität 
Vyhlídka na černé peníze : kriminalita 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 42, S. 82-83 
Problematika daňových úniků z nelegálního zaměstnávání. Asi třicetičlennou německo-tureckou 
skupinu odhalila začátkem října 2015 německá celní správa a policie v rámci akce Cumulus. Pachatelé 
měli v jihozápadním Německu připravit stát o 17,6 milionů eur na daních a odvodech. Celkové škody 
zjištěné celní správou za rok 2014 však dosahují téměř 795 milionů eur, tedy o 18 milionů více než     
v roce předcházejícím. Rovněž počet případů práce na černo vzrostl o 14 tisíc na celkových 102 974 kauz. 
Celní správa upozorňuje na zvyšující se profesionalizaci pachatelů těchto podvodů. 
 
Daniel Fehling 
Das BEPS-Projekt auf der Zielgeraden - was bedeutet dies für Deutschland? 
Projekt BEPS v cílové rovince - co to znamená pro Německo? 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 18, S. 817-823 
Článek vysvětluje pozici německé spolkové vlády a ministerstva financí v jednáních o implementaci 
akčního plánu BEPS z dílny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a pracovních 
skupin vlád států G20. Přijetí projektu BEPS proti daňovým únikům a daňovým rájům je v německém 
zájmu, neboť ostatní státy se účastí na projektu zaváží zpřesnit své daňové standardy a zúžit tak 
prostor pro daňové úniky zejména nadnárodních koncernů. Zúčastněné státy se tak přiblíží 
německému robustnímu daňovému právu. Pro Německo budou ale velmi důležitá opatření akčního 
plánu vedoucí k prosazení zákonů o regulaci hybridních společností, dokumentaci účtovaných cen a 
country-by-country-reportingu. Námitky z USA, že sdílení informací mezi finančními úřady různých 
států povede k úniku citlivých dat, autor odmítá. Zachovávání pravidel důvěrného nakládání s daty a 
možnost odstoupení od spolupráce při jejich porušení jsou v akčním plánu pevně zakotveny. 
Plánovaná opatření jsou také podle názoru autora v souladu s Chartou základních práv EU. - Pozn. -- 
K akčnímu plánu BEPS viz také článek v Der Betrieb, sv. 68, (2015) č. 44, s. 2535-2543. 
 
Hans-Ulrich Fissenewert 
Die Auflösung "privater Sammlungen" über eBay als unternehmerische Betätigung 
Rozprodej "soukromých sbírek" přes eBay jako podnikatelská činnost 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 41, S. 2349-2353 
Komentář ke dvěma rozsudkům německého Spolkového finančního soudu ve věci nelegálního 
podnikání, které se v obou případech vydávalo za rozprodej soukromé sbírky dětských panenek, 
respektive kožichů přes internetový portál eBay. Článek představuje argumentaci soudu a srovnává ji 
se staršími obdobnými kauzami, kdy předmětem sporu mezi soukromými osobami a finančními úřady 
byl prodej sbírky známek a mincí. Důležité pro posouzení, zda se jedná o podnikatelskou činnost, a 
tedy transakci podléhající dani z obratu, je podle soudu kritérium užitnosti dané komodity (tj. zda ji lze 
využít i jiným způsobem než pro sběratelské účely). Rovněž se oba judikáty odklání od důkazního 
kritéria úmyslu dalšího prodeje už při nabytí zboží a naopak zdůrazňují míru vynaloženého úsilí, 
opakování transakce v čase a použití nástrojů reklamy a prodeje, jakých se užívá také v soukromém 
podnikání. Pokud tedy výnos z takovéto činnosti přesáhne 17500 eur za kalendářní rok, mají finanční 
úřady plné právo žádat vysvětlení této činnosti, případně usilovat o uhrazení daně. - Pozn. 
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Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich : Kurzfassung der aktualisierten 
Broschüre des BMF [2014] 
Nejdůležitější daně v mezinárodním srovnání : zkrácená verze aktualizované brožury 
Spolkového ministerstva financí [2014] 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 6, S. 13-22 
Analýza vývoje nejdůležitějších daní a daňové zátěže ve státech EU a vybraných vyspělých státech ke 
konci roku 2014 se zohledněním daňových změn pro rok 2015. Německo se - jako Česká republika - 
nachází v žebříčku poměru daňové zátěže vůči HDP (daňové kvóty) s 36,7 procenty na prostřední 
pozici. U nejvyššího pásma daně z příjmů se Německo nachází taktéž uprostřed a v celkovém 
daňovém zatížení kapitálových společností těsně pod hranicí 30 procent. - Pozn. 
 
Sebastian Deckers, Lars Vieten 
Finanzverwaltung 2.0 - Schlaglichter, Entwicklungslinien und Trends 
Finanční správa 2.0 - nejdůležitější opatření, směry vývoje a trendy 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 20, S. 913-921 
Příspěvek hodnotí dopady digitalizace německé daňové správy na práci finančních úřadů. Z provedených 
či alespoň zahájených kroků se jedná především o zatím dobrovolné elektronické podání daňového 
přiznání, zavedení kontrolních filtrů v databázích finančních úřadů, až na výjimky povinné elektronické 
podání výročních zpráv podniků (E-Bilanz) a předvyplněná daňová přiznání. Podle autorů postupující 
elektronizace podkladů umožní pracovníkům finančních úřadů ve zvýšené míře práci z domova. 
Automatické filtry pro hloubkovou kontrolu daňových přiznání jsou zase účelnou odpovědí na 
omezené personální možnosti finančních úřadů. Úředníci by si však měli být vědomi ústavně 
garantované rovnosti před zákonem při jejich tvorbě. Naopak zavádění předvyplněných daňových 
přiznání, kde si výši daně vypočte poplatník sám, slibovaný úbytek administrativy finančním úřadům 
nepřinese. Důvodem budou zejména čím dál náročnější systémy kontrol a větší zapojení daňové 
správy do výměny dat s úřady jiných zemí. Autoři litují, že dle jejich mínění potřebná veřejná debata o 
míře, proveditelnosti a legitimitě daňových kontrol dosud v Německu neproběhla. - Pozn. 
 
Zuzana Kollárová 
Firma odvedie štátu DPH, až keď jej odberateľ zaplatí faktúru 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 40, s. 44-45 
Slovenský parlament schválil novelu zákona o DPH, ve které poslanci odsouhlasili odvod DPH až po 
zaplacení faktury. Evropská legislativa umožňuje firmám, aby odváděly státu DPH až po platbě (pure 
cash accounting), už od roku 2013. Slovenská republika, Dánsko, Česká republika a Řecko jsou 
posledními státy v EU, které poškozují věřitele vybíráním nezaplacené DPH. To se změní od ledna 
2016, kdy firmy s ročním obratem do sto tisíc eur budou moci státu zaplatit DPH, až když jim partneři 
uhradí faktury. Článek se dále zabývá sníženou sazbou DPH na vybrané potraviny od ledna 2016. 
 
Dirk Schilling 
Fremdvergleichsübliche Zinssätze bei grenzüberschreitenden Konzernfinanzierungen i.S.d. § 1 
Abs. 3 AStG : eine finanzwirtschaftliche Orientierungshilfe für das internationale Steuerrecht 
Obvyklé úrokové míry u cen sjednaných mezi nezávislými subjekty při přeshraničním 
koncernovém financování ve smyslu § 1 odst. 3 zákona o zdanění přeshraničních transakcí : 
finančně hospodářská orientační pomůcka pro mezinárodní daňové právo 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 38, S. 2171-2178 
Návrh metodiky pro určení obvyklých úrokových měr u přeshraničních transakcí v rámci jednoho 
koncernu z nebankovního sektoru. Německý zákon o zdanění přeshraničních transakcí (Außensteuergesetz) 
toto určení vyžaduje, chtějí-li si jednotlivé části koncernu poskytnutou částku (nahlíženou jako na 
vnitropodnikovou cenu) odečíst z daňového základu při vyměru daně z příjmů. Toto srovnání ovšem  
v mnoha případech není možné, jestliže vnitrokoncernový příjemce půjčky neudržuje žádné transakční 
vztahy tohoto druhu mimo koncern. Autor chce proto určit obvyklou úrokovou míru i zde, a to pomocí 
předpokladu vycházejícího ze zákona, tj. že by se ta samá transakce za stejných podmínek odehrála 
mezi nezávislými subjekty. Kvůli nedostatku empirického materiálu a s ohledem na výsadní postavení 
bank v oblasti refinancování podniků však představený postup zohledňuje dosavadní praxi bank při 
sjednávání úroku. V článku jsou proto popsány druhy rizik a jejich zakomponování do metodiky 
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pomocí matematických operací. V závěru autor přináší argumenty, proč se pro určení těchto 
úrokových měr nehodí primární zohlednění výnosů z obligací na kapitálových trzích u podniků se 
stejným ratingem, které mohou sloužit pouze jako kontrola pro metodu vycházející z bankovní praxe. - 
Pozn. 
 
Vanessa Houlder 
Global crackdown on company tax avoidance unveiled 
Globální akce proti daňovým únikům firem zveřejněna 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38977 (6.10.2015), p. 2 
Po dvou letech jednání se více než 60 zemí připojilo k iniciativě OECD, která má změnit pravidla 
zdanění podnikových zisků. Návrhy se týkají větší transparentnosti, uzavření mezer v daňových 
zákonech a omezení využívání daňových rájů s cílem zajistit lepší výběr podnikových daní. – Viz        
i komentář na s. 12. -- K tématu viz i článek ve FT ze dne 10.10.2015, s. 1. 
 
Jens Hagen, Donata Riedel 
Grundsteuer mit Lockmittel : das Institut der deutschen Wirtschaft empfiehlt, künftig nur noch 
den Boden zu besteuern - nicht die Gebäude 
Pozemková daň s vábidlem : Institut pro německé hospodářství doporučuje v budoucnu zdanit 
parcelu a nikoliv budovy 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 199 (15.10.2015), S. 34-35 
K návrhu Institutu pro německé hospodářství (IW) na reformu pozemkové daně. Zdaněny by měly být 
pouze samotné pozemky a nikoliv na nich se nacházející stavby. Toto opatření by podle ekonomů IW 
posílilo investice do stavebnictví, snížilo počet prázdných parcel v atraktivních lokalitách a vyřešilo 
vzrůstající nedostatek bytů v řadě spolkových zemí. Rovněž by tak mohly být eliminovány nerovnosti 
ve zdanění mezi západní a východní částí země, čímž by se předešlo žalobám u Spolkového ústavního 
soudu. Debata o harmonizaci zdanění pozemků a nemovitostí však mezi zemskými vládami již 
probíhá, článek proto přináší výpočty IW ohledně výnosů zatím diskutovaných variant. -- K aktuální 
situaci na německém bytovém trhu šířeji viz články a komentáře v čísle na s. 1, 4-5 a 26. 
 
Yuki Nishida 
Japan consumption tax on cross-border supplies of services 
Japonská spotřební daň na přeshraniční poskytování služeb 
International VAT monitor, Vol. 26, (2015) no. 4, p. 221-225 
Autor argumentuje ve prospěch změn v oblasti zdanění elektronických služeb, které jsou v japonském 
daňovém právu účinné od 1. 10. 2015. Od tohoto data se rozšiřuje působnost japonské spotřební daně 
na přeshraniční dodávky elektronických služeb zahraničními podniky. Při své argumentaci se autor 
opírá především o Akční plán 1 zprávy OECD o erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS).  
Z tohoto akčního plánu a z dalších zpráv zveřejněných OECD vyplývá trend k posílení principu 
zdanění na základě místa spotřeby ("destination principle") v oblasti dodávek (elektronických) služeb. 
Nedávné změny v japonském daňovém právu podle autora respektují tento trend a přispívají                
k zajištění konkurenční neutrality mezi domácími a zahraničními podniky. 
 
Danuše Nerudová, Veronika Solilová 
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného základu daně v Evropské unii do 
celkového základu daně korporací vykazovaného v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 4, s. 456-473 
Cílem článku je identifikovat, zda by implementace společného konsolidovaného základu daně 
(CCCTB) přinesla zvýšení či snížení celkového vykazovaného korporátního daňového základu v ČR. 
Autoři docházejí k závěru, že by došlo ke zvýšení celkového korporátního daňového základu, a to 
především díky růstu podílu na skupinovém základu daně dceřiných společností sídlících v ČR a 
ovládaných zahraničními mateřskými společnostmi z EU. 
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Christian Sterzinger 
Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
Nová pravidla pro obratové zdanění veřejného sektoru 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 17, S. 655-671 
Problematika veřejnoprávních podniků, které vstupují do hospodářské konkurence se subjekty 
soukromoprávními. Zatímco stávající německá právní úprava veřejnoprávní subjekty z daně z obratu 
do značné míry vyjímá, stanoviska Spolkového účetního dvora, judikáty Soudního dvora Evropské 
unie i věcné záměry Evropské komise naopak požadují odbourání daňových privilegií veřejnoprávních 
podniků. Autor popisuje současný právní stav dle německého zákona o dani z obratu a unijní 
systémové směrnice k DPH a kriticky hodnotí snahy o reformu obou norem s cílem zpřesnit pravidla 
hospodářské soutěže. Shrnuje také aktuální soudní procesy před Spolkovým finančním soudem a 
Soudním dvorem Evropské unie týkající se postavení veřejnoprávního podniku v hospodářské soutěži, 
včetně žádosti českého Nejvyššího správního soudu o výklad daňového osvobození služeb Českého 
rozhlasu v kontextu systémové směrnice k DPH (případ č. C-11/15). - Pozn. 
 
Martin Weiss 
Recent developments in the German tax treatment of CFCs 
Aktuální vývoj německého daňového režimu ovládaných zahraničních společností 
European taxation, Vol. 55, (2015) no. 9, p. 439-444 
V článku je popsán stav německého daňového režimu pro tzv. "ovládané zahraniční společnosti". 
Autoři rozebírají nedávné rozhodnutí Spolkového finačního dvoru a podtrhují jeho důsledky pro 
daňové poplatníky i pro investory. Ačkoliv němečtí zákonodárci nikdy neustoupili od svého 
rozhodnutí zdaňovat příjmy ovládaných zahraničních společností živnostenskou daní (Gewerbesteuer), 
Spolkový finanční dvůr vyňal tyto příjmy z daňového základu pro tuto daň. Autoři očekávají reakci 
zákonodárců mj. vzhledem k tomu, že příslušné soudní rozhodnutí může podkopávat nedávné snahy 
OECD o posílení pravidel pro ovládané zahraniční společnosti jako nástroje proti erozi daňového 
základu a přesouvání zisku. 
 
Steef Huibregtse, Louan Verdoner, Igne Valutyte, René Offermanns 
Status of implementation of the Authorized OECD Approach into domestic tax law and tax 
treaties - Part 2 
Stav implementace Autorizovaného přístupu OECD do domácího daňového práva a do 
daňových smluv - Část 2 
European taxation, Vol. 55, (2015) no. 9, p. 402-416 
Tento článek se zabývá alokací zisků a ztrát mezi ústředím a pobočkami (resp. "stálými provozovnami") 
v rámci nadnárodních společností. Zahrnuta je analýza aplikací "Autorizovaného přístupu OECD 
(AOA)" jednotlivými členskými státy. Autoři také řeší otázku, zda je adekvátní množství kapitálu 
alokováno do pobočky jako fiktivního samostatného subjektu. Nastíněny jsou dále dopady soudních 
rozhodnutí, daňových politik, předběžných cenových dohod ("advance pricing agreement") a postupů 
vzájemných dohod ("mutual agreement procedure"). -- Text navazuje na první díl uveřejněný              
v European Taxation 8 (2015), s. 363-373. 
 
Thomas Ludwig 
Steuerdeals: Auch Staaten sollen finanziell bluten : Europas Wettbewerbsaufsicht verdonnert 
Starbucks und Fiat Financial zu Nachzahlungen. EU-Abgeordneten reicht das nicht 
Daňové dohody: také státy za to mají finančně krvácet : evropský dozor nad hospodářskou 
soutěží odsoudil Starbucks a Fiat Financial k doplatkům na daních. Poslancům Evropského 
parlamentu to nestačí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 204 (22.10.2015), S. 1, 13 
Komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager zveřejnila 21.10.2015 výsledky šetření 
Evropské komise se společnostmi Fiat Finance and Trade a Starbucks, které v Lucembursku a 
Nizozemí požívaly zvláštních daňových úlev. Tento postup je podle komisařky jako nedovolená 
podpora v rozporu s unijním právem. Každá z dotčených firem bude muset doplatit na daních až       
30 milionů eur. Toto rozhodnutí bude mít nejspíše dopad nejen na ostatní nadnárodní korporace v EU. 
V Evropském parlamentu nyní leží návrh, který by za nedovolenou podporu skrze manipulované 
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předběžné daňové výměry sankcionoval i státy. Daňové doplatky by podle poslanců EP měly být 
směřovány přímo do rozpočtu EU, nikoliv národním státům, kde k nedovolené podpoře došlo. Rovněž 
by členské státy EU musely od roku 2017 sdílet předběžné daňové výměry týkající se nadnárodních 
korporací nejen mezi sebou navzájem, ale automaticky také s Evropskou komisí. -- K tématu viz také 
komentář v čísle na s. 15; k problematice nadnárodních koncernů a schránkových firem také článek na 
s. 32; k bojům s daňovými úniky nadnárodních koncernů šířeji Handelsblatt, sv. 2015, č. 206 
(26.10.2015), s. 10. 
 
Rahiela Abdoelkariem, Frank Prinsen 
The interaction between head office, branch and VAT grouping : new challenges ahead for the 
European union 
Interakce mezi centrálou, pobočkou a seskupením pro účely DPH : nové výzvy pro Evropskou unii 
International VAT monitor, Vol. 26, (2015) no. 4, p. 205-212 
Autoři se věnují tématu nastavení hranic daňového statutu u DPH pro centrálu a pobočku v přeshraničních 
situacích. Pokládají si přitom otázku, zda v některých případech může být pobočka považována za 
nezávislou zdanitelnou osobu pro účely DPH, ačkoliv tvoří s centrálou jednu právnickou osobu. 
Taktéž se věnují otázce, zda se vztahy mezi centrálou a pobočkou proměňují, pokud jedna z nich je 
součástí seskupení pro účely DPH. Při řešení těchto a s nimi souvisejících otázek autoři vycházejí 
především z rozsudků Evropského soudního dvoru (mj. případ FCE Bank a rozhodnutí Skandia) a        
z mezinárodní směrnice OECD o DPH. 
 
Melissa Danish 
What remains of the Marks & Spencer exception for final losses? : examining the impact of 
Commission v. United Kingdom (case C-172/13) 
Co zbývá z výjimky pro konečné ztráty z případu Marks & Spencer? : zkoumání dopadů 
případu Komise vs. Spojené království (C-172/13) 
European taxation, Vol. 55, (2015) no. 9, p. 417-422 
Autorka zkoumá praktické dopady rozhodnutí Evropského soudního dvoru (ESD) v případu Komise 
vs. Spojené království (C-172/13), v němž ESD potvrdil, že výjimka pro konečné ztráty z případu 
Marks & Spencer je stále teoreticky platnou součástí práva EU. V praxi je však uplatnění této výjimky, 
která za splnění jistých podmínek umožňuje mateřské společnosti odečítat ze svého daňového základu 
ztráty zahraničních dceřiných společností, dle autorky již téměř vyloučené, a to kvůli stanovení dalších 
podmínek v případu Komise vs. Spojené království. Tyto podmínky již téměř vylučují uplatnění 
příslušné výjimky v souladu s komerční realitou. Právní spory v této oblasti však budou i nadále 
přetrvávat. -- V daném čísle časopisu viz také tematicky související článek "Referral to the ECJ on 
(final) cross-border losses - Timac Agro Deutschland (case C-388/14)" na s. 445-450. 
 
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. 10  
Podnikání v rámci rodinného závodu - podrobné rozebrání úpravy rodinného závodu v ObčZ a jeho 
daňové řešení (s.12-16); Srážková daň z příjmů - kterou mají na starosti plátci předmětných příjmů -
alias plátci daně (s. 17-24); Daňové řešení vybraných benefitů a plnění zaměstnancům (s. 25-27); 
Dopady uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u DPH (s. 28-32); K některým faktorům 
ovlivňujícím výběr daní a jejich správu (s. 33-39).  
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
Sv. 16, (2015) č. 11  
Nově vymezená pravidla jednoduchého účetnictví (s. 3-5); Důchod a daň z příjmů (s. 11-13); DPH při prodeji 
a výdeji léků a léčiv (s. 23-26); Opravy při chybném účtování dotace v minulých obdobích (s. 38-39); 
Obrana proti nečinnosti správního orgánu (2.) (s. 61-63).  
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Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 18  
Odpočet daně v krácené výši u neziskových subjektů, vč. příkladů (s. 2-7); Pokračování dědice v podnikání 
zůstavitele - odlišné daňové podmínky od 1. 1. 2014, vč. příkladů (s. 7-14); Silniční daň při pracovních 
cestách zaměstnanců, vč. příkladů (s. 14-18); DPH při dodání obilovin a technických plodin - cukrová 
řepa od 1. 9. 2015 - změny týkající se uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti, vč. příkladů 
(s. 18-24); K letošním novelám zákona o dani z nemovitých věcí (s. 32-36). 
  
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 20  
S.r.o. versus odštěpný závod z účetního a daňového pohledu (s. 2-5); DPH při dodání léků (s. 6-11); 
Sdělení GFŘ pro softwarové firmy - ohledně vadných elektronických podání (s. 32); Novela zákona     
o účetnictví s účinností od 1.1.2016 - základní přehled změn (s.33-37).  
 
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, (2015) č. 21  
Kontrolní hlášení od 1.1.2016 (s. 1-5).  
 
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, (2015) č. 22  
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (s. 1-6); Nová spotřební daň ze surového tabáku a další změny 
zákona o spotřebních daních v roce 2015 - 1. část (s. 6-8).  
 
Daňový expert : odborný daňový časopis  
Sv. 2015, (2015) č. 5  
Právní následky porušení povinností při správě daní od 1.1.2015 - Díl 1: Porušení povinností 
nepeněžité povahy (s. 2-10); Elektronická správa daní (s. 11-19).  

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Reality cheque 
Návrat k realitě 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8960, p. 80 
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získal Angus Deaton z americké Princetonské univerzity za svou 
analýzu spotřeby, chudoby a blahobytu. Podle komentátorů dostal toto ocenění mj. i za to, že vrátil 
ekonomii zpět do reálného světa. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Florian Swoboda, [rozhovor vedl] Norbert Häring 
"Bargeldabschaffung ist unrealistisch" : der Gründer eines Start-ups für Onlinekäufe hält 
Bares auch im Internet für Wahres 
"Zrušení hotovostních peněz je nerealistické" : zakladatel start-upu pro nákupy online považuje 
hotovostní platební styk i na internetu za to pravé 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 186 (28.9.2015), S. 40 
Rozhovor s Florianem Swobodou, jehož start-up Cash Payment Solutions GmbH umožňuje za zboží 
objednané na internetu hotově zaplatit na pobočce některého z maloobchodních řetězců (patří sem 
supermarkety, drogerie, obchody mobilních operátorů). Swoboda nechce, aby jeho podnik byl vnímán 
jako protivník bank, naopak jim chce skrze své know-how a síť partnerů v maloobchodě nabídnout 
spolupráci při převodech finančních hotovostí na bankovní konta jejich klientů. 
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Elke König, [rozhovor vedli] Mark Fehr a Silke Wettach 
"Es wird Konflikte geben" 
"Budou konflikty" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 42, S. 44-46 
Rozhovor s bývalou prezidentkou německého bankovního dozoru BaFin Elke Königovou, která od 
února 2015 vede dozorové grémium bankovní unie (Single Resolution Board), z něhož od 1. ledna 2016 
vznikne společný likvidátor krachujících bank (v rámci pilíře bankovní unie nazvaného Single Resolution 
Mechanism, SRM). Participace na orgánech bankovní unie bude povinná pro země eurozóny, ale 
budou se k ní moci připojit i státy EU mimo měnovou unii. Königová zdůrazňuje, že SRM nebude 
muset intenzivně komunikovat jen s dozorovými orgány členských států EU, ale i s jejich kolegy          
z USA, Velké Británie nebo asijských států, kde leží podstatná část portfolia evropských bank. 
Ohledně založení likvidačního fondu při SRM (s názvem Single Resolution Fund) počítá Königová     
s tím, že do něj členské státy bankovní unie do konce roku 2016 přispějí deseti až dvanácti miliardami 
eur. Rovněž je podle ní nutné vytvořit ve střednědobém horizontu společný unijní fond zajišťující 
garanci bankovních vkladů. V případě kolapsu velkých bank ale na každý pád očekává střet s dozorovými 
orgány dotčených národních států, zda poskytnout finanční pomoc nebo zahájit likvidační řízení. 
 
Frédéric Oudéa, [rozhovor vedli] Robert Landgraf a Michael Maisch 
"Europa braucht fünf bis sechs globale Banken" : der neue Präsident des europäischen 
Bankenverbands über die Gefahren harter Regulierung und die sinkende Liquidität im 
Wertpapierhandel 
"Evropa potřebuje pět až šest globálních bank" : nový prezident Evropské bankovní federace   
o nebezpečích tvrdé regulace a klesající likviditě na trhu s cennými papíry 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 202 (20.10.2015), S. 28-29 
V rozhovoru Frédéric Oudéa upozorňuje na klesající podíl bank z EU na globálním trhu: od roku 2009 
do 2014 došlo k poklesu z 35 na 31 procent. Bankovní domy USA si naopak za stejné období 
polepšily ze 48 na 59 procent. Aby evropské banky mohly začít dohánět své americké kolegyně, 
neměly by být vystavovány nekoordinovaným regulacím. Dosavadní tlak na vyšší podíl kapitálových 
rezerv, vznik evropského bankovního dozoru a plánované spuštění evropského likvidátora považuje 
sice Oudéa za krok správným směrem, bankám by ale měl být dán prostor na přizpůsobení svých 
obchodních plánů dosažené regulaci. Na nižší míru likvidity a z toho vyplývající vyšší kurzovou 
nestabilitu na kapitálových trzích si ale bude třeba zvyknout. 
 
Sabine Lautenschläger, [rozhovor vedli] Yasmin Osman, Daniel Schäfer 
"Frischen Blick erhalten" : die EZB-Direktorin über nationalen Eigensinn in der Finanzaufsicht, 
längere Haltefristen für Boni und die Datensammelwut der Zentralbank 
"Získat aktuální pohled" : členka direktoria ECB o národních svéhlavostech ve finančním 
dozoru, delších lhůtách pro vyplacení bonusů a o posedlosti centrální banky daty 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 209 (29.10.2015), S. 28-29 
Rozhovor se Sabine Lautenschläger, členkou direktoria Evropské centrální banky a místopředsedkyní 
evropského bankovního dozoru SSM (Single Supervisory Mechanism), který funguje od 4. listopadu 
2014 v rámci budované bankovní unie. Podle Lautenschläger se bude SSM v druhém roce své 
existence více zaměřovat na obchodní modely dozorovaných bank zejména s ohledem na přetrvávající 
nízkou úrokovou hladinu v evropské ekonomice. Evropský bankovní dozor také bude požadovat, aby 
k prvnímu vyplacení bonusů manažerům bank došlo nejdříve po pěti letech. Očekávaný nárůst úkolů 
pro SSM s sebou přinese nutnost zvýšit personální kapacity úřadu, v roce 2016 přibude 160 míst pro 
kontrolory se zaměřením zejména na malé a středně velké bankovní domy. SSM bude také využívat 
data z plánované jednotné databáze úvěrů AnaCredit. Požadavky SSM s právní silou vůči bankám na 
základě dat z AnaCreditu budou ale na pořadu dne až v druhé fázi poté, co bude databáze již sloužit 
centrálním bankám členských států bankovní unie. -- K tématu také článek na s. 1. 
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Andrea Cünnen, Katharina Slodczyk 
Anleihen mit Allahs Segen : Weltbank und Uno wollen islamkonforme Zinspapiere für Hilfen an 
Flüchtlingsgebiete fördern 
Půjčky s Alláhovým požehnáním : Světová banka a OSN chtějí s islámem slučitelné cenné 
papíry, aby tak podpořily uprchlické oblasti 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 197 (13.10.2015), S. 34-35 
Světová banka a OSN oznámily úmysl vydat s pomocí záruk ochotných států bondy, z jejichž výnosů 
by byla financována pomoc pro uprchlíky na Blízkém východě a v severní Africe. Uvažují také o vydání 
cenných papírů typu sukuk, které jsou v souladu s právem šaría zakazující uvalení úroků. Namísto 
toho jsou sukuky spojeny s nájmem nebo majetkovým podílem na majetku jejich emitenta. Ekonomové 
jsou ale ohledně úspěchu tohoto záměru skeptičtí, neboť vlivem nízké ceny ropy a poklesu 
hospodářského růstu ve státech Perského zálivu a Malajsii zájem o obchodování se sukuky značně 
poklesl. Muslimské cenné papíry jsou také silně ovlivněny nízkou světovou hladinou úroků a jejich 
výnosnost také proto dosahuje nanejvýše 0,3 procenta. 
 
Elisabeth Atzler 
Bankgeheimnis Ade! : Geldhäuser müssen Identität von Kunden nennen, die Markenrechte verletzen 
Sbohem, bankovní tajemství! : banky budou muset prozradit identitu svých klientů, kteří 
porušují známková práva 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 204 (22.10.2015), S. 30 
K precedentnímu rozsudku německého Spolkového soudního dvora, který nařídil spořitelně Sparkasse 
Magdeburg prozradit výrobci parfémů Coty údaje zjevných padělatelů jeho výrobků. Soudní senát se   
v odůvodnění rozsudku opřel o právní názor Soudního dvora Evropské unie, podle nějž bankovní 
tajemství neplatí neomezeně. 
 
Banking and nothingness : European banks 
Bankovnictví a nicota : evropské banky 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8960, p. 75-77 
Sedm let poté, co finanční krize dosáhla vrcholu, se velké evropské banky pořád ještě chovají, jako 
kdyby byly v nejhorší bouři. Plány na radikální restrukturalizaci se odkládají, než vůbec dojde k jejich 
realizaci, což je často provázeno defenestrací managementu - čtyři velké evropské banky mají nové 
vedení. A nedokážou rozhodnout ani ty nejzásadnější otázky, např. kolik kapitálu potřebují. Evropská 
nerozhodnost je v ostrém kontrastu s chováním amerických velkých bank, které rychleji restrukturalizovaly. -- 
Viz i článek A global retreat for European banks ve Financial Times ze dne 22. 10. 2015, s. 9. 
 
Cracking the vault : retail banking 
Trezor se otevírá : retailové bankovnictví 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8961, p. 64-65 
Banky mají přehled o příjmech a výdajích svých klientů a díky tomu se mohou snáze rozhodovat např. 
o poskytnutí půjčky. To jim dává výhodu oproti jiným firmám poskytujícím spotřebitelské úvěry, 
které musí vycházet z méně podrobných informací. Evropská unie počátkem října 2015 přijala 
směrnici o platebních službách, která bude nutit banky ke sdílení dat s třetími stranami ve vhodném 
formátu. Banky sice říkají veřejně, že jsou otevřené větší soutěži, ale mají obavy, že budou pro klienty 
jen spolehlivým veřejně prospěšným podnikem, do kterého si budou ukládat peníze, ale k jejich správě 
budou využívat menší nové firmy nepodléhající regulaci. 
 
By Robin Harding 
Credibility on the line 
Důvěryhodnost v sázce 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38997 (29.10.2015), p. 7 
Po nástupu do funkce v dubnu 2013 pomohl guvernér japonské centrální banky Haruhiko Kuroda svou 
měnovou politikou nastartovat abenomiku. Dnes je však spotřeba nižší než v roce 2012 a inflace 
dosáhne letos méně než 0,5 %. Guvernér se musí rozhodnout, zda rozšířit svůj program měnového 
uvolňování nebo připustit, že nefunguje. Svůj dopad má i zpomalení v Číně, které postihuje vývozy a 
mohlo by ohrozit japonskou ekonomiku. 
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Stephen Roach 
Der falsche Kampf : Stephen Roach fordert, die Notenbanken sollten sich vom Inflationsziel 
verabschieden 
Chybný boj : Stephen Roach požaduje, aby se centrální banky rozloučily s inflačním cílem 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 211 (2.11.2015), S. 56 
Kritika americké centrální banky Federal Reserve (Fed), která podle autora ve svých prognózách 
vychází z chybného konceptu míry jádrové (čisté) inflace. Ta je vzhledem k vysoké volatilitě cen 
zboží, potravin a energií velmi nespolehlivým nástrojem pro tvorbu predikcí při inflačním cílování. 
Jejím výsledkem jsou přehnaná očekávání Fedu ohledně růstu inflace, která musí být záhy revidována. 
Na tuto revizi pak navazuje pokračování uvolněné měnové politiky, jejímž vedlejším účinkem je vznik 
investičních a úvěrových bublin. Fed by se proto měl více soustředit na chronická ohniska deflace, 
jakými jsou převis globální nabídky nad poptávkou v důsledku množství technologických inovací a 
nových dodavatelských vztahů. A rovněž by měl spolu s ostatními světovými centrálními bankami 
spíše bojovat proti finanční nestabilitě namísto fixace na inflační cíle, které v současném deflačním 
prostředí podle autora ztrácejí smysl. 
 
Norbert Häring 
Der Kampf gegen das leichte Geld : Banken dürfen selbst Geld in Umlauf bringen. Kippt dieses 
Privileg nun ausgerechnet in der Schweiz? 
Boj proti lehkým penězům : banky smějí samy přinášet peníze do oběhu. Skončí nyní toto 
privilegium právě ve Švýcarsku? 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 211 (2.11.2015), S. 12 
Švýcarské občanské sdružení "Monetäre Modernisierung" získalo 100 tisíc podpisů pro konání 
referenda, jehož cílem je přenést generování elektronických bankovních peněz pouze na centrální 
banku. Ostatní bankovní domy by pouze zprostředkovávaly úvěry, ale samy by nesměly pouštět tyto 
peníze do oběhu. Veškeré vklady klientů na běžných účtech by musely banky také krýt ze sta procent 
hotovostními rezervami nebo odpovídajícími aktivy u centrální banky. Od realizace tohoto opatření si 
sdružení slibuje menší prostor pro spekulace a investiční bubliny, jejichž důsledkem je krize 
bankovního sektoru a jeho sanace daňovým poplatníkem. Článek upozorňuje, že v úvahách o přechodu  
k absolutně krytým penězům je zatím nejdále Island, jehož vláda a parlament již projednávají návrhy 
tamního ekonoma a poslance Frosti Sigurjónssona. Slyšení na toto téma proběhla také v britském a 
nizozemském parlamentu. Švýcarská centrální banka, hospodářské svazy i politické strany se však      
k této iniciativě staví rezervovaně. -- K diskusím o bankovních penězích a jejich absolutnímu krytí viz 
také článek na téže straně. 
 
Cornelius Welp 
Der Nothelfer soll zum Abwickler werden : was uns die Bankenrettung bisher gekostet hat - und 
wie sich Deutschland vor neuen Schieflagen der heimischen Geldhäuser schützt 
Pomocník v nouzi se má stát likvidátorem : kolik nás dosud stála záchrana bank - a jak se 
Německo chrání před budoucími potížemi tuzemských bankovních domů 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 41, S. 34 
Představení Spolkového úřadu pro stabilizaci finančního trhu (FMSA) a jemu podřízeného Zvláštního 
fondu pro stabilizaci finančního trhu (Soffin), přes který spolková vláda intervenovala během 
bankovní krize v roce 2008. Celkem fond poskytl během krize věřitelům bank záruky za 168 miliard 
eur a do bankovního sektoru vstoupil s kapitálem ve výši 29,4 miliard eur. Dnes Soffin drží ještě minoritní 
podíly v Commerzbank a Pfandbriefbank. Úřad FMSA v současné době přebírá funkci potenciálního 
likvidátora v případě potíží některé ze 1700 německých bank. Od ledna 2016 pak FMSA bude koordinovat 
svou činnost se vznikajícím unijním grémiem pro likvidaci bank (Single Resolution Board). 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

20 

Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2014 = The performance of German 
credit institutions in 2014 
Stav výnosů německých bank v roce 2014 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 9, S. 43-78 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 9, p. 41-75 
Podrobná analýza stavu německých bankovních domů z pohledu docílených výnosů za rok 2014. 
Grafické a tabulkové srovnání s předchozími lety podle jednotlivých druhů bank. Při klesající bilanční 
sumě činily v roce 2014 operativní výnosy bank 121,5 miliardy eur. V rámci těchto výnosů oproti 
předchozímu roku zaznamenal růst zejména přebytek z úroků, který dosáhl 90,1 miliardy eur. Poprvé 
od roku 2007 německý bankovní sektor zaznamenal pozitivní meziroční bilanční zisk ve výši           
1,8 miliardy eur. - Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Christoph H. Seibt 
Drakonische Sanktionen im Kapitalmarkt-Transparenzrecht 
Drakonické sankce v legislativě o transparentnosti na kapitálovém trhu 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 42, S. M5 
Komentář k návrhu zákona, kterým do německého práva bude implementována unijní směrnice            
č. 2013/50/EU měnící předchozí směrnice o harmonizaci požadavků na transparentnost informací       
o emitentech, jejichž cenné papíry jsou připuštěny k obchodování na regulovaném trhu. Autor 
očekává, že předloha bude schválena bez výrazných změn Spolkovou radou v průběhu listopadu 2015. 
Zároveň konstatuje, že německá implementace jde nad rámec minimálních požadavků směrnice ve 
výši správních peněžitých sankcí a odnětí hlasovacích práv při nakládání s akciemi. To v kombinaci    
s roztříštěností kompetence vykládat sankční ustanovení mezi civilními soudy a Spolkovým úřadem 
pro dozor nad finančními službami (BaFin) povede nakonec k vyšší právní nejistotě na kapitálovém 
trhu. Investoři a emitenti cenných papírů budou jednak více zapojeni do soudních procesů, jednak 
budou tíhnout ke snahám o smírné řešení se státním regulátorem. 
 
Alžběta Vejvodová 
Finance líčí na úvěrové "šmejdy". Trefí se do černého? : analýza 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 10, s. 20-22 
K návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele, kterým chce ministerstvo financí zpřísnit regulaci trhu         
s nebankovními spotřebitelskými úvěry. Podle autorky jde zákon v oblasti ochrany spotřebitele 
správným směrem, jakkoli se nepodaří lichvu zejména v sociálně vyloučených lokalitách zcela vymýtit. 
Zákonodárcům, dotčeným subjektům a veřejnosti ovšem bude chybět na debatu o zákonu dostatek času, 
protože s normou je spojena implementace směrnice EU č. 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském 
úvěru na nemovitosti určené k bydlení, kterou Česká republika musí překlopit do své legislativy do   
21. března 2016. Článek přináší názory zástupců ČNB, poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a 
neziskových organizací. V příspěvku se rovněž nachází statistika o objemu spotřebitelských úvěrů a 
kontrolách České obchodní inspekce v této oblasti v posledních letech. 
 
Daniel Schönwitz 
Flucht aus teuren Krediten blockiert : Berlin will den nachträglichen Widerruf teurer 
Kreditverträge abschaffen. Rechtsschutzversicherer blocken Klagenwillige schon jetzt ab 
Úprk z drahých úvěrů zablokován : Berlín chce zrušit dodatečné vypovězení drahých úvěrových 
smluv. Pojišťovatelé právní ochrany blokují žalující klienty již teď 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 43, S. 70-72 
Rozsudek Spolkového soudu z roku 2009 umožnil neomezené vypovězení úvěrových smluv, obsahují-li 
klauzule týkající se vypovězení smlouvy nejasné formulace. Vlivem nízkých úroků proto v posledních 
dvou letech mnoho klientů bank využívá možnosti starou smlouvu vypovědět a uzavřít novou za 
mnohem výhodnějších podmínek. Tomuto exodu klientů zejména z dříve uzavřených hypotečních 
smluv chce zabránit návrh hypotečního zákona, který by měl vstoupit v platnost v březnu 2016. Ten 
autoritativně stanoví výpovědní lhůtu v délce nejvýše 3 měsíců od uzavření smlouvy. Kvůli nejasné 
judikatuře ohledně určení výše sporného úvěru se však již nyní pojišťovny zdráhají advokátní a soudní 
výlohy poražené strany sporu pojistit. -- K připravovanému hypotečnímu zákonu viz článek na s. 72. 
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Bernd Neubacher 
Hinter dem EZB-Kreditregister stehen noch Fragezeichen 
Za úvěrovým registrem Evropské centrální banky je ještě mnoho otazníků 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 43, S. 14-15 
Komentář se věnuje záměru Evropské centrální banky zprovoznit od roku 2017 centrální registr úvěrů 
(tzv. AnaCredit) pro Evropský systém centrálních bank, kam by bankovní domy států EU byly 
povinny hlásit poskytnuté běžné účetní a kontokorentní úvěry nad 25 000 eur. Později by do registru 
měly být hlášeny také hypoteční úvěry a deriváty. Podle autora tento práh u ohlašovací povinnosti 
odpovídá dohodě mezi Německem, Rakouskem, Francií, Itálií, Belgií, Španělskem a Portugalskem     
z roku 2003, která se týkala sdílení informací z národních úvěrových registrů u zahraničního zadlužení 
firem z těchto zemí. Pokud ale nyní budou novému Anacreditu podléhat také úvěry i pro vnitrostátně 
činné fyzické a právnické osoby, budou se banky potýkat s výrazným nárůstem administrativní zátěže 
s náklady v řádu až desítek milionů eur. V plánu ECB také zůstává ještě mnoho nevyjasněných otázek, 
které se týkají zejména zachování ochrany dat příjemců úvěrů nebo procedury registrace 
konsorciálních úvěrů od bank z více zemí. - Přetištěno z Börsen-Zeitung z 8. října 2015. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Chancen und Risiken der Kapitalmarktunion : die Stabilität und Integration der europäischen 
Finanzmärkte vorantreiben 
Šance a rizika unie kapitálových trhů : urychlení procesu stabilizace a integrace evropských 
finančních trhů 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 10, S. 11-17 
Budování unie kapitálových trhů je nejvýznamnějším projektem Junckerovy komise a Rady ministrů 
financí 28 členských zemí unie. Cílem je posílit úlohu kapitálových trhů při financování reálné 
ekonomiky. Zatímco v EU jsou zdrojem kapitálu pro podniky ze 70 procent banky a z 30 procent 
kapitálové trhy, v USA je tento poměr přesně obrácený. To je také podle článku důvod, proč USA 
rychleji než evropské státy překonaly recesi po roce 2008, neboť kapitálové trhy lépe absorbovaly 
výrazné propady hospodářského růstu v jednotlivých částech USA. Proto by také EU měla více 
integrovat kapitálové trhy členských států. Článek shrnuje Akční plán Evropské komise z 30. září 
2015, který obsahuje návrh integračních opatření do roku 2019. Prioritami těchto návrhů jsou podpora 
bezpečného refinancování na kapitálovém trhu pro malé a střední podniky a tvorba impulsů pro 
investice soukromých subjektů do infrastruktury. - Pozn. 
 
By James Kynge and Jonathan Wheatley 
Ill wind 
Špatný vítr 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38976 (5.10.2015), p. 7 
Prohlubující se deflační spirála v Asii, podnícená nadměrnými výrobními kapacitami, mizející 
obchodní poptávkou a anemickou produktivitou, vyvolává obavy. Znepokojení je o to větší, že se 
jedná o strukturální problém. Tím, že i EU a Japonsko sklouzávají zpět do deflace a USA čelí slabým 
korporačním ziskům, se z asijských padajících cen stává zásadní otázka. Hlavním problémem v Asii 
nejsou spotřebitelské ceny, ale ceny výrobců - jejich index je na nejnižším průměru za šest let v deseti 
největších ekonomikách regionu (s výjimkou Japonska). Ekonomové se obávají, že tato brzda světové 
ekonomiky by mohla ještě posílit a oslabit už tak chabý růst na Západě. 
 
James Crabtree ... [et al.] 
Indian banking & finance 
Indické bankovnictví a finance 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38982 (12.10.2015), sep. sect. (4 p.) 
Přehled přináší informace o stavu bankovního trhu v Indii, který se potýká s byrokracií a nedostatkem 
státních finančních prostředků, dále o nových bankách, rozvoji technologií, plánu vlády na umožnění 
masového přístupu k bankovním účtům, expanzi zahraničních bank aj. 
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Jan Mallien 
Kein Zickzackkurs : Anleihekäufe erfordern eine Politik der ruhigen Hand, weiß Jan Mallien 
Žádný kurz ode zdi ke zdi : nákupy státních dluhopisů vyžadují rozvážnou politiku, ví  Jan Mallien 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 205 (23.10.2015), S. 22 
Komentář k oznámení prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho, že v případě přetrvávajících 
nízkých inflačních očekávání ECB zváží pokračování programu kvantitativního uvolňování i po září 
2016. Podle autora je toto oznámení předčasné, neboť prognózy hospodářského růstu v eurozóně pro 
rok 2016 zatím nepočítají s výrazným zpomalením. Draghiho veřejné spekulace o rizicích plynoucích 
z poklesu rozvíjejících se trhů a o prodloužení proinflačního nákupu dluhopisů mohou dokonce 
negativně přispět k vyšší volatilitě kurzu eura a evropských burzovních indexů. -- K tématu viz také 
články na s. 1, 26 a 29; dopadům měnové politiky ECB na obchod s německými dluhopisy se věnuje 
také rozhovor se stratégem německé státní finanční agentury Tammo Diemerem na s. 24-25. 
 
Gian Hessami 
Moderne verdrängt Tradition : neue Internetfirmen drängen ins Vermögensverwaltungsgeschäft 
für gehobene Privatkunden 
Moderna vytlačuje tradici : nové internetové firmy pronikají do oblasti správy majetku pro 
movité zákazníky 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 212 (3.11.2015), S. 44-45 
Pobočky bank a kanceláře majetkových poradců se mohou brzy stát minulostí. Ve prospěch tohoto 
trendu mluví nárůst internetových firem v oblasti finančních služeb (tzv. fintechs). Díky nízkým 
nákladům a příznivým podmínkám pro své klienty fintechs začínají představovat vážnou konkurenci 
bankám a klasickým konzultačním společnostem v oblasti zprostředkování investičních fondů a 
nákupu akcií. Přitom se tyto společnosti mohou stále více obejít bez lidských zdrojů a nahrazovat je 
tzv. roboadvisors, softwarem, jenž svým uživatelům vypočte míru investičních rizik u vybraných 
finančních produktů. Na příkladu start-upu z Kolína nad Rýnem autor také ukazuje, že fintechs dokáží 
vyvíjet online programy informační podpory drobných soukromých investorů ohledně aktuální situace 
a příčin pohybu kurzů na burzovních trzích. 
 
Money for everything : resilient notes and coins 
Peníze na všechno : odolné bankovky a mince 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8958, p. 68-69 
Užívání peněz v hotovosti má sice mnoho nepřátel, ale mince a bankovky jsou nečekaně odolné.          
I v bohatých zemích (s výjimkou Švédska a Dánska) poptávka po hotovosti překvapivě stoupá. 
Oblíbené jsou zejména bankovky s vysokou nominální hodnotou, které si lidé spoří "do prasátka". 
 
Hans Michelbach 
Nicht auf unsere Kosten! 
Ne na náš účet! 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 192 (6.10.2015), S. 15 
Komentář člena finančního výboru a poslance CDU/CSU v německém Spolkovém sněmu Hanse 
Michelbacha k návrhu Evropské komise na společné pojištění bankovních vkladů v eurozóně. Podle 
Michelbacha návrh přináší riziko zespolečenštění národních rizik, špatného hospodaření a dluhů. Aby 
se z měnové unie nestala výlučně unie dluhů a finančních transferů, je proto nutné konstruovat 
společné pojištění vkladů tak, aby k ručení všech zúčastněných států došlo až v nejzazším případě. 
Nejprve by ale měla být implementována již odsouhlasená opatření při budování bankovní unie, 
zejména společný likvidační mechanismus pro krachující bankovní domy v měnové unii. -- K návrhu 
Evropské komise a námitkám Německa viz článek v čísle na s. 7. 
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Tim Rahmann 
Schein-Angriff aufs Bargeld : Ecuador will eine staatliche virtuelle Parallelwährung etablieren - 
gegen die Zweifel der Bevölkerung 
Zdánlivý útok na hotové peníze : Ekvádor chce etablovat státní virtuální paralelní měnu - přes 
pochybnosti obyvatel 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 44, S. 75 
Ekvádorská centrální banka v březnu 2015 zavedla jako první na světě možnost platebního styku ve 
státní virtuální měně a výhledově plánuje zcela zrušit peněžní hotovost. Do nového měnového systému 
se však zatím přihlásilo jen 50 tisíc z 16 milionů obyvatel země, přičemž 40 procent populace zatím 
nemá ani běžný bankovní účet. Tento neúspěch souvisí podle autora článku především s nízkou měrou 
důvěry obyvatelstva vůči státu, který kvůli hyperinflaci už v roce 2000 národní měnu zcela zrušil a 
nahradil ji americkým dolarem. Na vině ale také mohou být vysoké poplatky za transakce na konta      
s virtuální měnou, která spravuje pouze centrální banka. 
 
Taking a pounding 
Jak přečkat ostřelování 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8958, p. 72 
Stejně jako po druhé světové válce převzal americký dolar úlohu britské libry jako hlavní světové 
rezervní měny, mohlo by nyní dojít k tomu, že dolar bude nahrazen čínským jüanem. To přimělo 
hospodářské historiky, aby se znovu vrátili ke zkoumání pádu libry s cílem najít odpovědi na otázku, 
jak se může vyvíjet vztah mezi dolarem a jüanem. Poučení zní, že dolar nebude v brzké době nahrazen, 
že posilující měna nemusí ekonomice škodit a že izolovanost je nejrychlejší cestou k akceleraci zániku 
rezervní měny. 
 
Ján Záborský, Ľuboslav Kačalka 
Úverové Ubery: kol'ko uberú bankám? 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 38, s. 26-29 
Služby typu peer-to-peer (P2P) a crowdfundingu se stávají standardní součástí finančního sektoru, 
představují alternativu k bankovním službám a jsou velkou výzvou pro tradiční banky v USA, Velké 
Británii či západní Evropě. Jedná se o přímé půjčky mezi dlužníkem a věřitelem prostřednictvím online 
aukce. Článek na příkladu dvou firem Žltý melón a Zinc Euro ukazuje rozvoj P2P půjček na Slovensku. 
 
Ingo Narat 
Wenn Milliardäre leiden : Credit Suisse: die weltweiten Vermögen außerhalb der USA 
schrumpfen wegen der starken US-Währung 
Když miliardáři trpí : Credit Suisse: světové majetky mimo USA se ztenčují kvůli silnému dolaru 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 198 (14.10.2015), S. 34-35 
Shrnutí pravidelné zprávy Credit Suisse o světovém bohatství. Hodnota světového soukromého 
majetku klesla v 1. pololetí roku 2015 v meziročním srovnání o pět procent na 250,1 bilionů dolarů.    
V zemích eurozóny a Japonsku také významně klesl počet dolarových milionářů v řádu stovek tisíc.   
V USA, Číně nebo Velké Británii však díky posílení amerického dolaru jejich počet naopak vzrostl. 
První místo v počtu milionářů si nadále s odstupem udržuje USA, kde žije přes 15,6 milionů osob        
s majetkem nad 1 milion dolarů. V USA také žije 58 855 z celkových 124 tisíc osob s majetkem 
vyšším než 50 milionů dolarů. Zpráva Credit Suisse nicméně nadále předpovídá nárůst globálního 
soukromého majetku do roku 2020 na 345 bilionů dolarů, přičemž počet amerických milionářů by měl 
do té doby vzrůst na 21 milionů, zatímco počet těch německých se zvýší ze současných 1,5 na 2,4 
milionu osob. Lze také očekávat pokračování trendu stoupajících nerovností v příjmech světové populace. 
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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. 10  
Úředníci v Bruselu si myjí ruce, zatímco banky nevědí, co mají dělat - od prosince by měla platit 
vyhláška o zastropení mezibankovních poplatků (s. 17-19); Nová koncepce dohledu ČNB nad 
finančním trhem (s. 20-22); USA a ti druzí: Když se bojí Fed, bojí se i ostatní (s. 36-38).  
 
Veřejná správa  
Sv. 26, (2015) č. 20  
Obecně závazné vyhlášky v praxi : regulace sázkových her a loterií (2. část) (s. 8-11); Omezování 
hazardu - běh na dlouhou trať : Klatovy (s. 12-13).  
 
Veřejná správa  
Sv. 26, (2015) č. 21  
Místní poměry znají nejlépe obce (s. 8-11); V odvětví se ročně protočí kolem 130 miliard : sázkové 
hry a loterie (s. 13-15); Dojde i na kvízomaty? (s. 16-17). 

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

 
David Lipton, [rozhovor vedli] Jan Hildebrand a Michael Maisch 
"Die Krise wird uns noch lange beschäftigen" : die Flüchtlingskrise 
"Krize nás zaměstná ještě nadlouho" : uprchlická krize 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 196 (12.10.2015), S. 4-5 
Rozhovor s viceprezidentem Mezinárodního měnového fondu Davidem Liptonem o dopadech 
migrační vlny na světové hospodářství a globálních ekonomických prognózách pro rok 2016. Podle 
Liptona má Německo potenciál příchod uprchlíků do země zvládnout. Odkazuje přitom na prognózy 
MMF pro příští rok, které navzdory problémům rozvíjejících se ekonomik odhadují růst světového 
HDP na 3,6 procent. Hospodářství by tedy mohlo růst nejvíce od roku 2008. Bohaté evropské státy by 
však měly podpořit růst poptávky na svých vnitřních trzích. -- K postoji MMF k uprchlické krizi viz 
také článek na s. 1 a 4. 
 
Norbert Räth, Albert Braakmann 
Bruttoinlandsprodukt in der ersten Jahreshälfte 2015 
Hrubý domácí produkt v prvním pololetí roku 2015 
WISTA, Jg. 2015, (2015) Nr. 5, S. 74-103 
Přehled o hospodářském vývoji v Německu v prvních dvou čtvrtletích roku 2015 na základě dat 
souhrnných národohospodářských účtů. Údaje o vývoji růstu HDP, stavu zaměstnanosti, produktivitě 
práce, podílu jednotlivých odvětví na hospodářském výkonu země, růstu spotřeby státu a domácností a 
shrnutí statistiky zahraničního obchodu. Srovnání s aktualizovanými daty z období od roku 2012. Dále 
je součástí příspěvku struktura a vývoj veřejných rozpočtů a jejich komparace s rokem 2014. Německý 
HDP za první pololetí 2015 vzrostl meziročně o 1,4 procenta. Současně se zvýšil počet zaměstnaných 
o 175 tisíc na celkových 42,8 milionu osob. Mezičtvrtletně také došlo k růstu produktivity práce          
z 0,6 procenta v prvém kvartálu na 1,2 procenta v kvartálu druhém. Rovněž se meziročně zvýšily hrubé 
příjmy podniků a domácností o 3,7 procenta. Ve statistice daňových výnosů státu bez majetkových 
daní zaznamenaly pozitivní bilanci až na daň spotřební všechny druhy daní. - Pozn. -- Další grafy 
související s německým socioekonomickým vývojem na s. 4-5 v čísle. 
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Michal Lehuta 
Čínskym komunistom dochádza para 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 39, s. 13-15 
Rozvoj asijských ekonomik ve 21. století zřejmě nebude až tak dynamický, jak se předpokládalo. 
Problémy přerodu čínské ekonomiky do velké míry ovlivňované politickým systémem ukazují, že na 
dlouhodobé dobíhání Západu nestačí pouze levná pracovní síla. V případě, že Čína nepřistoupí            
k zásadním změnám, mohou budoucí roky či desetiletí patřit více Indii nebo jiným zemím a to včetně 
většího sebevědomí i přebírání spoluzodpovědnosti v mezinárodních vztazích. 
 
Jens Münchrath, Torsten Riecke, Axel Schrinner 
Die neue Wirklichkeit : Flüchtlingskrise 
Nová realita : uprchlická krize 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 210 (30.10.2015), S. 42-45 
K dopadům současného masivního příchodu migrantů na německou společnost a ekonomiku. Článek 
shrnuje dosud známá data o počtu, původu a věkové struktuře žadatelů o azyl. Přináší prognózy a 
názory ekonomů na míru potřebnosti imigrace pro německé hospodářství a na řešení a eliminaci 
stoupajících nákladů. Názorové spektrum od optimistů po skeptiky je přitom velmi pestré. -- Téma 
rozvíjí v čísle dva kontrastní pohledy na ekonomický přínos imigrace: pozitivní scénář od ředitele 
instititutu DIW Michaela Fratzschera (s. 46-47) a negativní scénář nastupujícího prezidenta Ifo-
institutu Clemense Fuesta (s. 48-49). 
 
Yvonne Esterházy 
Die Rückkehr des keltischen Tigers : Irland 
Návrat keltského tygra : Irsko 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 45, S. 32 
Článek shrnuje makroekonomická data o hospodářském vývoji Irska v roce 2015. Dva roky po vystoupení 
z mezinárodního záchranného programu Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a Evropské 
centrální banky dosahuje růst HDP země 6,2 procenta. Rovněž v následujícím roce by Irsko mělo být 
nejrychleji rostoucím členem eurozóny. Nezaměstnanost klesla během tří let ze 14,6 na 9,4 procenta a 
Irsko bude po osmi letech opět splňovat maastrichtské kritérium ohledně meziročního zadlužení 
vzhledem k HDP. Podle oslovených ekonomů stojí za hospodářským růstem vedle obnovené důvěry 
světových trhů v irskou ekonomiku také nízká hladina světových úroků, pokles cen ropy a oslabený 
kurz eura vůči dolaru a britské libře. Plány irské vlády zvýšit státní výdaje a snížit daně v objemu     
1,5 miliard eur proto i vzhledem k nadále vysokému zadlužení země ve výši 97 procent HDP kritizují 
jako procyklické, a tudíž riskantní. 
 
Ian Bremmer 
China-Ängste sind übertrieben : Ian Bremmer sieht kurzfristig keine Wachstumsrisiken. 
Langfristig kommt es auf die Politik an 
Čínské obavy jsou přehnané : Ian Bremmer nevidí v krátkodobém horizontu žádná nebezpečí 
pro růst. V tom dlouhodobém bude záležet na politice 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 203 (21.10.2015), S. 56 
Červencový propad čínských burz nebude mít podle autora tak fatální následky, jak se mnozí 
domnívali. Čínská vláda má značný prostor pro podporu investic, aby očekávané zpomalení růstu 
HDP nebylo tak výrazné. Rovněž oslabení renminbi byl krok správným směrem, který zpřesnil 
současnou čínskou tržní sílu a obchodní bilanci země příliš neuškodil. Před čínským vedením ale nyní 
stojí celá řada nutných hospodářských reforem zejména v oblasti snížení závislosti ekonomiky na 
vývozu a posílení kupní síly obyvatelstva. 
 
Investieren in Europas Zukunft : die Europäische Investitionsoffensive geht an den Start 
Investovat do budoucnosti Evropy : Evropská investiční ofenzíva startuje 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 7, S. 28-36 
K programu podpory investic vypracovaném Evropskou komisí, který dostal souhrnné označení 
Evropská investiční ofenzíva. Program předpokládá kromě zlepšení rámcových podmínek pro 
investice v EU také zřízení konzultační platformy pro soukromé investory (Advisory Hub) a založení 
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Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Tento fond bude zastřešovat Evropská investiční 
banka a politické instituce EU poskytnou EFSI garanci ve výši 16 miliard eur z unijního rozpočtu na 
krytí možných investičních rizik. K podpoře fondu jsou ale vyzvány také národní státy prostřednictvím 
svých rozvojových bank (německá rozvojová banka KfW do fondu vloží 8 miliard eur). - Pozn. 
 
Stefan Wagstyl ... [et al.] 
Investing in Germany 
Investování v Německu 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38979 (8.10.2015), sep. sect. (4 p.) 
Přehled o Německu se zaměřuje na hospodářský vývoj, otázky zvládání přílivu uprchlíků, nedostatek 
pracovních sil, telekomy, startující firmy, energetiku aj. 
 
Bert Losse 
Konjunktursignale aus der zweiten Reihe : Wirtschaftswissenschaft 
Signály hospodářského růstu z druhé řady : národohospodářství 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 45, S. 31 
Podle německého institutu RWI lze světový hospodářský růst vysvětlit vývojem ceny mědi. Protože se 
mědi využívá v energetice, stavebnictví a průmyslu, lze podle institutu předpokládat, že klesající 
poptávka po ní vypovídá i o klesající hospodářské aktivitě. Institut RWI své tvrzení dokládá analýzou 
světového hospodářství mezi lety 1997 a 2015, v níž konstatuje korelaci mezi cenou mědi, růstem 
průmyslové výroby v zemích OECD a indexem nákupních manažerů (Purchasing Managers´ Index)    
v USA. Kritici ale upozorňují, že kromě poptávky mohou být pro cenu mědi určující také nová 
naleziště, přírodní katastrofy nebo stávky v těžebním průmyslu. Zároveň mezi největší světové 
dovozce mědi patří Čína, takže cenové výkyvy u tohoto kovu spíše vypovídají o ekonomické kondici 
této země než globálního hospodářství jako takového. 
 
Frank Sieren 
Krise ist nicht gleich Krise : auch wenn sich negative Nachrichten aus China häufen: die 
Wirtschaft der Volksrepublik bleibt in der Substanz stabil 
Krize neznamená krizi : třebaže se negativní zprávy z Číny množí, zůstává její ekonomika          
v jádru stabilní 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 193 (7.10.2015), S. 8-9 
Po propadu burzovních indexů vykazují v Číně negativní trend i další ekonomické ukazatele. Zisky průmyslu 
v září 2015 meziměsíčně klesly o 8,8 procenta a dostaly se tak na úroveň z roku 2009. Klesá také objem 
zahraničního obchodu (za srpen se meziměsíčně snížil vývoz o 5,4, dovoz dokonce o 13,8 procenta). 
Rovněž Mezinárodní měnový fond snížil odhad růstu HDP země na 6,8 procenta na rok 2015 a        
6,3 procenta pro rok následující. Z krizí postižených rozvíjejících se trhů má však Čína podle článku 
nejlepší vyhlídky na zotavení, neboť relativně nízké zadlužení, značné devizové rezervy a zdravá míra 
inflace dávají vládě značný prostor k prorůstovým opatřením. -- K aktualizované prognóze MMF o vývoji 
světového hospodářství viz článek na týchž stranách. 
 
Katja Drechsel, Oliver Holtemöller 
Ökonomische Wirksamkeit der konjunkturstützenden finanzpolitischen Maßnahmen der Jahre 
2008 und 2009 : Forschungsergebnisse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle 
(IWH) und Kiel Economics im Auftrag des BMF 
Ekonomická účinnost prorůstových finančně-politických opatření v letech 2008 a 2009 : 
výsledky výzkumu Leibnizova institutu pro ekonomický výzkum v Halle (IWH) a Kiel 
Economics z pověření Spolkového ministerstva financí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 5, S. 15-25 
Analýza efektivnosti protikrizových opatření spolkové vlády po vypuknutí globální finanční krize       
v roce 2008. Nejvíce účinné bylo šrotovné (Umweltprämie či Abwrackprämie), zvýšení veřejných 
investic a zavedení státního programu na podporu krizí postižených podniků (Wirtschaftsfonds 
Deutschland). K nižšímu poklesu HDP přispěl také automatický růst sociálních výdajů státu a 
nezvyšování daní. V případě zásahu vlády do těchto složek fungování státu by se hospodářství 
propadlo o půl procentního bodu hlouběji. Jako neefektivní se oproti tomu ukázalo rozšíření 
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kurzarbeitu, které nijak nepřispělo ke stabilizaci příjmů a výroby. Flexibilizaci pracovní doby lze 
ovšem za stabilizační prvek konjunktury považovat. - Pozn. 
 
Tibor Lalinský, František Hajnovič, Anna Strachotová 
Pasca strednopríjmových krajín a iné súvislosti aktuálného vývoja reálnej konvergencie 
slovenskej ekonomiky 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 7, s. 2-8 
Zhodnocení stavu slovenské ekonomiky za rok 2014 se zaměřením na míru konvergence s průměrem 
ekonomického výkonu států Evropské unie. Díky růstu HDP ve výši 2,4 procenta stoupl výkon 
slovenského hospodářství o jeden procentní bod na 76 procent průměru EU. Protože však tempo růstu 
nadále nedosahuje předkrizových hodnot, je podle autorů na místě obava, že se Slovensko dostane do 
tzv. středněpříjmové pasti (Middle Income Trap), kdy konvergence s vyspělými zeměmi bude od 
určitého podílu HDP na obyvatele výrazně zpomalovat. Toto riziko potvrzují i v článku obsažené 
alternativní ukazatele ekonomického rozvoje (spotřeba domácností a míra konkurenceschopnosti dle 
žebříčků Doing Business, Global Competitiveness Report a World Competitiveness Yearbook). Jako 
východisko z relativního zaostávání autoři doporučují nové kolo reforem za účelem zlepšení 
podnikatelského prostředí a podpory inovací. 
 
By Tobias Buck 
Recovery position 
Nastaveno na oživení 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38992 (23.10.2015), p. 7 
V souvislosti s blížícími se všeobecnými volbami ve Španělsku se rozebírá hospodářský pokrok, 
kterého země dosáhla za vlády premiéra Mariana Rajoye. V posledních dvou letech se Španělsko 
může chlubit překvapivě silným oživením, letošní růst by měl dosáhnout 3 %. Důvěra spotřebitelů       
i podnikatelské sféry roste, poptávka je na vzestupu a, což je nejdůležitější, konečně začíná klesat 
vysoká míra nezaměstnanosti. 
 
Tobias Buck, Ian Mount, Julius Purcell 
Spain 
Španělsko 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38985 (15.10.2015), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářská a politická situace ve Španělsku, rozvoj podnikání, budoucnost Katalánska, hospodářský 
růst a neřešené problémy. 
 
Lawrence Summers 
The case for expansion 
Důvod k expanzi 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38979 (8.10.2015), p. 9 
Rozvíjejícím se ekonomikám se přestalo dařit a většina vyspělých zemí funguje ve zpomaleném 
tempu, čímž se zvyšují rizika celosvětové recese. Centrálním bankám docházejí nástroje, kterými by 
mohly vývoj ovlivnit. Autor článku, bývalý americký ministr financí, proto tvrdí, že tvůrci 
hospodářské politiky musí upustit od rétoriky strukturálních reforem a přistoupit k fiskálním 
stimulům. 
 
Patrick Foulis 
The sticky superpower : special report on the world economy 
Nezdolná supervelmoc : zvláštní zpráva o světovém hospodářství 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8958, centr. sect. (16 p.) 
Amerika zůstává světovým hospodářským hegemonem, i když její podíl na světovém hospodářství 
klesl a její politika se zaměřuje na vnitřní problémy. Podle autora se jedná o nestabilní kombinaci. 
Jednotlivé články přehledu se zaměřují na americkou politiku, globální měnový systém a postavení 
dolaru, hospodářský vývoj a pozici Číny, nový světový ekonomický řád aj. -- Viz i článek na s. 13. 
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Chris Giles ... [et al.] 
World economy 
Světové hospodářství 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38980 (9.10.2015), sep. sect. (4 p.) 
Jednotlivé články přehledu o vývoji světového hospodářství se zaměřují na příspěvek zemí a regionů 
ke světovému růstu, měnovou politiku Fed, americký a čínský trh, zdanění nadnárodních korporací, 
globální obchod aj. 

Informatika. Počítače 

Michael Hange, [rozhovor vedl] Jürgen Berke, [spoluautoři] Melanie Begermann, Michael Kroker 
Der Wächter im Netz : Michael Hange, Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik, über Spione in Smartphones und den Schutz des Mittelstands 
Hlídač v síti : Michael Hange, šéf Spolkového úřadu pro bezpečnost v informačních 
technologiích, o špiónech ve smartphonech a ochraně středního stavu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 41, S. 50-52 
Spolkový úřad pro bezpečnost v informačních technologiích (BSI) se stará o kybernetickou bezpečnost 
německých státních úřadů. Úřad také poskytuje informace veřejnosti a podnikům o nových bezpečnostních 
hrozbách na internetu. Rozhovor se týká nejnovějších aktivit BSI ve věci osvěty o rizikových 
smartphonech a mobilních aplikacích. Účinnější boj s kybernetickým zločinem by podle Hangeho 
umožnila existence německých poskytovatelů ochranných programů. Jejich vznik by vláda měla 
podpořit granty ze speciálního fondu. 
 
Get off my cloud : data and privacy 
Odejdi z mého cloudu : data a soukromí 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8959, p. 59-60 
Dohoda o "bezpečném přístavu", podepsaná v r. 2000 mezi EU a USA, byla pokusem o překlenutí 
kulturních a politických rozdílů týkajících se soukromí na internetu. EU považuje ochranu osobních 
dat za lidské právo; Amerika ji posuzuje především z pohledu ochrany spotřebitele, což dává prostor 
ke kompromisům. Dohoda umožňuje firmám přenášet data z EU do Ameriky, pokud poskytnou 
záruky odpovídající těm, jež požaduje směrnice EU o ochraně dat (odtud název "bezpečný přístav"). 
Rakouský aktivista Max Schrems však vystoupil s tím, že sociální síť Facebook by měla přestat 
předávat údaje o svých uživatelích, protože v USA není dostatečná ochrana před sledováním ze strany 
státních orgánů, a jeho žaloba u Soudního dvora EU uspěla - ESD volnou výměnu dat v režimu 
bezpečného přístavu zrušil. Firmy teď musí hledat jiné způsoby, jak data do USA legálně předávat, 
přičemž přísné požadavky EU budou pro řadu amerických společností těžko přijatelné. --                    
K problematice viz i článek na s. 60. 
 
Dana Heide 
Widersprüchliche Signale : mit der Einschränkung der Netzneutralität behindert die EU Start-
ups, sieht Dana Heide 
Rozporuplné signály : omezením síťové neutrality poškodí EU start-upy, shledává Dana Heide 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 208 (28.10.2015), S. 12 
K novému unijnímu nařízení upravujícímu síťovou neutralitu, jež Evropský parlament schválil spolu 
se zrušením roamingových poplatků. Podle tohoto nařízení budou moci telekomunikační společnosti 
poskytnout subjektům v určitých odvětvích vyšší kvalitu dat. Především se má jednat o veřejnoprávní 
společnosti z oblasti zdravotnictví, dopravy a komunikace. Takto privilegovány mohou být ovšem       
i komerční firmy, jejichž činnost je vázána na vysoký objem dat, jestliže nedojde ke zhoršení kvality 
internetového připojení pro všechny ostatní. Podle autorky je dikce nařízení ale velmi vágní a skýtá     
v sobě nebezpečí omezení síťové neutrality a vzniku "dvoutřídního" internetu. To by mělo především 
negativní dopady na start-upy i na konkurenceschopnost evropských podnikatelů v digitální infrastruktuře 
zejména s jejich protějšky z USA. Tato nová unijní pravidla autorka rovněž porovnává s nedávným 
rozhodnutím amerického Kongresu síťovou neutralitu naopak posílit. -- K tématu viz také v čísle 
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články a rozhovory na s. 8-9; polemická reakce profesora pro evropské a mediální trestní právo           
z kolínské univerzity Marka Gerckeho v Handelsblatt, sv. 2015, č. 211 (2.11.2015), s. 31. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Vladan Hodulák, Oldřich Krpec 
Francouzsko-německé monetární vztahy - pnutí v základech eurozóny 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 4, s. 413-435 
Autoři se věnují vlivu francouzské a německé hospodářské politiky, vzájemných vztahů a zájmů na 
institucionální nastavení Hospodářské a měnové unie (HMU) a její paradigmatické nastavení praktické 
hospodářské politiky. Cílem jejich textu je vysvětlit, proč nedávný vývoj spojený s přepisováním 
pravidel v eurozóně není s ohledem na cíle Francie a Německa nikterak překvapivý. Dále autoři 
představují možnosti dalšího vývoje s ohledem na reálná hospodářská a politická omezení. Zájmy 
Francie a Německa jsou totiž podle nich jen velmi obtížně slučitelné. Přesto autoři předpokládají spíše 
vývoj k větší federalizaci Evropy, kde budou více respektovány zájmy Francie, než k rozpadu eurozóny. 
 
Otmar Issing 
Gefährdung des Erreichten : Otmar Issing warnt vor den Folgen eines baldigen Einstiegs in eine 
europäische Transferunion 
Ohrožení dosaženého : Otmar Issing varuje před následky brzkého vstupu do evropské 
přerozdělovací unie 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 201 (19.10.2015), S. 56 
Kritický komentář bývalého člena direktoria Evropské centrální banky k tzv. dopisu pěti prezidentů     
o stavu EU a dalších integračních opatřeních. Podle autora je tato červnová zpráva šéfů Evropské 
komise, Evropské rady, euroskupiny, ECB a Evropského parlamentu problematická zejména ve 
formulaci požadavku na vytvoření společného ministerstva financí pro eurozónu. Pokud autoři dopisu 
zároveň chtějí brát ohled na ústavní pořádek členských zemí eurozóny, bude existence nové instituce 
regulující fiskální politiky národních států jen dalším terčem odpůrců evropské integrace, kteří ji 
vyčítají deficit demokratické legitimity. Než aby politická unie vstoupila do eurozóny "zadním 
vchodem", bude lépe, když otázka finanční pomoci problémovým zemím měnové unie zůstane plně     
v kompetenci národních vlád. 
 
John Peet 
The reluctant European : special report on Britain and Europe 
Váhavý Evropan : zvláštní zpráva o Británii a Evropě 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8960, centr. sect. (16 p.) 
Zpráva se zaměřuje na otázku případného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Zdůrazňuje, že      
i když vztah Británie k unii byl vždy spíš vlažný, členství v ní bylo prospěšné pro všechny zúčastněné 
a Británie by tedy měla v klubu zůstat. -- Viz i článek na s. 15. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Quantitative frightening 
Kvantitativní strašení 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8959, p. 74 
Světová ekonomika se v posledních 15 letech vyznačovala nebývalým hromaděním devizových 
rezerv. Nejvyššího vrcholu dosáhly globální rezervy v polovině roku 2014, a to 12 bil. USD. Od té 
doby však klesají a vedou k obavám ze zmenšující se likvidity. Článek čerpá ze studií, pokoušejících 
se změřit dopad akumulace rezerv. 
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Paul Welfens 
TTIP hilft dem Handel : Paul Welfens zeigt, wie das Transatlantische Handelsabkommen zu 
mehr Einkommen führt 
TTIP pomůže obchodu : Paul Welfens ukazuje, jak Transatlantická dohoda povede k vyšším příjmům 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 194 (8.10.2015), S. 48 
Komentář k předpokládaným efektům z uzavření tzv. Transatlantického obchodního a investičního 
partnerství (TTIP) mezi EU a USA. Podle autora lze očekávat, že odstraněním investičních bariér - 
zejména těch netarifního charakteru - vzroste počet pracovních míst v dceřiných firmách amerických 
koncernů v EU o 11 procent. Podpora přímých investic mezi USA a EU také zvýší podíl výdajů na 
vědu a výzkum na HDP. To vše by se mělo pozitivně odrazit v nárůstu příjmů obyvatelstva EU o 2 až 
4 procenta. Uzavření TTIP také vyšle signál o funkčnosti USA a EU coby demokratických celků         
v konkurenci s autoritářskou Čínou. 

Podnik a podnikání 

Ralph Atkins ... [et al.] 
Doing business in Austria 
Podnikání v Rakousku 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38989 (20.10.2015), sep. sect. (4 p.) 
V jednotlivých článcích přehledu se rozebírá podnikatelské prostředí v Rakousku, bankovní sektor, 
politické tlaky, vzdělávací systém, turistický průmysl aj. 
 
Grischa Brower-Rabinowitsch, Jürgen Flauger 
Schmutzige Geschäfte mit Braunkohle? : Verdacht bei der ostdeutschen Mibrag: Gab es Schmu 
beim Verkauf der Firma? Der Staatsanwalt prüft, der Chef ist suspendiert 
Špinavé obchody s hnědým uhlím? : podezření u východoněmeckého Mibragu: Došlo při prodeji 
firmy k podvodům? Státní zástupce vyšetřuje, ředitel prozatím zbaven pravomocí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 206 (26.10.2015), S. 14-15 
Německé státní zastupitelství vyšetřuje, zda při nákupu hnědouhelné těžební firmy Mibrag českými 
energetickými podniky ČEZ a J&T (pozdější EPH) v roce 2009 nedošlo ke korupci. EPH pod vedením 
Daniela Křetínského je od roku 2012 jediným vlastníkem Mibragu. Zatím došlo ke zjišťovacímu řízení 
pouze u dosavadního výkonného ředitele Mibragu Joachima Geislera, kterého dozorčí rada již dočasně 
zprostila funkce. Autoři článku se domnívají, že tato aféra může mít dopad na prodej lužického 
uhelného revíru, o nějž se u švédského koncernu Vattenfall uchází tentokrát jako soupeřící zájemci 
EPH a ČEZ. -- K chystanému prodeji lužického hnědouhelného revíru viz také článek na s. 14. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Kerstin Leitel, Frank Matthias Drost, Sara Zinnecker 
Das Ende des Garantiezinses naht : die klassische Lebensversicherung soll de facto abgeschafft 
werden. Wichtige Fragen und Antworten 
Konec garantovaného úroku se blíží : klasické životní pojištění má být de facto zrušeno. Důležité 
otázky a odpovědi 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 195 (9.10.2015), S. 26-27 
K plánu německé spolkové vlády zrušit k 1.1.2016 garantovaný úrok u životních pojistek. Výše 
garantovaného úroku byla stanovována spolkovým ministerstvem financí a představovala maximální 
zúročení pojistných vkladů po odečtení nákladů na správu a provize dané pojišťovny (díky podílu 
pojištěnce na tichých rezervách pojišťovny se však výnosy pojistky před uplynutím platnosti smlouvy 
zpravidla zvýší nad hranici garantovaného úroku). Nynější míra garantovaného úroku činí 1,25 procenta. 
Zrušení ministerstvo odůvodňuje zavedením unijních dohledových mechanismů a zpřísněním regulace 
rizik a povinných minimálních rezerv v rámci směrnice Solvency II. Garantovaný úrok se tak pro 
velké pojišťovny podléhající Solvency II stává nadbytečným. Část opozice a svaz pojišťoven se ale 
zatím vyslovují proti zrušení garantovaného úroku s argumentem, že jeho neexistence zostří soutěž na 
trhu s pojistkami a zhorší postavení malých pojišťoven. Svazy spotřebitelů a pojištěnců zrušení naopak 
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vítají, protože se podle něj klienti při posuzování jednotlivých pojistných produktů již nemohli řádně 
orientovat. -- K tématu také článek "Bangen um den Garantiezins" v Auszüge aus Presseartikeln, sv. 2015, 
č. 43, s. 19-20 (přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 9. října 2015). 
 
A. Abramov, A. Radygin, M. Černova, K. Akšenceva 
Effektivnost' upravlenija pensionnymi nakoplenijami: teoretičeskije podchody i empiričeskij analiz 
Efektivnost řízení penzijních úspor:  teoretické přístupy a empirická analýza 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, no. 7, s. 26-44 
V příspěvku se na základě mezinárodních zkušeností analyzuje vliv regulace a dohledu na efektivnost 
investování penzijních úspor. Jsou zkoumány faktory, které ovlivňují reálné výnosy z různých typů 
penzijních plánů, a také dopad liberálnějších investičních limitů na složení a strukturu penzijních portfolií. 
 
Alistair Gray 
Insurers face tough new safety rules 
Pojišťovny čekají tvrdá nová bezpečnostní pravidla 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38976 (5.10.2015), p.15 
Regulační úřady chtějí zabránit opakování případu americké pojišťovny AIG, a proto pro devět 
největších pojišťoven světa chtějí zavést nová bezpečnostní pravidla. Podle nich by pojistitelé měli 
navýšit svůj kapitál, určený na krytí nečekaných ztrát, v průměru o 10 %. Nový režim pro globální 
"systémově důležité" pojistitele se setkal s nesouhlasem dotčených organizací, které argumentují, že 
AIG se v r. 2008 nedostala do potíží kvůli tradičním pojišťovacím operacím. 
 
Petr Brabec, Karina Kubelková 
Penzijní reforma v Chile : aktuální vývoj plně fondového DC systému a analýza dopadů 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 4, s. 517-533 
Cílem tohoto článku je empirické potvrzení či vyvrácení hypotézy, že přechod z průběžného na 
kapitálový systém financování znamenal v Chile znatelné zvýšení penzí, a to díky nižší daňové zátěži 
a vytvářeným úsporám, a zároveň měl pozitivní dopady na ekonomiku, zejména na HDP a státní 
rozpočet. Autoři ve své analýze tuto hypotézu potvrdili a chilský penzijní systém navrhují jako 
inspiraci i jako zdroj poučení pro další státy. -- V daném čísle časopisu viz také recenzi na monografii 
o důchodové reformě ("Fundamentální příspěvek k otázkám penzijní reformy", s. 534-538). 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Martin Wolf 
America's labour market is not working 
Americký trh práce nefunguje 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39002 (4.11.2015), p. 9 
Míra nezaměstnanosti v USA sice klesá, ale znepokojivý je vývoj ve věkové skupině 25 - 54 let. 12 % mužů 
z této skupiny v r. 2014 nemělo zaměstnání ani je nehledalo. Tento poměr byl vyšší než v ostatních 
sedmi nejbohatších zemích světa (kromě Itálie). U žen dosahoval až 26 %. Tyto trendy nelze vysvětlit 
ani štědrým sociálním státem, ani tím, že vysoké minimální mzdy blokují tvorbu pracovních míst, 
protože ani jedno se na USA nevztahuje, a navíc americký trh práce je ze zemí OECD nejméně 
regulován. Autorovo vysvětlení se týká neexistence dostupné péče o děti a také nahrazování osob ve 
věku 25-54 let těmi mladšími a staršími. V každém případě trvalý pokles v zapojení osob v produktivním 
věku do trhu práce signalizuje závažnou dysfunkci. 
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Bert Rürup 
Ein fataler Irrweg : ein abgesenkter Mindestlohn für Zuwanderer würde deren Integration 
verhindern, weiß Bert Rürup 
Fatální bludná cesta : snížení minimální mzdy pro imigranty by zabránilo jejich integraci, ví 
Bert Rürup 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 196 (12.10.2015), S. 12 
Polemika s návrhem ekonoma Hanse-Wernera Sinna neaplikovat plošnou minimální mzdu (8,50 eura 
za hodinu) na imigranty s nízkou kvalifikací. Autor se domnívá, že takováto výjimka by jen přinesla 
platový dumping do celého nízkopříjmového segmentu pracovního trhu. Navíc jakékoli vyjmutí z minimální 
mzdy není opodstatněné, neboť její zavedení v lednu 2015 se na zaměstnanosti nijak negativně 
neprojevilo. -- Odpověď H.-W. Sinna otištěna v Handelsblatt sv. 2015, č. 202 (20.10.2015), s. 15; 
názor ekonoma Michaela Hüthera na problematiku minimální mzdy a integrace přistěhovalců              
v Handelsblatt, sv. 2015, č. 206 (26.10.2015), s. 48. 
 
Tomáš Domonkos, Brian König 
Odhad nákladov nezamestnanosti v podmienkach slovenskej ekonomiky 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 4, s. 498-516 
Autoři se v prostředí slovenské ekonomiky věnují vyčíslení výše nákladů na zaměstnání dodatečného 
nezaměstnaného a porovnání s náklady vynaloženými v případě, že by jednotlivec i nadále zůstal 
nezaměstnaný. V článku je řešena mj. metodika vyčíslení příslušných nákladů. V letech 2008 - 2012 se 
dle autorů průměrné měsíční náklady na jednoho nezaměstnaného pohybovaly v intervalu 416 - 588 eur, 
přičemž nevykazovaly dramatické výkyvy mezi jednotlivými obdobími.  Autoři na základě této 
analýzy doporučují státu, aby na vytvoření pracovního místa (formou dotace, či investice) nevynaložil 
více jak 588 eur. Zvažovány však nejsou ekonomické důsledky sociálních nákladů nezaměstnanosti, 
jejichž význam roste u dlouhodobě nezaměstnaných. 
 
Michal Krebs 
Vykořisťování osob z členských zemí EU 
Clo-douane, Sv. 49, (2015) č. 9, s. 14-15 
Shrnutí analýzy organizace La Strada ČR o.p.s., která vznikla v rámci projektu MPSV ČR "Inovacemi 
k prevenci pracovního vykořisťování občanů EU" a jež mapuje informovanost a potřeby občanů 
Bulharska pracujících v České republice. Navzdory existenci výhod vyplývajících z členství Bulharska 
v EU je nadále velká část bulharských pracovníků v ČR závislá na zprostředkovatelských agenturách, 
které zneužívají jejich neznalosti českého prostředí. Článek obsahuje seznam indicií, které mohou být 
důkazem pracovního vykořisťování zahraničních zaměstnanců. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    

 
Práce a mzda  
Sv. 63, (2015) č. 10  
Nahrazování nemajetkové újmy při poškození zdraví a úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání (s. 7-12); Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění (s. 26-29); 
Doručování písemností zaměstnanci poštou (s.44-47).  
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]  
Sv. 10, (2015) č. 11  
Jak budeme odškodňovat bolestné a ztížení společenského uplatnění - novinka od 1.10.2015 (s. 3-7); 
Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - změny (s. 19-23); Aktivní politika 
zaměstnanosti a její nástroje (s. 27-32).  
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]  
Sv. 10, (2015) č. 9-10  
Zákony o zdravotním pojištění k 1.9.2015 - novela (str. 3-6); Zákon o zaměstnanosti - novela, hlavním 
důvodem je sjednotit přístup k poskytování podpory v nezaměstnanosti (s. 7-9); Zvýšení minimální 
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mzdy - dne 20.8.2015 rozhodla vláda o dalším zvýšení minimální mzdy (s.10-13); Skončení 
pracovního poměru dohodou (s. 26-28); Osobní překážky v práci na straně zaměstnance - jaké 
překážky v práci na straně zaměstnance rozlišujeme? (s. 38-43); Zaměstnávání zdravotně postižených 
1. část - jaké má stát instrumenty k realizaci podpory osob se zdavotním postižením? (s. 76-81); 
Zdaňování důchodů pracujících důchodců (s. 88-90); Vývoj na trhu práce v ČR - 1. část (str. 104-106). 

Právo 

Karel Cibulka 
Nejvyšší soud České republiky: K rozlišení svémocného úvěru a trestného činu zpronevěry 
Trestněprávní revue, Sv. 14, (2015) č. 10, s. 245-247 
K rozlišení svémocného úvěru a trestního činu zpronevěry, vysvětlení pojmů, komentovaná judikatura. 
 
Josef Bejček 
Některá úskalí racionality obchodních podmínek 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 18, s. 611-621 
Autor se zabývá úpravami souvisejícími s obchodními podmínkami v novém občanském zákoníku. 
Institutu obchodních podmínek české právo tradičně používá jen implicitně, aniž by jej přímo 
definovalo. Nový občanský zákoník reguluje příliš volné užívání tohoto termínu, když skrze tzv. 
včleňovací doložku v § 1799 zohledňuje různé formální varianty a umístění obchodních podmínek při 
sjednávání smluv. Rovněž je v zákoníku zpřesněna možnost změny obchodních podmínek a omezena 
libovůle. Článek se věnuje především otázkám právních kolizí, které i za nové právní úpravy mohou 
nastat. Zda se některé z nich skutečně ve výrazném množství vyskytnou, bude záležet na výkladu 
judikatury. - Pozn. 
 
Ondřej Závodský, [rozhovor vedli] Kateřina Filipová, Jaroslav Kramer 
Nestíhatelnost whistleblowerů by byla špatným krokem : právník, oznamovatel korupce a 
náměstek ministra financí Ondřej Závodský v rozhovoru pro Právního rádce 
Právní rádce, Sv. 2015, č. 10, s. 16-18 
Rozhovor s náměstkem MF Ondřejem Závodským týkající se debat o nutnosti zákona upravujícího 
postavení oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Podle Závodského by takový zákon měl počítat s tím, 
že whistleblowerem může být kdokoliv, nejen státní úředník. Zároveň by zde měla být instituce (soud 
či ombudsman), která bude moci autoritativně konstatovat, kdo whistleblowerem je a kdo nikoliv. 
Whistlebloweři by také měli požívat od okamžiku oznámení korupce pracovněprávní ochrany a stát by 
jim měl uhradit náklady za právní zastupování, případně poskytnout odškodnění za vzniklou újmu. 
 
Faisal Husseini 
Posouzení práva zaměstnance na mzdu v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního poměru 
Soudní rozhledy, Sv. 21, (2015) č. 9, s. 307-309 
Mezi povinnosti soudů v rámci řízení o platnosti okamžitého ukončení pracovního poměru 
zaměstnancem dle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce náleží i povinnost zkoumat okolnosti, které 
jeho podání předcházely, a za situace, kdy zde existuje „spor o právo“, zabývat se i samotnou 
podstatou tohoto sporu, a to právě za účelem posouzení důvodnosti, a tedy i platnosti okamžitého 
ukončení pracovního poměru. Autor uvádí příklad nálezu Ústavního soudu k tomuto tématu. 
 
Jaromír Zajíc 
Zadržovací právo k zaknihovaným cenným papírům 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 19, s. 674-678 
Autor upozorňuje na absenci explicitní právní úpravy a na jednostrannou diskusi v právnické obci 
ohledně možnosti zadržení zaknihovaných cenných papírů (ZCP) za účelem vymáhání dluhu. Na 
rozdíl od jiných autorů z § 1395 nového občanského zákoníku vyvozuje, že zákon lze na zadržení ZCP 
aplikovat. Ve vztahu k této tezi předkládá výklad ustanovení zmíněného paragrafu vůči ZCP. V závěru 
článku je představen švýcarský zákon o nepřímé "držbě" cenných papírů (tzv. Bucheffektengesetz 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

34 

nebo Federal Intermediated Securities Act), který zadržení ZCP upravuje a může tak být inspirací pro 
české právní myšlení. - Pozn. 

Účetnictví 

Jaroslava Svobodová 
Dlouhodobý hmotný majetek a jeho vedení v účetnictví vybraných účetních jednotek v účetním 
období 2015 (část 1.) 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2015, č. 3, s. 10-24 
Metodický článek pro účetní vedení dlouhodobého majetku, jak je upravují platné zákony o účetnictví 
a České účetní standardy. Přehled relevantních paragrafů v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů. Výklad vyhlášky č. 410/2009 Sb. se zaměřením na majetek hmotný podle 
syntetických účtů účtových skupin. Postup pro účtování opravné položky, odpisování a pořizování 
dlouhodobého majetku. 
 
Stefan, Müller, Martin Stawinoga, Patrick Velte 
Mögliche Einbettung der neuen nichtfinanziellen Erklärung in die handelsrechtliche 
Unternehmenspublizität und -prüfung : Erkenntnisse aus den Stellungnahmen zum Konzeptpapier 
des BMJV zur nationalen Umsetzung der CSR-Richtlinie 
Možné zakotvení nového nefinančního prohlášení do obchodněprávních publikací a auditu podniků : 
poznatky z připomínkování konceptu Spolkového ministerstva spravedlnosti k implementaci 
směrnice o předkládání nefinančních informací (Corporate Social Responsibility - CSR) 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 39, S. 2217-2223 
Směrnice 2014/95/EU o předkládání nefinančních informací (směrnice CSR) byla schválena 
evropskými orgány v listopadu 2014 a nyní čeká na implementaci do národních legislativ členských 
států EU a EHP. Povinnost předkládat nefinanční informace ve svých výročních či zvláštních zprávách 
vznikne všem podnikům nad 500 zaměstnanců, jejichž činnost je v tzv. veřejném zájmu. Zejména 
půjde o banky, pojišťovny a další podniky, které daný členský stát na základě jejich činnosti, velikosti 
a počtu zaměstnanců označí za klíčové. Nefinanční informace budou zahrnovat údaje o aplikaci 
ekologických a sociálních standardů v činnosti podniku, požadavků Mezinárodní organizace práce a 
protikorupčních opatření. Německé ministerstvo spravedlnosti již v dubnu 2015 zveřejnilo k implementaci 
směrnice první koncept, který byl dán k připomínkám sdružením auditorů a daňových poradců a řadě 
podnikatelských svazů. Článek shrnuje jejich stanoviska k jednotlivým otevřeným otázkám 
obsaženým v konceptu (např. rozsah povinnosti, rozsah sledovaných principů, rozšíření o názory 
klientů a možnost materiálního přezkumu). - Pozn. -- K problematice CSR jako etického konceptu viz 
všechny příspěvky v Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, sv. 16, (2015) č. 2. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    
 
Auditor  
Sv. 22, (2015) č. 7  
Veřejný sektor - několik zajímavých čísel na úvod (s. 7-9); Strukturální fondy v období 2014-2020 a 
budoucnost externích projektů (s. 10-13); Výsledky kontroly přezkoumání hospodaření provedené MF 
ČR (s. 14-20); Účetní konsolidace státu - sestavování účetních výkazů za Českou republiku (s. 20-22); 
Aktuální vývoj mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (s. 23-25); Nejdůležitější otázky 
k DPH u vybraných účetních jednotek (s. 25-28); Postupy a metody provádění auditu účetních závěrek : 
rozhovor s Martinou Smetanovou, vedoucí oddělení Harmonizace externího auditu Ministerstva 
financí (s. 29-30).  
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Auditor  
Sv. 22, (2015) č. 8  
Využití experta v auditorské praxi (s. 7-8); Využití daňového experta při auditu účetní závěrky (s. 9-11); 
Auditorské postupy ve vazbě na ocenění (s. 12-14); Využití forenzních metod při auditu účetní závěrky (s. 15-
18); Spolupráce auditora s expertem na IT rizika (s. 19-23); Kvalita znalecké činnosti v ČR (s. 24-26); 
Práce odhadce je vysoce odborná a zdaleka nekončí předáním znaleckého posudku  (s. 26-28).  
 
Účetnictví  
Sv. 2015, (2015) č. 10  
Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., jako reakce na novelu zákona o účetnictví (s. 2-7); Koordinační výbor 
k PHM u finančního leasingu a výpůjčky (s. 8-16); Metodická pomůcka k pokynu GFŘ D-22 (6) (s. 17-26); 
Obecné pojednání o smlouvách (s. 34-41); DPH u elektroodpadu (s. 53-55).  
 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí  
Sv. 2015, č. 3  
Účetní rezervy vybraných účetních jednotek - legislativní úprava metody tvorby a použití rezerv (s. 3-7); 
Dlouhodobý hmotný majetek a jeho vedení v účetnictví vybraných účetních jednotek v účetním 
období 2015 - 1. část (s. 10-24); Otazníky kolem osobního příplatku (s. 28-30); Nejčastější chyby        
v poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců (s. 35-43).  
 
Účetnictví v praxi  
Sv. 15 (2015), č. 10  
Bonusy a skonta v dani z příjmů, účetnictví a DPH v podmínkách roku 2015 (s. 4-8); Novela zákona  
o účetnictví od 1.1.2016 - dokončení (s. 9-13); Sdružení osob do společnosti - společné podnikání 
podle zákona č. 89/2012 občanského zákoníku (s. 14-19); Dodatečné daňové přiznání k DPH na nižší 
daňovou povinnost (s. 25-27); Přechodné účty aktiv a pasiv - dohadné položky (s. 28-33); Průvodce 
Koordinačními výbory - 4. část (s. 34-38). 

Veřejné finance. Rozpočet 

Je. Gorjunov, L. Kotlikoff, S. Sinel'nikov-Murylev 
Bjudžetnyj razryv: ocenka dlja Rossii 
Fiskální mezera: odhad za Rusko 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, no. 7, s. 5-25 
Fiskální mezera (fiscal gap) je ukazatelem dlouhodobé vyváženosti státních financí. Odhad velikosti 
fiskální mezery za veřejné rozpočty RF se provádí v rámcí tří scénářů, které se liší svými předpoklady 
ohledně demografického vývoje, tempa růstu produktivity práce, objemu zásob ropy a zemního plynu, 
cen surovin aj. Z výpočtů vyplývá, že stávající fiskální politika nemůže zabezpečit dlouhodobou 
udržitelnost ruských veřejných financí. Hlavními faktory rozpočtové nerovnováhy jsou růst nákladů na 
důchodové zabezpečení a zdravotní péči a nižší příjmy ze zdanění ropného průmyslu. 
 
Tereza Matušková 
Dopad novely rozpočtových pravidel do sféry příjemců dotací a související judikatura 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 17, s. 586-592 
Zhodnocení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která byla provedena 
zákonem č. 25/2015 Sb. (tzv. únorová novela). Autorka se ve svém výkladu zaměřuje na ty části 
novely, které řeší následky porušení dotačních podmínek zejména při čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie. Zákon podle ní na jedné straně posiluje pravomoci poskytovatele 
dotace v otázce pozastavení jejího vyplácení. Na druhé straně ale také zvyšuje právní jistotu a možnost 
obrany příjemce dotačních prostředků. Přijatá právní úprava v sobě zahrnuje již existující praxi při 
uzavírání veřejnoprávních smluv mezi poskytovatelem a příjemcem. Její interpretace by ovšem měla 
zohledňovat judikáty Nejvyššího správního soudu z roku 2014, které při určování trestů za pochybení 
zdůraznily zásadu proporcionality, jež je pro příjemce dotací příznivější než předchozí soudní praxe.  
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V případě dokázání závažných pochybení však příjemcům dotace kromě vrácení již poskytnuté dotace 
hrozí penále až ve stejné výši. - Pozn. 
 
Finanzhilfen für die Stabilisierung und Reformen in Griechenland : ein drittes Hilfsprogramm 
für Griechenland - ein Überblick 
Finanční pomoc pro stabilizaci a reformy v Řecku : třetí záchranný program pro Řecko - přehled 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 9, S. 32-44 
Zpráva o třetím záchranném programu pro Řecko a plánovaných reformách veřejných financí a státní 
správy, na kterých se během července a srpna 2015 shodli mezinárodní věřitelé s řeckou vládou. 
Součástí článku jsou také požadavky států eurozóny vůči Řecku ze 14. srpna 2015 a tabulka                 
s harmonogramem jednotlivých reforem z dohody mezi Řeckem a Evropskou komisí ("Memorandum 
of Understanding"). Dále jsou ve zprávě shrnuty prognózy Evropské komise k vývoji řeckého státního 
dluhu a hodnocení dosažené dohody ze strany Mezinárodního měnového fondu. 
 
Peter Müller, Christoph Pauly, Christian Reiermann 
Operation Weichspüler : europäische Politiker nutzen die Flüchtlingskrise, um den Stabilitätspakt 
auszuhöhlen. Geht es nach Frankreich und der EU-Kommission, ist das erst der Anfang 
Operace aviváž : evropští politici využívají uprchlickou krizi, aby obešli Pakt stability a růstu. 
Pokud to bude podle Francie a Evropské komise, je to teprve začátek 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 42, S. 8-10 
V souvislosti s uprchlickou krizí navrhují francouzský prezident Francois Hollande, komisař EU pro 
hospodářské a měnové záležitosti Pierre Moscovici a předseda komise Jean-Claude Juncker dočasné 
zmírnění požadavků na rozpočtovou disciplínu států eurozóny, jak vyplývají z Paktu stability a růstu. 
V úvahu například přichází možnost, že by si členské státy mohly odečíst náklady na ubytování a integraci 
uprchlíků od Komisi vykazovaného ročního deficitu, pokud tyto náklady přesáhnou 0,3 procenta HDP. 
S tímto návrhem ostře nesouhlasí německý spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble a guvernér 
Spolkové banky Jens Weidmann, kteří se obávají, že tím dojde k faktickému zrušení kritéria 
maximálně tříprocentní výše ročního státního deficitu vzhledem k HDP. Článek však upozorňuje na 
to, že Evropská komise již nyní posuzuje hospodaření členských států mírněji. Pokud státy, které 
hranici maximálního zadlužení překročily, předloží Komisi harmonogram fiskálních reforem, je od 
uvalení sankcí upuštěno. - Přetištěno z týdeníku Der Spiegel z 2. října 2015. -- V čísle viz k tématu 
přetištěné rozhovory s guvernérem německé Spolkové banky Jensem Weidmannem (s. 3-5) a 
komisařem Pierrem Moscovicim (s. 12-14). 

Zdravotnictví 

Jan Keuchel 
Millionen für die Herren in Weiß 
Miliony pro pány v bílém 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 183 (23.9.2015), S. 18-19 
Lékařské kongresy v Německu jsou ve velkém financovány farmaceutickým průmyslem. Jde o spojení, 
které není dostatečně kontrolováno - a když už ano, tak většinou samotnými lékaři. 
 
The pause before fast-forward : health spending 
Pauza před zrychlením : výdaje na zdravotnictví 
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8959, p. 73 
Z nové studie OECD o výdajích na zdravotnictví vyplývá, že současné zpomalení růstu výdajů je jen 
dočasné. Došlo k němu díky finanční krizi a následně krizi eurozóny. S postupným oživením 
hospodářství bohatých zemí budou nákladové tlaky ve zdravotnictví opět působit směrem k navýšení 
rozpočtů. OECD počítá s tím, že příštích dvou desetiletích dojde k růstu průměrných výdajů na 
veřejné zdravotnictví ze 6 % HDP na 8 %. 
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Zemědělství 

Ivan Haluza 
Mliekari by mali kričať aj sami na seba 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 37, s. 22-25 
Autor článku rozebírá současnou mléčnou krizi na Slovensku a v ostatních zemích Evropské unie: její 
příčiny, vývoj a možná řešení. Mléčná krize, kterou vyvolaly přebytky a nízké ceny, může v zemích 
Evropské unie způsobit rušení chovů a propouštění lidí. 

Životní prostředí 

Christine Lagarde, Jim Yong Kim 
Klimaschutz hat seinen Preis : Christine Lagarde und Jim Yong Kim fordern Steuern und 
Abgaben für Treibhausgase 
Ochrana klimatu má svou cenu : Christine Lagarde a Jim Yong Kim požadují daně a odvody za 
skleníkové plyny 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 207 (27.10.2015), S. 48 
Článek ředitelky Mezinárodního měnového fondu a prezidenta Světové banky zveřejněný před Světovou 
klimatickou konferenci, která se bude konat v Paříži od 30.11. do 11.12.2015. Požadavek na zvýšení 
uhlíkových daní, které by bylo možné kompenzovat snížením ceny práce a zdanění kapitálu                
v některých zemích. Současně autoři v článku oznamují vytvoření mezinárodního grémia pro 
stanovení ceny za oxid uhličitý ("Carbon Pricing Panel"), kde by byli zastoupeni vedle hlav států také 
starostové významných světových megapolí a ředitelé špičkových podniků. 
 
Stephan Scheuer 
Vorreiter statt Klimakiller : China will Europa und den USA vormachen, wie Emissionshandel 
geht - mit einem radikalen Ansatz 
Předjezdec namísto klimatického zabijáka : Čína chce Evropě a USA ukázat, jak se má obchod   
s emisemi dělat - v radikálním pojetím 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 212 (3.11.2015), S. 10-11 
Před klimatickou konferencí v Paříži představil čínský prezident Si Ťin-pching novou koncepci pro 
boj se znečištěním životního prostředí. Od roku 2017 má být v Číně zaváděn obchod s emisemi, který 
nebude omezen jen na vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, ale bude také zahrnovat 
znečišťování vody a půdy. Rovněž chce Čína oddělit právo na vlastnictví přírodních zdrojů od práv na 
jeho užívání, která se tak také stanou předmětem obchodu. Země chce také do roku 2030 snížit emise 
oxidu uhličitého o 60 až 65 procent ve srovnání se stavem k roku 2005. Článek srovnává čínský 
ambiciózní plán se snahou EU zatraktivnit obchod s emisními povolenkami, jejichž cena v posledních 
pěti letech klesla o dvě třetiny. Upozorňuje ale, že dosavadní pilotní projekty obchodu s emisemi        
v Číně jsou zatíženy výjimkami pro největší znečišťovatele a zatím nepřináší očekávaný efekt. -- K tématu 
klimatické politiky viz také články na s. 11. 

Ostatní 

Filip Obradovič 
Kto financuje think-tanky 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 42, s. 14-17 
Autor článku oslovil ze svého pohledu v současnosti nejvlivnější a tedy nejhlasitější neziskové 
instituce, aby zjistil, kde je jejich hranice transparentnosti. Mají slovenské think-tanky stejný metr i na 
sebe, nebo je i v roce 2015 problém dostat se k základním údajům o jejich financování a donorech? 
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Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 40  
Průkaz, který bere energii - za absenci průkazu energetické náročnosti budov padají první pokuty (s. 6-9); 
Přepíše Volkswagen dějiny? Nejvíce zatím platila těžařská BP - korporátní pokuty (s. 14-15); Na 
renovace památek chybí miliardy (s. 16-19); Dividenda ostravských oceláren trumfla i ČEZ - 
ArcelorMittal Ostrava vyplatil svému vlastníkovi do Švýcarska rekordních 23 miliard korun (s. 20-21); 
Evropa na konci sil - integrační projekt narazil na meze svých možností (s. 24-29).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 41  
Kolik stojí lepší zdraví - kdy se vyplatí investovat do zdravotní péče (s. 8-13); Vláda z vás udělá 
závisláky na státu - rozhovor s Miroslavem Kalouskem (s. 14-17); Firmy jako vládci krajů - podnikání 
v regionech (s. 20-22); Nové Slušovice, ale ve skleníku - hi-tech skleníky za miliardy (s. 24-27); 
Migrace "starou" Evropu nespasí (s. 28-30); Stát chce ochránit "udavače" korupce (s. 40-41); Ohnisko 
ochrany musí být v pracovním právu - rozhovor s náměstkem ministra financí Ondřejem Závodským (s. 42). 
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 42  
Jak rozmnožit drobné - rady drobným střadatelům (s. 8-11); Teď jsem jen živnostník - rozhovor s bývalým 
generálním ředitelem Sazky Alešem Hušákem (s. 12-15); Češi ušetří za energie, ale ne na platbách za 
sítě (s. 20-23); Švédské rozpočtové monstrum vzorem pro Česko - rozpočtová disciplína ve Švédsku 
(s. 24-25); Firmy budou otevírat skříně s kostlivci - nová pravidla o reportování pro evropské 
společnosti (s. 40-42).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 43  
Levná hypotéka? Stačí chvíli smlouvat (s. 8-16); Migranti jsou příležitost - rozhovor s prezidentem 
Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým (s. 18-21); Norsko loví inovace, chce jimi nahradit 
příjmy z ropy (s. 30-31); Velké francouzské nic - ke stavu francouzské ekonomiky (s. 38-39; Trend 
jsou specializované investiční fondy (s. 40-41).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 44  
Dotace pro každého - přehled dotačních programů (s. 8-11); Cesta na Mars: Sen, či podvod? (s. 12-13); 
Česko v čase konsolidací - fúze a akvizice (s. 18-21); Češi: Od pluhu k průmyslové elitě - jak pomohl 
rozpad Rakousko-Uherska české ekonomice (s. 26-27); Jak jsme projedli peníze na důchody (s. 32); 
Obchod vítězí nad předsudky - české firmy začaly s Francouzi spolupracovat i při zbrojních zakázkách 
(s. 36-38); Amerika neumí chránit evropská data (s. 52-53); Český vývoz do USA roste, jde o slibný 
trh (s. 56-60).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 39  
Konec wolfsburského snu - k podvodu s emisními limity v automobilce Volkswagen (s. 10-15); 
Podvody, hejlové a finanční trhy - Robert J. Shiller píše o své nové knize Hon na hejly: Ekonomie 
manipulace a podvodu (s. 25); Všichni jsme hejlové - komentář Miroslava Zámečníka ke knize 
zmíněné v předchozím článku (s. 26-27); Úpadek českých trustů - svěřenské fondy se nestaly 
náhradou anonymních firemních akcií (s. 36-37); Křetínskému se vyplácí divoká jízda - největší čeští 
miliardáři (s. 42-43).  
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Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 40  
Téma: schengenský prostor (s. 10-18); Jaké má MMF alternativy? - Venezuela se chtěla vyhnout 
kuratele MMF, a dostala se do těsnějšího objetí Číny (s. 22-23); Komoditní debakl - k propadu cen 
komodit a obavám z "medvědího supercyklu" (s. 32-33); Rozpočet pro monarchu - o výdajích 
prezidentské kanceláře (s. 34-38); Právnický masakr - snaha o vyždímání miliard z Volkswagenu kvůli 
emisním podvodům (s. 40-45); Z kolejí na asfalt - ČD-Telematika chce bojovat o provoz mýtných 
bran (s. 46); Až přijde vymahač odvedle - k teritorialitě exekutorů (s. 48-49); Snížené kapschovné - 
rozhovor s ministrem dopravy Danem Ťokem (s.54-56).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 41  
Musíme to opravit - výsledky protikorupčního boje Sobotkovy vlády (s. 10-13); Klimatičtí donkichoti 
(s. 20-21); Přijď, Honzo, dohodneme se - rozhovor s miliardářem Davidem Beranem (s. 24-27); 
Byznysmeni z univerzit (s. 36-37); Magický svět pražské advokacie (s. 38); Advokátní jestřábi a 
straky (s. 39); Giganti sázejí na pád jüanu (s. 40-41); Digitalizované zdraví (s. 44-45); Tvrdé peníze za 
měkké rady - názor V. Klause na selhání mezinárodních rozvojových institucí (s. 60-61).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 42  
Téma: přesuny majetku - k historii privatizace v ČR (s. 10-17); Skrytí šampioni - malé a střední firmy 
jsou páteří německé ekonomiky (s. 20-21); Někteří uprchlíci přišli škodit - rozhovor s politologem 
Petrem Robejškem (s. 25-27); Muž, který změřil chudobu - k udělení Nobelovy ceny za ekonomii 
Angusi Deatonovi (s. 66).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 43  
Téma: pražská politika (s. 10-15); Féroví bankéři od Goldmanů (s. 20); Iluze stability - rozhovor s členem 
správní rady německé centrální banky Andreasem Dombretem (s. 22-25); Sedlák Rada chce od 
majitele Agrofertu vrátit zemědělský podnik Agro Jevišovice (s. 26-29); Byznys s elektronickou 
bramboračkou - k elektronické evidenci tržeb (s. 38-39). 
 
Obec & finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst a regionů  
Sv. 20, (2015) č. 4  
Výsledky soutěže vesnice roku 2015(s.6-13); Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a 
krajů (s.16-17); Daň z nemovitosti - jedná se opravdu o nevýznamnou daň? (s.22-23); Přínosy a rizika 
návrhu nového zákona o veřejných zakázkách (s. 31-32); O záležitostech obcí a měst je třeba společně 
komunikovat - rozhovor s Fr. Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR (s. 40-41); Trestní 
odpovědnost osob činných ve volených orgánech samosprávy (s. 53-54).  
 
Poradce veřejné správy [PVS]  
Sv. 8, (2015) č. 11  
Antidiskriminační zákon v podmínkách veřejné správy ( s.3-6); Novela zákoníku práce (s.7-11); 
Povinná elektronická forma podání v roce 2016 (s. 19-22); Daňové povinnosti obcí (s. 46-48).  
 
Unes - účetnictví neziskového sektoru  
Sv. 13, (2015) č. 10  
Nahlížení do správních spisů a svobodný přístup k informacím (s. 20-22); Novela zákonů zdravotního 
pojištění k 1.9.2015 - nejdůležitější změny (s. 23-25). 
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Daně 

28261 
Slavomíra Svátková 
Česká daňová soustava 2015 : cvičebnice 
Praha : 1. VOX 2015, 104 s. : il. +1 samostatná příl. + 1 CD-ROM 
Studijní komplet se skládá ze čtyř částí. První část tvoří výuková prezentace na CD, jejímž cílem je 
přiblížit problematiku daní v jednoduchých schématech či strukturovaném textu, které zdůrazní 
podstatu jednotlivých daní. Druhou část tvoří cvičebnice pro praktické procvičení získaných informací 
ve třech kategoriích obtížnosti. Údaje k výpočtům daní a pojistného  obsahuje samostatná tabulka se 
sazbami daní a pojistného včetně vyměřovacích základů pojistného. Řešení příkladů včetně správných 
postupů obsahuje samostatná brožura. Všechny části studijního kompletu jsou zpracovány ke stavu 
platnému k 1.7.2015. - [4. vyd.] - CD-ROM s výukovou prezentací. - ISBN: 978-80-87480-36-6 
(kroužková vaz.) 
 
28238 
Květa Kubátová 
Daňová teorie a politika 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 275 s. : il. 
Výklad daňové problematiky, od otázek daňové teorie k diskusi o uspořádání současných daňových 
systémů ve vyspělých zemích. Hlavní přednosti a nedostatky daňových systémů a jednotlivých daní     
z hlediska teoretických požadavků na dobré daně. Obsah první, teoretické části práce: základní pojmy, 
efektivnost daní, daňová incidence, daňové stimuly, daňová spravedlnost, makroekonomické důsledky 
zdanění a optimální zdanění. Druhá část knihy se zabývá hodnocením daňové politiky a to nejprve 
celkovým uspořádáním daňových systémů, a poté různými druhy daní. Z obsahu: daňová politika, 
osobní důchodové daně, daně ze zisku společnosti, příspěvky na sociální zabezpečení, daně ze 
spotřeby, daně majetkové a ekologické. - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7478-841-3 (brož.) 
 
28258 
Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová 
Daňový řád s komentářem a judikaturou 
Praha : Leges, 2015, 1024 s. 
Ucelený komentář novelizované právní úpravy s důrazem na její uplatnění v aplikační praxi, podle 
právního stavu ke dni 1.8.2015. Autorky při výkladu jednotlivých institutů upozorňují na souvislosti 
daňového řádu s rekodifikací soukromého práva a se změnami v občanském soudním řádu a v jednotlivých 
daňových zákonech. Komentář je doplněn citacemi ze související judikatury, jak nové, tak původní     
k zákonu o správě daní a poplatků, která je aplikovatelná i na obsahově shodné instituty upravené 
daňovým řádem. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7502-081-9 (váz.) 
 
28263I 
Alena Vančurová, Barbora Slintáková 
Daňový systém ČR [2015] : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, 
daň z příjmu právnických osob 
V Praze : 1. VOX, 2015, 72 s. +1 CD-ROM + 1 samostatný list 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2014 (signatura 27740), obsahuje však změny ve 
zdanění platné od roku 2015. Je řešena jako pracovní sešit k procvičení a upevnění poznatků o fungování 
jednotlivých daní a daňového systému jako celku. Cvičebnice obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. 
V subkapitolách jsou úkoly řazeny podle výkladu v učebnici. Tento díl je zaměřen na daň a její 
konstrukci, daňový systém, správu daní a daň z příjmů právnických osob. - [13. vyd.] - CD-ROM 
obsahuje prezentace k výuce a daňové tabulky. - ISBN: 978-80-87480-37-3 (brož.) 
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28263II 
Alena Vančurová, Stanislav Klazar 
Daňový systém ČR [2015] : cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního 
pojištění 
V Praze : 1. VOX, 2015, 88 s. 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2014 (signatura 27740), obsahuje však změny ve 
zdanění platné pro rok 2015. Je řešena jako pracovní sešit k procvičení a upevnění poznatků o fungování 
jednotlivých daní a daňového systému jako celku. Cvičebnice obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. 
Tento sešit je zaměřen na daň z příjmů fyzických osob a sociální pojistné. - ISBN: 978-80-87480-38-0 (brož.) 
 
28263III 
Alena Vančurová, Hana Zídková, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR [2015] : cvičebnice. 3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, 
majetkové daně 
V Praze : 1. VOX, 2015, 72 s. 
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2014 (sign. 27740) obsahuje však změny ve zdanění 
platné od roku 2015. Je řešena jako pracovní sešit k procvičení a upevnění poznatků o fungování 
jednotlivých daní a daňového systému jako celku. Cvičebnice obsahuje několik typů příkladů od 
základních přes procvičující po komplexní k zopakování látky. V této části se procvičují selektivní 
daně ze spotřeby, DPH a majetkové daně. - ISBN: 978-80-87480-39-7 (brož.) 
 
27985VIII 
Milan Vodička a kolektiv autorů 
Elektronická podání. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních 2015, 64 s. : il. 
Pravidla elektronické komunikace se státní správou (prostředí počítačů, notebooků i nástrojů mobilní 
komunikace), konkrétně postupy a činnosti daňových subjektů. Identifikace podatele (elektronický 
podpis, datová schránka, autentizace), cesty elektronického podání (portály, datová schránka, email), 
komunikace se správcem daně včetně příkladů, ukládání a archivace v digitální podobě. Rubrika 
"Stanoviska k dotazům z praxe" se zabývá evidencí a archivací hotovostních tržeb, zaúčtováním škody 
na výrobcích aj. - Rubrika Okénko odborné angličtiny. - ISBN: 978-80-87367-60-5 (brož.) 
 
28224 
editor Fabiola Annacondia 
EU VAT compass 2015/2016 
Průvodce evropskou DPH na období 2015/2016 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2015, vi, 760 s. : tab. 
Referenční příručka pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Toto vydání je aktualizováno 
k 1. lednu 2015. První část přináší konsolidovaný text směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty ve znění směrnice 2013/61/EU včetně Prováděcího nařízení 282/2011, 
směrnici 2008/8/ES a výňatky a shrnutí z dalších směrnic týkajících se DPH. Zahrnuty jsou také texty 
prováděcích nařízení 282/2011, 967/2012 a 1042/2013. Druhá část je věnována rozsudkům Evropského 
soudního dvora v případech DPH za období 1970-2014 a dosud nerozhodnutým případům s očekávaným 
rozsudkem během let 2015 a 2016. Ve třetí části je analyzována a porovnána praxe jednotlivých  
členských států u alternativního výběru možností stanovených směrnicí o DPH. - [2015 ed.] - Pozn. - 
ISBN: 978-90-8722-323-6 (brož.) 
 
28242 
Jaroslav Kratochvíl, Aleš Šustr 
Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 428 s. : formuláře 
Průvodce daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem daně. Úvod 
přináší obecný popis právní úpravy daňového procesního práva. Následují tematické celky, které 
popisují jednotlivé úkony daňového řádu: určení oprávněné úřední osoby, delegace místní příslušnosti 
k výkonu správy daní, lhůty v daňovém řízení, daňová kontrola a postup k odstranění pochybností, 
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registrace, odvolání, obnova řízení, prodloužení lhůty či změna termínu, průtahy v řízení či nečinnost 
správce daně, daňové řízení, dodatečné daňové přiznání a vyúčtování, placení daní, zálohová 
povinnost, porušení povinnosti při správě daní, pokuty a úroky z prodlení, prominutí daně nebo 
příslušenství daně. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-890-1 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

28248 
Jiří Blažek ... [et al.] 
Národní hospodářství 
Brno : Masarykova univerzita 2014, 223 s. : il. 
Základní teoretické pojmy a kategorie. Výklad tematických okruhů národohospodářské teorie: národní 
hospodářství a jeho výkonnost, ekonomický růst a hospodářské cykly, peníze a bankovní soustava, 
fiskální hospodářská politika, měnová teorie a politika, národní hospodářství jako součást světové 
ekonomiky. Reálie národohospodářského vývoje českých zemí od začátku 19. století do současnosti: 
české země jako součást Rakouska-Uherska, ekonomický vývoj v letech 1918-1938, Československo 
jako část německého válečného hospodářství, hospodářský vývoj v letech 1945-1948, 1948-1989 a po 
roce 1989. Každá kapitola učebnice obsahuje úvodní vymezení problematiky, klíčová slova, závěrečné 
otázky na doplnění a příklady. - 1. vyd. - Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, katedra finančního práva a národního hospodářství. - ISBN: 978-80-210-6949-7 (brož.) 
 
28241 
Paul Craig Roberts ; přeložil Václav Petr 
Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu : cesta k nové světové ekonomice 
Praha : Triton 2015, 172 s. : il. 
Autor se věnuje popularizaci ekonomie a kritice omylů spjatých s libertariánským pohledem na svět a 
ekonomiku. Rozebírá příčiny posledních ekonomických krizí, dopady offshoringu na americké 
hospodářství (úbytek pracovních míst a nezaměstnanost), rozšiřování chudoby a koncentraci bohatství 
malé skupiny lidí. Věnuje pozornost i Evropské unii a řeckému problému, který chápe nikoliv jako 
problém dluhový či čistě ekonomický, ale především jako boj o zachování (nebo zrušení) suverenity 
členských zemí EU. Autor zdůrazňuje, že jedno ekonomické paradigma končí a je načase hledat 
paradigma jiné, v němž přírodní bohatství přestane být "externalitou" a lidé "pracovními náklady", 
které je třeba snižovat za každou cenu. - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7387-903-7 (brož.) 
 
28253 
Robert Holman 
Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ 
Praha : C.H. Beck, 2015, xv, 368 s. : il. 
Standardní učebnice základů ekonomie se zaměřením na českou ekonomickou realitu. Podrobněji z obsahu: 
člověk v tržním systému, chování spotřebitele a výrobce, tržní rovnováha, trhy, konkurence, zásahy 
státu do cen, nabídka práce, nezaměstnanost, kapitál a úrok, investice, veřejná volba, peníze a 
poptávka po peněžních zůstatcích, bankovní soustava, hospodářský cyklus, měnový kurz, platební 
bilance, státní rozpočet, měnová politika. Výklad je založen na příkladech. Každá kapitola je 
zakončena shrnutím, klíčovými pojmy, otázkami a příklady. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7400-007-2 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28245 
Zsolt Horbulák 
Finančné dejiny Európy : história peňažníctva, bankovníctva a zdanenia 
Bratislava : Wolters Kluwer s.r.o. 2015, 274 s. : il. 
Přehledná historie peněz od starověku po současnost. Peníze na území Slovenska. Mincovny v Čechách, 
na Moravě a na Slovensku. Dějiny bankovnictví a historie půjčování peněžní hotovosti. Současné 
bankovnictví v globální společnosti. Historie a význam daní od starověku. Mimo jiné i uherské daně, 
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daně v Českém království a Československu. Cílem knihy je přiblížit historické přeměny v oblasti 
peněžnictví, které mělo a stále má mimořádný vliv na naši civilizaci. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-8168-
191-2 (váz.) 

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

28244 
Jakub Šteinfeld 
Jsme bohatí spotřebou, nebo majetkem? : nový pohled na měření a zobrazování ekonomiky 
Praha : Mladá fronta 2015, 93 s. : il. 
Kniha pojednává o způsobu měření a prezentaci výsledků ekonomiky. V současné době je ekonomika 
měřena především dle úrovně HDP a jeho změn v průběhu let. Tento měřicí aparát dostatečně nepopisuje 
ekonomickou realitu. Interpretace změn HDP jako základního ekonomického ukazatele a cílového 
stavu ekonomiky je zavádějící a v současnosti vede k rozdělování sociálních tříd a paradoxně k chudnutí 
ekonomiky. Autor přináší jiný pohled na způsob měření ekonomiky. V první části knihy vysvětluje 
problém se současným způsobem měření ekonomiky na základě logických argumentů. V druhé části 
popisuje navrhovaný způsob měření ekonomiky, jehož základem je účetnictví. Další část se zaměřuje 
na provedení konsolidace, resp. zjednodušené konsolidace, na základě prezentovaných dat ČSÚ. 
Poslední částí knihy je popis makroekonomické politiky, založené na interpretaci konsolidovaných 
dat. Z výsledku konsolidace lze zjistit, že ekonomika neroste, roste pouze obrat, resp. výše finančních 
prostředků, které se v rámci ekonomiky vyměňují. Celkové bohatství se však za posledních 10 let 
výrazně snížilo a snižuje i nadále. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-204-3666-5 (brož.) 
 
28223 
International Monetary Fund 
World economic outlook. April 2015, Uneven growth : short- and long- term factors 
Světový hospodářský výhled. Duben 2015, Nerovnoměrný růst : krátkodobé a dlouhodobé faktory 
Washington : International Monetary Fund, 2015, xvi, 210 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální 
ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v letech 2015-2016 (z dubna 2015). K posilování 
globálního růstu a k odhadu vývoje cen komodit. Detailnější analýzy hospodářských vyhlídek a růstu 
jednotlivých světových regionů. Dále pohled na vývoj reálných úrokových sazeb ve světě a faktorů, 
které ho ovlivňují, a na vývoj v oblasti úspor. Následuje analýza vnějších faktorů ovlivňujících růst 
rozvíjejících se trhů po globální finanční krizi a jejich porovnání s vnitřními faktory přispívajícími      
k dynamice růstu. Statistická příloha shrnuje historická data a odhady pro roky 2015-2016 i střednědobé 
scénáře na období 2017-2020. - Pozn., příl. - ISBN: 978-1-49837-800-0 (brož.) 

Podnik a podnikání 

28239 
Tomáš Dvořák 
Přeměny obchodních korporací 
Praha : Wolters Kluwer 2015, xliii, 395 s. 
Publikace představuje vědeckou monografii na téma přeměny obchodních korporací. Těžiště publikace 
je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost 
je věnována jednak obecné právní úpravě přeshraničních přeměn, jednak zvláštním právním úpravám 
přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení, přeshraničního převodu jmění a přeshraničního přemístění 
sídla. Práce zohledňuje veškeré změny právní úpravy, které přinesla rekodifikace občanského a 
obchodního práva. Právní stav publikace je k 1.8.2015 - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-803-1 (váz.) 
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28262 
Josef Požár, Milan Kný 
Reflexe funkcí bezpečnostního managementu 
Praha : Policejní akademie České republiky v Praze 2015, 158 s. : il. 
Bezpečnostní management využívá konceptu základních a průběžných manažerských funkcí. Po 
vymezení základní terminologie se práce věnuje funkcím bezpečnostního managementu, kompetencím 
manažera v oblasti bezpečnosti, zásadám a postupu korelační analýzy časových řad v rozhodovacím 
procesu vyššího managementu, manažerským, sociálním a andragogickým kompetencím ve veřejné 
správě, konzulární službě, konceptu bezpečnosti informací organizace, systému řízení bezpečnosti 
informací a pod. - 1. vyd. - Na obálce nad titulem: Fakulta bezpečnostního managementu, katedra 
managementu a informatiky. - ISBN: 978-80-7251-445-8 (brož.) 

Právo 

28257 
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv 
Civilní právo procesní. Část druhá, řízení vykonávací, řízení insolvenční 
Praha : Leges 2015, 352 s. 
Učebnice obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního podle platného právního stavu ke dni 
30.6.2015. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně 
konkrétně jako soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé 
způsoby výkonu rozhodnutí. Část věnovaná insolvenčnímu řízení je doplněna výkladem 
mezinárodního a evropského insolvenčního práva. Důraz je kladen na výklad teoretických otázek, 
základních pojmů, institutů a zásad. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-077-2 (váz.) 
 
28259 
Horáček/Biskupová/de Korver 
Práva na označení a jejich vymáhání : zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení 
původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář 
V Praze : C.H. Beck 2015, xviii, 389 s. 
Komentované znění tří zákonů. Zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách; zák. č. 452/2001 Sb.,   
o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 
vlastnictví. V komentáři je kladen důraz na vyjasnění problémů, které se vyskytly v průběhu účinnosti 
právních předpisů v oblasti práv na označení a jejich vymáhání v soudní i správní praxi. Publikace 
obsahuje nejdůležitější judikaturu soudů, problematiku zápisného řízení, rozhodnutí vydávaná v rámci 
správního soudnictví a v neposlední řadě rozhodnutí zápisného místa – Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Pozornost je v komentáři věnována i přesahu národní rozhodovací praxe do komunitární 
oblasti, a to s ohledem na rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) a 
Soudního dvora EU. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7400-569-5 (váz.) 
 
28260 
sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská 
Právní jednání 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 475 s. 
Rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku (zák.            
č. 89/2012 Sb.) ohledně právního jednání. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také 
stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a zásadní právní 
předpisy. Podrobněji z judikatury: výklad právních jednání, forma právních jednání, neplatnost 
právních jednání, soukromá listina a veřejná listina aj. - ISBN: 978-80-7478-821-5 (brož.) 
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15392/72 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 72, ročník 2014 - I. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2015, 628 s. +1 CD ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto díle 
nálezy č. 1 až 38, usnesení č. 1 až 6 a stanovisko pléna Ústavního soudu č. 38/14. - Vyd. 1. - CD ROM   
s věcným rejstříkem zahrnuje veškeré vydané svazky - 1 až 72. - ISBN: 978-80-7400-586-2 (váz.) 
 
28255 
Jindřich Psutka 
Společné jmění manželů 
V Praze : C.H. Beck 2015, XVI, 303 s. 
Cílem publikace je komplexní zpracování institutu společného jmění manželů podle úpravy občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., se zohledněním odlišností, které přinesl tento předpis v porovnání s předchozí 
právní úpravou. Z obsahu: vznik společného jmění manželů a jeho zákonný režim, smluvený režim, 
režim založený rozhodnutím soudu, správa společného jmění manželů, ochrana práv třetích osob a 
zánik a vypořádání společného jmění manželů. Součástí výkladu je i průběžné vyhodnocování 
použitelnosti dřívější judikatury. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-565-7 (brož.) 
 
28243 
Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol. 
Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím 
V Praze C.H. Beck 2015, xx, 616 s. 
Vzory smluv, listin a žalobních návrhů používané při aplikaci zákona o obchodních korporacích. 
Vzory se vztahují ke všem částem tohoto zákona (přehled zákona je součástí vydání) a ke všem typům 
obchodních korporací. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-575-6 (brož.) 
 
28254 
Alexander Šíma, Milan Suk 
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy 
V Praze : C.H. Beck, 2015, xvi, 412 s. 
Systematicky uspořádaný výklad nejvýznamnějších právních institutů a právem upravených 
společenských vztahů v ČR. Podrobněji z obsahu: zákonnost a právní vědomí, prameny práva, právní 
vztahy, úkony, promlčení a prekluze, ústavní právo, ochrana lidských práv, kodex práva soukromého, 
pracovní právo, občanské soudní řízení, správní právo, ochrana životního prostředí, finanční právo, 
trestní právo hmotné a procesní, evropská integrace a evropské právo. Učební text je doplněn příklady 
a kontrolními otázkami. - 14., dopl. vyd. - Přehled právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-583-1 (brož.) 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ) 

27990/1098  
Rodinné právo : sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte, registrované 
partnerství : znění předpisů k 24.8.2015 

27990/1099  
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Policie ČR, vězeňská služba, BIS, zpravodajské 
služby : redakční uzávěrka 7.9.2015  

27990/1101  
Správní řád, soudní řád správní. Přestupky : velká novela přestupkového zákona od 1.10.2015 : 
redakční uzávěrka 14.9.2015  

27990/1100  
Zákoník práce : významná novela zákoníku práce účinná od 1.10.2015 : redakční uzávěrka 31.8.2015
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Účetnictví 

28174I 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2015 : as issued at 1 January 2015. Part A. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2015 : vydány k 1. lednu 2015. Díl A. 
London : International Accounting Standards Board, 2015, 1512 s. : rámečky 
Publikace přináší úplné znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 15), 
Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) vydaných k 1. lednu 2015. 
Doplněno Koncepčním rámcem finančního výkaznictví, předmluvou k IFRS a přehledem změn. 
Doprovodné dokumenty jsou sdruženy v části B tohoto dvoudílného vydání. - Dvoudílné vydání (Red 
Book). -- Obsahuje slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-909704-72-5 (brož.) 
 
28174II 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2015 : as issued at 1 January 2015. Part B. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2015 : vydány k 1. lednu 2015. Díl B. 
London : International Accounting Standards Board, 2015, 2814 s. : rámečky, tab. 
Publikace obsahuje konsolidovaný text doprovodných dokumentů ke Koncepčnímu rámci finančního 
výkaznictví a k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 15), k Mezinárodním 
účetním standardům (IAS) a k jejich výkladům (IFRIC, SIC) vydaným k 1. lednu 2015 (ty jsou sdruženy 
v části A tohoto dvoudílného vydání). Dále praktická prohlášení k finančním komentářům vedení 
účetní jednotky (Management commentary) a výkladový slovník vybraných termínů účetního výkaznictví. 
- Dvoudílné vydání (Red Book). -- Obsahuje slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-909704-73-2 (brož.) 

Veřejná správa 

28252 
Jana Haklová & Pavla Samková & Petr Kuš 
333 cvičení z veřejné správy 
Praha : Institut pro veřejnou správu Praha 2014, 293 s. : il., mapy 
Učební pomůcka pro všechny, kteří studují problematiku veřejné správy. Úkoly v ní obsažené jsou 
rozčleněny do těchto částí: obecná charakteristika veřejné správy, prameny práva upravující činnost 
veřejné správy, přímá a nepřímá demokracie ve veřejné správě, obecná charakteristika územních 
samosprávných celků a jejich orgány. Součástí skript jsou i správná řešení. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
86976-27-3 (brož.) 
 
28247 
Alena Kerlinová, Eva Tomášková 
Management veřejné správy 
Brno : Masarykova univerzita 2014, 130 s. : il. 
Vybrané okruhy problémů managementu veřejné správy. Výklad základních pojmů veřejná správa, 
management veřejné správy a jeho alternativní modely. Osobnost manažera. Manažerské metody a 
činnosti uplatňované ve veřejné správě. Strategický, finanční a krizový management ve veřejné 
správě. Lidské zdroje. Marketing ve veřejné správě. - 1. vyd. - Na obálce nad názvem: Masarykova 
univerzita, Právnická fakulta, katedra finančního práva a národního hospodářství. - ISBN: 978-80-210-
6918-3 (brož.) 
 
28256 
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner 
Spisová služba 
Praha : Leges 2015, 400 s. : il. 
Publikace mapuje vývoj spisové služby v ČR. Podrobně rozebírá všechny etapy výkonu spisové 
služby od příjmu dokumentů, přes jejich evidenci, rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů, 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              
__________________________________________________________________________________________ 
 

49 

vyhotovování dokumentů, jejich podepisování a odesílání, až po vyřazování ve skartačním řízení nebo 
mimo skartační řízení. Zmíněny jsou i kontrolní mechanismy. Pozornost je věnována také všem 
aspektům ukládání dokumentů, a to jak analogových, tak digitálních, včetně návaznosti na úložiště. 
Samostatně je v knize probrána problematika tvorby spisového řádu a realizace klasické i digitální 
spisovny. Zmíněny jsou také vybrané typy dokumentů. V závěru publikace je představen systém 
archivů České republiky a problematika přístupu k archiváliím. Text zohledňuje významnou 
novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, účinnou od 1.1.2015 a 
také všechny změny zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, včetně novely účinné též 
od 1.1.2015. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-083-3 (brož.) 
 
28251 
Jan Břeň 
Základní charakteristika veřejné správy 
Praha : Institut pro veřejnou správu Praha 2014, 103 s. : il. 
Skripta popisují základní pojmy a činnosti z oblasti veřejné správy: veřejná moc a její dělba v ČR, 
veřejná a státní správa a samospráva, subjekty a vykonavatelé veřejné správy, charakteristika pramenů 
práva, legislativa, informace o činnosti orgánů veřejné správy, podávání petic a stížností, charakteristika 
zákona o svobodném přístupu k informacím, úředníci územních samosprávných celků (dále jen ÚSC), 
základní principy voleb do zastupitelstev ÚSC, principy místního a krajského referenda, střet zájmů, 
vybrané záležitosti související s hospodařením ÚSC. Na konci každé kapitoly se nacházejí kontrolní 
otázky, cvičné testy, přehledy souvisejících právních předpisů a zdůrazněné důležité pojmy. - Vyd. 2. 
aktualiz. a rozš. - ISBN: 978-80-86976-29-7 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

28250 
Helena Peterová 
Finanční hospodaření územních samosprávných celků 
Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2014, 151 s. : il. (některé barev.) 
Základní výklad o finančním hospodaření územních samosprávných celků v částech: hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, státní rozpočet, státní fondy, rozpočtová 
skladba, přezkoumání hospodaření, rozpočtové určení daní, místní poplatky, soustava veřejných 
rozpočtů a finanční kontrola ve veřejné správě. Na konci každé kapitoly je uveden přehled základních 
pojmů, kontrolní otázky a krátký test. - Vyd. 4., aktualiz. a rozš. - Terminologický slovník. - ISBN: 
978-80-86976-28-0 (brož.) 
 
28249 
Eva Tomášková, Ivana Pařízková 
Veřejné finance - ekonomické souvislosti 
Brno : Masarykova univerzita 2015, 132 s. : il. 
Učebnice veřejných financí je rozčleněna do těchto částí: základní pojmy a souvislosti (vymezení 
pojmů, principy, přístupy, teorie veřejné volby), veřejné statky a externality, financování veřejného 
sektoru, ekonomické důsledky daní, mandatorní výdaje, specifika rozpočtového hospodářství ÚSC. 
Výklad je doplněn tabulkami a grafy a závěrečnými otázkami. - 1. vyd. - Na obálce nad názvem: 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra finančního práva a národního hospodářství. - ISBN: 
978-80-210-7749-2 (brož.) 
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Ostatní 

28240 
Zygmunt Bauman, Václav Cílek, Jiří Drahoš, František Koukolík, Václav Pačes, Dušan Šlosar, Ivan 
Wilhelm, Rudolf Zahradník a další 
O umění s rozumem 
Brno : Host 2015, 149 s. : il. 
Kniha názorů na vztah umění a vědy našich předních exaktních a společenských vědců a lékařů. 
Řešitelé projektu Registru uměleckých výstupů (RUV), který se snaží zrovnoprávnit financování 
vysokých uměleckých škol a škol s uměleckými programy s ostatními univerzitami a vysokými 
školami, vyzvali k tomuto úkolu české a slovenské vědecké osobnosti. Oslovení odpovídají na otázky: 
jaký je váš osobní vztah k umění a inspiruje vás i ve vaší odborné práci? Dá se porovnat společenské 
uznání umění a vědy? Vedle příspěvků, v nichž se vědci z nejrůznějších oborů vyznávají ze svého 
kladného vztahu k umění, obsahuje kniha i některé obecnější a podnětnější texty: například o vztahu 
umění a práva (Martin Škop), o neurofyziologickém a evolučním kontextu vnímání krásy (F. Koukolík) 
nebo o široké oblasti překryvu mezi sociologií a uměním (Zygmunt Bauman). - 1. vyd. - Částečně 
slovenský text. - ISBN: 978-80-7491-554-3 (brož.) 
 
28246 
Jiří Weigl, Martin Kovář, Jaroslav Vostatek, Vít Hloušek, Robert Kvaček, Jakub Rákosník, František 
Stellner, Jindřich Dejmek, Václav Junek 
Otto von Bismarck : 200 let od narození 
Praha : Institut Václava Klause 2015, 157 s. 
Texty ze semináře "Otto von Bismarck - 200 let od narození", který se uskutečnil v Institutu V. Klause 
v dubnu 2015. Doplňkové texty k tématu. Přílohy obsahují znění projevů kancléře a diplomata Bismarcka, 
který patřil k významným osobnostem evropské a světové politiky druhé poloviny 19. století. 
Jednotlivé příspěvky rozebírají význam Bismarckovy osoby na politiku Německa, jeho zásluhy na 
sjednocení Německa, jeho význam jako tvůrce systému sociálního zabezpečení, Bismarckův vliv na 
evropskou politiku aj. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7542-001-5 (brož.) 
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