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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám lednové 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 najdete dva přehledové články, 
první se jmenuje „K aktuálním diskusím o nepodmíněném 
základním příjmu“ se věnuje debatě ekonomů, která probíhá 
v odborném tisku po té, co bylo oznámeno několik pilotních 
projektů se záměrem testovat tzv. základní příjem v praxi. 

Druhý článek pod názvem „Vliv zvýšení úrokových sazeb 
Federálním rezervním systémem na ekonomiku eurozóny“ a snaží 
se shrnout komentáře k očekávaným makroekonomickým 
dopadům zmíněného opatření v kontextu současného stavu a 
očekávaného vývoje světové ekonomiky. 

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     
 
Evropská komise se bude zabývat návrhem, aby 
Česká republika mohla spustit pilotní projekt, 
v jehož rámci by bylo možné plošně a bez složitého 
schvalování ostatními státy zavést obrácenou daňovou 
povinnost. Tento návrh bude muset ještě schválit 
všech 28 členských zemí. 

9. prosince 2015 vstoupila v platnost Smlouva mezi 
Českou republikou a Ukrajinou o zamezení dvojího 
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 
z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Kyjevě 
dne 21. 10. 2013. 

Od 16. ledna 2016 je zrušena povinnost předem 
oznámit Ministerstvu financí převody finančních 
prostředků mezi Českou Republikou a Iránem, 
resp. při vyšších hodnotách předem žádat o povolení 
takových převodů. V některých případech byla ale 
nově zavedena povinnost mít obchody s určitým 
zbožím či technologiemi předem schválené 
příslušným orgánem.  Tím je podle charakteru 
zboží či technologií zpravidla Licenční správa 
Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost. 

 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
27. 12. 2015 – 27. 1. 2016 se tentokrát věnuje tématu:  

Přenesená daňová povinnost/ reverse charge 

Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu 
a internetových serverů a naleznete jej včetně 
archivu starších monitoringů v sekci Monitoring 
médií na adrese: 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php
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K aktuálním diskusím o nepodmíněném základním příjmu   

Marek Benda, B. A.  
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

Nepodmíněný základní příjem pro každého občana přestává být pouze tématem akademických debat, 
ale stává se čím dál více předmětem zájmu politiků v mnoha zemích. V polovině roku 2016 se bude ve 
Švýcarsku konat referendum o jeho zavedení, ač zde spolková vláda i všechny parlamentní strany 
záměr odmítají.1 Ve Finsku ale tamní vláda plánuje spuštění pilotního projektu pro deset tisíc obyvatel 
v roce 2017.2 Dopad základního příjmu na pracovní návyky občanů a městské finance hodlá testovat   
i 20 nizozemských měst včetně třísettisícového Utrechtu.3 A o zavedení základního příjmu uvažuje 
rovněž vláda kanadské provincie Alberta.4 O příslibech a rizicích zavedení paušální dávky, která by 
nahradila veškeré sociální transfery, proto stále více diskutují také ekonomové. Tento přehledový 
článek se nebude zabývat obtížně rozhodnutelným psychologicko-filozofickým sporem kolem 
nepodmíněného základního příjmu, ale shrne názory zabývající se mírou užitečnosti tohoto projektu 
pro národní hospodářství, trh práce a funkce státu.         

Nejprve je však třeba poznamenat, že zatím nejrozpracovanější švýcarské a finské návrhy základního 
příjmu se od sebe značně liší a jejich zastánci je také odlišně odůvodňují. Na rozdíly mezi nimi 
upozorňuje článek Floriana Diekmanna Grundeinkommen in der Schweiz und Finnland: Gleiches 
Geld für alle5 uveřejněný na internetových stránkách německého týdeníku Der Spiegel. Návrh 
švýcarských aktivistů nazývá Diekmann „humanistickým modelem“, neboť předpokládají základní 
příjem v jejich návrzích ve výši 2500 franků (1500 eur) pro každého dospělého občana v produktivním 
věku a 625 franků na každé dítě. Tato forma základního příjmu má primárně zrušit spojení práce s nutností 
vlastní obživy. Financování by pocházelo z výdělků z pracovních poměrů nad 2500 franků měsíčně,    
z prostředků stávajícího sociálního pojištění a z vyšších daní. Oproti tomu záměr finské vlády 
Diekmann označuje jako „neoliberální model“, protože jeho cílem je pomocí měsíčního základního 
příjmu ve výši 800 eur zvýšit motivaci občanů přijímat i hůře placené pozice a snížit náklady státu na 
sociální dávky a na jejich administraci.   

Prvním kritickým hlasem proti těmto návrhům základního příjmu bylo již v roce 2014 stanovisko švýcarské 
spolkové vlády. Svůj odmítavý postoj kabinet shrnul ve zprávě Botschaft zur Volksinitiative „Für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen“.6 Ve zprávě vláda uvádí, že veřejné rozpočty by pro krytí 

                                                      
1 SCHINDLER, Felix. Diese 8 Themen garantieren Zündstoff. In: tagesanzeiger.ch [online], 01. 01. 2016 [cit. 
2016-01-04]. Dostupné z: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/darauf-freuen-wir-uns-im-jahr-
2016/story/19981929; Parlament gegen  „bedingungsloses Grundeinkommen“. In: srf.ch [online], Donnerstag 
17. Dezember 2015, 13:47 Uhr [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: 
http://www.srf.ch/news/schweiz/session/parlament-gegen-bedingungsloses-grundeinkommen  
2 DAKE, Björn. Erster Realtest für das bedingungslose Grundeinkommen. In: deutschlandfunk.de [online], 29. 
12. 2015 [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: http://www.deutschlandfunk.de/finnland-erster-realtest-fuer-das-
bedingungslose.795.de.html?dram:article_id=341025 
3 BOFFEY, Daniel. Dutch city plans to pay citizens a ‚basic income‘, and Greens say it could work in the UK. 
In: theguardian.com [online], Saturday 26 December 2015 23:00 GMT [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: 
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/26/dutch-city-utrecht-basic-income-uk-greens  
4 BREAN, Joseph. Old anti-poverty idea – guaranteed minimum income – getting new life in Alberta. In: 
news.nationalpost.com [online], June 8, 2015 [cit. 2015-12-31]. Dostupné z: 
http://news.nationalpost.com/news/canada/old-anti-poverty-idea-guaranteed-minimum-income-getting-new-life-
in-alberta 
5 DIEKMANN, Florian. Grundeinkommen in der Schweiz und Finnland: Gleiches Geld für alle, in: spiegel.de 
[online], 25. 12. 2015 – 10:06 Uhr [cit. 2015-12-31]. Dostupné z: 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/grundeinkommen-was-sich-2016-in-der-schweiz-und-finnland-
entscheiden-wird-a-1069076.html 
6 SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT. Botschaft zur Volksinitiative „Für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen“ vom 27. August 2014 [Nr. 14.058]. Dostupné z: https://www.admin.ch/opc/de/federal-
gazette/2014/6551.pdf [cit. 2016-01-06]  
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nákladů na základní příjem potřebovaly získat dodatečné roční příjmy alespoň ve výši 25 miliard 
franků za předpokladu, že se počet osob v pracovním poměru výrazně nezmění. Rovněž by stát musel 
sledovat a administrovat odvody z každého příjmu nad 2500 franků. To by znamenalo jednak dohled 
nad dalšími 130 miliardami franků, jednak neúměrné daňové zatížení nižších příjmů, třebaže by se 
občanům jejich „odvedená“ částka z platu vrátila zpět na základním příjmu. Vzniklo by ale nemalé 
riziko, že se střední platové pozice s měsíčními příjmy kolem 2500 franků stanou neatraktivními nebo 
že dojde k nárůstu šedé ekonomiky.    

Kritice neušel ani finský model základního příjmu. Odmítavě se k němu vyjádřil 12. prosince 2015 
profesor ekonomie z UBC Vancouver School of Economics Kevin Milligan. V článku Everyone talks 
about basic income. Here´s why they don´t implement it7 pro deník The Globe and Mail se Milligan 
pokusil odhadnout náklady finského základního příjmu v kanadském kontextu. Podle něj by si i tento 
„skromnější“ systém vyžádal více než dvojnásobné zvýšení daní. Zároveň účinnost základního příjmu 
by podle něj byla více než pochybná, neboť vysoce příjmovým skupinám obyvatel by stát posílal 
peníze, které nepotřebují, zatímco občanům s nízkými příjmy by nijak výrazně nepomohl.   

Stejného názoru byl v uplynulém roce také ředitel kanadského ekonomického think-tanku Macdonald-
Laurier Institute Brian Lee Crowley v textu Guaranteed Annual Income the Wrong Solution to a 
Complex Problem8  psaného rovněž pro The Globe and Mail. Podle Crowleyho by zavedení 
nepodmíněného základního příjmu výrazně omezilo možnosti vlády aktivně utvářet politiku 
zaměstnanosti. A aby se naplnil hlavní příslib existence základního příjmu v podobě odbourání státní 
byrokracie, bude stát sotva moci účinně reagovat například na rozdílnou výši životních nákladů 
v různých částech země.   

Naopak k zastáncům základního příjmu patří emeritní profesor politické ekonomie univerzity v britském 
Warwicku a bývalý mluvčí konzervativců ve Sněmovně lordů Robert Skidelsky. V základním příjmu 
spatřuje nemalý potenciál, zejména při srovnání s minimální mzdou. V článku Minimum Wage or 
Living Income?9 opírá Skidelsky svou argumentaci o analýzu oxfordských výzkumníků Carla 
Benedicta Freye a Michaela Osborna pojednávající o ohrožení jednotlivých profesí na pracovním trhu 
v USA v souvislosti s rozvojem informačních technologií.10 Z této analýzy plyne, že téměř 47 procent 
ze zkoumaných 702 povolání se v příštích letech stane neperspektivními. Skidelsky proto tvrdí, že 
politika navyšování minimální mzdy a redukce sociálních dávek, kterou provádí Cameronova vláda ve 
Velké Británii, nebude jako opatření v boji proti chudobě efektivní. Naopak idea fixního základního 
příjmu by snížila nutnost práce na plný úvazek v málo placených nebo perspektivu postupně 
ztrácejících profesí a poskytla by i nízkopříjmovým skupinám alespoň část tvůrčí svobody, jaké 
požívají držitelé většího objemu kapitálu.        

Problematikou proměn pracovního trhu a vznikem nových typů povolání ve stávajícím systému 
závislosti práce a obživy se zabývá také Tim Harford z Financial Times v komentáři An economist´s 
dreams of a fairer gig economy.11 Podle něj bude v příštích letech s dalším rozvojem internetu a 

                                                      
7 MILLIGAN, Kevin. Everyone talks about basic income. Here´s why they don´t implement it. In: 
theglobeandmail.com [online], Dec. 12, 2015 5:00 AM EST [cit. 2015-12-31]. Dostupné z: 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/everyone-talks-about-basic-income-heres-
why-they-dont-implement-it/article27723204/ 
8 CROWLEY, Brian Lee. Guaranteed Annual Income the Wrong Solution to a Complex Problem. In: 
theglobeandmail.com [online], Dec. 11, 2015, citováno podle: macdonaldlaurier.ca [online]. Plný text dostupný 
z: http://www.macdonaldlaurier.ca/guaranteed-annual-income-the-wrong-solution-to-a-complex-problem-brian-
lee-crowley-in-the-globe/ [cit. 2015-12-31] 
9 SKIDELSKY, Robert. Minimum Wage or Living Income? In: project-syndicate.org [online], Jul 16, 2015 [cit. 
2015-12-31]. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/basic-income-tax-subsidies-minimum-
wage-by-robert-skidelsky-2015-07 
10 FREY, Carl Benedict; OSBORNE, Michael A. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to 
Computerisation?, September 17, 2013. Dostupné z: 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf [cit. 2015-12-31] 
11 HARFORD, Tim. An economist´s dreams of a fairer gig economy. In: FT.com [online], December 20, 2015 
7:16 [cit. 2015.12-31]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1280a92e-a405-11e5-873f-
68411a84f346.html?siteedition=intl  
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mobilních aplikací přibývat nových povolání s flexibilními úvazky a proměnlivou pracovní dobou. 
Pracovníci v těchto oblastech jsou ale již nyní znevýhodňováni oproti zaměstnancům v konvenčních 
pracovních poměrech. Příkladem je taxislužba Uber, která poskytuje svým „zaměstnancům“ časovou 
flexibilitu i možnost práce pro konkurenci, ovšem za cenu absence řádné pracovní smlouvy, a tedy      
i sociálního zabezpečení. Fenomén těchto „nezávislých pracovníků“ a jejich nerovné postavení s ostatními 
by mohla vyřešit existence byť i velmi minimálního základního příjmu. Ten by kromě narovnání práv 
přinesl zaměstnancům také vyšší nezávislost na zaměstnavatelích a podnítil vyšší nabídku benefitů ze 
strany konkurujících si zaměstnavatelů. Tento model Harford nazývá „libertarianismem se záchrannou sítí“.     

V roce 2015 zaznělo ovšem z řad ekonomů ještě další volání po zavedení základního příjmu jako 
jednoho z doporučení pro řešení poklesu produktivity práce. K tomuto závěru dochází skupina 
ekonomů finanční skupiny Citigroup pod vedením Willema Buitera. V analýze Poor Productivity, Poor 
Data and Plenty of Polarisation12 z 12. srpna 2015 dokládají, že růst produktivity práce v roce 2004 
poklesl v rozvinutých ekonomikách na 1,5 procenta a po roce 2012 se přibližuje spíše 1 procentu. 
Jedním z důvodů tohoto trendu je podle zprávy slábnoucí agregovaná poptávka po zboží a službách 
způsobená stoupající polarizací v příjmech mezi zaměstnanci a korporacemi a mezi nejvíce rostoucími 
firmami a těmi ostatními. Nové a lépe ohodnocené pozice vznikají jen jako částečná náhrada za 
pracovní místa ušetřená díky novým technologiím. Řešením stagnující poptávky a klesající 
produktivity by proto mohla být právě nějaká forma základního příjmu, negativní daně nebo jiné 
formy daňových transferů, přičemž vzhledem k rozvoji inovací autoři studie očekávají spolu 
s poptávkou i úměrně vyšší růst nabídky, a tudíž jen mírný růst inflace. 

Snad nejvíce alarmující argument ve prospěch základního příjmu přednesl podnikatel v oblasti vývoje 
softwarů Martin Ford, jehož kniha The Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless 
Future13 získala v listopadu 2015 výroční cenu deníku Financial Times a společnosti McKinsey za 
nejlepší knihu o podnikání. Fordovy argumenty shrnul recenzent Edward Luce ve Financial Times.14 
Ford považuje současnou technologickou revoluci za závažnější fenomén pro trh práce, než byla fáze 
industrializace v první polovině 20. století. Zatímco tehdejší průmysl dokázal absorbovat většinu 
pracovníků v zemědělství, současný terciární sektor podobnou dynamiku nevykazuje, ba naopak. 
Zatímco v roce 2000 pracovalo v New Yorku ve finančních službách 150 tisíc lidí, o patnáct let 
později je to již pouze 100 tisíc. Zároveň až 70 procent obchodů s akciemi dnes probíhá pomocí 
nastavených algoritmů bez účasti lidského faktoru. Také úspěšné společnosti podnikající na internetu 
mají jen velmi malý počet zaměstnanců v relaci ke své tržní hodnotě. Například společnost Whats-
App, kterou firma Facebook koupila v roce 2014 za 19 miliard dolarů, zaměstnávala 55 pracovníků. 
Ve firmě Instagram, koupenou Facebookem o dva roky dříve za 1 miliardu dolarů, pracovalo dokonce 
jen 13 lidí. Ve Facebooku samotném je nyní třeba jednoho technika na 20 tisíc administrovaných počítačů. 
Technologizace a automatizace s sebou zjevně přinášejí pracovní nejistotu pro velkou část populace. 
Východiskem však není její zastavení, ale akceptace skutečnosti, že roboti nás o naše vlastní zásluhy 
na trhu práce zkrátka připravují. A nepodmíněný základní příjem či jiná forma „občanské dividendy“ 
by podle Forda měly ztrátu významu lidského faktoru ve výrobním procesu účinně kompenzovat.    

Aktuální postoje k otázce zavedení základního příjmu pro každého občana nejsou jednoznačné. A i mezi 
zastánci nebo odpůrci této myšlenky je možné najít akcentaci rozmanitých aspektů celé problematiky. 
Jednotnou dělicí linii mezi oběma hlavními názorovými proudy lze však přesto rozpoznat. Zatímco 
argumenty odpůrců poukazují na překážky, které vyplývají ze stávající logiky fungování státu a role 
lidské práce v ekonomice, názory příznivců nepodmíněného základního příjmu pojí pohled upřený 
výlučně na možné budoucí trendy v oblasti vývoje produktivity lidské práce a počtu pracovních příležitostí.    

 
                                                      
12 RAHBARI, Ebrahim; BUITER, Willem; SEYDL, Joe; FRIEDLANDER, George. Poor Productivity, Poor 
Data, and Plenty of Polarisation, Citi Research, Economics Global Economics View, 12 August 2015. Dostupné z: 
https://ir.citi.com/3sPTB1qubudMFTKt6NpvgpCiYBp%2FFjyxlNW7tARrkqD2c8PZgPosdxI%2B3xCN8CKbO
HY%2BlsA1c4Q%3D [cit. 2016-01-04] 
13 FORD, Martin. Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. New York: Basic Books, 2015.  
14 LUCE, Edward. „Rise of the Robots: Technology and Threat of a Jobless Future“, by Martin Ford, in: FT.com 
[online], May 8, 2015 5:45 pm [cit. 2016-01-06]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/21fea1ae-f3e7-
11e4-a9f3-00144feab7de.html#axzz3wTLWKWw3 



Podrobně k tématům                                                                                             Informace Odborné knihovny MF                                                                                              
__________________________________________________________________________________________ 

 8 

Vliv zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem na 
ekonomiku eurozóny 

Ing. Bc. Daniel Kný 
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

Dopady prosincového zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem (Fed) prozatím nelze 
přesvědčivě hodnotit na základě dat z reálné ekonomiky. Tato skutečnost však nebrání shrnutí diskuse 
mezi ekonomy a ekonomickými komentátory, kterou očekávání tohoto kroku a jeho samotná realizace 
nesporně rozpoutaly. Cílem tohoto příspěvku není ani tak analýza teoretických předpokladů, ze 
kterých účastníci příslušné diskuse vycházejí, jako spíše přiblížení jejich pohledu na makroekonomické 
dopady daného opatření v kontextu současného stavu a vývoje světové ekonomiky. Zvláště relevantní 
pro českou ekonomiku je přitom potenciální vliv na hospodářskou kondici eurozóny.  

Po zářijovém zaváhání v souvislosti s výprodeji na světových burzách, jež byly spuštěny špatnými 
zprávami z čínské ekonomiky a z ekonomik dalších rozvíjejících se zemí, Fed nakonec 16. prosince 
oznámil zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu z 0 – 0,25 % na 0,25 – 0,5 %. 
Zároveň bylo deklarováno, že by se úrokové sazby měly zvyšovat ještě čtyřikrát v průběhu roku 2016. 
Většina investorů však očekává pomalejší tempo monetární restrikce.1 Kromě meziroční míry jádrové 
inflace (bez potravin a energií) blížící se dvěma procentům a slušného hospodářského růstu k tomuto 
rozhodnutí přispěly i příznivé údaje z amerického trhu práce – stabilně solidní počet nově 
zaměstnaných osob (tzv. „non-farm payroll growth“) a nízká míra nezaměstnanosti ve výši 5%. 
Zvýšení úrokových sazeb se však neobešlo bez rozporů uvnitř Rady guvernérů Fedu, kdy dva její 
členové jmenovaní Barackem Obamou prosazovali mírnější postup.2  

Ve svém článku „The challenges of central bank divergence“3 uvádí Martin Wolf čtyři důvody proti 
zvýšení úrokových sazeb. Za prvé nevidí žádné známky významných tlaků na růst inflace a silný dolar 
považuje za dostatečnou pojistku, aby se inflace nevymkla kontrole. Za druhé tvrdí, že Fed uplatňující 
symetrickou politiku by měl udržovat míru inflace ve stejné míře pod i nad dvěma procenty. Za třetí 
uvádí, že měnová restrikce, zvláště pokud je vnímána jako opakované zvyšování úrokových sazeb, 
může mít větší negativní efekt na reálnou ekonomiku USA, než jaký je očekáván. To by mohlo 
v podmínkách vyvolané recese vést k rychlému přehodnocení měnové politiky.4 Poslední a podle 
Wolfa nejdůležitější argument spočívá v tom, že navzdory nízké míře nezaměstnanosti je nízká i míra 
participace na trhu práce. Pokud by se úrokové míry nezvyšovaly, mohlo by to podle něj vést 
k zapojení větší části obyvatelstva do práce, k akceleraci investic a růstu produktivity. Také Keith Fray 
ve svém článku „Developed economies start year at widely differing stages of recovery stages“5 tvrdí, 
že důvody pro zvýšení sazeb nejsou nepochybné. Upozorňuje přitom na relativně pomalu rostoucí 
mzdy v USA.  

 

                                                      
1 Viz FLEMING, Sam. US jobs report: what to watch for. In: FT.com [online]. January 7, 2016, 8:53 pm [cit. 
2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/385a7b8c-b578-11e5-8358-
9a82b43f6b2f.html#axzz3weDmATG3.  
2 FINANCIAL TIMES. A soft world economy meets a divided Fed. In: FT.com [online]. October 24, 2015, 
12:17 am [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9f3e2b00-796e-11e5-933d-
efcdc3c11c89.html#axzz3xaeJDwSb. 
3 WOLF, Martin. The challenges of central bank divergence. In: FT.com [online]. December 8, 2015, 2:31 pm 
[cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/dec41b70-9a7c-11e5-a5c1-
ca5db4add713.html#axzz3xaeJDwSb. 
4 Wolf doporučuje Fedu, aby se poučil z nepříliš úspěšného zvyšování úrokových sazeb japonskou centrální 
bankou v letech 2000, 2006, 2007. 
5 FRAY, Keith. Developed economies start year at widely differing stages of recovery stages. In: FT.com 
[online]. December 27, 2015, 6:16 pm [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2d8920e8-
a8d3-11e5-9700-2b669a5aeb83.html#axzz3xaeJDwSb. 



Informace Odborné knihovny MF                                                                                             Podrobně k tématům                                       
__________________________________________________________________________________________ 

9 

Wolf nejen ve výše zmíněném článku odmítá argumentaci zastánců zvyšování sazeb, že uvolněná 
měnová politika sama o sobě vede k destabilizaci finančního systému. Konkrétně v článku „Time to 
change the investment recipe“6 Edouard Carmignac uvádí, že se Fed dostal do prekérní situace. Sedm 
let levného financování podle něj vedlo ke zvýšení finančního rizika zvláště prostřednictvím 
opětovného zvyšování pákového efektu firmami ve Spojených státech. To podle Carmignaca vyvolalo 
neadekvátní alokaci zdrojů, nafouklo bubliny na akciových trzích a Fed tak musí začít se zpřísňováním 
měnové politiky v době, kdy reálně hrozí zpomalení hospodářského růstu. Obavy z nafukujících se 
bublin ve své výroční zprávě uvádí také Banka pro mezinárodní platby.7 

Ačkoliv převládá očekávání, že americká míra inflace bude i nadále velmi mírná, publikuje kolektiv 
autorů v článku „The surprise factor for investors in 2016“8 postoj několika investorů, kteří upozorňují na 
prozatím nepravděpodobné riziko vyššího růstu mezd a cen, jenž může, ale nemusí být ve Spojených 
státech doprovázen vyšším hospodářským růstem. Výsledná volatilita na měnových i akciových trzích 
by pak mohla způsobit významné problémy ve světové ekonomice, zvláště rozvíjejícím se trhům.  

Co se týče dopadů zvyšování úrokových sazeb v USA na ekonomiku eurozóny, uvádí Claire Jonesová 
v článku „Economists warn of threat to eurozone from  higher US rates“,9 že výsledný efekt bude 
složený z několika protichůdných faktorů. Na jednu stranu většina ekonomů očekává v důsledku 
zvýšení úrokových sazeb oslabení eura vůči dolaru, což by do eurozóny mohlo přinést vyšší inflaci 
prostřednictvím cen importovaného zboží a podpořit vyšší hospodářský růst skrze lepší vnější 
konkurenceschopnost. Takový vývoj by byl i v souladu s cíli Evropské centrální banky (ECB), která 
svou politikou kvantitativního uvolňování a záporných depozitních sazeb usiluje právě o zvýšení 
inflace a hospodářského růstu. Na vzájemnou závislost mezi měnovou politikou Fedu a ECB v této 
souvislosti poukazuje v článku „The interplay of a Fed tightening and an ECB easing”10 bývalý člen 
Výkonné rady ECB Lorenzo Bini Smaghi.  

Na druhou stranu někteří ekonomové tvrdí,11 že vyšší úrokové sazby již byly trhy zohledněny, a tudíž 
nelze očekávat výraznější depreciaci eura vůči dolaru a následný tlak na vyšší inflaci a hospodářský 
růst v eurozóně. Rozhodnutí Fedu mohou také ohrozit stabilitu finančního systému eurozóny. Může přímo 
dojít ke zvýšení nákladů dlouhodobých půjček jak státního, tak soukromého sektoru prostřednictvím 
přehodnocení portfolií globálními investory. Nepřímo může být eurozóna zasažena dopady zvýšení 
úrokových sazeb a posílení dolaru na rozvíjející se trhy.12 Sílící dolar totiž zvyšuje především velikost 
soukromého zadlužení těchto ekonomik a činí je zranitelné vůči odlivu kapitálu. Řada z nich navíc čelí 
problémům spjatým s klesajícími cenami komodit. Výsledná volatilita globálních finančních trhů se 
pak může přelít i do stále ještě zranitelné eurozóny. Jonesová také zmiňuje názor ekonoma Nicka 
Bosanqueta, jenž nepředpokládá žádné efekty divergující měnové politiky Fedu a ECB v oblasti 
hospodářského růstu. Lze podle něj pouze očekávat přesun kapitálu z eurozóny do Spojených států. 

Ačkoliv na zhodnocení politiky Fedu je stále ještě příliš brzy, nabízí Keith Fray13 čtenářům první 
kritéria, podle nichž lze předběžně posuzovat rozhodnutí Fedu o zvýšení úrokových sazeb. První 
                                                      
6 CARMIGNAC, Edouard. Time to change the investment recipe. In: FT.com [online]. December 2, 2015, 6:29 
am [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/93c2014a-8f8d-11e5-a549-
b89a1dfede9b.html#axzz3xaeJDwSb. 
7 Viz WOLF, Martin. Reason for low rates is real, monetary and financial. In: FT.com [online]. October 8, 2015, 
9:13 pm [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/516a3548-615b-11e5-a28b-
50226830d644.html#axzz3xaeJDwSb. 
8 Viz MCCRUM, Dan; BLITZ, Roger; HUME, Neil; WHEATLEY, Jonathan; WIGGLESWORTH, Robin. The 
surprise factor for investors in 2016. In: FT.com [online]. January 1, 2016, 12:57 pm [cit. 2016-1-18]. Dostupné 
z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/aeaca70e-a98b-11e5-9700-2b669a5aeb83.html#axzz3xaeJDwSb. 
9 Viz JONES, Claire. Economists warn of threat to eurozone from  higher US rates. In: FT.com [online]. 
December 27, 2015, 2:39 pm [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/90c0fb30-a988-11e5-
955c-1e1d6de94879.html#axzz3xaeJDwSb. 
10 Viz SMAGHI, Lorenzo Bini. The interplay of a Fed tightening and an ECB easing. In: FT.com [online]. 
November 10, 2015, 5:13 pm [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://blogs.ft.com/the-exchange/2015/11/10/the-
interplay-of-a-fed-tightening-and-an-ecb-easing/. 
11 Viz poznámku 9. 
12 Tato vazba je zdůrazňována v celé řadě článků a komentářů. Viz např. poznámku 3 a 8. 
13 Viz poznámku 5. 
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lednový pracovní týden byla uveřejněna čísla z amerického trhu práce, která vyznívají výrazně lépe, 
než analytici očekávali.14 Ve stejném týdnu však statistici přišli s údaji ohledně amerického průmyslu, 
které k optimismu nevedou, ačkoliv průmysl tvoří jen 13% HDP USA a nemusí tak nutně výrazně 
poznamenat ekonomiku taženou především spotřebními výdaji.15 Co se týče nejčerstvějších dat 
ohledně míry inflace v eurozóně, nenasvědčují prozatím tomu, že by rozhodnutí Fedu a ECB měla 
nějaký výrazný vliv.16 

Na základě výše uvedených příspěvků lze dospět k závěru, že pohled jednotlivých autorů na zvýšení 
úrokových sazeb americkou centrální bankou se fundamentálně liší. Shoda nepanuje již v otázce, zda 
dosavadní výrazně uvolněná měnová politika Fedu nebyla škodlivá, zvláště s ohledem na stabilitu 
finančního systému. Ekonomové a ekonomičtí komentátoři se také neshodnou, zda současný vývoj 
americké ekonomiky je dostatečně přesvědčivý, aby opravňoval zvýšení sazeb. Nejasný je rovněž 
mezinárodní dopad na hospodářskou kondici eurozóny a dalších světových ekonomických center. 
Stále však převládají argumenty pro mírné a postupné zvyšování úrokových sazeb, které bude citlivě 
reagovat na potenciální šoky přicházející ze světové ekonomiky. Převažuje rovněž názor, že by 
eurozóna z takového rozhodnutí Fedu mohla profitovat zvláště prostřednictvím oslabení kurzu eura 
vůči dolaru.    

 
 

                                                      
14 Viz BLACKDEN, Richard. US stock futures rise on blockbuster jobs report. In: FT.com [online]. January 8, 
2016, 1:34 pm [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/89850120-b60a-11e5-b147-
e5e5bba42e51.html#axzz3weDmATG3.  
15 Viz DONNAN, Shawn. US manufacturers see weakest demand in 6 years. In: FT.com [online]. January 4, 
2016, 5:49 pm [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0d5890f6-b305-11e5-8358-
9a82b43f6b2f.html#axzz3weDmATG3. 
16 Viz JONES, Claire. Eurozone inflation setback puts pressure on ECB. In: FT.com [online]. January 5, 2016, 
11:22 am [cit. 2016-1-18]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b312375e-b396-11e5-8358-
9a82b43f6b2f.html#axzz3weDmATG3. 
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Daně 

Danuše Nerudová 
Akční plán Evropské unie - oprášení projektu CCCTB 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2015, č. 4, s. 31-36 
Evropská komise zveřejnila v červenci 2015 Akční plán, jehož úkolem je zavést v EU nový přístup ke 
korporativnímu zdaňování tak, aby bylo dosaženo spravedlivějšího a efektivnějšího zdanění, a jenž by 
umožnil efektivně řešit problematiku vyhýbání se placení daní. Jeho součástí je zavedení konceptu 
společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) a možnosti 
přeshraničního zápočtu ztrát mezi mateřskou a dceřinou společností. Autorka shrnuje východiska 
Akčního plánu a ukazuje, že CCCTB se stává komplexním řešením problematiky převodu zisků a 
efektivního zdanění v místě, kde je zisk generován. Dále upozorňuje na další opatření pro zlepšení 
daňového prostředí pro podniky a v oblasti daňové transparence. Na závěr přináší modelový příklad 
dopadu zavedení přechodného přeshraničního zápočtu ztrát na velikost celkového korporátního 
základu daně zdaňovaného v ČR. - Pozn. 
 
Zuzana Kollárová 
Ako neplatiť zbytočně vysoké dane a odvody 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 49, s. 36-37 
Přehled změn v zákonech týkajících se daní a odvodů na Slovensku od ledna 2016. Rozšířil se okruh 
výdajů, které si lze započítat do nákladů až po jejich zaplacení. Některé se už nedají uplatnit vůbec. 
 
Hana Erbsová 
Automatická výměna informací o finančních účtech s USA a nová opatření Evropské unie v boji 
proti daňovým únikům 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 12, s. 42-45 
Příspěvek se zaměřuje na spolupráci ČR a USA v oblasti automatizované výměny informací o finančních 
účtech a na další opatření EU cílená k boji proti daňovým únikům a proti tzv. praní špinavých peněz. 
Podrobněji k dohodě FATCA (Dohoda mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů       
v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy USA o informacích a jejich oznamování),     
k zákonu č. 330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech s USA pro účely správy daní a       
k povinnostem z nich vyplývajícím. Dále k nové směrnici 2015/849/EU o předcházení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. - Pozn. -- Viz také příspěvek 
Automatická výměna informací o finančních účtech v evropském a světovém měřítku v čas. Daně a 
právo v praxi č. 9/2015, s. 17-20. 
 
Michael Hendricks 
Automatischer Austausch von Finanzkontendaten - Beginn einer neuen Epoche 
Automatická výměna dat o finančních účtech - začátek nové epochy 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 47, S. M5 
Německý Spolkový sněm schválil 12. listopadu 2015 vládní návrh zákona o automatické mezistátní 
výměně dat o finančních kontech. Nová norma má cílit proti daňovým únikům. Zákon se zakládá na 
směrnici Rady EU č. 2011/16/EU o administrativní spolupráci v oblasti zdanění ve znění novely         
z 16. prosince 2014 a tzv. Vícestranné dohody s 50 státy světa z 29. října 2014. Bude zavedena 
povinnost finančních institucí jednou ročně sdělovat Spolkovému ústřednímu úřadu pro daně 
informace o kontech svých klientů. Relevantní data pak budou sdílet německé finanční úřady se svými 
protějšky z kooperujících států. Podle autora schválená předloha zlepší vymahatelnost daňových 
zákonů. Riziko však spočívá ve spolupráci se státy s nižší úrovní ochrany osobních údajů. 
Nedostatečně chráněná data by se totiž mohla stát předmětem zájmu organizovaného zločinu. Proto by 
kooperace s málo důvěryhodnými zeměmi neměla být v této oblasti prohlubována. 
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Veronika Dvořáková 
BEPS: CFC pravidla proti agresivním daňovým praktikám v rámci akčního plánu č. 3 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 12, s. 2-8 
Problematika BEPS a doporučení k zamezení přesouvání zisků a narušování daňových základen. 
Autorka analyzuje změny, se kterými se mohou podniky v souvislosti s mezinárodním daňovým 
plánováním s ohledem na BEPS setkat. Zaměřuje se konkrétně na oblast CFC pravidel (controlled foreign 
company rules, pravidla o ovládaných zahraničních společnostech), která jsou vytyčena v akčním 
plánu č. 3: pozitiva a negativa CFC pravidel; CFC pravidla na evropské úrovni; podoba pravidel         
v rámci projektu BEPS a jejich definování; požadavky pro jejich aplikaci; vymezení úrovně kontroly; 
vymezení CFC příjmů a pravidla pro jejich výpočet; prevence vyloučení dvojího zdanění a důsledky 
aplikace pravidel. - Pozn. 
 
Xénia Makarová 
Daniari budú za dlhé kontroly platiť podnikateľom úroky 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 48, s. 32-33 
Soudní dvůr Evropské unie vyhlásil, že odpírání úroků z prodlení firmám v době daňových kontrol 
není v souladu s evropskými pravidly. Téměř každá čtvrtá daňová kontrola na Slovensku trvá déle než 
jeden rok. Pokud během ní podnikatel čeká na svoje peníze od státu, protože kontrola prověřuje jeho 
nárok na nadměrný odpočet DPH - takzvanou vratku, nedostává dosud od daňařů žádné úroky z prodlení. 
Usnesení Soudního dvora EU otevřelo cestu k úrokům nejen pro aktuálně probíhající kontroly, ale      
o doplacení by se mohli ucházet i podnikatelé, kterým už kontrola skončila. 
 
Andreas Kowallik 
Das interne Kontrollsystem für Steuern : Status Quo sowie neue Entwicklungen 
Interní kontrolní systém pro daně : jak status quo, tak nový vývoj 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 48, S. 2774-2779 
Německé podniky zvyšují v posledních letech i na základě rozsudků soudů interní kontrolu 
dodržování vnitrostátních či relevantních zahraničních právních předpisů (Compliance Management 
Systems). A třebaže pro daňové předpisy zatím žádný detailní standard neexistuje, diskusní návrhy 
Spolkového ministerstva financí naznačují posun i v této oblasti. Článek na základě stávajících diskusí 
a legislativních změn (zejména s ohledem na definitivní zrušení částečného sebeudání) poskytuje 
návrh struktury a zásad vnitropodnikového daňového kontrolního systému. - Pozn. 
 
Stanislav Kouba 
Evidence tržeb v České republice. (část 1.) 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 26-27 
Příspěvek představuje a popisuje základní fungování evidence tržeb dle projednávaného návrhu 
zákona o evidenci tržeb, její věcný a personální rozsah a další náležitosti s ní spojené. V této části se 
zaměřuje na standardní způsob fungování elektronické evidence tržeb, její zjednodušený režim dle       
§ 23 a režim poruchy připojení v § 21 a 22 zákona. - Pozn. -- Pokračování v č. 1/2016. 
 
Drahomíra Murínová 
GATCA: globální automatická výměna daňových informací 
Pojistný obzor, Sv. 92, (2015) č. 3, s. 32-33 
Česká republika se v říjnu 2014 připojila k mnohostranné dohodě o automatické výměně informací     
o finančních účtech, která představuje významný nástroj v boji proti daňovým únikům a umožňuje 
spolupráci s příslušnými orgány jiných smluvních států na základě automatické výměny informací. 
Autorka v příspěvku informuje o právním základu automatické výměny informací GATCA (MCCA, 
CRS), o české národní úpravě a základních předpokladech pro připojení se k automatické výměně 
informací na bázi globálního standardu. Podrobněji rozebírá otázku oznamujících finančních institucí, 
oznamovaných finančních účtů a jejich majitelů, oznamovaných údajů a ochrany osobních údajů. -- 
Viz také příspěvek Automatická výměna informací o finančních účtech v evropském a světovém 
měřítku v čas. Daně a právo v praxi č. 9/2015, s. 17-20. 
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Carlos A. Vegh, Guillermo Vuletin 
How is tax policy conducted over the business cycle? 
Jak je daňová politika prováděna v průběhu hospodářského cyklu? 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7, (2015) No. 3, p. 327-370 
Článek se věnuje otázce, zda daňová politika rozvinutých a rozvojových zemí je procyklická či 
proticyklická v průběhu hospodářského cyklu a zda se tyto skupiny zemí od sebe nějak liší. Autoři na 
základě nového metodologického přístupu a dat z 62 zemí z let 1960-2013 docházejí k závěru, že 
daňová politika je v rozvinutých zemích proticyklická a v rozvojových zemích většinou procyklická. 
Čím je kvalita institucí (např. míra korupce, kvalita byrokracie) vyšší, tím je daňová politika více 
proticyklická a přispívá k tlumení hospodářského cyklu. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1.1.2016 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 2-5 
Příspěvek se zaměřuje na změny zákona o dani z přidané hodnoty, které byly provedeny zákonem      
č. 360/2014 Sb. zavádějícím povinnost předkládat kontrolní hlášení, a to s odloženou účinností od 1.1.2016 
a některými dalšími změnami. Autor osvětluje zejména povinnost podat kontrolní hlášení k DPH, 
náležitosti a způsob tohoto podání, lhůty a opravné a následné kontrolní hlášení i sankce. Vysvětluje 
pravidla pro podání kontrolních hlášení včetně předepsaných údajů. V závěru příspěvku jsou stručně 
charakterizovány další změny zákona o DPH, a to jak již schválené, tak projednávané. -- Viz také 
informace v příspěvku Struktura pro podání kontrolního hlášení v čas. DHK č. 1/2016, s. 9. 
 
Günter Dreßler 
Neuerungen bei Außenprüfungen und Steuerberatungen 
Novinky v daňových kontrolách a daňovém poradenství 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 23, S. 1070-1082 
Přehled implementace německých zákonů, metodických pokynů Spolkového ministerstva financí a 
judikátů finančních soudů pro daňovou kontrolu právnických osob ze strany finančních úřadů a 
daňového poradenství k polovině listopadu 2015. Článek představuje mimo jiné podmínky pro 
rozšíření daňové kontroly i na aktuální zdaňovací období, pravidla pro uplatnění srážky DPH na 
vstupu a nejnovější vývoj ohledně započitatelnosti v zahraničí odvedené daně z příjmů právnických 
osob do tuzemské daně z dividend. Další část příspěvku je věnována dosud prosazeným opatřením a 
záměrům ministerstva financí ve věci elektronického výkaznictví a sdílení dat s finančními úřady 
USA, jak stanovuje smlouva FATCA. V závěru autor shrnuje judikáty finančních soudů z let 2014 a 
2015, které jsou relevantní pro praxi německých daňových poradců a jejich povinnosti vůči klientům a 
orgánům státní správy. - Pozn. 
 
Daniela Endres 
Nichtsteuerpflichtige in der Mehrwertsteuergruppe nach Art. 11 MwStSystRL 
Neplátci daně v dobrovolné skupině plátců daně z přidané hodnoty podle článku 11 systémové 
směrnice EU k DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 22, S. 853-860 
Komentář k rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-85/11 z 9. dubna 2013 ve sporu Irska a 
Evropské komise. Soud dospěl k závěru, že v souladu s článkem 11 systémové směrnice EU k DPH 
mají být také neplátci DPH zahrnuti do dobrovolné skupiny plátců DPH. Sami se ale nesmí stát 
zastupujícím členem skupiny před orgány daňové správy. Rozsudek tak implikuje osvobození od daně 
pro transakce uvnitř této skupiny plátců DPH. Srážka daně na vstupu je ale pro skupinu možná jen 
tehdy, pokud se týká zboží a služeb sloužících podnikatelské činnosti plátců daně. Článek ale 
upozorňuje na další judikáty Soudního dvora EU (kauzy Cibo Participation nebo Larentia + Minerva a 
Marenave), kdy je srážka daně na vstupu také přípustná, třebaže se nejedná o podnikatelskou činnost 
ve smyslu článku 9 systémové směrnice EU k DPH. Tato možnost se týká smíšených finančních 
holdingů při nákupu podílů ve vlastních dceřiných společnostech úzce souvisejících s jejich 
zdanitelnou správní činností. Podle autorky je s ohledem na tyto judikáty nutná revize výkladu 
skupiny plátců DPH v německém právu. - Pozn. -- Podrobněji ke kauze Larentia + Minerva a 
Marenave a možnosti srážky daně na vstupu u finačních holdingů viz článek na s. 861-863. 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

14 

Renzi's muddled stance on Italian tax evasion 
Zpackaný přístup Renziho k daňovým únikům v Itálii 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39034 (11.12.2015), p. 8 
Velikost italské stínové ekonomiky je jednou z největších překážek v modernizaci země. Neoficiální 
sektor stále ještě představuje kolem jedné pětiny HDP. Proto by mělo být snahou každé italské vlády 
redukovat rozsah hospodářských aktivit, které unikají zdanění a evidenci. Italský premiér Matteo 
Renzi však nyní zavádí opatření, které jde opačným směrem: zvyšuje částku, kterou lze zaplatit hotově 
za jakoukoliv transakci, z jednoho na tři tisíce eur. Chce tím dát zejména turistům více možností jak 
platit za nákupy, ale podle kritiků tak jen podpoří stínovou ekonomiku. -- K problematice viz i článek 
Show me the money: Italian tax evasion v čas. The Economist č. 8967 ze dne 5. 12. 2015, s. 26-27. 
 
Carten Herz 
Staat geht leer aus : die Deutsche Bank und große Investmenthäuser zahlten 2014 in Großbritannien 
kaum Steuern 
Stát vychází naprázdno : Deutsche Bank a velké investiční banky neplatily v roce 2014 ve Velké 
Británii skoro žádné daně 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 249 (28.12.2015), S. 32 
Sedm největších investičních bank obchodujících v londýnské City odvedlo v roce 2014 na dani z příjmů 
pouze 21 milionů liber. Přitom celkový obrat těchto korporací činil 31 miliard a zisk 5,3 miliard 
dolarů. Tato disproporce vznikla díky maximálnímu využívání daňové optimalizace, kterou umožňuje 
britská daňová legislativa. Zjištění vyvolalo bouřlivé diskuse mezi britskými politiky. Článek 
upozorňuje, že v rámci EU nenabízí daňové výhody zejména pro nadnárodní firmy jen Velká Británie. 
Vedle Lucemburska a Nizozemí, proti jejichž daňové politice ale již nepřímo zakročila Evropská komise 
na podzim 2015 v kauze Starbucks a Fiat Finance, nabízí možnosti značných úlev na dani také Irsko. 
Země sice zrušila koncem roku 2014 možnost danit zisky v Irsku registrované pobočky v daňových 
rájích (tzv. Double Irish with Dutch Sandwich), ale místo toho nabízí nízké zdanění zisků z duševního 
vlastnictví ve výši 6,25 procent (tzv. Knowledge Development Box). 
 
Donata Riedel 
Steuererklärung vom Algorithmus : Finanzamt 2.0: Der Computer soll den Beamten in den 
meisten Steuer-Fällen komplett ersetzen 
Daňové přiznání z algoritmu : finanční úřad 2.0: počítač má ve většině daňových případů zcela 
nahradit úředníka 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 238 (9.12.2015), S. 10 
K záměru německého spolkového ministra financí Wolfganga Schäubleho zavést do roku 2022 výlučně 
elektronická daňová přiznání pro fyzické osoby. Podle článku ovšem tento plán vznikl z nouze, neboť 
do roku 2020 německé finanční úřady čeká zvýšená vlna odchodů do důchodu. Podle odhadů svazu 
úředníků navíc již nyní chybí daňové správě na 15 tisíc pracovníků. Jednoduchá daňová přiznání by 
měl v budoucnu vyhodnocovat speciální software, zatímco úředníci by se měli zaměřovat jen na 
komplikovanější podání. Konkrétní realizace nového systému by měla vzniknout z dohody mezi 
spolkovým ministerstvem financí a ministry financí všech spolkových zemí. -- K návrhu modernizace 
daňového řízení německého spolkového ministerstva financí z 27. 8. 2015 viz články a komentáře ve 
Finanz-Rundschau: Ertragsteuerrecht, sv. 2015, č. 22, s. 1010-1029. 
 
Frederic Compin 
Tax fraud : a socially acceptable financial crime in France? 
Daňový podvod : společensky akceptovatelný finanční zločin ve Francii? 
Journal of financial crime, Vol. 22 (2015), No. 4, p. 432-446 
V článku jsou poskytnuty výsledky průzkumu, který se týkal boje proti daňovým únikům ve Francii. 
Průzkum proběhl v roce 2011 metodou telefonických rozhovorů. Zúčastnilo se jej 20 respondentů 
(daňových úředníků). Cílem šetření bylo zjistit, proč značná část francouzské veřejnosti považuje 
daňové úniky v různé podobě za společensky akceptovatelné. Respondenti poukazovali například na 
nejasnou hranici mezi daňovým únikem a vyhýbáním se dani, nedostatečné metody pro přesné 
určování míry daňových úniků či nedostatečné prostředky pro boj s daňovými úniky (mj. nadměrná 
byrokracie a pomalý justiční systém). - Pozn. 
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Jeffrey L. Hoopes, Daniel H. Reck, Joel B. Slemrod 
Taxpayer search for information : implications for rational attention 
Vyhledávání informací daňovými poplatníky : dopady na racionální pozornost 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7, (2015) No. 3, p. 177-208 
Autoři zkoumají otázku, kdy a jak poplatníci daně z kapitálových příjmů v USA získávají informace    
o této dani. Na základě dat o počtu telefonních i internetových dotazů docházejí k závěru, že daňoví 
poplatníci informace vyhledávají systematickým způsobem v souladu s ideou racionální pozornosti 
(rational attention). Autoři nevyvracejí tezi, že lidé trpí systematickým nepochopením složitého 
daňového systému, avšak tvrdí, že zájem o příslušné informace roste mj. v okamžicích (potenciální) 
změny daňové politiky či blížících se daňově relevantních termínů. - Pozn. -- V daném čísle časopisu 
viz také alternativní pohled nastíněný v článku "Complex tax incentives" na s. 1-28. 
 
Hans-Martin Grambeck 
Umsatzsteuerliche Behandlung des echten Factoring : eine halbe Rolle rückwärts zur 
Umsetzung des EuGH-Urteils in der Rechtssache GFKL Financial Services AG 
Ošetření pravého faktoringu z hlediska daně z obratu : půl kolečka zpět k implementaci 
rozsudku Soudního dvora Evropské unie v kauze GFKL Financial Services AG 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 51-52, S. 2969-2972 
Příspěvek shrnuje soudní spory a reakce německého ministerstva financí na rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie ohledně zdanění faktoringových služeb. Německá legislativa do roku 2004 považovala 
tzv. pravý faktoring (tj. převzetí pohledávek od věřitele včetně rizika jejího odpisu) za nepodnikatelskou 
činnost. Platba směrem k předchozímu držiteli pohledávek tak nepodléhala u faktora obratové dani, 
ale ani odpisu ze zálohy na dani. To změnily rozsudky Spolkového finančního soudu a Soudního 
dvora EU ve věci MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH. Německé ministerstvo financí pak jako 
základ výpočtu daně u pravého faktoringu stanovilo rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní cenou 
pohledávek. Nejasnosti ale nadále zůstaly v případě nakládání s nedobytnými pohledávkami. 
Rozsudek Soudního dvora EU z 27.10.2011 v kauze společnosti GFKL Financial Services AG platby 
faktora za nedobytné pohledávky opět vyjmul z daňové povinnosti a znemožnil odpis daně odvedené 
na vstupu. Spolkové ministerstvo financí vydalo 2.12.2015 přepracovanou prováděcí vyhlášku, která 
tento judikát reflektuje. Stanoveno je přechodné období do 30.6.2016, kdy mohou smluvní strany ještě 
podle předchozí praxe převádět pohledávky, případně uzavřít smlouvu o jejich převodu do 1.1.2019. - Pozn. 
 
Sebastian Matenaer 
Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Leistungen eines Rechenzentrums 
Posouzení služeb serverovny z hlediska daně z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 24, S. 933-936 
Článek analyzuje možnosti osvobození z platby daně z přidané hodnoty při pronájmu serveroven       
(v německém daňové legislativě je DPH řazena pod tzv. daň z obratu). Pronájem či pacht pozemků 
nebo budov sice nepodléhá platbě DPH. Pronájem serveroven se však v praxi neomezuje jen na poskytnutí 
prostoru, ale je na něj navázáno mnoho dalších služeb. Jejich daňová kvalifikace proto může vyvolávat 
spory mezi nájemcem, pronajímatelem a finančními úřady. Autor je toho názoru, že v případě 
serveroven není hlavním výkonem z pohledu uživatele pronájem prostor jako takových, ale užívání 
jejich technického zázemí a energií. Daňové osvobození zde tedy nepřichází v úvahu. Na tento druh 
pronájmu a užívání také není možné aplikovat smíšenou smlouvu, podle níž představují smluvené 
výkony na sobě nezávislé služby. Myslitelná je naopak pouze tzv. smlouva zvláštního druhu, která 
užití pozemku a prostor nepovažuje za primární účel smluvního jednání a současně obsažené výkony 
nejsou od sebe věcně oddělitelné. - Pozn. 
 
Michael Lang 
Vymezení daňového práva v unijním právu 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2015, č. 4, s. 9-20 
Autor přináší analýzu rámce pro daňové právo členských zemí stanoveného unijním právem. Nejprve 
se věnuje některým předpisům výslovně odvozeným Soudním dvorem EU ze základních smluv (základní 
svobody, Charta základních práv a všeobecné právní principy, právo na státní podporu), dále pak 
rozebírá zásady odvozené z rozhodnutí a normotvorby SDEU (ochrana dobré víry, přiměřenost aj.). 
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Následně prezentuje některé opakovaně zmiňované zásady, které však SDEU dosud nerozvinul do 
všeobecně platných principů (princip efektivity "ability-to-pay", spravedlnost "fairness", zákaz 
zneužití). - Pozn. 
 
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. 12  
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro rok 2016 - č. 250/2015 Sb. (s. 9-17); Solidární zvýšení 
daně a maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění - rok 2015 (s. 18-24); Zdaňování příjmů 
veřejně prospěšného poplatníka (s. 25-29); Identifikovaná osoba v českém právním řádu (s. 30-33); 
Ověřování daní při auditu účetní závěrky a odpovědnost auditora (s. 36-41); Automatická výměna 
informací o finančních účtech s USA a nová opatření EU v boji proti daňovým únikům - FATCA a 
směrnice 2015/849/EU (s. 42-45); K návrhu zákona o Centrální evidenci účtů (s. 48-49); Pokyny 
finančních orgánů a jejich zákonnost v judikatuře správních soudů (s. 52-56). 
  
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 24  
Daň z nemovitých věcí u společenství vlastníků jednotek (s. 14-20); Daňové dopady porušení 
podmínek soukromého životního pojištění (s. 20-26); Oddlužení plněním splátkového kalendáře          
v české a německé právní úpravě (s. 27-30); Obrana proti exekučnímu příkazu: námitka versus návrh 
na zastavení exekuce (s. 31-33).  
 
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, č. 25-26  
Kontrolní hlášení od 1.1.2016 - postupy při vyplňování formuláře (s. 1-6).  
 
Daňový expert : odborný daňový časopis  
Sv. 2015, č. 6  
Právní důsledky porušení povinností při správě daní od 1.1.2015 - Díl II.: Porušení povinností peněžité 
povahy (s. 11-22); Stanovisko Finanční správy ČR k praktickým otázkám správy a výběru DPH (s. 23-25).  
 
Finanční, daňový a účetní bulletin  
Sv. 23, (2015) č. 4  
Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1.1.2016 (s. 2-5); Evidence tržeb v České republice 
(část 1.) (s. 26-27); Daňové přiznání k dani silniční 2015 (s. 28-32); Rozšíření pravomoci obcí 
poskytnout osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách (s. 41); 
Zdanění hazardu od 1.1.2016 (s. 47-48); Okamžik uskutečnění účetního případu (s. 71-76).  
 
Veřejná správa  
Sv. 26, (2015) č. 24  
Samosprávy usilují o vyšší podíl z daní (s. 2); Placení daní na zrušené účty (s. 3); Malé obce by 
neměly být nechtěnou popelkou : Den malých obcí (s. 11). 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

Tomáš Sedláček ; [rozhovor vedl] Ingo Narat 
"Es gehen uns die Drogen aus" : der Rockstar unter den Ökonomen über die Mittel der EZB, 
verwirrte Kapitalisten und Pleite-Griechen 
"Docházejí nám drogy" : rocková hvězda mezi ekonomy o nástrojích Evropské centrální banky, 
zmatených kapitalistech a bankrotářských Řecích 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 242 (15.12.2015), S. 28-29 
Podle makroekonomického stratéga ČSOB Tomáše Sedláčka sugerují Evropská centrální banka a 
mnohé další centrální banky svou strategií nízkých až negativních úroků budoucnost bez rizika. Svého 
původního cíle, obnovení hospodářského růstu, však nedosáhly. Naopak nízké úroky povzbuzují 
všechny účastníky trhu k vyššímu zadlužování a to v sobě skýtá nebezpečí budoucích potíží národních 
ekonomik. Aby tedy Řecko v příštích desetiletích nebylo vnímáno jako pionýr ve vlně bankrotujících 
států, musí mít snižování dluhů vyšší prioritu před dosahováním růstu. Kapitalismus jako takový by 
také neměl být spojován v prvé řadě s růstem ekonomických ukazatelů, ale se svobodou, demokracií, 
vlastnictvím a odpovědností. 
 
Paula Puškárová 
Analýza vplyvu ľudského kapitálu na celkovú produktivitu faktorov v regiónoch EÚ s využitím 
priestorového Durbinovho modelu 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 5, s. 658-676 
Článek se věnuje zkoumání přímých a nepřímých efektů lidského a znalostního kapitálu na souhrnnou 
produktivitu výrobních faktorů v rámci vzorku 251 regionů EU (NUTS-2) v letech 2000-2010. 
Autorka dochází k závěru, že patentovatelné znalosti jsou pro trajektorii souhrnné produktivity 
výrobních faktorů významné, avšak výrazně vyšší vliv vykazuje lidský kapitál měřený podílem 
středoškolsky vzdělané populace. Nepřímé (mezinárodní) efekty z lidského kapitálu jsou silnější než 
nepřímé efekty z patentovatelných znalostí. - Pozn. 
 
Nicolas Coeurdacier, Stéphane Guibaud, Keyu Jin 
Credit constraints and growth in a global economy 
Úvěrová omezení a růst v globální ekonomice 
The American Economic Review, Vol. 105, (2015) No. 9, p. 2838-2881 
Autoři se v tomto článku snaží dokázat tezi, že interakce mezi růstovými diferenciály a úvěrovými 
omezeními domácností vysvětluje tři přední globální trendy. Těmi jsou divergence míry soukromých 
úspor mezi rozvinutými a rozvíjejícími se ekonomikami, velký čistý odliv kapitálu z rozvíjejících se 
ekonomik a setrvalý pokles světové úrokové míry. Empiricky testována jsou data z USA a Číny. - Pozn. 
 
Mark Aguiar, Mark Bils 
Has consumption inequality mirrored income inequality? 
Odráží se příjmová nerovnost v nerovnosti ve spotřebě? 
The American Economic Review, Vol. 105, (2015) No. 9, p. 2725-2756 
Autoři se věnují otázce, zda se nárůst příjmové nerovnosti ve Spojených státech v období let 1980-2010 
odrazil do podobně významného nárůstu nerovnosti ve spotřebě. Na základě nového metodologického 
přístupu k průzkumu spotřebních výdajů v USA, jenž podle nich lépe eliminuje systematickou chybu 
měření, docházejí oproti řadě vlivných studií k závěru, že nerovnost ve spotřebě vskutku vzrostla 
podobně významně jako příjmová nerovnost. - Pozn. 
 
Marco Leonardi 
The effect of product demand on inequality : evidence from the United States and the United Kingdom 
Efekt poptávky po výrobcích na nerovnost : důkazy ze Spojených států a Velké Británie 
American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 7, (2015) No. 3, p. 221-247 
Autoři tohoto článku na základě empirických dat ze Spojených států a Spojeného království docházejí 
k závěru, že vzdělanější spotřebitelé poptávají nejen více služeb poskytovaných nekvalifikovanými 
pracovníky (mj. úklidová služba), ale ještě výrazně více služeb poskytovaných vysoce kvalifikovanými 
pracovníky (mj. vzdělání, lékařská péče). V textu je také vysvětlen mechanismus ("vzdělanostní 
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elasticity poptávky" - "education elasticity of demand") ovlivňující poptávku po službách poskytovaných 
kvalifikovanými pracovníky. Autoři tak zkoumají jednu z méně probádaných příčin polarizace mezd 
ve Spojených státech a Spojeném království. - Pozn. 
 
The gifts of the moguls 
Dary magnátů 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8968, p. 66 
Článek se zaměřuje na otázku, zda filantropie může napravit skutečnost, že nerovnost v rozdělování 
bohatství je stále větší. Ekonomové jsou znepokojeni značně nerovným rozdělováním zdrojů, a nejde 
jen o otázku spravedlnosti. Tím, jak se bohatství koncentruje, ztrácejí demokratické společnosti víru 
ve spravedlnost liberálních, tržně orientovaných vlád, a to může vést ke krizím. Obávají se rovněž toho, 
že nerovnost v bohatství může být známkou neefektivnosti. Příspěvek čerpá z několika studií k této otázce. 
 
Norbert Häring 
Wo Ricardo irrte : in der Theorie verdienen alle am Welthandel Beteiligten. Doch die Realität 
ist komplizierter 
Kde se Ricardo mýlil : v teorii vydělávají na světovém obchodu všichni zúčastnění. Nicméně 
realita je komplikovanější 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 1 (4.1.2016), S. 11 
Teorie představitele klasické ekonomie Davida Ricarda o komparativní cenové výhodě je stále více 
kritizována. Nejnověji Ricardovy závěry o absolutních ziscích a vzájemném přizpůsobování cen 
obchodujících států zpochybňují britští ekonomové Kevin Albertson, John Simister a Tony Syme. 
Podle nich Ricardo vychází z premisy zcela volné soutěže a absence různě vysokých cenových 
přirážek, které si výrobci stanovují za své produkty. To však přinejmenším u některých komodit neplatí. 
Jako příklad uvádí Albertson, Simister a Syme uzavření britských provozů firmy Levi Strauss v roce 
2002. Tento textilní výrobce přesunem výroby do zemí s nižšími náklady práce ušetřil až 60 procent 
výrobních nákladů, na ceně výrobků se to ale nijak neprojevilo. Naopak společnost Tesco záhy 
prohrála soudní spor, když chtěla bez zprostředkování britské pobočky Levi Strauss do svých 
supermarketů dovážet její zboží přímo z Mexika, USA a Kanady za polovinu původní ceny. Ze 
zmíněné kauzy lze proto dovodit, že za těchto podmínek vydělávají na obchodní výměně jen země s 
absolutně nižšími náklady u všech obchodovaných výrobků. -- Ricardovu kritiku rozvíjí také další 
článek na téže straně. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Peter Praet ; [rozhovor vedli] Jan Mallien, Daniel Schäfer 
"Ich bin ein Hardliner" : der Chefvolkswirt der EZB über übertriebene Markterwartungen, 
mangelnde Transparenz und die Schwächen der Euro-Zone 
"Jsem zastáncem tvrdé linie" : hlavní makroekonom ECB o přehnaných očekáváních na trzích, 
nedostatečné transparentnosti a slabinách eurozóny 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 240 (11.12.2015), S. 30-31 
Podle Petera Praeta je Evropská centrální banka nadále rozhodnuta učinit pro dosažení dvouprocentní 
inflace v eurozóně všechna možná opatření v oblasti měnového uvolňování. Dosavadní vývoj inflace 
po oznámení zvýšeného nákupu státních dluhopisů v březnu 2015 ještě nedokazuje neúčinnost 
strategie ECB, protože i přes zatím nízkou míru inflace došlo ke zlepšení podmínek pro úvěrování. 
Ohledně odhalených nákupů cenných papírů ze strany národních centrálních bank eurozóny Praet 
vylučuje, že by zde docházelo k financování států. Tyto operace bankám slouží k zajištění penzí pro 
své zaměstnance, zvyšování vlastního kapitálu nebo ke správě investičních portfolií centrálních bank 
ze zemí mimo měnovou unii. 
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Anselme Imbert 
A quoi servent les fonds vautours? 
K čemu slouží supí fondy? 
Problemes économiques, No. 3119 (2015), p. 59-63 
Autor podává přehled o tzv. "supích fondech". Jde o fondy, které výhodně nakupují dluhopisy podniků 
nebo veřejných subjektů před krachem, později se ale snaží získat nominální hodnotu svých pohledávek. 
Tento postup je vysoce ziskový, fondy ale musí být schopné financovat vleklé soudní spory. V roce 
2014 proběhl tiskem případ Argentiny, která se kvůli supím fondům znovu dostala do bankrotu.         
V článku je vysvětlen ekonomický model těchto fondů, jejich způsob fungování a struktura. Na závěr 
se autor zabývá principem rovného postavení věřitelů (pari passu). - Pozn. 
 
By John Authers 
And then there were nine 
A bylo jich devět 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39051 (4.1.2016), p. 5 
Kdyby nebylo hrstky úspěšných společností (Facebook, Amazon, Netflix a Google a s menším 
odstupem pět dalších, dohromady přezdívaných Nifty Nine), rok 2015 by vstoupil do historie jako 
strašný pro americké akciové trhy. V souhrnu tak zůstaly ceny akcií na téměř neměnné úrovni, stejně 
jako u dluhopisů a peněz, čímž americký trh cenných papírů dosáhl svého druhého nejhoršího 
výsledku od r. 1995. Takové zúžení zájmu investorů vyvolává obavy z konce býčího trhu. 
 
Michael Maisch 
Angriff auf die Banken : die klassischen Institute müssen sich vor Google & Co. fürchten 
Útok na banky : klasické bankovní instituce se musí obávat Google a spol. 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 250 (29.12.2015), S. 26 
Klasické bankovní domy čelí tlaku ze všech stran. Jak od centrálních bank a vládních regulátorů, tak 
skrze novou konkurenci internetových start-upů. Podle autora článku ale největší nebezpečí pro banky 
budou v příštích letech představovat velké koncerny ze Silicon Valley. Právě společnosti jako Apple, 
Google, Amazon, Paypal a Intuit vyslaly své zástupce do nově založené lobbistické organizace v USA 
"Financial Innovation Now". Zdá se tedy, že je pouze otázkou času, kdy tyto firmy podnikající            
v internetových službách začnou pronikat i do oblasti finančnictví. Výchozí pozici by měly příznivou, 
neboť burzovní hodnota každé z těchto společností několikanásobně převyšuje hodnotu největších 
světových bank. V jejich prospěch také bude stále více hrát i fakt, že do produktivního věku nastupuje 
generace lidí, která na jejich službách vyrostla, zatímco etablované velké banky se stále vyrovnávají     
s pověstí viníků finanční krize z roku 2008. 
 
By Jim Brunsden and Patrick Jenkins 
Bondholders on the hook 
Držitelé dluhopisů v nesnázích 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39052 (5.1.2016), p. 6 
Poté, co od 1. ledna 2016 vstoupily v platnost nové regulatorní pravomoci, by politicky nepopulární 
záchrany evropských bank z peněz daňových poplatníků měly být věcí minulosti. Zavedení nového 
režimu, který přenáší ztráty z krachujících bank z poplatníků na podílníky bank, je posíleno vznikem 
dozorového grémia Single Resolution Board pod vedením Elke Königové. V článku se popisuje, jak 
bude nový mechanismus fungovat, a jsou vyjadřovány pochybnosti, zda bude EU dostatečně silná, aby 
dodržovala svá vlastní pravidla. 
 
Christoph Leitner, Manuel Mayer 
Common Credit Assessment System zur Bonitätsbeurteilung von nichtfinanziellen Unternehmen - 
das statistische Ratingmodell 
Common Credit Assessment System k posouzení solventnosti nefinančních podniků - statistický 
ratingový model 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2015, Nr. 4, S. 49-54 
Common Credit Assessment System (CoCAS) je společný projekt Německé spolkové banky a Rakouské 
národní banky pro rating solvence nefinančních podniků. Od zavedení CoCAS v roce 2011 tento 
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rating využívají také národní banky Španělska, Portugalska a Belgie. Užití tohoto ratingu slouží          
k hodnocení nefinančních podniků, jejichž úvěry tvoří aktiva způsobilá pro účely operací měnové 
politiky eurozóny (v rámci tzv. eurosystému). Národní banky tento rating používají ke kontrole 
úvěrování jim podléhajících bankovních ústavů. Článek představuje proces tvorby statistického 
ratingového modelu CoCAS. 
 
Deutsche Bundesbank 
Das makroökonomische und finanzielle Umfeld = The macroeconomic and financial environment 
Makroekonomické a finanční prostředí 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 11, (2015), November 2015, S. 17-27 
Deutsche Bundesbank - Financial stability review, Vol. 2015, November 2015, p. 17-27 
Analýza míry závislosti německého finančního systému na zahraničních trzích v roce 2015. Turbulence 
v polovině roku kolem splácení řeckých pohledávek nijak výrazně nepostihly bankovní sektor. 
Naopak pokračoval trend přesunu rizik plynoucích z řeckých závazků ze soukromého sektoru do 
sektoru veřejného, přičemž většina evropských bank navýšila míru svého vlastního kapitálu a snížila 
tak rizika svých investic. Důležitějším faktorem pro vývoj na německém a evropském finančním trhu 
bude spíše situace v Číně, na rozvíjejících se trzích a v USA po zvýšení úrokových sazeb. Celkově 
vykazuje německý finanční systém vysokou míru propojení se zahraničím, zejména v sektoru 
pojišťovnictví a investičních fondů tvoří zahraniční aktiva až dvě třetiny všech kapitálových investic. - 
Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. -- K německému 
finančnímu sektoru podrobněji viz články na s. 29-69. 
 
Holger Alich 
Das Zinswunder von Bern : trotz negativer Leitsätze steigen die Zins-Ergebnisse der Schweizer 
Banken 
Bernský úrokový zázrak : přes negativní sazby stoupají výnosy z úroků švýcarských bank 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 242 (15.12.2015), S. 32 
Třebaže Švýcarská národní banka (SNB) uplatňuje od ledna 2015 zápornou úrokovou sazbu ve výši 
0,75 procenta na vklady bank, jsou úrokové výnosy švýcarských bankovních domů v mírném plusu. 
Tento paradoxní vývoj lze vysvětlit zvýšením úrokových marží a poplatků. Švýcarské regulační 
orgány budou proto jejich výši sledovat, zejména po předpokládaném budoucím zvýšení úroků. 
 
Der Yuan wird offizielle Reservewährung 
Jüan se stane oficiální rezervní měnou 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015,  Nr. 50, S. 21-22 
Mezinárodní měnový fond rozhodl, že zařadí čínský jüan do svého koše hlavních světových měn. Jüan 
se stane součástí koše od října 2016 a bude tak stát po boku amerického dolaru, eura, japonského jenu 
a britské libry. Rozhodnutí je podle šéfky MMF Christine Lagardeové mezníkem v integraci čínské 
ekonomiky do světového finančního systému. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Frankfurt n. M., z 1. prosince 2015. 
 
Martin Hobza 
Distribuce investičních nástrojů 
Právní rádce, Sv. 23, (2015) č. 12, s. 42-45 
Tématem příspěvku je distribuce investičních nástrojů investičními zprostředkovateli ve světle návrhu 
novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Touto normou má dojít k transpozici unijní směrnice 
MiFID II do českého právního řádu. Přijetí zákona podle autora povede ke snížení počtu investičních 
zprostředkovatelů na českém kapitálovém trhu, jejichž úlohu nejspíše převezmou přímo sami 
obchodníci s cennými papíry. S ohledem na plánované odnětí oprávnění investičním zprostředkovatelům 
poskytovat investiční služby k některým investičním cenným papírům vzniká otázka, zda se nebude 
jednat o nedůvodně zatěžující transpozici unijní legislativy (tzv. gold-plating). - Pozn. 
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Jens, Münchrath, Christian Rickens, Ulf Sommer, Benjamin Wagener, Christian Wermke 
Draghis Geschenk : Strategien gegen den Nullzins 
Draghiho dárek : strategie proti nulovému úroku 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 235 (7.12.2015), S. 51-55 
Kvůli pokračující nízké úrokové hladině budou muset němečtí střadatelé změnit své investiční 
chování. Výnosy z oblíbených životních pojistek nejspíše nebudou na zabezpečení ve stáří stačit. 
Autoři článku se proto domnívají, že dojde k rozšíření obchodování s cennými papíry, neboť na 
akciové výnosy nemá úroková míra přímý vliv. Také domácnosti by mohly mít díky nízkým 
hypotečním úrokům na tyto investice prostředky. Pokud Evropská centrální banka ponechá úroky na 
nízké úrovni dlouhodobě, budou občané střední a mladší generace bez ohledu na parametry státního 
penzijního systému také nuceni déle pracovat, nechtějí-li v pozdějším věku trpět výraznými finančními 
omezeními. Na druhé straně, jestli ECB po určité době úrokovou míru zvýší, dostane se do potíží 
nemálo investičních projektů. Nejpříznivější strategií pro většinu střadatelů proto budou investice do 
nemovitosti s dlouhodobě vázaným úrokem a široké akciové portfolio. -- K tématu viz také články      
v čísle na s. 24-25 a 56-59. 
 
Jan Mallien, Dietmar Neuerer 
Hüter unter Verdacht : nationale Notenbanken erwerben in großem Stil Wertpapiere. Das 
alarmiert die Politik und die EZB 
Hlídači v podezření : národní centrální banky si pořizují cenné papíry ve velkém stylu. To alarmuje 
politiky a ECB 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 239 (10.12.1025), S. 28-29 
Centrální banky států eurozóny nakupují ve velkém cenné papíry mimo oficiální program Evropské 
centrální banky kvantitativního uvolňování. Tyto obchody potvrzují statistiky o rezervách cenných papírů 
na účtech národních bank, které zveřejnil ve své disertaci ekonom Daniel Hoffmann. Podle Hoffmanna 
vzrostla hodnota cenných papírů v držení národních bank od roku 2006 o 200 miliard na celkových 
575 miliard eur. Zejména němečtí politici tuto skutečnost kritizují kvůli netransparentnosti těchto nákupů. 
Někteří z nich dokonce podezírají banky z pořizování rizikových obligací či tajného financování států. 
Nákupy cenných papírů mají být sice regulovány v každoročně aktualizované dohodě "Anfa" 
(Agreement on Net-Financial Assets) mezi ECB a centrálními bankami. Obsah tohoto dokumentu 
však nebyl dosud nikdy zveřejněn. -- K tématu viz také rozhovor s Danielem Hoffmannem na s. 29. 
 
Deutsche Bundesbank 
Kapitalmarktunion - Finanzstabilität und Risikoteilung = Capital markets union - financial 
stability and risk sharing 
Unie kapitálových trhů - finanční stabilita a sdílení rizik 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 11, (2015), November 2015, S. 87-96 
Deutsche Bundesbank - Financial stability review, Vol. 2015, November 2015, p. 85-94 
Článek se zabývá významem budované unie kapitálových trhů pro minimalizaci rizik a krizových 
symptomů v eurozóně. V současné době tvoří v měnové unii většinu přeshraničních kapitálových toků 
investice ve formě cizího úvěrového kapitálu, často skrze služby bank. To v sobě skrývá nebezpečí 
předlužení a riziko pro finanční stabilitu jednotlivých národních kapitálových trhů. Vyplácení podílů a 
půjček z cizího kapitálu totiž není závislé na momentální situaci příjemce kapitálu, jak bylo patrné po 
roce 2008 v zemích jižní Evropy a Irska, kde podíl úvěrového kapitálu na zahraničních investicích 
dosahoval až 76 procent. Riziko nestability navíc posiluje dosud slabé sdílení investičních 
přeshraničních rizik mezi zeměmi eurozóny. Proto je nezbytné prosadit cíle unie kapitálových trhů, 
zejména zrušení daňového zvýhodnění úvěrového investičního kapitálu a zvyšování podílu investic 
vlastního kapitálu. Dalším důležitým opatřením bude také harmonizace pravidel pro kapitálové 
produkty (tj. jednotný rámec pro přeměnu pohledávek na cenné papíry, private placement nebo kryté 
obligace). - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. -- K tématu 
snižování systémových rizik v eurozóně viz také článek na s. 73-86 (v anglické verzi na s. 71-83); 
přehled přijatých opatření v zemích EU za rok 2015 na s. 97-108 (v anglické verzi na s. 95-106). 
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Emmanuel Mourlon-Druol 
La zone euro est-elle viable? 
Je eurozóna životaschopná? 
Problemes économiques, No. 3115 (2015), p. 57-63 
Další příspěvek k tématu udržitelnosti eurozóny v souvislosti s problémy v Řecku. Řecko si vyjednalo 
v roce 2015 již třetí "záchranný balíček", což vedlo ke znovuotevření debat o možném "Grexitu" 
(odchodu Řecka z eurozóny). V článku jsou probrány historické okolnosti společné evropské měny, 
motivy pro její zavedení i současný stav. Z hlediska současnosti autor zjišťuje, zda eurozóna patří mezi 
tzv. optimální měnové zóny (zones monétaires optimales, ZMO) a na čem závisí její životaschopnost. - Pozn. 
 
Hervé Dumez 
Le premier marché financier au XVIIe siecle 
První finanční trh v 17. století 
Problemes économiques, No. 3115 (2015), p. 44-49 
Bankéř Joseph de la Vega vydal v roce 1688 knihu "Confusión de Confusiones", která se jako vůbec 
první kniha zabývala fungováním finančních trhů. Vegův popis finančních trhů v 17. století však 
vykazuje některé paralely také se současnými finančními trhy. Patří mezi ně například existence 
finančních derivátů, iracionální chování nebo všudypřítomnost spekulantů. - Pozn. 
 
Gerald Braunberger 
Mühsamer Kampf gegen Spekulationsblasen : eine wachsende Zahl von Ländern geht mit 
Regulierungspolitik gegen einen Boom am Immobilienmarkt vor 
Namáhavý boj proti spekulačním bublinám : rostoucí počet zemí zakročuje regulační politikou 
proti boomu na trhu s nemovitostmi 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg 2015, Nr. 48, S. 11-12 
V mnoha evropských zemích stoupají ceny nemovitostí. To oživuje obavy ze vzniku nových 
investičních bublin. Vlády a centrální banky některých zemí už proto činí preventivní opatření. Ve 
Švýcarsku a Švédsku se již od roku 2013 zvyšuje podíl vlastního kapitálu bank na financování 
hypoték. Toto opatření se ale nejeví jako dostatečné, jak ukázala španělská bankovní krize v roce 
2008. Ta vypukla navzdory vyšším požadavkům na vlastní kapitál než bylo v ostatních evropských 
zemích běžné. Proto se v Evropě čím dál více uvažuje o regulaci udělování hypotečních úvěrů. V Irsku 
musí od února 2015 všechny banky vázat maximální výši udělovaného úvěru na tržní hodnotu 
nemovitosti. Zároveň nesmí maximální výše úvěru přesahovat tří a půl násobek hrubého ročního 
příjmu klienta a v případě financování nemovitosti s dalším tržním využitím smí banka půjčit 
nanejvýše 70 procent tržní hodnoty stavby. Podobná, byť o něco mírnější opatření nyní existují také ve 
Velké Británii, Estonsku, Norsku a Švédsku. Článek nicméně upozorňuje na názor Banky pro 
mezinárodní platby (Bank for International Settlements - BIS), který je skeptický i k účinnosti těchto 
regulací. Centrální banky by se spíše měly zaměřit na racionalizaci své měnové politiky. - Přetištěno    
z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 12. listopadu 2015. -- K tématu viz také článek v čísle na s. 12. 
 
Ľuboš Šesták 
Slovenský finančný sektor z pohľadu finančnej stability 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 10, s. 4-9 
Analýza vývoje slovenského finančního sektoru v roce 2015. Autor konstatuje, že díky ekonomickému 
růstu, zvýšení platů a poklesu nezaměstnanosti dokonce pod předkrizovou úroveň vznikly předpoklady 
pro snížení úvěrových rizik. Nicméně i slovenské finančnictví je vystaveno negativním důsledkům 
pohybů na světových trzích (pokles hospodářského růstu rozvíjejících se zemí, nízká hladina úroků 
nebo nižší růst v eurozóně). Potenciální riziko představuje rovněž nárůst zadlužení slovenských 
domácností, které se mezi roky 2013 a 2014 zvýšilo o více než 10 procent a jehož dynamika výrazně 
převyšuje situaci srovnatelných zemí střední a východní Evropy. Na druhou stranu bylo možné v roce 
2015 rozpoznat faktory minimalizující rizika. K těm patří nízká míra hypoték s vyšším poměrem LTV 
(tj. poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti) a protikrizové regulace              
v bankovnictví a pojišťovnictví (nová metodika výpočtu interního kapitálu pro krytí úrokového rizika 
a Solventnost II). - Pozn. 
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Darina Jašíčková 
Směrnice AML: co přinese nová právní úprava? 
Pojistný obzor, Sv. 92, (2015) č. 3, s. 22-25 
Charakteristika hlavních změn právní úpravy oblasti praní peněz a financování terorismu v EU (nová 
4. AML směrnice 2015/849/EU) a seznámení s připravovanou novelizací zákona č. 253/2008 Sb.,        
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která má 
směrnici implementovat do českého právního řádu. Podrobněji k centrálnímu registru konečných 
vlastníků právnických osob a svěřenských fondů, k přístupu k údajům z centrálního registru, k režimu 
politicky exponovaných osob, zesílené kontrole klientů nebo transakcí v rizikových oblastech a           
k sjednocení sankcí na unijní úrovni. Dále k prováděcím opatřením na úrovni EU a k transpozici 
směrnice v ČR. - Pozn. 
 
Stressful times : emerging-market banks 
Náročné časy : banky rozvíjejících se ekonomik 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8967, p. 63-65 
Zatímco dříve by světové finanční kruhy jen stěží zaregistrovaly potíže bank z rozvíjejících se zemí, 
dnes jsou tyto banky v centru pozornosti. Čtyři největší banky světa sídli v Číně a pátá největší, 
HSBC, většinu svého podnikání řídí z Hongkongu. Regulátoři se naštěstí poučili z minulých krizí, 
takže systémové problémy nejsou pravděpodobné, ale zpochybňována je schopnost bank financovat 
návrat k rychlému hospodářskému růstu. Obchodní skupina Institute of International Finance 
předpovídá, že rok 2015 bude prvním rokem čistého odlivu kapitálu od r. 1988. Celkově jsou potíže 
bank v rozvojových zemích hodnoceny spíše jako chronické než akutní. 
 
Laura Noonan ... [et al.] 
The future of banking 
Budoucnost bankovnictví 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39036 (14.12.2015), sep. sect. (4 p.) 
Články přehledu se zaměřují na konkurenci tradičních bank ze strany start-upů, zatím neúspěšnou 
snahu Evropy dosáhnout integrace, restrukturalizaci bank, alternativní bankovnictví aj. 
 
Randall K.Q. Akee, Katherine A. Spilde, and Jonathan B. Taylor 
The Indian gaming regulatory act and its effects on American Indian economic development 
Zákon regulující hazardní hry indiánů a jeho účinky na ekonomický rozvoj indiánských 
rezervací v Americe 
The journal of economic perspectives, Vol. 29 (2015), No. 3, p. 185-208 
Zákon regulující hazardní hry indiánů (Indian Gaming Regulatory Act, IGRA), který byl přijatý v USA 
v roce 1988, významným způsobem zlepšil ekonomickou soběstačnost indiánských rezervací. Dříve 
byly indiánské kmeny převážně závislé na různých grantech. Mnohé projekty, které vznikly díky 
grantům, nebraly v úvahu poptávku a konkurenci a byly spíše zakládány podle toho, na co byly granty 
v té době vypsány. V 70. a 80. letech 20. století začaly kmeny rozvíjet hazardní průmysl, legislativa 
však nebyla jednotná a docházelo k různým soudním sporům. Určitým průlomem bylo rozhodnutí 
soudu v případu Cabazon, který v roce 1987 uznal význam hazardního průmyslu pro ekonomickou 
soběstačnost indiánských kmenů. Zákon regulující hazardní hry indiánů, který byl přijat v roce 1988, 
rozdělil hazardní hry do třech kategorií podle jejich společenské škodlivosti. Regulace her (žádosti       
o povolení) se lišila v závislosti na kategorii a státu. Zákon ukládal také další povinnosti (např. 
investovat příjmy z hazardního průmyslu do rozvoje rezervací či minimální požadavky v oblasti 
dohledu). Celkově je hazardní průmysl pro indiánské rezervace prospěšný, v budoucnu ale pravděpodobně 
bude muset dojít ke změnám, aby byly podniky schopné obstát v konkurenci např. online her. - Pozn. 
 
Rudolf Šujan 
Významné zmeny v ochrane vkladov na Slovensku 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 10, s. 21-23 
Příspěvek poskytuje přehled o změnách slovenské legislativy v souvislosti s implementací unijní 
směrnice č. 2014/49/EU o pojištění vkladů, která nabyla na Slovensku účinnosti 15. října 2015. 
Zároveň je podrobněji představena nová úprava činnosti slovenského Fondu ochrany vkladů. - Pozn. 
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Daniel Schäfer 
Wette niemals gegen Yellen! 
Nikdy nesázej proti Yellenové! 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 245 (18.12.2015), S. 22 
Komentář ke zvýšení úrokových sazeb v USA až k 0,5 procenta. Podle autora tento krok sníží riziko 
vzniku investičních bublin na americkém finančním trhu. Měl by ale být pouze začátkem postupného 
zvyšování úroků. Rovněž předsedkyně centrální banky USA (Fed) Janet Yellenová svým rozhodnutím 
reflektuje chyby vedení Fedu z konce 90. let, kdy i přes nízkou inflaci, klesající cenu ropy a stoupající 
kurz dolaru nedošlo ke zvýšení úrokových sazeb. Nebyl tak vyslán signál, že doba "levných peněz" 
může skončit, což nakonec skončilo krachem hypotečního trhu v roce 2008. Ve prospěch zvýšení 
úroků mluví i dosavadní nárůst rizikových investic, zejména do těžby ropy pomocí frackingových 
technologií. -- K tématu viz také články na s. 24-25. 
 
Marek Štěpán 
Zdanění hazardu od 1.1.2016 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 47-48 
Příspěvek rozebírá aktuální legislativní vývoj oblasti upravující provozování a zdanění loterií a jiných 
podobných her a představuje vládní návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách           
(s plánovanou účinností od 1.1.2016). Jeho hlavním cílem je posílení předcházení a potírání sociálně 
patologických jevů spojených s provozováním hazardních her a ochrana hráčů. Upravuje také sazby 
odvodů z loterií a jiných podobných her a rozpočtové určení odvodu. Autor následně zmiňuje nedávný 
rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-98/14 (Berlington Hungary a další vs. Maďarsko) týkající se 
žaloby o náhrady škody podané obchodními korporacemi z důvodu škody, která jim vznikla v důsledku 
uplatnění vnitrostátních zákonů týkajících se provozování výherních hracích přístrojů v hernách. 
Vyvozuje závěr, že vládní návrh novely zákona není v rozporu se stanoviskem SDEU uvedeném         
v rozsudku. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny 
    

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank  
Sv. 2015, č. 12  
Financování obcí - úskalím je nemožnost oddlužení (s. 10-11); 25 let zkušeností v 25 odpovědích 
Pavla Kysilky - rozhovor (s. 15-18); Finanční arbitr začne řešit více sporů (s. 28-29); Stavební spoření 
má i nadále svou budoucnost (s. 38-41).  

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

Dirk Heilmann 
Achtung, Ölspur! 
Pozor, olejová stopa! 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 241 (14.12.2015), S. 14 
Komentář k celosvětovému poklesu cen ropy. Za aktuálním poklesem je podle autora více nabídky, 
méně poptávky a nové technologie. Na nabídkové straně hraje klíčovou roli strategie Saúdské Arábie, 
která i přes klesající ceny rozšiřuje těžbu. Tím zmírňuje rozšiřování ropných polí v Iránu a USA a 
chrání si svou pozici na světových trzích. Stranu poptávky zase ovlivňuje slábnoucí růst rozvíjejících 
se zemí a jejich menší zájem o ropné produkty. Nové těžební technologie (zejm. fracking) byly zase 
vyvinuty jako reakce na fázi vysokých cen ropy, které překračovaly 100 dolarů za barel. Právě 
fracking stojí za přeměnou USA z největšího dovozce ropy v jejího největšího producenta. Nízké ceny 
ropy jsou ale podle autora také rizikem pro rozvinuté ekonomiky, a to ze tří důvodů. Za prvé, již nyní 
působí negativně na zahraniční obchod s mnoha ropnými státy. Za druhé, cena ropy z frackingové 
těžby v USA je uměle udržována na nízké úrovni, aby si těžební společnosti udržely konkurenceschopnost 
a mohly splácet úroky za úvěry na pořízení drahé technologie, čímž zvyšují své zadlužení a rizikovost 
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svých akcií. A za třetí, levné barely podkopávají klimatické cíle vlád států, které budou muset více 
subvencovat ekologické technologie a zavádět surovinové daně. 
 
Zuzana Stuchlíková 
Čínská ekonomika v roce 2015: hlavní trendy a problémy 
Scientia et Societas, Sv. 11, (2015) č. 3, s. 37-47 
Analýza vybraných aspektů vývoje čínské ekonomiky na pozadí diskusí o zpomalování jejího růstu. 
Článek nabízí přehled o vývoji růstu čínského HDP, indexu spotřebitelských cen, salda veřejných 
rozpočtů, platební bilance, zaměstnanosti v nejdůležitějších odvětvích a míry urbanizace v posledních 
15 letech. Závěrečná část shrnuje parametry plánovaných hospodářských reforem, jak byly čínským 
vedením zveřejněny v roce 2013. Podle autorky je ze současných čínských snah patrná snaha změnit 
růstový model ekonomiky směrem k náročnějším a pracovně-intenzivním sektorům založeným na využívání 
pokročilejších technologií a produkci s vyšší přidanou hodnotou. Zůstává ale otázkou, zda s těmito 
záměry spojená deregulace ekonomiky bude možná bez politických a institucionálních reforem. - Pozn. 
 
Malte Fischer 
Das Wohlstands-Mysterium : digitaler Kapitalismus 
Mystérium blahobytu : digitální kapitalismus 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 52, S. 70-75 
Rozvoj digitalizace a komunikačních technologií vyvolává mezi ekonomy diskusi o míře jejich vlivu 
na hospodářský růst. Analýza profesora ekonomie z Northwestern University v Illinois Roberta 
Gordona dokládá, že USA a další rozvinuté země vykazují od roku 1972 o více než třetinu nižší roční 
nárůst produktivity, než tomu bylo v době elektrifikace, stavby vodovodů a vývoje prvních spalovacích 
motorů po roce 1891. Výjimku tvořilo pouze období mezi lety 1996 a 2004, kdy v důsledku přechodu 
od ekonomiky průmyslu k ekonomice služeb dosahoval růst produktivity rekordních hodnot (až 2,5 procenta). 
Informační technologie ale podle Gordona nepředstavují pro generování zboží a služeb tak revoluční 
změnu, jakou byl automobil nebo žárovka. S tímto názorem polemizuje ekonom Erik Brynjolfsson       
z Massachusetts Institute of Technology, podle jehož výzkumů podniky jen velmi zvolna přizpůsobují 
své výrobní procesy novým technologiím. Historik hospodářských dějin Paul David z univerzity ve 
Stanfordu dodává, že i po vynálezu eletromotorů na začátku 20. století trvalo v USA skoro třicet let, 
než začaly dominovat ve výrobě. Vzdělávání co nejvíce zaměstnanců v užívání nových technologií je 
proto pro produktivitu klíčovým faktorem. 
 
Martin Wolf 
Hope and fear in the endless Greek crisis 
Naděje a obavy v nekonečné řecké krizi 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39044 (23.12.2015), p. 7 
Řecká hospodářská krize ochromila zemi a eurozónu na šest let. Autor hledá odpověď na otázku, zda 
by v roce 2016 mohlo nastat hospodářské oživení. Zmiňuje řadu překážek, které brání hladkému 
vývoji: revize záchranného programu eurozóny, k níž dojde na počátku roku; ukončení programu 
MMF v březnu; křehkost ekonomiky a nedostatek důvěry v Řecku samotném a mezi Řeckem a věřiteli. 
Upozorňuje rovněž na rozdílná stanoviska hlavních hráčů: řecké vlády a širšího politického společenství; 
Mezinárodního měnového fondu; věřitelů v eurozóně, zejména Německa. 
 
Malte Buhse 
Kater garantiert : was Unabhängigkeit Katalanen, Schotten und Flamen kosten würde 
Zaručená kocovina : co by Katalánce, Skoty a Vlámy stála nezávislost 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 236 (7.12.2015), S. 13 
Hlavní argument příznivců nezávislosti Katalánska, Skotska a Flander zní, že subvence ostatním 
částem země jdou na úkor jejich hospodářského růstu. Argumentem odpůrců odtržení je zase vyšší 
atraktivita větších států pro investory a vyšší zranitelnost menších státních celků vůči globálním 
krizím.  Podle analýzy profesora makroekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley, Andrewa 
Rosea, však argumenty ani jedné strany neplatí a velikost států s výší jejich hospodářského růstu 
nesouvisí. Nicméně samotný proces vzniku nového státu by přinesl nemalé náklady, jak finančního 
rázu, tak v podobě zvýšené nejistoty mezi investory. To ukazuje případová studie ekonomů Rogera 
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Grahama a Janet Morrill věnovaná Quebecu, kde byl i deset let po neúspěšném referendu o nezávislosti 
rating tamních podniků a množství investic nižší než ve zbytku země. Scénáře politologa ze 
Západoontarijské univerzity Roberta Younga zase uvádějí, že v nejpříznivějším případě trvá téměř 21 let, 
než se odtržený region vrátí na úroveň blahobytu před vyhlášením nezávislosti. -- K tématu viz také 
článek o analýzách ekonomických dopadů rozpadu Jugoslávie na téže straně. 
 
Jean-Raphaël Chaponniere et Marc Lautier 
Le XXIe siecle, siecle de l’Asie 
21. století, století Asie 
Problemes économiques, No. 3121 (2015), p. 5-13 
Na přelomu tisíciletí uváděli ekonomové, že dochází k přesunu "gravitačního centra" světového 
hospodářského růstu směrem k asijským zemím. Současné zpomalení čínské ekonomiky by nemělo tento 
trend zvrátit. Hospodářský rozvoj v Asii bude pravděpodobně více svázán s růstem Číny než s růstem 
Indie, jejíž ekonomika je založená na spotřebě a službách. Čína se však bude muset vypořádat             
s některými výzvami, mezi než patří mj. snížení sociálních nerovností, zmírnění geopolitického napětí 
v regionu a modernizace institucí. - Pozn. -- Tématu hospodářského růstu a asijských zemí se věnují 
také články na str. 14, 23, 32 a 41. 
 
Amartya Sen 
Les conséquences économiques de l’austérité 
Hospodářské důsledky úsporných opatření 
Problemes économiques, No. 3116 (2015), p. 56-62 
Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Amartya Sen se vyjadřuje k otázce úsporných opatření a jejich 
možných hospodářských důsledků pro země, jež je aplikují. Sen před přílišnými úspornými opatření 
varuje. Argumentuje paralelami z minulosti (situace Německa po 1. sv. válce a názor ekonoma J. M. Keynese 
na úsporná opatření a jejich dopady). Podle Sena jsou možné důsledky, před kterými varoval Keynes 
(nezaměstnanost, ztráta produkční kapacity, chudoba, aj.), platné i v dnešní době, a to nejen u Řecka 
postiženého dluhovou krizí, ale také např. u zemí, jako je Velká Británie. - Pozn. 
 
Konrad Fischer, Karin Finkenzeller, Hans Jakob Ginsburg, Matthias Kamp, Katharina Matheis,     
Silke Wettach 
Nationaler Rückwärtsgang : Europa 
Národní zpětný chod : Evropa 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 51, S. 70-74 
Přehled o záměrech evropských pravicových populistických stran v hospodářské politice. Jejich 
ekonomické programy pojí silný důraz na ochranu pracovního trhu a sociálních systémů před občany 
jiných zemí, odmítání programů rozvojové pomoci  a mimo rakouské Svobodné také odpor k euru, 
přičemž současně žádná ze stran přímo nevystupuje proti společnému evropskému trhu. V dalších 
opatřeních, zejména v daňové a sociální politice, už se ale tyto politické formace odlišují a prosazují 
buď silně liberální, nebo výrazně etatistické přístupy. -- K podrobnějšímu zhodnocení hospodářského 
programu francouzské Front National viz články a komentáře v Handelsblatt, sv. 2015, č. 237 
(8.12.2015), s. 1, 4-5 a 14. 
 
Miroslav Titze 
Netradičná menová politika a kvantitatívne uvoľňovanie centrálnej banky Japonska v rokoch 
2001-2006 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 5, s. 603-623 
Cílem článku je detailní a komplexní zkoumání vzájemných souvislostí netradičních opatření centrální 
banky Japonska mezi lety 2001-2006 z teoretického i praktického hlediska v kontextu celkového 
makroekonomického vývoje japonské ekonomiky. Autor rovněž poukazuje na praktické problémy a 
aspekty kvantitativního uvolňování, kterými se centrální banka musela zabývat při implementaci 
netradičních měnových opatření při daném makroekonomickém vývoji. Dochází k závěru, že kvantitativní 
uvolňování mělo významný stabilizační charakter a dokázalo snížit finanční nejistotu, ačkoliv 
nepřineslo výraznější podpůrné makroekonomické dopady. - Pozn. 
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By Steve Johnson and Jamie Smyth 
Northern pivot 
Směr na sever 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39047 (29.12.2015), p. 5 
Austrálie čelí poklesu poptávky po komoditách, a proto se snaží rozšířit obchod s Asií prostřednictvím 
investování do méně rozvinutých oblastí na severu země. Někteří komentátoři jsou však znepokojeni 
závislostí na čínských investicích do průmyslu a dopravy. Federální vláda podporuje i plán na to, aby 
se severní regiony staly velkým dodavatelem ekologicky čistých potravin, určených pro asijskou 
střední třídu. 
 
Joachim Ragnitz ; traduit de l'allemand par Rachel Bouyssou 
Ou en est l’Allemagne de l’Est aujourd'hui? 
Kde je dnes východní Německo? 
Problemes économiques, No. 3117 (2015), p. 23-28 
Zhodnocení současné hospodářské situace bývalého východního Německa. Ačkoli od sjednocení 
Německa uplynulo v roce 2015 již 25 let, rozdíly mezi spolkovými zeměmi východního a západního 
Německa stále přetrvávají. Hrubý domácí produkt spolkových zemí východu nedosahuje ani dvou 
třetin HDP spolkových zemí západu. Disponibilní příjmy domácností z východní části tvoří přibližně 
84 % disponibilních příjmů domácností ze západu (životní úroveň domácností ze západu je tedy stále 
vyšší). Domácí poptávka spolkových zemí z východu je vyšší než bohatství vyprodukované tímto 
regionem. Tento stav bude pravděpodobně nadále přetrvávat: důvodem jsou strukturální problémy 
(nedostatek velkých firem), únik mozků na západ i absence politických opatření, které by tento stav 
měly zvrátit. - Pozn. -- Přeloženo z němčiny. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na 
výročí 25 let od sjednocení Německa. Další články k tématu jsou na str. 5, 17, 29 a 35. 
 
François Faure 
Pays émergents : entraînés par la Chine ... 
Rozvojové země : ve stopách Číny 
Conjoncture, No. 9 (2015), p. 11-19 
Hospodářský růst Číny se v polovině roku 2015 zpomalil, což se začalo promítat i do ekonomik dalších 
rozvojových zemí. Dochází k devalvaci jüanu vzhledem k americkému dolaru, rostou tlaky na ceny 
komodit. Zpomalení Číny se již projevilo v latinskoamerických zemích a hrozí, že se promítne i do 
rozvojových zemí v Asii. Ohroženy nejsou jen země vyvážející komodity, ale i další země, vzhledem 
k jejich těsným obchodním vztahům s Čínou. V posledních letech dochází také k nárůstu využívání 
dluhopisů v amerických dolarech nadnárodními společnostmi, což může být v budoucnu dalším 
zdrojem rizika. - Pozn. -- Článek dostupný také v anglické verzi na webu BNP Paribas. 
 
Malte Fischer 
Schöner Schein : Konjunktur 2016 
Krásné zdání : hospodářský růst v roce 2016 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 1, S. 10-14 
K výhledům německé ekonomiky v roce 2016. Nízké úroky a levná ropa stojí za růstem spotřeby, 
kterou v posledních měsících navíc posilují výdaje veřejných rozpočtů v souvislosti s příchodem 
uprchlíků. Nicméně investice podniků stagnují a světové hospodářství stále více poznamenává 
nejistota způsobená slábnutím zejména rozvíjejících se trhů. Tam plyne nyní také na 40 procent 
německého vývozu, tedy více než do zemí eurozóny. Jako čím dál větší riziko se podle autora článku 
jeví dynamika zadlužování čínských podniků, jejichž závazky během uplynulých sedmi let vzrostly ze 
100 na 160 procent HDP Číny. Pokud americká centrální banka Fed přikročí k opětovnému navýšení 
úrokových sazeb, může dojít k exodu kapitálu z rozvíjejících se trhů, k pádu tamních měn a v důsledku 
i k nemalým potížím německých vývozců. Další potenciální nebezpečí představuje také počínající 
boom v německém stavebnictví a stoupající ceny nemovitostí, což může v budoucnu vyústit i do 
vzniku investičních bublin. -- K očekávání manažerů německých podniků od roku 2016 viz shrnutí 
ankety Ifo-institutu na s. 16. 
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By Roman Olearchyk and Neil Buckley 
Still hoping for change 
Ukrajina stále ještě doufá ve změnu 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39042 (21.12.2015), p. 7 
Ani dva roky po protestech na kijevském Maidanu nemají Ukrajinci pocit, že jejich nové prozápadní 
vedení dokázalo splnit jejich požadavky: ukončení kleptokracie, vyšší životní úroveň a právní řád. Od 
revoluce se ekonomika zmenšila o 18 %, Rusko anektovalo Krym a válka se separatisty 
podporovanými Moskvou si vyžádala 9 000 životů. Pocit deziluze a hněvu je spojen s přetrvávající 
nadvládou oligarchů a všudypřítomnou korupcí. 
 
Christian Thimann 
The microeconomic dimensions of the eurozone crisis and why European politics cannot solve them 
Mikroekonomické dimenze krize eurozóny a proč je evropští politici nemohou vyřešit 
The journal of economic perspectives, Vol. 29 (2015), No. 3, p. 141-163 
Debaty okolo krize eurozóny se většinou soustředí na makroekonomickou stránku problému (měnová 
a fiskální politika), mikroekonomickým dimenzím krize je však věnována menší pozornost. Podle 
autora spočívá hlavní problém krize eurozóny ve vysoké nezaměstnanosti v zemích nejvíce postižených 
krizí (Řecko, Irsko, Kypr, Portugalsko, Španělsko) a v zemích, které stagnují (Francie a Itálie). Opatření 
fiskální a monetární politiky sama o sobě nedokážou problém nezaměstnanosti vyřešit (nedokážou 
vytvořit potřebná pracovní místa nebo zabránit dlouhodobé stagnaci). Příčiny vysoké nezaměstnanosti 
a stagnace jsou podle autora dvě: nedostatečná konkurenceschopnost dotčených zemí plynoucí z vysokých 
pracovních nákladů a strukturální bariéry. V zemích, které byly krizí nejvíce postiženy, došlo k výraznému 
růstu nominálních mezd (průměrně o 40 %), ale pouze k mírnému růstu reálné produktivity                
(v průměru o 7 %). Země, jako je např. Německo, Finsko nebo Nizozemí, zvýšily mzdy pouze o 22 %, 
přičemž produktivita vzrostla o 12 %. Kořenem nedostatečné konkurenceschopnosti je tedy nevýhoda 
v oblasti nákladů a produktivity. Druhým problémem jsou strukturální bariéry. Jejich řešení je v EU    
o to obtížnější, že zemím, které vstoupily do eurozóny, bylo přislíbeno, že sociální politika a politika 
pracovního trhu zůstane v kompetencích jednotlivých zemí (nedojde k harmonizaci). - Pozn. 
 
Sylvain Bellefontaine 
Turquie : consolidation macroéconomique inachevée 
Turecko : nedosažená makroekonomická konsolidace 
Conjoncture, No. 10 (2015), p. 21-32 
Hodnocení stavu turecké ekonomiky, která se po sérii negativních šoků, k nimž došlo od roku 2013, 
potýká s vysokou finanční nestabilitou. Měnová politika se musela přizpůsobit zpomalujícímu se 
hospodářskému růstu, komplikací ale byla neúspěšná snaha podpořit domácí úspory. Příčinou byla 
vnější zranitelnost ekonomiky, především vysoká úroveň dluhů nefinančních korporací v cizích měnách. 
Podmínkou snížení zranitelnosti a zvýšení domách úspor je, aby ekonomické subjekty a investoři 
začali věřit ve stabilitu země v institucionální, hospodářské i finanční oblasti. Dále je také nezbytná 
nezávislá, průhledná a důvěryhodná měnová politika spolu se strukturálními reformami (vytvoření 
právního rámce, který bude podporovat dlouhodobé úspory). - Pozn. -- Článek dostupný také v angličtině 
na webu BNP Paribas. 
 
Petra Cuřínová 
Vzestupy a pády českého stavebnictví 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 9, s. 14-15 
Stavební produkce je považována za jeden z důležitých indikátorů vývoje ekonomiky. Autorka přináší 
historický pohled na vývoj stavebnictví a bytové výstavby a jejich změny od r. 1948 do současnosti. 
Podrobněji charakterizuje dynamiku tohoto odvětví od 90. let dvacátého století. Graf ilustruje 
dlouhodobý vývoj stavební produkce v letech 1948-2015. -- Viz také příspěvek v č. 10/2015 Výkon 
stavebnictví překvapil, s. 14-15 a Co se stalo s cenami ve stavebnictví od roku 2008, s. 34-35. 
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Martin Wolf 
Why economic disaster is an unlikely event 
Proč hospodářská katastrofa není pravděpodobná 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39053 (6.1.2016), p. 7 
Měřeno paritou kupní síly, světová ekonomika rostla každým rokem od r. 1946, i když nerovnoměrně. 
Autor se zamýšlí nad tím, čím byly způsobeny hospodářské poklesy od počátku 20. století, a za 
současná rizika označuje vysokou inflaci, finanční krize a geopolitické převraty a konflikty. Podle něj 
nezáleží tolik na tom, zda bude svět dobře řízen, ale zda se dokáže vyhnout katastrofě. 
 
Dirk Heilmann 
Wunder ade : Konjunkturprognose 
Sbohem zázraku : prognóza hospodářského růstu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 240 (11.12.2015), S. 1 
Podle prognózy Handelsblatt Research Institute (HRI) pro rok 2016 bude Německo muset počítat        
s výrazně nižšími přebytky zahraničního obchodu a meziročním snížením růstu exportu o 3 procentní 
body na 2,1 procenta. Tento vývoj vyplývá v prvé řadě z růstu dovozu způsobeného dobrou situací na 
německém pracovním trhu a růstem mezd. Významným faktorem ale je také oslabení hospodářského 
růstu rozvíjejících se trhů, a to zejména Číny. Právě v Číně byly od roku 2008 hlavním tahounem 
poptávky po německých strojírenských produktech vládní prorůstové programy, které jsou nyní 
omezované. Oslabení exportu podle HRI sníží růst německého HDP až o 0,3 procentního bodu. -- K tématu 
prognózy HRI a dalších ekonomických think-tanků ohledně německého růstu viz také články na s. 6-9. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny 
    

Stavitel : měsíčník Hospodářských novin  
Sv. 23, (2015) č. 12  
Zakázky začínají signalizovat problémy (s. 12). 

Informatika. Počítače 

Thomas Ludwig 
Der gefesselte Krake : Datenschutz 
Svázaná chobotnice : ochrana dat 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 244 (17.12.2015), S. 12 
Komentář k nařízení Evropské komise o ochraně dat, se kterým předběžně souhlasil Evropský 
parlament a Rada ministrů EU. Jednotný právní rámec pro ochranu dat na internetu, který vstoupí v účinnost 
v roce 2018, je podle autora jedním z předpokladů pro vybudování jednotného unijního digitálního 
trhu. Dále je výrazným posunem zvýšení práv všech uživatelů při nakládání s jejich osobními údaji ze 
strany poskytovatelů služeb na internetu. Sjednocená pravidla také sníží byrokratickou zátěž pro podnikatele. 
Autor nicméně pochybuje, zda tím podniky skutečně ušetří Komisí avizovaných 2,3 miliardy eur 
ročně, neboť všechna sporná místa a národní výjimky nebyly odstraněny. -- K tématu podrobněji viz 
články na s. 6-7. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Alexandra Estiot 
La nécessité d'une île : ou pourqoi l'Europe fonctionnerait moins biens sans le Royaume-Uni 
Nezbytnost ostrova : aneb proč by EU fungovala hůře bez Spojeného království 
Conjoncture, No. 9 (2015), p. 3-10 
V roce 2015 britští konzervativci získali v parlamentních volbách jasnou většinu, čímž se zvýšila 
pravděpodobnost konání referenda o tzv. "brexitu" (odchodu Velké Británie z EU). Článek analyzuje 
problematiku pohledem EU - uvádí, co britský premiér David Cameron od unie požaduje, kde má 
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největší šanci uspět a zda se Evropské unii vyplatí na britské požadavky přistoupit. -- Článek dostupný 
také v anglické verzi na webu BNP Paribas. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Robert Zoellick, [rozhovor vedl] Moritz Koch 
"TTIP ist ins Schleudern geraten" : der Republikaner leitete die Weltbank und könnte Finanzminister 
der USA werden. Er hat einen Plan, das umstrittene Freihandelsabkommen zu retten 
"TTIP ztratila půdu pod nohama" : republikán vedl Světovou banku a mohl by se stát příštím 
ministrem financí USA. Má plán, jak zachránit kontroverzní smlouvu o volném obchodu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 237 (8.12.2015), S. 10-11 
Bývalý prezident Světové banky Robert Zoellick soudí, že jednání mezi Evropskou unií a USA 
ohledně Smlouvy o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) ztratila dynamiku. 
Na vině jsou přitom jak evropské vlády, tak Obamova administrativa. Jako východisko ze současného 
mrtvého bodu v jednání o TTIP Zoellick navrhuje nejprve jednat o odbourání 95-97 procent cel a až 
poté se zaměřit na regulaci jednotlivých odvětví vzájemné obchodní výměny. Spor ohledně rozhodčích 
soudů je naopak nadbytečný, protože bez těchto institucí se obě strany mohou obejít a jurisdikci 
přenechat národním soudům zúčastněných zemí. -- K vývoji v jednání mezi EU a USA o TTIP viz 
článek na s. 10. 
 
Vendulka Holá 
Asijsko-evropské setkání 
Clo-douane, Sv. 49, (2015) č. 11, s. 16-17 
Zpráva z 11. zasedání generálních ředitelů celních správ v rámci ASEM (Asijsko-evropské setkání), 
které se konalo od 7. do 9. října 2015 v indickém Goa. Představení akčního plánu na zjednodušení 
obchodu (Trade Facilitation Action Plan - TFAP) a rámce pro bezpečnostní standardy v mezinárodním 
obchodu Světové celní organizace (WCO SAFE Framework of Standards). Významným bodem 
jednání byla otázka uznání oprávněného hospodářského subjektu (Authorized Economic Operator - 
AEO) mezi EU a asijskými zeměmi, přičemž došlo k uzavření dohody mezi EU, Indií a Kambodžou. 
Dalším důležitým bodem bylo projednávání projektu zlepšení spolupráce při monitoringu bezpečnosti 
výrobků. Koordinátorem projektu za EU je Celní správa České republiky. 
 
Jan Hanousek, Evžen Kočenda 
Determinanty evropského zahraničního obchodu : instituce, kultura, infrastruktura a geografie 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 5, s. 624-640 
Článek se věnuje otázce, jak byl obchod v rámci EU v období 1992-2008 ovlivněn fyzickými               
i institucionálními determinantami. Autoři ukazují intuitivní a proměnlivé vlivy geografických, 
kulturních a institucionálních determinantů, příznivé účinky měkké a hrubé infrastruktury a zásadní 
význam obchodu mezi původními a novými členy EU. Přicházejí mj. se závěrem, že národní hranice   
v politickém smyslu pro obchod v integrované Evropě přestávají hrát roli. Autoři také předložili 
důkazy příznivého vlivu společné měny na vzájemný evropský obchod. - Pozn. 
 
Friedbert Pflüger 
Eine Sache des Marktes : Friedbert Pflüger entkräftet die Ansicht, der Bau der Pipeline Nord 
Stream 2 sei Geopolitik 
Věc trhu : Friedbert Pflüger vyvrací názor, že stavba plynovodu Nord Stream 2 je geopolitickou 
záležitostí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 247 (22.12.2015), S. 48 
Plánovaná stavba plynovodu Nord Stream 2 přes Baltské moře mezi Německem a Ruskem vyvolala    
v prosinci 2015 kontroverze mezi vládami států Evropské unie. Ředitel výzkumného centra EUCERS 
při londýnské vysoké škole King´s College soudí, že tento projekt mezinárodního konsorcia 
energetických firem je v zájmu Evropy, neboť přispěje k vyšší konkurenci mezi distributory a nižší 
ceně zemního plynu. Naopak posilování plynové trasy přes Ukrajinu by jen podporovalo pozici 
americké firmy LNG při jejím očekávaném vstupu na evropský trh. Sama EU ve vztahu k Rusku již 
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disponuje jistou diverzifikací svých plynových zdrojů, když během mandátu komisaře pro energetiku 
Günthera Oettingera bylo zahájeno zřizování nových úložišť a technologií zajišťujících v plynovodech 
proudění v opačném směru ("reverse flow"). 
 
Alain Fabre 
L’excédent allemand et la stabilité de la zone euro 
Přebytky Německa a stabilita eurozóny 
Problemes économiques, No. 3117 (2015), p. 35-44 
Přebytky obchodní bilance Německa jsou stále předmětem debat, autor tuto strategii však obhajuje. 
Podle něj jsou vnější přebytky Německa prvkem stability eurozóny a snaha o snížení (např. umělou 
stimulací poptávky) by mohla poškodit hospodářský růst celé eurozóny. -- Článek je součástí čísla tematicky 
zaměřeného na výročí 25 let od sjednocení Německa. Další články k tématu jsou na str. 5, 17, 23 a 29. 
 
Aleš Gorčík, Nikola Šuláková 
Na vlně česko-německé spolupráce 
Clo-douane, Sv. 49, (2015) č. 10, s. 14-15 
Shrnutí návštěvy delegace Celní správy v sídle německého Celního kriminálního úřadu 
(Zollkriminalamt, ZKA) v Kolíně nad Rýnem, který od 1. ledna 2016 přejde pod nově zřízené 
Generální ředitelství cel (Generalzolldirektion). Představení úkolů a kompetencí úřadu včetně jeho 
vnitřní struktury. 
 
Nicolas Berman, Antoine Berthou et Jérôme Héricourt 
Quand exporter aide a vendre chez soi 
Když export pomáhá prodávat doma 
Problemes économiques, No. 3116 (2015), p. 43-47 
Podniky, které vyvážejí do zahraničí, se pravidelně potýkají s poptávkovými šoky. Studie CEPII 
zjišťuje vztah mezi těmito šoky a prodeji v domácí zemi (konkrétně ve Francii). Na základě empirické 
analýzy autoři docházejí k závěru, že nárůst vývozu o 10 % vede ve stejném roce ke zvýšení prodejů 
na domácí půdě o 1 - 3 %. Při poklesu vývozu jsou účinky obdobné. Dále autoři vysvětlují 
mechanismus přenosu zahraničních poptávkových šoků na domácí půdu. - Pozn. 
 
Silke Wettach 
Warum die WTO in der Handelspolitik keine große Rolle mehr spielt : Weltwirtschaft 
Proč Světová obchodní organizace už nehraje v obchodní politice velkou roli : světové hospodářství 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 51, S. 38 
Podle autorky článku je Světová obchodní organizace (WTO) již dlouhodobě neakceschopná a ztrácí 
relevanci ve světové obchodní politice. Nejen kvůli zásadě konsensuálního rozhodování mezi jejími 
162 členy, ale také kvůli narůstajícímu počtu regionálních obchodních a investičních partnerství. WTO 
kromě toho nedisponuje efektivními nástroji například ve stanovení standardů  na ochranu spotřebitele, 
protože sama své požadavky v zájmu odbourání protekcionismu snížila na minimum. 

Podnik a podnikání 

Josef Abrhám ... [et al.] 
Factors that influence the competitiveness of Czech rural small and medium enterprises 
Faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost českých malých a středních venkovských podniků 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 61, (2015) No. 10, p. 450-460 
Empirická analýza klíčových faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost a inovativnost malých a 
středních podniků na českém venkově. Autoři vycházejí z dotazování náhodně vybraného vzorku 1144 
podniků v r. 2014 v ČR. Rozebírají specifickou úlohu venkovských malých a středních podniků v rozvoji 
regionu a zvažují současný stav tohoto segmentu podniků v rámci rozvoje venkova. Na základě 
výsledků analýzy autoři stanovují nejvýznamnější faktory stojící za úspěchy venkovského malého 
nebo středního podniku. 
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By Leo Lewis and Kana Inagaki 
Spend, spend, spend 
Pořád utrácej 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39044 (23.12.2015), p. 5 
Japonské firmy čelí hrozbě domácí demografické časované bomby a rostoucí konkurence především 
ze strany čínských podniků a jsou vystaveny intenzivnímu tlaku, aby něco udělaly se svými penězi. 
Rok 2015 tak byl ve znamení velkých výdajů na zahraniční akvizice, jen v pojišťovnictví došlo           
k obchodům v hodnotě 25 mld. USD. K zahraničním fúzím a akvizicím vede japonské společnosti        
i slabý domácí růst a nedávno dohodnuté Transpacifické partnerství, které je připraví do jisté míry       
o ochranu ze strany státu. 
 
Thomas Loy 
Szenarioanalyse und Jahresabschlusssimulation im Controlling zur proaktiven Vermeidung von 
Unternehmenskrisen 
Scénářová analýza a simulace ročních uzávěrek v controllingu za účelem proaktivního zamezení 
podnikovým krizím 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 50, S. 2885-2892 
Podrobný výklad modelování krizových scénářů a simulací na základě možných výsledků 
podnikových ročních uzávěrek. Zatímco krizové scénáře by měly sloužit k analýze dlouhodobých 
trendů, simulace ročních uzávěrek jsou určeny ke krátkodobým či střednědobým prognózám. Tyto 
strategie představují podle autora účinný nástroj pro včasné rozpoznání krizového vývoje a zahájení 
případné restrukturalizace podniku. - Pozn. 
 
Jozef Andacký 
Veľa peňazí, málo start-upov 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 48, s. 10-13 
Článek se zabývá situací start-upů na Slovensku. Na vznik a rozvoj nových nápadů se tu vytvořily 
vhodné podmínky. Podstatně se rozšířily možnosti financování start-upů. Na trhu se vyprofilovalo 
několik desítek investorů, kteří jsou ochotni podpořit začínající projekty. Přesto zároveň přibývá 
kritických hlasů. I když je prý start-upů celkem dost, nejsou příliš kvalitní. Autor zjišťuje, jaká je 
realita. -- K tématu start-upů též rozhovor se spoluzakladatelkou soutěže StartupAwards.SK 
Michaelou Jacovou na str. 14 a článek Koniec start-upového boomu na Slovensku?, Trend 2015, č. 50, 
s. 68-69. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

entretien avec Alain Supiot ; [propos recueillis par] Nadia Kesteman 
La solidarité en questions 
Otázka solidarity 
Problemes économiques, No. 3121 (2015), p. 51-57 
Alain Supiot, specialista v oblasti sociálního práva, se v souvislosti se sedmdesátým výročím 
francouzského systému sociálního zabezpečení vyjadřuje k principu solidarity, na kterém jsou 
založeny systémy sociálního zabezpečení v Evropě. Supiot se podílel na vydání knihy "La Solidarité. 
Enquete sur un principe juridique", která vyšla v roce 2015. V rozhovoru Supiot komentuje různé 
významy pojmu "solidarita", historický vývoj principu solidarity i projevy principu solidarity v systému 
sociálního zabezpečení ve Francii. - Pozn. 
 
Andrea Gondová 
Regulácia kapitálových požiadaviek v poisťovníctve 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 9, s. 19-23 
K regulaci výše vlastního kapitálu pro pojišťovny, jak ji předepisuje unijní směrnice Solventnost II 
vstupující v Evropské unii v účinnost 1. ledna 2016. Představení rovnice výpočtu požadavku na 
základní kapitál (SCR) a popis jednotlivých druhů rizik, která vyplývají z vypracovaných stresových 
scénářů pojišťoven a zajištění jejich obchodních partnerů. Směrnice pojišťovny zavazuje provádět 
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jednou ročně výpočet SCR, přičemž každé tři měsíce by mělo docházet také k aktualizacím minimální 
výše základního kapitálu (MCR), která by se měla pohybovat od 25 do 45 procent SCR. - Pozn. 
 
Peter Thelen 
Renaissance der deutschen Rente 
Renesance německého důchodu 
Handelsblatt, Jg 2015, Nr. 233 (2.12.2015), S. 6-7 
Výnosy německého průběžného důchodového pilíře dosahují v současnosti hranice tří procent a jsou 
tak vyšší než u soukromých penzijních fondů. Důvodem je dlouhodobě nízká úroková hladina, vysoká 
zaměstnanost a zejména v mezinárodním srovnání nadprůměrná zaměstnanost osob ve věku nad 55 let. 
Podle prognóz OECD a Evropské komise je německý veřejný důchodový systém fiskálně dlouhodobě 
udržitelný, jestliže budou výdaje na penze v roce 2060 dosahovat jen 12,7 procent HDP země. 
Nicméně navzdory této dobré bilanci se relativně zhoršila sociální situace příjemců starobních 
důchodů. Téměř každý desátý německý důchodce nyní pobírá méně než polovinu mediánového příjmu 
a je tak ohrožený chudobou. Ve Francii, Nizozemí či Dánsku se přitom počet důchodců ohrožených 
chudobou pohybuje od dvou do pěti procent. -- K tématu viz také články na s. 7. 
 
Jaroslav Urban 
Vývoj pojistného trhu: přelomový rok 2014 
Pojistný obzor, Sv. 92, (2015) č. 3, s. 28-31 
Rozbor základních ukazatelů vývoje pojistného trhu v ČR v roce 2014 dle výsledků zveřejňovaných 
ČAP. Zhodnocení aktuálního vývoje v oblasti neživotního a životního pojištění i vyplacených 
pojistných plnění, také s ohledem na dlouhodobý vývoj klíčových ukazatelů. 
 
Kateřina Lhotská 
Zprostředkovatelská novela v proudu času 
Pojistný obzor, Sv. 92, (2015) č. 3, s. 10-13 
Problematika novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí. Příspěvek shrnuje návrhy změn a hodnotí jejich přednosti a slabé 
stránky. Věnuje se zejména oblastem kategorizace zprostředkovatelů, otázkám vstupu do odvětví z hlediska 
odbornosti a poplatků a úpravě informační povinnosti. Zabývá se také otázkami spojenými s ukazatelem 
nákladovosti a návrhy na regulaci provizí v životním pojištění. Zmiňuje i politické souvislosti, které 
novelu ovlivnily. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Die Löhne steigen in Rekordtempo 
Mzdy rostou rekordním tempem 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 40, S. 20 
V 1. čtvrtletí roku 2015 stouply mzdy zaměstnanců v Německu ve srovnání s minulým rokem o 3,2 %. 
Sdělil to Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu s tím, že jde o nejvyšší nárůst od začátku časové 
řady v roce 2008. Po úpravě o současný růst cen zůstává mzda vyšší o 2,7 %. - Přetištěno z Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 23. září 2015. 
 
Odile Chagny et Frédéric Lainé 
France-Allemagne : une comparaison des salaires 
Francie - Německo : porovnání platů 
Problemes économiques, No. 3121 (2015), p. 58-63 
Analýza výše mezd ve Francii a Německu (rozprostření mezd mezi zaměstnanci v různých sektorech, 
mzdová nerovnost, minimální mzdy, aj.). V Německu je medián mezd ve srovnání s ostatními zeměmi 
EU vysoký, jsou zde ale také vysoké mzdové nerovnosti. V některých sektorech v Německu jsou 
poměrně nízké mzdy, to je však kompenzováno různými transfery. Ve Francii je na rozdíl od 
Německa minimální mzda zavedena poměrně dlouho. - Pozn. 
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Getting the new arrivals to work : European business and refugees 
Jak dostat nově příchozí do práce : evropské podniky a uprchlíci 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8968, p. 54-56 
Uprchlíci v současnosti přicházejí do Evropy v daleko větším počtu, než tomu kdy bylo od konce 2. světové 
války. Většinou jde o mladé lidi, z nichž někteří nemají vzdělání, ale další jsou středo- i vysokoškoláci 
a jiní ovládají různé profese a řemesla. Přicházejí v době, kdy Evropané nechtějí vykonávat málo 
kvalifikovanou práci a někdy nemají dovednosti na tu nejnáročnější. Samotné Německo potřebuje 173 
000 pracovníků ovládajících matematiku, IT, přírodní vědy a technické předměty. Hladký přesun 
uprchlíků na evropská pracoviště však brzdí řada překážek. 
 
Xénia Makarová, Lukáš Kvašňák 
Matkám prácu! 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 47, s. 10-13 
Článek mapuje situaci matek malých dětí na pracovním trhu na Slovensku. Odchodem na mateřskou a 
později rodičovskou dovolenou se žena dostává do nelehké situace z pohledu profesního života. 
Článek upozorňuje na problémy jako jsou chybějící státní jesle, nedostatek školek, malá podpora 
částečných úvazků či rozdíl v platech mezi muži a ženami. Pomoci matkám vrátit se na pracovní trh je 
prospěšné nejen pro samotné ženy, ale i firmy a stát. Nahradit stále rychleji stárnoucí obyvatelstvo 
bude při demografickém trendu stále obtížnější. Právě ženy matky mohou tyto problémy zmírnit. 
 
Axel Schrinner 
Schaffen wir das? : die Wirtschaft sucht so viel Personal wie seit langem nicht. Vor allem bei 
Dienstleistern haben Flüchtlinge gute Chancen 
Zvládneme to? : hospodářství hledá tolik pracovníků jako dlouho ne. Především ve službách 
mají uprchlíci dobré vyhlídky 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 248 (23.12.2015), S. 10-11 
Anketa ekonomického institutu Ifo mezi 9500 německými podniky potvrzuje pozitivní vývoj na 
německém pracovním trhu. Firmy deklarují od dubna 2011 vůbec nejvyšší ochotu k nabírání nových 
zaměstnanců. V sektoru služeb je dokonce pro získání zaměstnání nejpříznivější situace v historii. 
Podobně vyznívají také prognózy ostatních ekonomických think-tanků, které jsou ohledně nárůstu 
zaměstnanosti optimističtější než spolková vláda. Co se ale počtu nezaměstnaných týče, očekává většina 
analytiků zejména v důsledku imigrace do roku 2017 skokový, byť celkově mírný, nárůst o 200 až 300 tisíc 
na zhruba 3 miliony osob v evidenci úřadů práce. Ředitel Spolkové agentury práce a úřadu pro imigraci 
Frank-Jürgen Weise očekává, že do pěti let získá zaměstnání nanejvýše padesát procent azylantů, 
přičemž třicet procent se nejspíše do pracovního trhu neintegruje ani za deset let. -- K vývoji růstu 
platů viz článek na týchž stranách. 
 
Dagmar Brožová 
Trhy práce České republiky, Rakouska a Slovenska: komparace vybraných ukazatelů 
Scientia et Societas, Sv. 11, (2015) č. 3, s. 25-36 
Empirická studie srovnávající vývoj na trhu práce v České republice, Rakousku a na Slovensku           
v letech 2008-2013. Cílem příspěvku je testování závěrů, k nimž došla Evropská komise v Návrhu společné 
zprávy o zaměstnanosti z roku 2013 ohledně dopadů ekonomické krize na růst nezaměstnanosti           
v Evropské unii. Těmito závěry jsou vyšší dopad hospodářského cyklu na nezaměstnanost ve věkové 
kategorii do 25 let, rychlejší nárůst nezaměstnanosti mužů než žen a zdvojnásobení počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných. Konkluze studie zní, že ve sledovaném období se český trh práce celkově vyvíjel lépe 
než slovenský a hůře než rakouský. Současně na rozdíl od Rakouska a Slovenska vzrostla v České republice 
po roce 2008 relativně více nezaměstnanost u žen než u mužů. To je podle autorky dáno vyšší mírou 
nezaměstnanosti žen v České republice, která dlouhodobě převyšuje nezaměstnanost u mužů o dva 
procentní body. Český trh práce se ale na druhé straně vyznačuje v rámci EU podprůměrnou 
nezaměstnaností osob s terciárním vzděláním, která byla v roce 2013 dokonce nižší než v Rakousku. 
Také vývoj počtu dlouhodobě nezaměstnaných v ČR oproti oběma sousedním zemím stagnoval na 
úrovni 3 procent (v Rakousku došlo ke zvýšení o 0,3 a na Slovensku o 3,3 procentního bodu). Analýza 
rovněž popisuje vztah mezi počtem nezaměstnaných a počtem volných pracovních míst (pomocí 
Beveridgeovy křivky) ve všech třech zemích. - Pozn. -- K vývoji zaměstnanosti žen a mužů v České 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

35 

republice po roce 2008 viz také článek na s. 3-24 (Vavřinová, Tereza [et. al.]: Dopady recese na 
ekonomickou aktivitu a zaměstnanost žen a mužů v České republice). 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny 
    
Práce a mzda  
Sv. 63, (2015) č. 12  
Odměňování zaměstnanců mzdou a platem od 1.1.2016 podle zákoníku práce a prováděcích nařízení 
vlády (s. 18-25); Parametry sociálního pojištění pro rok 2016 (s. 30-35).  
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]  
Sv. 11, (2016) č. 1  
Zálohy a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015 - roční zúčtování (1.) (s. 3- 8); Kontrolní hlášení  
od 1.1.2016 (1. díl) (s. 12-15); Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (2.) (s. 28-30); 
Zajištění práv zaměstnavatele podle NOZ (s. 46-49); Dávky nemocenského v r. 2016 - nové výše 
redukčních hranic (s. 52-56). 

Právo 

Richard Král 
On the gold-plating in the Czech transposition context 
O gold-platingu v českém transpozičním kontextu 
Právník, Vol. 154, (2015) No. 12, příl. The Lawyer Quaterly No. 4/2015, p. 300-307 
Termínem gold-plating je označována transpozice směrnic Evropské unie do národních předpisů, která 
jde nad rámec minimálních požadavků unijního práva vůči členským zemím EU. Podle autora by se 
této praxe měla vláda a parlament spíše vyvarovat, protože přísnější normy zpravidla kladou značnou 
regulační zátěž na podniky i jednotlivce. V konkurenci s ostatními unijními státy tak mohou vznikat 
nemalá znevýhodnění vlastního trhu či dokonce může dojít k diskriminaci vlastních občanů před 
občany ostatních členských států. Článek představuje situace, kdy ke gold-platingu dochází a kdy 
může být odůvodněný. Autor nicméně upozorňuje, že metodické pokyny české vlády zatím postrádají 
jasná kritéria oprávněnosti přísnější transpozice unijních směrnic do národního práva. Reforma 
metodiky je proto nutná. - Pozn. 
 
Jaromír Pařil 
Unijní úprava vymáhání náhrady škody za porušení soutěžně právních předpisů : rozhodné 
právo a směrnice 2014/104/EU 
Antitrust, Sv. 2015, č. 3, s. 77-84 
Problematika harmonizace otázek týkajících se nároků na náhradu škody spojených s porušením pravidel 
hospodářské soutěže v právních řádech členských států EU. Autor nejprve rozebírá veřejnoprávní a 
soukromoprávní vymáhání dodržování soutěžně právních předpisů na úrovni EU a v členských státech 
a unijní právní úpravu určení rozhodného práva v případě nároků na náhradu škody. Poté se věnuje 
nové směrnici k náhradě škody č. 2014/104/EU směřující k zefektivnění soukromoprávního vymáhání 
soutěžního práva na unijní úrovni. - Pozn. 
 
David Baroš 
Vybrané otázky aplikace intertemporálních pravidel přechodných ustanovení občanského 
zákoníku na smlouvy 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 22, s. 771-778 
Podle autora nepanuje v odborných kruzích shoda, jaký okamžik je rozhodný pro určení závazné 
právní úpravy na právní poměry vyplývající z uzavřených smluv. Otázka této právní jistoty se stala 
aktuální zejména v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Článek nejprve nabízí analýzu 
právně-teoretických východisek řešení střetu předchozího a nového zákona (výklad časové determinace 
právní relevance skutkových podstat a vymezení pravé a nepravé retroaktivity právního předpisu). 
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Praktická část se zaměřuje na působnost intertemporální klauzule § 3028 odst. 3 ObčZ na smlouvy. 
Autor dochází k závěru, že smlouva a na ní založený právní poměr by se měly řídit právní úpravou 
účinnou v okamžiku perfektního doručení návrhu nabídky jejímu příjemci (tzv. oblátovi). Teprve         
v tom okamžiku má příjemce možnost se seznámit nejen s nabídkou, ale také s aktuálním právním 
režimem. - Pozn. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Susana Garcia Diez 
Indikatoren zur Lebensqualität : Vorschläge der europäischen Expertengruppe and ausgewählte 
nationale Initiativen 
Indikátory kvality života : návrhy evropské expertní skupiny a vybrané národní iniciativy 
WISTA, Jg. 2015, Nr. 6, S. 11-21 
Přehled vybraných návrhů evropských statistických úřadů k měření blahobytu, k jejichž vypracování   
v roce 2009 a 2010 vyzvala francouzskou vládou ustanovená Stiglitzova, Senova a Fitoussiho komise 
a strategie Evropské komise "Evropa 2020". Představena je nejprve soustava dimenzí a indikátorů 
kvality života, kterou navrhl Eurostat spolu s experty národních statistických úřadů zemí EU. Srovnání 
s koncepty měření blahobytu užívanými statistickými úřady Velké Británie, Rakouska a Itálie. - Pozn. 
 
Georg Cremer ; traduit de l'allemand par Rachel Bouyssou 
La vérité sur la pauvreté en Allemagne 
Pravda o chudobě v Německu 
Problemes économiques, No. 3117 (2015), p. 29-34 
V roce 2015 byla v Německu vydána zpráva, ze které vyplývalo, že v Německu dochází k růstu 
chudoby. Tato zpráva byla hojně citována v zahraničním tisku, v Německu se však setkala s kritikou. 
Odpůrci poukazují na vysoké zkreslení údajů v této zprávě. Zpráva dokonce získala nelichotivou cenu 
"Antistatistika měsíce". - Pozn. -- Přeloženo z němčiny. -- Článek je součástí čísla tematicky 
zaměřeného na výročí 25 let od sjednocení Německa. Další články k tématu jsou na str. 5, 17, 23 a 35. 

Účetnictví 

Alfred Simlacher 
Die Behandlung von unsicheren Ertragsteuerschulden und -forderungen im IFRS-Abschluss : 
die Vorschläge des DI/2015/1 
Nakládání s nejistými nedoplatky nebo požadavky na vrácení daní z příjmů a zisku v účetní 
uzávěrce podle IFRS : návrhy z DI/2015/1 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 49, S. 2829-2834 
K metodickému návrhu Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) z 21.10.2015, který se týká 
nakládání se zatím nejistými požadavky na doplacení či vrácení daní z příjmů a zisku v mezinárodních 
účetních standardech IFRS. Autor článku aplikuje návrh do kontextu německého daňového práva a 
ukazuje na praktických příkladech, kdy mohou být podniky při koncipování roční uzávěrky a 
daňového přiznání vystaveny možnosti daňových nedoplatků či přeplatků. Pojednány jsou přitom 
situace, v nichž zisk plyne z vnitrostátní nebo z přeshraniční obchodní činnosti. - Pozn. 
 
Jiří Koch 
Novela zákona o účetnictví od 1. 1.2016 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 4, s. 49-60 
Autor se věnuje výkladu zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
s ohledem na požadavky vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU            
o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých 
forem podniků. Přehledně seznamuje s věcnými úpravami zákona o účetnictví: zavedení kategorizace 
účetních jednotek a konsolidačních celků; zavedení kategorie "subjekt veřejného zájmu"; povinnost 
sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách; vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; management 
report; způsoby zveřejňování; konsolidovaná účetní závěrka; oceňování; zpráva o platbách orgánům 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

37 

správy; jednoduché účetnictví a jeho vedení. -- Viz také příspěvek v čas. Daňový expert č. 6/2015, s. 26-36 
a v čas. Právní rozhledy č. 23-24/2015, s. 855-858. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny 
    
Účetnictví  
Sv. 2015, č. 12  
Účetní závěrka 2015 (aneb podrobnější pohled na rozvahu) (s. 2-10); Koordinační výbor k nepeněžnímu 
likvidačnímu zůstatku (s. 11-19); Metodická pomůcka k pokynu GFŘ D-22 (8) (s. 25-38). 
  
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí  
Sv. 2015, č. 4  
Legislativní změny od 1. ledna 2016 ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. (s. 2-5); Účetní konsolidace státu - 
novinky od 1. ledna 2016 (s. 16-19); Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2016 (s. 40-42).  
 
Účetnictví v praxi  
Sv. 15, (2015) č. 12  
Změny daňové a účetní legislativy od 1.1.2016 (s. 4-7); Daňové přiznání fyzické osoby za rok 2015 - 
shrnutí změn oproti roku 2014 (s. 8-12); Daň silniční a daň z nemovitých věcí - stav před koncem roku 
(s. 21-23); Zvýšení minimální a průměrné mzdy k 1.1.2016 (s. 29-30); Daňová kontrola (s. 31-34); 
Kontrolní hlášení v příkladech (s. 35-38). 

Veřejná správa 

Andrea Schelleová 
Bid rigging, nebo-li zakázaná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku 
Antitrust, Sv. 2015, č. 2, s. 56-57 
K problematice zakázaných dohod při zadávání veřejných zakázek či tenderových kartelů, které jsou 
označovány jako bid rigging. Autorka přináší definici bid riggingu, rozebírá podstatu a legislativní 
úpravu bid riggingu v ČR, následně se zaměřuje na trestněprávní rovinu a nejčastější formy bid 
riggingu. Na závěr charakterizuje správněprávní odpovědnost soutěžitelů a související aspekty. - Pozn. 
 
František Korbel, Kateřina Staňková, Michala Hengalová 
Krok směrem k moderní správě, nebo jen ústupek evropské hamonizaci? : zákon o státní službě 
Právní rádce, Sv. 23, (2015) č. 12, s. 54-59 
Shrnutí základních parametrů českého zákona o státní službě. Rozbor vazby služebního poměru na zákoník 
práce, práv a povinností státních zaměstnanců, řízení ve věcech služby a přechodného režimu, který by 
měl skončit 30. 6. 2017. Podle autorů konečná podoba zákona dodržuje přinejmenším v teoretické 
rovině úmysl zákonodárce učinit státní správu transparentnější, kvalitnější a důvěryhodnější. 
Výkladové problémy u jednotlivých ustanovení lze ale očekávat, takže se norma stane v příštích 
měsících jednou z hlavních oblastí zájmu právnické obce. - Pozn. 
 
Ondřej Vondráček 
Transparentnost vlastnických struktur příjemců veřejných prostředků ve světle práva EU 
Právník, Sv. 154, (2015) č. 12, s. 1087-1096 
Problematikou transparentnosti vlastnických struktur právnických osob se od roku 2014 zabývá i unijní 
legislativa. Tzv. čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz (2015/849/EU) s účinností od 6. června 
2017 zavazuje členské státy k implementaci takových pravidel, která odkryjí vlastnické struktury 
všech právnických osob a zpřístupní informace o vlastnictví kterékoliv osobě nebo organizaci. 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU) s účinností od 18. dubna 2016 a podepsaná 
Dohoda o partnerství mezi Českou republikou a Evropskou unií na programové období 2014-2020 
zase požadují zveřejnění konečných vlastníků podniků ucházejících se o zakázky veřejných 
zadavatelů, respektive o projekty kofinancované z rozpočtu EU. Předmětem článku je nejprve analýza 
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souladu pravidel obsažených v těchto dokumentech s hlavními principy unijního práva (zásada 
rovného zacházení, nediskriminace, volného pohybu a přiměřenosti). Dále si autor klade otázku, jak 
nastavit systém rozkrývání vlastnických struktur. Konstatuje, že na monitoring vlastnických struktur 
lze jen obtížně aplikovat zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu kvůli 
odlišnému účelu těchto norem. Tento zákon v českém právním řádu (zákon č. 253/2008 Sb.) rovněž 
nedostatečně upravuje odkrývání majetkové struktury u podílníků společnosti, když se vztahuje pouze 
na podílníky s více než 25 procenty hlasovacích práv. Namísto toho autor navrhuje snížit práh pro 
povinné odkrývání informací o společnících na hranici 5 procent vlastnického podílu. - Pozn. -- K tématu 
viz také článek v čas. Právní rádce č. 12/2015, s. 34-37. 

Veřejné finance. Rozpočet 

20 Milliarden Euro an Flüchtlingskosten 
20 miliard eur na náklady spojené s uprchlíky 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 47, S. 13-14 
Zvládnutí uprchlické krize bude podle německého Ifo-Institutu mnohem dražší než se předpokládalo. 
Jen v tomto roce narostly náklady na 21,1 miliard eur. Dosud institut odhadoval náklady na základě 
osmi set tisíc uprchlíků na 10 miliard eur. Nyní se počítá s tím, že do Německa do konce roku uprchne 
1,1 miliónu lidí. Náklady se dělí na výživu, jesle, školy, kurzy němčiny, vzdělávání, administrativu a 
ubytování. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 11. listopadu 2015. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Bund unterstützt Kommunen auf vielfältige Weise : Bundespolitik und Kommunalfinanzen 
Spolková vláda podporuje obce rozmanitými způsoby : spolková politika a obecní rozpočty 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2015, Nr. 12, S. 9-20 
Přehled o vývoji daňových příjmů německých měst a obcí vyjma měst se statutem spolkové země 
(Berlín, Hamburk, Brémy) v letech 2005 až 2014. Od roku 2012 vykazuje jejich celkové hospodaření 
opět mírné přebytky. Tento vývoj souvisí nejen s vyššími příjmy veřejných rozpočtů v důsledku 
ekonomického oživení, ale také díky úhradě některých sociálních výdajů ze spolkového rozpočtu a 
příznivým podmínkám pro získání úvěrů. Vyšší příjmy také pocházejí z daní z pozemků a nemovitostí, 
které obce mezi roky 2005 a 2014 navýšily v průměru o 12,5 procenta. Druhá část příspěvku je 
věnována dosavadním a plánovaným opatřením spolkové vlády, která mají ulehčit komunálním 
rozpočtům a podporovat obecní investice. Důležitou úlohu, zejména při výdajích obcí na podporu 
žadatelů o azyl, bude zaujímat nový státní podpůrný fond na podporu komunálních investic 
(Kommunalinvestitionsförderungsfonds), který bude do roku 2018 v objemu 3,5 miliardy eur 
financovat investiční projekty méně bohatých obcí až z 90 procent. - Pozn. 
 
Axel Schrinner 
Der Realitäts-Check : Konjunkturprognosen für die Haushaltsplanung des Bundes müssen 
künftig geprüft werden - aber von wem? 
Kontrola reality : prognózy hospodářského růstu musí být při sestavování spolkového rozpočtu 
kontrolovány - ale kým? 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 231 (30.11.2015), S. 11 
K implementaci nařízení č. 472 a 473/2013 o sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a 
zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (tzv. Two pack). Tato nařízení 
mimo jiné stanovují pro členské státy měnové unie povinnost nechat vyhotovovat prognózy 
hospodářského růstu nezávislými ekonomickými grémii. To pro časový harmonogram schvalování 
německého rozpočtu bude představovat nemalé komplikace. Článek představuje dosavadní jednotlivé 
kroky při sestavování a schvalování státního rozpočtu a již existující poradní skupinu ekonomů při Radě 
rozpočtové stability (Stabilitätsrat). Poradní skupina má za úkol kontrolovat návrh rozpočtu z hlediska 
dodržování kritérií Paktu stability a růstu a fiskálního paktu. Tento orgán zatím také částečně plní 
funkci odhadce vývoje hospodářské konjunktury. 
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Cour des comptes 
Le redressement des finances publiques ralentit 
Oživení veřejných financí se zpomalilo 
Problemes économiques, No. 3118 (2015), p. 42-48 
Hodnocení stavu veřejných financí Francie v roce 2014 podle Účetního dvora Francie. Veřejný deficit 
se mírně snížil a ustálil se na úrovni 4 % HDP. Veřejný dluh rostl tempem srovnatelným s předchozími 
roky a dosáhl úrovně 95,6 % HDP. Tento vývoj je horší oproti původním očekáváním a lze jej přičíst 
nepříznivým ekonomickým okolnostem. - Pozn. -- Článek je součástí čísla zaměřeného na zhodnocení stavu 
francouzské ekonomiky. Další články k tomuto tématu viz str. 5, 10, 15, 22, 27 a 34 (např. hospodářský 
růst, demografie, HDP, aj.). K tématu také viz články v číslech 3059, 3070, 3091 a 3096. 
 
Martin Mana 
Na výzkum a vývoj dáváme už více než Evropa 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 10, s. 18-21 
Statistický pohled na oblast financování výzkumu a vývoje v ČR za období 2011-2014 a její 
porovnání s ostatními státy EU. Ukazatel GERD - celkové výdaje na VaV. Dále podrobněji k nárůstu 
počtu zaměstnanců ve VaV, ke struktuře hlavních zdrojů financování, k poměru výdajů mezi různými 
subjekty a k zaměření podniků provádějících VaV. Následně údaje o veřejném výzkumu a dynamice 
financování ze státního rozpočtu v ČR. 
 
Zdeněk Pikhart, Lukáš Pfeifer, Pavla Chmelová 
Reakční funkce a udržitelnost fiskální politiky 
Politická ekonomie, Sv. 63, (2015) č. 5, s. 545-569 
Článek se zaměřuje na vymezení fiskální udržitelnosti, analýzu stavu a vývoje dluhových ukazatelů a 
odhad historické reakční funkce fiskální politiky v zemích EU. Autoři přicházejí se zjištěním, že 
úroveň zadlužení se zvyšuje mj. s růstem úrokové sazby. Opačným způsobem (vyjma krizového roku 
2009) působí ukazatel růstu HDP. Mezi vysvětlující proměnné reakční funkce fiskální politiky jsou 
zařazeny zpožděná hodnota primárního salda, mezera produktu, podíl výdajů na HDP, kvalita 
institucionálního prostředí, výnos vládních dluhopisů se splatností deset let, cena ropy Brent a CPI. 
Autoři zjišťují, že fiskální politika má ve všech zkoumaných skupinách zemí (tedy ve starých 
členských státech, nových členských státech i v tzv. státech PIIGS) spíše procyklický charakter, jenž 
značí výraznější zvýšení strukturálního primárního deficitu v expanzi. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny 
    
Hospodářské noviny  
Sv. 60, (2016) č. 3 (6.1.2016)  
Vyrovnaný rozpočet se vzdaluje: stát loni hospodařil s deficitem 62,8 miliardy korun - o výši schodku 
státního rozpočtu za r. 2015 a jeho faktorech (s. 1) a komentář Babišova vratká jízda na rozpočtovém 
koni (s. 8). 

Zdravotnictví 

Fit as fiddles : American health insurers 
Zdravé jako ryby : americké zdravotní pojišťovny 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8967, p. 66-67 
Americkým zdravotním pojišťovnám se daří. Kandidáti na prezidenta požadují větší kontrolu 
plánovaných fúzí, veřejnost je také nemá ráda, ale ceny akcií pěti největších zdravotních pojišťoven 
vzrostly během posledních pěti let na trojnásobek. Velké pojišťovny jsou trvale vysoce ziskové, jejich 
zisky podpořila i konsolidace odvětví. 
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Zemědělství 

Lucien Bourgeois 
Le revenu des agriculteurs : une notion imprécise 
Příjem zemědělců : nepřesné označení 
Problemes économiques, No. 3117 (2015), p. 55-58 
Média i různá statistická šetření zmiňují a využívají ukazatel "příjmů v zemědělství". Autor nejprve 
uvádí, proč příjmy v zemědělství sledovat, a zmiňuje faktory, které mají vliv na tyto příjmy. Dále 
vysvětluje, proč mohou být různé ukazatele v zemědělství zavádějící. 

Životní prostředí 

Daniel Delhaes, Klaus Stratmann 
Autofahrt mit Zertifikat : mit der VW-Diesel-Affäre werben Experten, den Verkehr in den 
Emissionahandel einzubeziehen 
Jízda autem s certifikátem : v souvislosti s dieselovou aférou automobilky Volkswagen odborníci 
prosazují zapojení dopravy do obchodu s emisními povolenkami 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 234 (3.12.2015), S. 8 
K posledním debatám mezi ekonomy, ekology a průmyslníky o rozšíření obchodu s emisními 
povolenkami i na pohonné hmoty. Po skandálu Volkswagenu s manipulováním hraničních hodnot 
emisí u dieselových motorů jsou tomuto opatření otevření i výrobci aut. Podle klimatologů jsou však 
současné ceny povolenek příliš nízké a nepředstavují tak dostatečný impuls pro inovace směrem         
k šetrnějším spalovacím motorům. 
 
Dirk Heilmann 
Höhere Steuern für die Verkehrswende 
Vyšší daně pro obrat v dopravě 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 1 (4.1.2016), S. 12 
Klesající ceny ropy ohrožují rozvoj a rozšiřování automobilů na elektrický pohon a tím i cíle, které si 
předsevzaly státy světa na pařížské klimatické konferenci OSN v prosinci 2015. Tento problém se týká 
i Německa, kde provozní náklady u elektrických automobilů jsou značně vyšší než u vozidel se 
spalovacími motory. Rovněž provoz nabíjecích stanic nebude v dohledné době rentabilní. Podpora 
státu pro cenovou dostupnost elektromobilů a budování potřebné infrastruktury bude proto nezbytná. 
Potřebné prostředky by bylo možné získat zvýšením spotřební daně na pohonné hmoty až o 20 procent. 
Ceny benzínu a nafty by se tak vrátily na stav z podzimu 2015 a veřejné rozpočty by získaly v případě 
Německa až 8 miliard, v případě zavedení jednotné spotřební daně v celé EU až 50 miliard eur navíc. 
 
Raymond Van der Putten 
Changement climatique : un défi sans précédent en termes d'investissement et de financement 
Klimatické změny : bezprecedentní výzva ve smyslu investic a financování 
Conjoncture, No. 10 (2015), p. 3-19 
Článek je vydaný k příležitosti konání klimatické konference COP21, která se konala v první polovině 
prosince roku 2015 v Paříži a jejímž cílem byla snaha dosáhnout závazné dohody o snížení globálního 
oteplování. Autor nejprve představuje důsledky globálního oteplování a stručný vývoj objemu emisí 
skleníkových plynů v čase, dále se věnuje oceňování emisí uhlíku a uvádí odhady investic do 
infrastruktury, které by byly nezbytné k dosažení stanoveného cíle. Dále jsou zmíněna rizika pro 
investory spojená s vytvářením infrastruktury (politická, společenská, technologická, fyzická, tržní a 
obchodní rizika). Na závěr autor shrnuje, jaké byly podniknuty iniciativy ve snaze získat dostatek 
finančních zdrojů k podpoře rozvojových zemí. - Pozn. -- Článek je dostupný také v anglické verzi na webu 
BNP Paribas. K tématu také článek v časopise Problemes économiques (Hors-série septembre 2015,  
č. 8, s. 116). 
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The best is the enemy of the green 
Nejlepší je nepřítel zelených 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8967, p. 68 
Ekonomové již dlouho prosazují cenu "uhlíku" jako ideální cestu k omezení skleníkových plynů. 
Zatím se však svět k nějakému druhu režimu pro určování cen uhlíkových emisí nepřiblížil ani o krok. 
Největší překážkou jsou politici, kteří se ohánějí hrozbou ztráty pracovních míst. V článku se navrhují 
tři cesty, jak učinit ceny uhlíku politicky stravitelnějšími. 

Životní úroveň 

Drahomíra Dubská 
Příjmová nerovnost Prahy a regionů 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 9, s. 30-31 
Autorka informuje o regionálních disparitách v ČR a jejich změnách v čase, zaměřuje se na růst 
příjmové nerovnosti a sledování regionálních rozdílů v disponibilních příjmech na obyvatele. 
Identifikuje příčiny příjmových nerovností i vliv vstupu do Evropské unie na výši příjmů. Grafy 
ilustrují meziroční vývoj příjmů - čistý disponibilní důchod domácností v přepočtu na obyvatele - za 
období 1996-2013 a HDP na obyvatele v paritě kupní síly dle jednotlivých krajů ČR v r. 2013. 
 
Joseph E. Stiglitz 
Wenn Ungleichheit tötet : Joseph E. Stiglitz gewährt einen tiefen Einblick in die vielfach 
gespaltene US-Gesellschaft 
Když nerovnost zabíjí : Joseph E. Stiglitz poskytuje hluboký vhled do namnoze rozdělené 
americké společnosti 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 243 (16.2.2015), S. 48 
Podle Josepha Stiglitze dostal ekonom Angus Deaton v říjnu 2015 Nobelovu cenu zcela oprávněně, 
neboť jeho výzkum vývoje životní úrovně v USA relativizuje vypovídací hodnotu ukazatele hrubého 
domácího produktu na obyvatele. V nejnovějších dějinách USA podíl HDP na obyvatele každý rok      
s výjimkou roku 2009 stoupal. Angus Deaton společně s ekonomkou Ann Case ale dokládají 
zhoršování zdravotního stavu a zkracování průměrné naděje na dožití u bílých Američanů se 
středoškolským vzděláním. Rovněž dle nich došlo za posledních 40 let také u středoškoláků-mužů ke 
snížení reálných mezd o 19 procent. Stiglitzův závěr zní, že USA jsou mezi vyspělými zeměmi na 
cestě stát se první zemí bez faktické existence střední třídy. 

Ostatní 

Charles Kenny 
Des OMD aux ODD : un monde plus ambitieux 
Od rozvojových cílů tisíciletí k cílům udržitelného rozvoje : ještě ambicióznější svět 
Problemes économiques, No. 3116 (2015), p. 5-13 
V roce 2000 přijaly členské země OSN osm Rozvojových cílů tisíciletí, kterých mělo být dosaženo do 
roku 2015. V létě roku 2015 na tyto cíle navázal další program - tzv. Cíle udržitelného rozvoje. Těchto 
17 cílů, stanovených na období 2015-2030, nahrazuje Rozvojové cíle tisíciletí. Cíle se týkají mj. otázek 
snížení chudoby, rozvoje zdravotnictví, vzdělávání, bezpečnosti, životního prostředí a rovnosti mezi 
pohlavími. Autor se vyjadřuje také k financování programu. - Pozn. -- Tématu se věnuje v čísle 
několik dalších článků (viz str. 14, 23, 30 a 37). 
 
Antoine Math 
Le cout des enfants pour la société 
Náklady společnosti na děti 
Problemes économiques, No. 3118 (2015), p. 57-63 
Odhad nákladů, které společnost ve Francii vynaloží na výchovu dětí do 20 let. Průměrné roční náklady 
pro společnost na výchovu jednoho dítěte jsou odhadovány na 30 000 eur. Téměř 40 % z tohoto čísla 
tvoří zboží a služby vyprodukované samotnými domácnostmi, 23 % nákladů představují náklady na 
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zboží a služby získané domácnostmi na trhu a 38 % odpovídá veřejným výdajům. Hodnocení může 
poskytovat i jiný úhel pohledu na imigraci: ačkoli je imigrace často prezentována jako břemeno pro 
společnost, ve skutečnosti může společnost ušetřit značnou část nákladů na vzdělávání a odborný 
výcvik. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny 
    
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 49  
Kde vyděláte nejvíc - srovnání mezd ve 200 nejvýznamnějších českých firmách (s. 8-17); Za příliv 
imigrantů si může Evropa sama - rozhovor se sociologem Ivem Možným (s. 18-21); Sliby jako faktor 
ekonomického růstu - hodnocení české vlády (s. 22-25); Jak zastavit bumerang terorismu (s. 36-37).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 50  
Životní pojistka: Jak zastavit okrádání klientů (s. 8-11); Rybník je malý, ale štiky jsou tu dravé - 
rozhovor s podnikatelem Pavlem Doležalem (s. 12-16); Biliony za dva stupně Celsia - globální investice 
do obnovitelných zdrojů energie (s. 18-21); Marné čekání na české Silicon Valley - podpora podnikání 
(s. 22-25); Byznys v Egyptě: Hlad po energiích rychle roste (s. 40-43). 
  
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 51  
Dluhy jako výdělek pro desetitisíce firem - kdo vydělává na dlužnících (s. 8-11); Čeští miliardáři letos 
opět bohatli (s. 12-17); Další roky se slabou korunou - měnová politika ČNB (s. 18-19); Válka v Sýrii 
už má vítěze: Zbrojařské firmy (s. 20-23); Rozpočet: Optimismus nafouknutý růstem (s. 24-27); 
Outsourcing, nejlepší cesta k chybám? (s. 36); Když nerovnost zabíjí - článek profesora Kolumbijské 
univerzity Josepha E. Stiglitze (s. 38-39); Bezbolestné krachy evropských bank - k ochraně 
bankovního sektoru (s. 40-41); Evropa jde za levnějšími bankovními službami (s. 42-43).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 52-53  
Dárky v duchu socialismu - srovnání dárků před rokem 1989 se současností (s. 8-11); Sociální stát má 
něco do sebe - rozhovor s expertem MMF Jaromírem Hurníkem (s. 12-15); Praga, Favorit, Remoska. 
Jak vydělat na příběhu - sázka na tradiční značky se vyplácí (s. 16-19); Řemeslnou prací proti čínské 
láci - výroba hudebních nástrojů (s. 22-25); Mecenáši za lepší Česko - čeští filantropové z řad 
podnikatelů (s. 26-31); Ceny ropy a globální růst - komentář Kennetha Rogoffa (s. 52-53); Evropa 
proti korupci: Velké výdaje a malá efektivita (s. 56-57).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 49  
Mimozemšťan z jiného časoprostoru - rozhovor s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (s. 22-25); 
Až se budou vracet dotace - rozhovor s šéfkou ERÚ Alenou Vitáskovou (s. 32-34); Koruna není 
švýcarský frank - rozhovor s členem bankovní rady ČNB Kamilem Janáčkem (s. 40-41); Velká 
farmaceutická loupež (s. 42-44).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 50  
Filmový hračkář č. 1 - George Lucas a jeho Hvězdné války (s. 10-14); Proč Evropa neroste? (s. 17); 
Nesnesitelná lehkost odepisování Evropy (s. 18); Provinčnost je náš osud - rozhovor se spisovatelem 
Pavlem Kosatíkem (s. 22-25); Predátoři útočí - pochybná vydavatelství z celého světa nabízejí českým 
vědcům za peníze publikaci jejich článků (s. 26-29); Pro rekreaci i zisky jeďte na Jamajku - investice 
(s. 38-39); Podpálit Chrám sv. Víta - rozhovor s advokátem Tomášem Sokolem (s. 42-43).  
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Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, č. 51-52  
Merkelová chce svůj ein Volk - rozhovor s exprezidentem Václavem Klausem o migraci (s. 22-25); 
Jak porazit islamistické extremisty - názory bývalého premiéra Velké Británie Tonyho Blaira (s. 28); 
Vývoz čínského modelu - k čínské inciativě Jeden pás, jedna silnice se vyjadřuje člen vědeckého sboru 
Stanfordovy univerzity Francis Fukuyama (s. 29); Tři globální přerody - stanovisko Christine 
Lagardeové, generální ředitelky MMF, k mezinárodní spolupráci (s. 30); Velká malátnost pokračuje - 
Joseph E. Stiglitz k hospodářskému vývoji (s. 31); Pískání na vlastní nebezpečí - právní ochrana 
whistleblowerů (s. 40). 
  
Hospodářské noviny  
Sv. 60, (2016) č. 1 (4.1.2016)  
Půl milionu plátců DPH začne velká kontrola faktur - elektronické podání přiznání k DPH a kontrolní 
hlášení (s. 2); Druhý pilíř skončil, třetí se má zatraktivnit - aktuální změny v důchodovém systému (s. 2); 
Rodičům zůstane víc peněz, zvyšují se daňové slevy na děti (s. 3); Lichvářů ubude. Získat nebankovní 
úvěr bude bezpečnější díky přísné regulaci - připravovaný zákon o úvěru pro spotřebitele (s. 5). 
  
Poradce veřejné správy [PVS]  
Sv. 9, (2016) č. 1  
Státní služba (s. 3-8); Režim přenesení daňové povinnosti od 1. ledna 2016 (1.) (s. 12-15); Neoznámení 
změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem (s. 23- 24); Otazníky kolem pracovního poměru na dobu 
určitou (1.) (s. 37-38). 
  
Unes - účetnictví neziskového sektoru  
Sv. 13, (2015) č. 12  
Daň z nemovitých věcí (s. 14-19); Nadřízený orgán PO obce či kraje podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím - II.část (s. 20-25). 
 
Veřejná správa  
Sv. 26, (2015) č. 25-26  
Příprava zákona o sociálním bydlení je v plném proudu (s. 23-25); Tvorba plánu a jeho uplatnění v praxi 
řízení města (s. 26-29). 
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Daně 

28310 
Peter Šamko 
Daňové podvodné konania a ich dokazovanie 
Bratislava : Wolters Kluwer 2015, 419 s. 
Hmotněprávní a procesněprávní aspekty daňových podvodů a jejich dokazování ve slovenské praxi. 
Vymezení problematiky. Rozbor skutkových podstat trestného činu krácení daně a daňového podvodu: 
subjekty trestného činu, pokračování v trestné činnosti, účinná lítost, maření výkonu správy daní, 
zkreslování údajů hospodářské a obchodní evidence. Výklad je zaměřen na aplikační praxi a praktické 
problémy. - ISBN: 978-80-8168-262-9 (váz.) 
 
28230 
editor Andrei Cracea ; OECD, IBFD 
OECD model tax convention on income and on capital (condensed version - 2014) : Key tax 
features of member countries 2015 
Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu (zkrácená verze - 2014) : 
Hlavní daňové charakteristiky členských států z roku 2015 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2015, 904 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do dvou částí, část A přináší znění Vzorové smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu aktualizované ke dni 15.7.2014 s detailním komentářem. Část B přináší 
přehled systému přímých daní (daně z příjmů právnických a fyzických osob a zdanění kapitálu)          
v jednotlivých členských státech OECD s přihlédnutím k mezinárodním aspektům problematiky. 
Přehled je doplněn tabulkou se sazbami daně z příjmů právnických osob, sazbami domácí srážkové 
daně platné pro dividendy, úroky a tantiémy a přehledem sazeb srážkové daně dle mezinárodních 
daňových smluv mezi jednotlivými státy OECD (stát zdroje, stát sídla). Údaje v části B jsou 
aktualizovány ke dni 15. dubna 2015. - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-332-8 (brož.) 
 
28232 
OECD Development Centre 
Revenue statistics in Asian countries 1990-2013 : trends in Indonesia, Malaysia and the Philippines 
Statistika veřejných příjmů v asijských zemích za léta 1990-2013 : trendy v Indonésii, Malajsii a 
na Filipínách 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015, 86 s. : tab., grafy 
Zpráva uvádí podrobná, mezinárodně porovnatelná data veřejných příjmů pěti asijských ekonomik,     
z nichž dvě (Korea a Japonsko) jsou členy OECD. Poskytuje také přehled hlavních daňových trendů, 
daňové správy a souvisejících reforem v Indonésii, Malajsii a na Filipínách. - Pozn., příl. - ISBN: 978-
92-64-23425-3 (brož.) 
 
28301     Pouze prezenčně 
Vladimír Pelc 
Zákon o daních z příjmů : komentář 
V Praze C.H. Beck 2015, xxiv, 1403 s. 
Obsáhlé komentované znění zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Úvod přináší 
komentovaný přehled posledních novelizací zákona o daních z příjmů. Součástí komentáře jsou 
odkazy na související ustanovení, předpisy a judikaturu. Kniha obsahuje i prováděcí předpisy, pokyny 
a sdělení MF. - 2. vyd. - Další zdroje informací v úvodu. - ISBN: 978-80-7400-517-6 (váz.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

28294 
Tomáš Šubrt a kolektiv 
Ekonomicko-matematické metody 
Plzeň : Čeněk, 2015, 331 s. : il. 
Výklad nejdůležitějších ekonomických a matematických metod: lineární programování, distribuční 
úlohy, rozhodovací modely, teorie her, modely vícekriteriálního rozhodování, metoda datových obalů, 
strukturální analýza, teorie grafů, stochastické modely a systémy hromadné obsluhy. Součástí výkladu 
jsou i příklady praktických aplikací těchto metod, otázky k opakování a příklady k procvičení. - ISBN: 
978-80-7380-563-0 (brož.) 
 
28299 
Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová (eds.) 
Ekonomika v souvislostech 
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2015, 170 s. : il., mapy 
Cílem sborníku je načrtnout kontext řešení globálních výzev dnešního světa, ať už politických, 
environmentálních, nebo finančních. Jednotlivé příspěvky umožňují podívat se na ekonomické jevy     
z mnoha pohledů. V sedmi kapitolách jsou čtenářům představeny různorodé pohledy na problematiku 
životního prostředí, práce, fair trade, ekonomického růstu a nerůstu a etických souvislostí ekonomiky. 
Názvy příspěvků: Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: ekonomicky efektivní stav nebo problém 
vhodný k řešení? Práce a přístupy k jejímu zkoumání v širších souvislostech s detailním zaměřením na 
analýzu regionálního trhu práce (příklad okresu České Budějovice); Aplikace principů zelené 
ekonomiky v EU; Koncept udržitelného nerůstu a nerůstového hnutí v Evropě; Družstva v rozvojových 
zemích a jejich role v rámci fair trade; Vnímání fair trade a ekonomické vzdělání; Ekonomika a etika; 
Filozofický koncept Ústavy Země. Kniha obsahuje také medailonky autorů jednotlivých příspěvků. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7308-571-1 (brož.) 
 
28305 
Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; překlad: Ivo Magera 
Freakonomie : skrytá ekonomie všeho 
V Brně : BizBooks 2015, 280 s. 
Neobvyklé, podnětné a provokativně kladené otázky, které se týkají různých každodenních, zvláštních 
a bizarních životních situací, s nimiž se lze setkat. V odpovědích na tyto otázky pak autoři srozumitelně 
vysvětlují základní ekonomické principy. Vycházejí z některých myšlenek, např. motivace je 
základním pohonem moderního života, veřejné mínění se často mýlí, dramatické efekty často vznikají 
ze vzdálených a mnohdy zcela nenápadných příčin, složitý svět se stává mnohem jednodušším, víte-li 
co a jak měřit. Příklady z položených otázek: Opravdu potřebujeme miliony soběstačných pěstitelů? 
Přilákaly by vyšší platy lepší politiky? Existuje alternativa k demokracii? Jakou výhodu znamená ve 
sportu domácí prostředí a proč? - 1. vyd. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-265-0415-3 (brož.) 
 
28291 
Václav Klaus 
Velcí ekonomové jsou mou inspirací 
Praha Institut Václava Klause 2015, 178 s. 
Sborník obsahuje autorovy texty, které vznikly u příležitostí různých výročí spojených se jmény slavných 
ekonomů minulosti i současnosti. Příspěvky jsou věnovány jménům jako např. L. von Mises, J. Schumpeter, 
S. Pejovich, J. Stiglitz, M. Friedman, A. Greenspan, F.A. Hayek, P. Samuelson, J. Buchanan aj. 
Sborník uvádí autorova předmluva. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7542-005-3 (váz.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28231 
Nathaniel Popper 
Digital gold : the untold story of bitcoin 
Digitální zlato : dosud nevyprávěný příběh bitcoinu 
[S.l.] : Allen Lane the Penguin Press, 2015, xv, 398 s. 
Bitcoin, mezník digitálních peněz a finanční technologie, byl příčinou vzniku globálního sociálního 
hnutí s utopickými ambicemi. Představa nové měny, udržované počítači uživatelů po celém světě, byla 
terčem mnoha vtipů. Přesto vyrostla v technologii v hodnotě miliard dolarů, podporované hordami 
následovníků, kteří v ní viděli nejdůležitější novou ideu od vzniku internetu. Zastánci bitcoinu od 
Pekingu po Buenos Aires vidí jeho potenciál jako finančního systému nezávislého na bankách a 
vládách a jako nových globálních peněz pro digitální věk. Kniha vypráví neobvyklé příběhy osob, 
které vytvořily bitcoin, jako jsou Satoshi Nakamoto - nepolapitelný tvůrce bitcoinu, bratři Winklevossovi 
a Ross Ulbricht - zakladatel online drogového trhu Silk Road. Bitcoin je jedním z nejvíce fascinujících 
testů toho, jak peníze fungují, kdo z nich profituje a jak budou možná v budoucnu vypadat. - ISBN: 
978-0-241-18061-7 (váz.) 
 
28307 
Pavel Šafařík 
Spekulativní mánie a burzovní krachy : když svět financí šílí 
Praha : Ekopress 2015, 128 s. : il. 
Kniha se zabývá významnými událostmi na finančních trzích, příčinami burzovních krachů v historii    
i novodobými anomáliemi na finančních trzích. Jaké události vedou ke vzniku spekulativních mánií a 
burzovních krachů? Je možné jejich počátek předvídat a zabránit tak ničivým dopadům na 
ekonomiku? Silné tržní anomálie vznikají na základě rozhodnutí účastníků trhu. Ne však na základě 
racionální analýzy, ale spíše na základě emocí. Jen malá část účastníků trhu si je vědoma toho, že trh 
prochází abnormálním vychýlením, které se musí vrátit do rovnováhy. Jakmile se trend otočí, nastávají 
mohutné výprodeje, které obvykle vedou k burzovnímu krachu. Riziko je vysoké, přesto se v době 
spekulativních mánií na trhu pohybuje mnohem více účastníků. Důvod je zřejmý, zvýšená 
rozkolísanost trhu sice zvyšuje riziko, ale úměrně tomu se zvyšuje i potenciál výdělku. Pohyby na 
akciovém trhu mají nemalý dopad na blahobyt obyvatelstva, jelikož jsou významným zdrojem 
bohatství a současně ovlivňují ekonomické klima. Identifikace spekulativních bublin a rady a tipy na 
obchodování během spekulativních bublin jsou popsány v závěru knihy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
87865-21-7 (brož.) 
 
28303 
Bohumil Stádník 
Trhy dluhopisů 
Praha : Oeconomica 2015, 209 s. : il. 
Přehled dluhopisové problematiky, včetně praktických aspektů. Důraz je kladen na finanční matematiku 
dluhopisů, kalkulace výnosů, citlivostní analýzu, na investování do dluhopisů a jeho rizika, oceňovací 
metody a finanční interpretaci dluhopisové problematiky pro finanční praxi. Text je provázen řadou 
příkladů. Kniha též obsahuje publikované výzkumy autora z oblasti modelování vývoje tržní ceny 
dluhopisů, režimů vývoje volatility a řadu originálních odvození a úvah. - Vyd. 1. - Na obálce nad 
názvem: Fakulta financí a účetnictví, VŠE. - ISBN: 978-80-245-2084-1 (brož.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

27955II 
Jiří Štěpek 
Sto let přídělových systémů na území bývalého Československa 1915-2015 : druhá část (1945-2015) 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2015, 389 s. : il. 
Popis přídělových systémů (racionace) existujících na území bývalého Československa za uplynulých 
sto let. Tato druhá část popisuje přídělové systémy v letech 1945-1951 v českých zemích i na 
Slovensku. Jsou probírány nejen přídělové doklady, ale i zavedení limitů na lístky, vyřazení určitých 
osob z vázaného zásobování, jsou zjišťovány i příděly jednotlivých druhů potravin a dalšího zboží      
v těchto letech. Pozornost je věnována i bodovému systému a popsán je i stav, kdy existoval vedle 
vázaného i volný trh s vyššími cenami. Sledovány jsou i politické vlivy na utváření přídělových 
systémů. Závěrečné kapitoly se věnují zrušení přídělového systému v roce 1953 a též popisují tzv. 
pohotovostní přídělové systémy z let 1959-2015. Ty byly připraveny v různých obdobích pro případ 
nečekané události postihující ekonomiku. Text je doplněn řadou příloh a fotografiemi přídělových 
dokladů. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-88018-02-5 (brož.) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

28289 
Lenka Fojtíková, Bohdan Vahalík 
Analýza dlouhodobých změn ve vývoji zahraničního obchodu České republiky 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2015, 150 s. : il. 
Cílem studie je provést zhodnocení dlouhodobého vývoje zahraničního obchodu ČR a určit změny, 
které nastaly v jeho objemu a struktuře v letech 1993-2013. Studie obsahuje dvě roviny zkoumání. 
První z nich je teoreticko-metodologická. Vymezuje podstatu zahraničního obchodu a dosavadní úroveň 
poznání v této oblasti, regulativní prostředí pro realizaci zahraničního obchodu včetně institucionálních 
změn v obchodní politice ČR, které nastaly v období před vstupem do EU (1993-2003) a od roku 
2004, po vstupu ČR do EU. Druhá část je aplikační a zaměřuje se na analýzu změn v objemu a 
struktuře zahraničního obchodu ČR, na současná liberalizační jednání EU a jejich význam pro ČR a na 
obchodní aspekty politické krize na Ukrajině. Analýza pokrývá především obchod s průmyslovým a 
zemědělským zbožím. Vzhledem k výsledkům analýz uvedených v této studii lze potvrdit stanovenou 
hypotézu o pozitivním vlivu liberalizace obchodu a integrace ČR s dalšími členskými státy EU na jeho 
objem a strukturu. - ISBN: 978-80-88018-01-8 (brož.) 

Podnik a podnikání 

28317 
OECD 
OECD business and finance outlook 2015 
Výhled OECD pro podniky a finance 2015 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015, 245 s. : tab., grafy, rámečky 
První vydání Výhledu OECD pro podniky a finance zkoumá, jak se společnosti, banky, 
zprostředkovatelé stínového bankovnictví a institucionální investoři snaží vyrovnat s prostředím velmi 
nízkých úrokových sazeb a strukturálních změn ve světové ekonomice. Dochází k závěru, že nebudou-
li přijata náležitá opatření, je splnění příslibů růstu, pracovních míst a důchodových příjmů ohroženo. - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-23261-7 (brož.) 
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28298 
Jiří Fotr, Ivan Souček 
Tvorba a řízení portfolia projektů : jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a 
výzkumný program 
Praha : Grada 2015, 285 s. : il. 
Úvod do problematiky. Základní fáze tvorby a řízení portfolia projektů, kterými jsou: příprava 
výchozího souboru projektů, vlastní tvorba portfolia a jeho optimalizace, řízení realizace zvoleného 
portfolia včetně jeho korekce a postimplementační analýzy. Závěrečná kapitola se věnuje zavádění 
systému řízení porfolia projektů ve firmě z hlediska jeho procesní a organizační stránky. Pozornost je 
věnována i uplatnění pokročilých nástrojů (počítačově podporované optimalizační a simulační 
modely), shrnutí poznatků nejlepší zahraniční praxe a příklady tvorby a řízení portfolií projektů           
z oblasti průmyslu a výzkumu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5275-4 (váz.) 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

28293 
Milan Taraba, Lenka Veselá 
Rádce nájemníka bytu 
Praha : Grada, 2015, 255 s. 
Komplexní a ucelený přehled informací z oblasti nájemného bydlení podle nového občanského 
zákoníku. Praktická příručka obsahuje často pokládané dotazy nájemců a vlastníků nemovitostí           
s vypracovanými odpověďmi, plná znění či vybraná ustanovení platných právních předpisů a vzory 
smluv a podání. Vysvětluje roli státu v nájemních vztazích, zejména příspěvek na bydlení a způsoby 
jeho čerpání. V knize je k dispozici i nová legislativní úprava služeb spojených s užíváním bytu. -      
8., zcela přeprac. vyd. - Obsahuje odkazy na zákony a přehled souvisejících právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-247-5030-9 (brož.) 

Právo 

28302 
Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kol. 
Mezinárodní právo soukromé 
Plzeň : Čeněk 2015, 430 s. 
Od roku 2014 nabyl účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o mezinárodním právu 
soukromém. Pro ČR se staly závazné četné mezinárodní smlouvy a nařízení EU. Nová česká úprava 
mezinárodního práva soukromého přinesla celou řadu změn a řešení otázek, které nebyly dříve 
upraveny a toto vydání na všechny tyto změny reaguje a poskytuje kvalifikovaný výklad 
mezinárodního práva soukromého v částech: Úvodní výklad; Metody úpravy, kolizní metoda, základní 
otázky kolizních norem; Výklad a používání kolizních norem; Přímá metoda; Uplatnění nutně 
použitelných imperativních předpisů při úpravě soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem; 
Zvláštní část; Mezinárodní civilní právo procesní. - 8. vyd. - Cizojazyčný slovníček. - ISBN: 978-80-
7380-550-0 (Čeněk : váz.) 
 
28309 
Bill Warner ; přeložilo a vydalo CSPI International 
Právo šaría pro nemuslimy 
Brno : CSPI International 2015, 84 s. : il., mapy 
Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Toto právo je postaveno na 
úplně jiných principech než evropský právní systém. Každý požadavek muslimů je založen na 
myšlence nastolení práva šaría, přičemž mnoho jeho nařízení se týká i nemuslimů. Publikace 
vysvětluje základy fungování práva šaría (rodinné právo, postavení ženy, džihád, svoboda názorů, 
finance aj.). - 3. rozšíř. vyd. - Pod názvem: Centrum pro studium politického islámu. - ISBN: 978-80-
88089-18-6 (brož.) 
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28308 
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala 
Správní právo hmotné : obecná část 
Praha : Leges, 2015, 224 s. : il. 
Výklad základních hmotněprávních pojmů a institutů obecné části správního práva. V úvodní části 
učebnice jsou vyloženy obecné pojmy správního práva a je přiblížena problematika organizace veřejné 
správy v ČR. Stěžejní část výkladu je orientována na jednotlivé formy správních činností. Závěrečné 
kapitoly se věnují kontrolním mechanismům a základům odpovědnostních vztahů ve veřejné správě a 
v evopském správním právu. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7502-092-5 (brož.) 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ)  

27990/1103  
Pracovněprávní předpisy. Zákon o zaměstnanosti : úřady práce, odbory, ochrana zaměstnanců, 
inspekce práce : redakční uzávěrka 26.10.2015  

27990/1102  
Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, 
horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky 
modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická 
újma, ukládání oxidu uhličitého : novela zákona o odpadech účinná od 1.1.2015  

Účetnictví 

27985IX 
Jana Pilátová a kolektiv autorů 
Novela zákona o účetnictví. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních 2015, 64 s. 
Komentář k novele zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. Hlavní věcné změny od účetního roku 2016 
(kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin, změny týkající se oceňování majetku a závazků, 
řízení o uložení pokuty). V další části jsou uveřejněna odborná stanoviska a názory k dotazům. V tomto 
čísle např. věrohodnost původu a neporušenost obsahu daňového dokladu v elektronické podobě, 
srážková daň a její odvod, zdanění příjmů studentů VŠ z odborné praxe, DPH doměřená za 
předcházející rok aj. - Rubrika: Okénko odborné angličtiny. - ISBN: 978-80-87367-61-2 (brož.) 
 
28300 
Jana Pilátová 
Zákon o účetnictví s komentářem : s účinností od 1.1.2016 
Praha : Grada 2015, 95 s. 
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., účinné od 1.1.2016, doplněné úvodním komentářem. Ten je 
zaměřen zejména na nově platná ustanovení (nové členění účetních jednotek, nová pravidla pro účetní 
závěrku, způsoby zveřejňování, jednoduché účetnictví). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5804-6 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

28297 
Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel a kolektiv 
Veřejné finance v teorii a praxi 
Praha : Grada 2015, 208 s. : il. 
Učební text nabízí výklad v kapitolách: Teoretické i praktické otázky spojené s problematikou 
veřejných financí; Teorie veřejné volby; Vymezení a definování hlavních problémů spojených s veřejnými 
výdaji; Veřejné zakázky a PPP projekty; Systém sociálního zabezpečení, dávkový systém ČR; Veřejné 
příjmy, charakteristika daňové soustavy ČR; Úloha územních samospráv v systému veřejných financí 
(fiskální federalismus); Fiskální a rozpočtová politika; Rozpočtový deficit a finanční řízení veřejného 
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dluhu. Každá kapitola obsahuje také závěrečné shrnutí, příklad a soubor doplňujících otázek. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-5561-8 (brož.) 

Životní prostředí 

28306 
Tomáš Hák, Alena Oulehlová, Svatava Janoušková a kolektiv 
Environmentální bezpečnost 
Praha : Ekopress 2015, 155 s. : il. 
Kniha se zabývá environmentální bezpečností v historickém vývoji, kontextem environmentální 
bezpečnosti v mezinárodních studiích a vytyčením témat rámce environmentální bezpečnosti. 
Následuje popis aktuálních témat v oblasti surovinové, energetické, biologické a ekologické 
bezpečnosti. V dalších kapitolách jsou analyzovány bezpečnostní strategie vybraných zemí a popsány 
nástroje environmentální bezpečnosti uplatňované v ČR. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87865-19-4 (brož.) 

Ostatní 

28304 
Ondřej Srba, Michal Schwarz 
Dějiny Mongolska 
Praha Nakladatelství Lidové noviny 2015, 464 s. : il. 
Chronologický výklad dějin mongolské civilizace s přesahy do dějin rozsáhlé části Asie včetně Číny. 
Od prehistorie do začátku 21. století. Závěrečná kapitola mapuje česko-mongolské vztahy. - Vyd. 1. - 
dodatky. - ISBN: 978-80-7422-331-0 (váz.) 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2016 

 
  
1000 řešení  dvouměsíčník 
Acta Oeconomica Pragensia  dvouměsíčník 
Acta VŠFS  3-4x ročně 
Ad Notam  dvouměsíčník 
Agricultural economics  měsíčník 
Akademický bulletin  měsíčník 
Antitrust  čtvrtletník 
Auditor 10x ročně 
Bankovnictví  čtrnáctideník 
Bulletin advokacie čtvrtletník 
Bulletin Komory daňových poradců dvouměsíčník 
Clo-douane  měsíčník 
Computer  čtrnáctideník 
Časopis pro právní vědu a praxi  čtvrtletník 
Čtenář  měsíčník 
Daně a finance  měsíčník 
Daně a právo v praxi  čtrnáctideník 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále měsíčník 
Daně, účetnictví - vzory a případy měsíčník 
Daňová a hospodářská kartotéka  čtrnáctideník 
Daňový a účetní TIP  čtrnáctideník 
Demografie  čtvrtletník 
Dokumentační zpravodaj  11x ročně 
dTEST měsíčník 
E+M Ekonomie a Management  čtvrtletník 
Ekonom  týdeník 
Ekonomická revue  čtvrtletník 
Euro  týdeník 
Finance a úvěr  dvouměsíčník 
Finanční a ekonomické informace  měsíčník 
Finanční, daňový a účetní bulletin čtvrtletník 
Forbes měsíčník 
Fórum sociální politiky  dvouměsíčník 
Hospodářské noviny týdeník 
Chip  měsíčník 
Interní auditor  čtvrtletník 
Judikatura Evropského soudního dvora  dvouměsíčník 
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Jurisprudence  dvouměsíčník 
Knihovna  2x ročně 
Konkurs a vyrovnání  měsíčník 
Macroeconomic forecast - Czech Republic  čtvrtletník 
Makroekonomická predikce České republiky  čtvrtletník 
Mezinárodní vztahy čtvrtletník 
Moderní obec  měsíčník 
Moderní řízení  měsíčník 
Mzdová účetní  měsíčník 
Národní pojištění  měsíčník 
Obec & finance  5x ročně 
Obchodněprávní revue [OR] měsíčník 
Obchodní právo  měsíčník 
Odhadce a oceňování majetku  čtvrtletník 
Parlament, vláda, samospráva  nepravidelně 
Pohledy dvouměsíčník 
Pojistné rozpravy nepravidelně 
Pojistný obzor  čtvrtletník 
Politická ekonomie  8x ročně 
Politologická revue 2x ročně 
Politologický časopis 3x ročně 
Poradce  nepravidelně 
Poradce veřejné správy [PVS] měsíčník 
Práce a mzda měsíčník 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM] měsíčník 
Praktická personalistika  dvouměsíčník 
Právní rádce  měsíčník 
Právní rozhledy čtrnáctideník 
Právník  měsíčník 
Pro-Energy magazín čtvrtletník 
Profi poradenství & finance měsíčník 
Přehled kulturních pořadů v Praze  měsíčník 
Respekt  týdeník 
Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy  nepravidelně 
Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  nepravidelně 
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  10x ročně 
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - výběr z rozhodnutí Evropského 
soudu pro lidská práva ve Strasbourgu  čtvrtletník 
Sbírka zákonů České republiky  nepravidelně 
Scientia et Societas  čtvrtletník 
Senát  čtvrtletník 
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Sondy  měsíčník 
Soudní inženýrství  čtvrtletník 
Soudní judikatura  měsíčník 
Soudní rozhledy  měsíčník 
Správní právo  8x ročně 
Statistika  čtvrtletník 
Statistika & my měsíčník 
Stavební právo - Bulletin čtvrtletník 
Stavitel  měsíčník 
Trestněprávní revue měsíčník 
Týden  týdeník 
Účetní a daně  měsíčník 
Účetnictví měsíčník 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí čtvrtletník 
Účetnictví v praxi měsíčník 
Unes - účetnictví neziskového sektoru měsíčník 
Veřejná správa čtrnáctideník 
Veřejné zakázky  dvouměsíčník 
Zemědělec  týdeník 
Zeměměřič  měsíčník 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2016 

American Economic Journal : Applied Economics  USA čtvrtletník 
American Economic Journal : Economic policy  USA čtvrtletník 
American Economic Journal : Macroeconomics  USA čtvrtletník 
The American Economic Review USA 5x ročně 
Auszüge aus Presseartikeln Německo 2x týdně 
Biatec  Slovensko měsíčník 
CESifo Economic studies Velká Británie čtvrtletník 
Der Betrieb Německo týdeník 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht Německo měsíčník 
Deutsche Bundesbank - Monthly report Německo měsíčník 
The Economist Velká Británie týdeník 
Ekonomické rozhľady  Slovensko čtvrtletník 
Environmental finance  Velká Británie měsíčník 
Financial Times Velká Británie deník 
Finansy Rusko měsíčník 
FinanzArchiv  Německo čtvrtletník 
Finanz-Rundschau  Německo čtrnáctideník 
Fiscal studies Velká Británie čtvrtletník 
Focus on European economic integration Rakousko čtvrtletník 
Global trade and customs journal Holandsko měsíčník 
Handelsblatt Německo deník 
International financial statistics USA měsíčník 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  Německo dvouměsíčník 
The Journal of economic literature USA čtvrtletník 
The journal of economic perspectives  USA čtvrtletník 
Journal of financial crime Velká Británie čtvrtletník 
Monatsbericht des BMF Německo měsíčník 
Problemes économiques  Francie čtrnáctideník 
Statistiken - Daten & Analysen Rakousko čtvrtletník 
Trend Slovensko týdeník 
Umsatzsteuer-Rundschau Německo čtrnáctideník 
Voprosy ekonomiki Rusko měsíčník 
WirtschaftsWoche Německo týdeník 
WISTA  Německo dvouměsíčník 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik  Německo 3x ročně 
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