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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám srpnové 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 pod názvem „Bilance německých celníků za rok 2015 a 
reorganizace tamní celní správy“ shrnuje výsledky německé 
celní správy za loňský rok. Vedle publikovaných statistických 
výsledků a komentářů k nim se text věnuje též novým 
oblastem působení německé celní správy v souvislosti s tím, 
že k jejím kompetencím přibyly v posledních dvou letech 
úkoly při výběru daní a dohledu nad dodržováním vyplácení 
minimální mzdy. S přihlédnutím k těmto změnám Spolkové 
ministerstvo financí přistoupilo též k částečné reorganizaci 
celních úřadů, a vznikl tak nový úřad Generálního celního 
ředitelství. 

Druhý článek se jmenuje „Nesnáze italského bankovního sektoru“ 
a věnuje se komentářům k aktuálním problémům italských bank, 
a to zejména s ohledem na 360 mld. eur problematických 
půjček a novou směrnici European Bank Recovery and 
Resolution Directive, která jako jeden z pilířů bankovní unie 
od 1. 1. 2016 zásadním způsobem limituje možnosti národních 
vlád přímo finančně podpořit banky. 

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  
 
Ministerstvo financí představilo koncepci rozvoje 
Celní správy v oblasti trestního řízení, která byla 
v rezortu diskutována v různých formách již od 
roku 2007. Prezentace je ke stažení na této adrese: 
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/ 
ministerstvo-financi-predstavilo-dlouhod-25912 
 
Informace k plánovanému rozšíření pravomocí 
celní správy se objevili i v tisku, např. v tomto 
článku z ČTK: 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-chce-aby-
celnici-vysetrovali-trestnou-cinnost-chovanec-
ne/1384791 
 
 
Publikováno na webu MF 
 
Makroekonomická predikce - červenec 2016 
 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
makroekonomika/makroekonomicka-
predikce/2016/makroekonomicka-predikce-
cervenec-2016-25705 

Státní rozpočet v kostce 2016 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/ 
rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce-2016-
25872 

 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
26. 7. 2016 – 26. 8. 2016 se tentokrát věnuje tématu: 

Financování politických stran 
 
Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu 
a internetových serverů a naleznete jej včetně 
archivu starších monitoringů v sekci Monitoring 
médií na adrese:  
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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Bilance německých celníků za rok 2015 a reorganizace tamní celní správy 

Mgr. Marek Benda 
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

Dne 11. dubna 2016 byly na tiskové konferenci Spolkového ministerstva financí představeny výsledky 
německé celní správy za rok 2015.1 Působnost německé celní správy se shoduje s kompetencemi jejího 
českého protějšku v oblastech vlastního celního řízení, monitoringu přeshraničního pohybu zboží, 
správy spotřebních daní a ochrany duševního vlastnictví. Oproti svým českým kolegům jsou však 
němečtí celníci zodpovědní i za výběr daně z motorových vozidel, daně z letecké dopravy a veškeré 
dovozní daně z přidané hodnoty (tzn. DPH za zboží ze zemí mimo EU uskutečněné také plátci DPH), 
čímž se podílí na zajištění téměř poloviny daňových příjmů německého státního rozpočtu. Německé 
celní úřady rovněž nekontrolují pouze zaměstnávání cizinců, ale prověřují všechny případy zjištěné 
práce načerno či nelegálního zaměstnávání. Zde disponují kompetencemi orgánů činných v trestním 
řízení a pravomocí pokutovat prokázané přestupky. Od 1. ledna 2015 celníci také sledují dodržování 
zákona o minimální mzdě na jednotlivých pracovištích.  

Na tiskové konferenci představená publikace Die Zollverwaltung - Jahresstatistik 20152 uvádí, že 
v uplynulém roce vybrala německá celní správa na daních a clech 132,6 miliard eur. To je o 4 miliardy 
více než rok předtím a ve srovnání s rokem 2013 se výnos z daní a cel zvýšil dokonce o 13 miliard eur. 
Samotná cla v těchto příjmech tvořila ale jen 5,2 miliard eur. Oproti tomu na spotřebních daních stát 
získal prostřednictvím celní správy celkem 66,7 miliard eur, z čehož 46,2 miliard tvořily příjmy z daní 
z minerálních olejů a ekologických daní a 14,9 miliard připadly na daň z tabákových výrobků. Výběr 
žádné ze spotřebních daní se za uplynulé dva roky nepropadl, mnohé z nich naopak zaznamenaly 
mírný růst. Největší dynamiku však vykázala dovozní DPH, jejíž inkaso se za rok 2015 ve srovnání 
s rokem předchozím zvýšilo o dvě miliardy na celkových 50,9 miliard eur. Daň z letecké dopravy 
zavedená druhým kabinetem Angely Merkelové k 1. lednu 2011 a daň z motorových vozidel, kterou 
celní správa vybírá od 1. července 2014, pak vynesly německému státu v součtu necelých 10 miliard eur.  

Statistiky boje s nelegální pracovní činností udávají, že zhruba 6700 věcně příslušných celních 
úředníků provedlo na 404 tisíc kontrol zaměstnanců a zaměstnavatelů, což je bezmála o třetinu méně 
než v minulých letech. Celní správa tento trend zdůvodňuje zacílením kontrol na rizikové oblasti a 
poukazuje přitom na 106 tisíc zahájených trestních řízení. To je i přes nižší počet kontrolovaných osob 
a subjektů o 3 tisíce více než v roce 2014 a o plných 11 tisíc více v porovnání s rokem 2013. Zvýšila 
se také míra odhadované škody u vyšetřovaných případů pro veřejné rozpočty, a to meziročně o 23 milionů 
na 818,5 milionů eur. Výše uvalených pokut nicméně vzhledem k roku 2014 klesla o 3 miliony na 
43,4 milionů eur. 

V oblasti potírání pašování a padělání zadrželi celníci v roce 2015 čtyřikrát více nelegálních 
medikamentů (3,9 milionů tablet) než v předchozím roce. V této souvislosti bylo zahájeno 1280 
trestních řízení proti 4100 osobám. Oproti roku 2014 tak počet obviněných vzrostl o jeden tisíc. Dále 
se celní správa intenzivně zabývala nelegálním dovozem chráněných živočišných druhů, přičemž 
odhalila pětkrát více případů tohoto druhu pašování než v uplynulých letech. Během roku 2015 se tak 
pašeráci pokoušeli do Německa neúspěšně převézt na 580 tisíc zvířat, rostlin a jejich preparátů. Na 
tomto nárůstu měl dominantní podíl především nedovolený import kapslí chráněného chrpovníku 

                                                      
1 BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. Pressekonferenz zur Bilanz des Zolls für 2015 [zvukový a 
obrazový záznam]. In: bundesfinanzministerium.de [online], 11.04.2016 [cit. 2016-08-11]. Dostupné z: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2016/2016-04-11-zoll-pressekonferenz/2016-04-11-
zoll-pressekonferenz-video.html; shrnutí hlavních sdělení tiskové konference v: BUNDESMINISTERIUM DER 
FINANZEN. Zollbilanz 2015. In: Monatsbericht des BMF Mai 2016, Jg. 2016, Nr. 5, S. 32-36. Dostupné z: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/05/Downloads/monatsbericht-2016-
05-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [cit. 2016-08-09]  
2 DIE ZOLLVERWALTUNG. Jahresstatistik 2015, Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 2016. Dostupné z: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2016-04-11-
zollverwaltung-jahresstatistik-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=6 [cit. 2016-08-09] 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2016/2016-04-11-zoll-pressekonferenz/2016-04-11-zoll-pressekonferenz-video.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2016/2016-04-11-zoll-pressekonferenz/2016-04-11-zoll-pressekonferenz-video.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/05/Downloads/monatsbericht-2016-05-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/05/Downloads/monatsbericht-2016-05-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2016-04-11-zollverwaltung-jahresstatistik-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2016-04-11-zollverwaltung-jahresstatistik-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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lopuchového (Saussurea costus) z oblasti Přední Indie, jenž se často užívá v alternativní medicíně a při 
výrobě dietních přípravků. Zjištěné množství pašovaných cigaret se naopak meziročně snížilo téměř    
o polovinu ze 140 na 75 milionů kusů. O tři tuny na 16,7 tun se zato zvýšil objem zabavených 
narkotik. Nárůst odhalených omamných látek se týká především kokainu, hašiše a opia, nikoliv však 
krystalického metamfetaminu (pervitinu), jenž je do Německa pašován skoro výlučně z České 
republiky a který je již několik let předmětem nemalého zájmu německých médií. Ve srovnání s rokem 
2013, kdy celní správa během svých kontrol přišla na rekordních 47 kilogramů metamfetaminu, kleslo 
zadržené množství této drogy v loňském roce na 21 kilogramů. Hodnota zabavených padělků 
značkového zboží z pohledu celních kontrol spíše stagnovala na hodnotě 132 milionů eur a přes        
75 procent zajištěného zboží pocházelo z Číny a Hongkongu. Mezi nejčastěji importované padělky na 
německý trh patřily výrobky tělesné péče a hračky.    

Jak už bylo zmíněno výše, přibyly ke kompetencím německé celní správy v posledních dvou letech 
nové úkoly při výběru daní a dohledu nad dodržováním vyplácení minimální mzdy. S ohledem na tyto 
změny zahájilo Spolkové ministerstvo financí částečnou reorganizaci celních úřadů. K 1. lednu 2016 
tak vznikl nový úřad Generálního celního ředitelství (Generalzolldirektion, GZD), jehož strukturu a 
úkoly podrobněji shrnuje článek Neuorganisation der Zollverwaltung erfolgreich abgeschlossen3 
v březnovém čísle měsíčníku německého ministerstva financí Monatsbericht des BMF. Za účelem 
vyšší efektivnosti celní správy bylo sloučeno do nového úřadu nejen všech 5 stávajících spolkových 
finančních ředitelství (Bundesfinanzdirektionen), ale také Celní kriminální úřad (Zollkriminalamt, 
ZKA) a Vzdělávací a výzkumné centrum finanční správy (Bildungs- und Wissenschaftszentrum, 
BWZ). Z 39 tisíc úředníků celní správy tak přešlo přímo pod nové Generální celní ředitelství 7 tisíc 
pracovníků. Vzniklá instituce rozčleněná do devíti interních ředitelství bude mimo úkolů 
inkorporovaných úřadů vykonávat ve vztahu k celní správě i všechny dosavadní řídící kompetence 
Spolkového ministerstva financí, jež se netýkají tvorby nových zákonů a předpisů. Celní oddělení na 
ministerstvu financí budou proto moci být postupně redukována ze současných pěti na dvě. Struktura 
celních úřadů nižší úrovně, kterou tvoří 43 hlavních celních úřadů (Hauptzollämter), 271 místních 
celních úřadů (Zollämter) a 8 celních pátracích úřadů (Zollfahndungsämter), zůstane zatím zachována 
ve stávající podobě.  

Další změny jsou však pravděpodobné. V článku Schäubles neue Spezialeinheit4 z 8. srpna 2016 
informoval deník Handelsblatt o záměru spolkového ministra financí Wolfganga Schäubleho převést 
ze Spolkového kriminálního úřadu (Bundeskriminalamt, BZK) pod Generální celní ředitelství útvar 
Financial Intelligence Unit (FIU) zabývající se bojem proti praní peněz a financování terorismu. FIU 
by se poté měl od poloviny roku 2017 rozrůst ze současných 25 na 50 a později až 160 úředníků, kteří 
nebudou přijímat pouze podněty na uvedenou trestnou činnost, ale budou se také více zaměřovat na 
analýzu, prevenci, monitoring nefinančního sektoru a intenzivnější mezinárodní a regionální spolupráci.    

Během loňské uprchlické krize bylo od září 2015 k policii a ke Spolkovému úřadu pro migraci a 
uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) přiřazeno 470 celníků,5 s jejichž 
zpětným převelením se počítá až koncem roku 2016. Tento krok se stal předmětem kritiky odborových 
svazů, neboť převelení pracovníci pocházeli téměř výhradně z jednotek prověřujících nelegální 
zaměstnávání a dodržování minimální mzdy. Člen předsednictva německé konfederace odborových 
svazů DGB Stefan Körzell dal tento přesun do přímé souvislosti s meziročním úbytkem kontrol na 
pracovištích a s nižším výběrem pokut.6 Körzellův názor sdílí v rozhovoru pro časopis 
                                                      
3 BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. Neuorganisation der Zollverwaltung erfolgreich abgeschlossen. 
In:  Monatsbericht des BMF März 2016, Jg. 2016, Nr. 3, S. 27-31. Dostupné z: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/Downloads/monatsbericht-2016-
03-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [cit. 2016-08-10] 
4 BERSCHENS, Ruth;  HILDEBRAND, Jan. Schäubles neue Spezialeinheit. In: Handelsblatt, Jg. 2016, Nr.151 
(8. 8. 2016), S. 8 
5 GDZ. Generalzolldirektor Schröder besucht beim BAMF eingesetzte Zöllner. In: zoll.de [online], 7. März 2016 
[cit. 2016-08-10]. Dostupné z:  
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2016/z69_besuch_bamf.html 
6 DGB. Körzell kritisiert Rückgang der Mindestlohn-Kontrollen. DGB fordert bessere Kontrollen beim 
Mindestlohn, Pressemitteilung Nr. 031. In: dgb.de [online], 11.04.2016 [cit. 2016-08-10]. Dostupné z: 
http://www.dgb.de/presse/++co++74516654-ffcf-11e5-9570-52540023ef1a 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/Downloads/monatsbericht-2016-03-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4%20
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/Downloads/monatsbericht-2016-03-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=4%20
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2016/z69_besuch_bamf.html
http://www.dgb.de/presse/++co++74516654-ffcf-11e5-9570-52540023ef1a
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Beamtenmagazin i zástupce celníků v odborovém svazu veřejných zaměstnanců ver.di a člen hlavní 
zaměstnanecké rady Spolkového ministerstva financí Helmut Schmedemann.7 Za daleko větší problém 
ale považuje nepříznivou demografii. Počet nových kontrolorů nelegální práce totiž zatím není s to 
vyvážit počet do penze odcházejících zaměstnanců v jiných oblastech činnosti celní správy. Množství 
neobsazených míst v celní správě, jež odbory odhadují na 5 tisíc, se tak v dohledné době sotva sníží.   
A spolkovou vládou avizované navýšení personálu o 1400 osob Schmedemann považuje za plně 
realizovatelné až v horizontu příštích pěti let. Nábor a školení nových zaměstnanců zřejmě dočasně 
ovlivní i provedená reorganizace, protože personální záležitosti přešly počátkem roku 2016 ze 
zrušených pěti spolkových finančních ředitelství na jednotlivé hlavní celní úřady a celní pátrací úřady. 
Těm se tak za stávajícího počtu zaměstnanců zvýšila agenda. Organizace většího množství práce 
s ubývajícím počtem zaměstnanců se proto stane jedním z nejdůležitějších úkolů pro řídící celní 
orgány, což potvrzuje v rozhovoru pro srpnové vydání časopisu Zoll Aktuell také nová ředitelka sekce 
pro výběr cla a nepřímých daní Spolkového ministerstva financí Colette Hercherová.8    

Při pohledu na loňské výsledky celní správy našich západních sousedů lze konstatovat, že stoupající 
výše vybraných daní a cel zjevně odpovídala příznivým ukazatelům německého hospodářství.            
K bilanci celníků měla pozitivně přispět i změna strategie kontrol nelegálního zaměstnávání a vyšší 
koncentrace na padělání léků a pašování živočišných druhů. Uprchlická krize ovlivnila práci celních 
úředníků spíše v malé míře, když jednotlivá celní ředitelství dočasně poskytla část svého personálu 
v řádu stovek zaměstnanců imigračnímu úřadu a policejním složkám. Daleko větší výzvu do budoucna 
tak bude pro německou celní správu představovat efektivní zvládání narůstajícího počtu úkolů při 
stávajícím demografickém vývoji a s ním spojeném nedostatku uchazečů o volná pracovní místa. Zda 
letošní reorganizace nejvyšších celních úřadů bude vhodnou odpovědí na tyto fenomény, se teprve ukáže.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 BEAMTENMAGAZIN. Zoll: Mehr Arbeit, zu wenig Personal. Warten auf die „Effizienzrendite“. In: dgb.de 
[online], 26.07.2016 [cit. 2016-08-10]. Dostupné z: http://www.dgb.de/themen/++co++4c3fee5a-5322-11e6-
96fe-525400e5a74a 
8 HERCHER, Colette. Frisch in Berlin gestartet. In: Zoll Aktuell, Jg. 2016, Nr. 4, S. 8-9. Dostupné z: 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikation/Broschuere_Bestandteile/Zoll-
aktuell/2016_4_gesamt.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [cit. 2016-08-11] 

http://www.dgb.de/themen/++co++4c3fee5a-5322-11e6-96fe-525400e5a74a
http://www.dgb.de/themen/++co++4c3fee5a-5322-11e6-96fe-525400e5a74a
http://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikation/Broschuere_Bestandteile/Zoll-aktuell/2016_4_gesamt.pdf?__blob=publicationFile&v=2%20
http://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikation/Broschuere_Bestandteile/Zoll-aktuell/2016_4_gesamt.pdf?__blob=publicationFile&v=2%20
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Nesnáze italského bankovního sektoru 

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

 

Řada komentářů v posledních měsících byla věnována slabinám italského bankovního sektoru. Důraz 
je kladen na 360 mld. eur problematických půjček v bilanci italských bank (ekvivalent 20 % HDP) a 
na jejich nedostatečnou kapitalizaci.1 Zmiňovány jsou také strukturální nedostatky italského 
bankovního sektoru, jež se odrážejí mj. ve vyšším počtu bankovních poboček, než kolik je v Itálii 
pizzerií.2 Svá specifika má i italská bankovní kultura, jež má hluboké historické kořeny.3 Jak vážnému 
problému Itálie a potažmo eurozóna a EU čelí, v jakém kontextu a s jakými případnými ekonomickými a 
politickými dopady? 
 
Itálie si v průběhu finanční krize a krize eurozóny prošla dlouhotrvající recesí, jejíž obětí se stala celá 
řada pro italskou ekonomiku klíčových malých a středních podniků, což vyústilo v obrovský objem 
nesplacených úvěrů v bilancích italských bank.4 Od 1. 1. 2016 však plně vstoupila v platnost Směrnice 
(2014/59/EU), kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a 
investičních podniků (European Bank Recovery and Resolution Directive).5 Tato směrnice jako jeden 
z klíčových pilířů bankovní unie zásadním způsobem limituje možnosti národních vlád přímo finančně 
podpořit banky v potížích a podmiňuje tzv. bail-out společným bail-in mechanismem, který počítá 
s účastí investorů (držitelů akcií i dluhopisů) na záchraně postižených finančních institucí. Držiteli 
akcií a dluhopisů italských bank jsou však desetitisíce drobných investorů, italských domácností, kteří 
by byli zasaženi výše zmíněným bail-in mechanismem. Italská vláda se tak v kontextu ústavního 
referenda, které se má konat na podzim a s nímž premiér Mateo Renzi svázal své setrvání na postu 
premiéra, snaží vyřešit potíže italského bankovního sektoru bez toho, aby pobouřila italské veřejné 
mínění uvalením ztrát na malé investory. Z toho plyne střet s Evropskou komisí, která trvá na 
dodržování pravidel bankovní unie. Prozatím tedy vzájemná jednání mezi italskou vládou a Komisí 
dospěla k vytvoření soukromého fondu Atlante (Atlas), kterému se do června podařilo shromáždit       
5 mld. eur6 a jehož účelem je pomoci italským bankám zbavit se problematických půjček za lepší cenu 
a navýšit kapitál. Na bezpečnější část nesplacených úvěrů bylo umožněno italské vládě poskytnout 
státní garance tak, aby je bylo možné prodat na trhu. 
 
V článku „Athens and Rome expose Europe’s greatest faultlines“7 tvrdí Wolfgang Münchau, že 
dlouhodobá udržitelnost Itálie v eurozóně je stejně tak nejistá jako v případě Řecka. Problémy 
                                                      
1 GORDON, Sarah. Problems with Italy’s banking system a threat to its neighbours. In: FT.com [online]. April 
20, 2016, 5:39 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/f5355f50-061e-11e6-9b51-
0fb5e65703ce#myft:list:page. 
2 BARKER, Alex; SANDERSON, Rachel. Renzi seeks help for Italy’s banks after Brexit wobble. In: FT.com 
[online]. June 27, 2016, 8:37 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/b5a0579a-3c48-
11e6-8716-a4a71e8140b0#myft:list:page. 
3 SANDERSON, Rachel; BARKER, Alex; JONES, Claire. Italian banks: Essential repairs. In: FT.com [online]. 
July 10, 2016, 5:31 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/a594eb58-443c-11e6-b22f-
79eb4891c97d#myft:list:page. 
4 SANDERSON, Rachel. UniCredit: Too big to thrive? In: FT.com [online]. January 10, 2016, 8:12 pm [cit. 
2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/cf95bde8-b5f2-11e5-8358-9a82b43f6b2f#myft:list:page. 
5 THE PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION. Directive 2014/59/EU of the European 
Parliament and of the Council. In: EUR-LEX.EUROPA.eu [online], 12. 6. 2016 [cit. 2016-08-25]. Dostupné z 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0059.      
6 Dalších 1,6 mld. eur bylo přislíbeno v rámci programu Atlante (Atlas) 2, jenž byl zřízen po zveřejnění výsledků 
zátěžových testů Evropského bankovního úřadu v červenci. Viz POLITI, James. Atlante raises €2.4bn for Italy 
bank loan fund. In: FT.com [online]. August 5, 2016, 7:43 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: 
https://www.ft.com/content/7c1d7c12-5b2b-11e6-9f70-badea1b336d4#myft:list:page. 
7 MÜNCHAU, Wolfgang. Athens and Rome expose Europe’s greatest faultlines. In: FT.com [online]. January 
31, 2016, 8:43 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/79302124-c681-11e5-b3b1-
7b2481276e45#myft:list:page. 

https://www.ft.com/content/f5355f50-061e-11e6-9b51-0fb5e65703ce%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/f5355f50-061e-11e6-9b51-0fb5e65703ce%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/b5a0579a-3c48-11e6-8716-a4a71e8140b0%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/b5a0579a-3c48-11e6-8716-a4a71e8140b0%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/a594eb58-443c-11e6-b22f-79eb4891c97d%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/a594eb58-443c-11e6-b22f-79eb4891c97d%23myft:list:page
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0059
https://www.ft.com/content/7c1d7c12-5b2b-11e6-9f70-badea1b336d4%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/79302124-c681-11e5-b3b1-7b2481276e45%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/79302124-c681-11e5-b3b1-7b2481276e45%23myft:list:page
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bankovního sektoru jsou podle něj doprovázeny nulovým růstem produktivity v posledních patnácti 
letech, vysokým veřejným zadlužením, které nedává vládě velký manévrovací prostor ve fiskální 
politice, a ambivalentním či přímo negativním postojem hlavních tří opozičních stran ke členství země 
v eurozóně. Kritice Münchau podrobuje i dohodu EK a italské vlády na komplikovaném schématu, 
které by mělo ulevit bankovnímu sektoru od toxických aktiv. Toto schéma podle něj využívá všechny 
špinavé triky moderního finančnictví včetně neslavných swapů úvěrového selhání (credit default 
swaps - CDS), finančního produktu, který se podobá pojištění proti nesplacení dluhopisů. Tímto 
způsobem se podle něj italská krize solventnosti vyřešit nedá. Münchau v článku „Four signs another 
eurozone financial crisis is looming“8 kritizuje samotné provedení bankovní unie, které označuje za 
mizerný kompromis. Bankovní unii podle něj chybí pojištění vkladů a vládní podpora (backstop), 
která by zajistila bail-out krachujících finančních institucí. Po referendu o brexitu Münchau nastínil 
v komentáři „Italy may be the next domino to fall“9 katastrofický scénář vystoupení Itálie z eurozóny 
a následný velmi rychlý rozpad celého bloku. Jedinými dvěma možnostmi, které podle něj premiérovi 
Renzimu ve vztahu k italskému bankovnímu sektoru zbyly, jsou buď záchranný program v rámci 
Evropského stabilizačního mechanismu, nebo porušení mnoha pravidel EU ve vztahu k politice 
hospodářské soutěže a k sanaci bank.10 Politické důsledky případného prohraného referenda a 
následného odstoupení proevropského premiéra považuje Münchau za katastrofální vzhledem 
k pravděpodobnému nástupu populistického Hnutí pěti hvězd k moci, jehož lídr slibuje referendum      
o členství Itálie v eurozóně. V textu „The high price of Europe’s misguided pragmatism“11 Münchau 
vidí řešení ve vytvoření centrální evropské autority v oblasti bankovnictví a financí, malého 
evropského rozpočtu a nějakého společného dluhového nástroje. Požaduje hlubší integraci v rámci 
eurozóny a připouští mělčí integraci v rámci celé EU. 
 
Argumentační protipól vůči Münchauovi tvoří Clemens Fuest, ředitel německého Ifo-Institutu, ve 
svém článku „Fataler Regelbruch“.12 Ten vychází z tvrzení, že ručení investorů za případné ztráty 
patří k základním principům tržního hospodářství. Zároveň upozorňuje na jedno z poučení z finanční 
krize spočívající v tom, že musí skončit přesouvání bankovních ztrát na daňové poplatníky. Vedle toho 
trvá na nutnosti striktně dodržovat pravidla bankovní unie. To považuje za podmínku případného 
napojení bankovní unie na zajištění vkladů.13 Itálie si podle něj za současných okolností nemůže 
dovolit zvýšení veřejného zadlužení kvůli sanaci bankovního systému, protože by tím přenesla 
závazky i na ostatní členské státy. Na základě výše uvedených tvrzení Fuest argumentuje ve prospěch 
účasti investorů na záchraně italských bank v intencích směrnice. Odmítá, že by problémy italského 
bankovního sektoru mohly ohrozit finanční stabilitu celé eurozóny. Stejně tak nepovažuje za dobrý 
argument brzké konání italského referenda, protože „…všude jsou vždy zrovna nějaké volby.“ 
Součástí jeho argumentace je dále varování před morálním hazardem (v případě státních garancí) a 
potřeba zachovat rovné podmínky na vnitřním trhu.  
 

                                                      
8 MÜNCHAU, Wolfgang. Four signs another eurozone financial crisis is looming. In: FT.com [online]. February 
15, 2016, 10:57 am [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/0c9acf2e-d189-11e5-92a1-
c5e23ef99c77#myft:list:page. 
9 MÜNCHAU, Wolfgang. Italy may be the next domino to fall. In: FT.com [online]. June 26, 2016, 2:55 pm [cit. 
2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/009468b0-3b89-11e6-8716-a4a71e8140b0#myft:list:page. 
10 Podobný závěr viz též v článku TALLEY, Ian. Investors weighing rescue of Italy’s struggling banks: Italy’s 
finance minister says ‘market solutions are being considered’. In: WSJ.com [online]. July 23, 2016, 11:02 pm 
[cit. 2016-08-25]. Dostupné z: http://www.wsj.com/articles/investors-weighing-rescue-of-italys-struggling-
banks-1469329140.    
11 MÜNCHAU, Wolfgang. The high price of Europe’s misguided pragmatism. In: FT.com [online]. July 24, 
2016, 3:27 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/03291ac8-5027-11e6-8172-
e39ecd3b86fc#myft:list:page. 
12 FUEST, Clemens. Fataler Regelbruch. Handelsblatt. 2016, (143), 48. 
13 Viz také poznámku 2, kde lze nalézt zmínku o požadavcích Německa na ještě přísnější pravidla, aby mohlo 
dojít k prohloubení integrace v rámci eurozóny včetně vytvoření trvalého mechanismu vládních záruk pro 
bankovní záchranný fond celé eurozóny. 

https://www.ft.com/content/0c9acf2e-d189-11e5-92a1-c5e23ef99c77%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/0c9acf2e-d189-11e5-92a1-c5e23ef99c77%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/009468b0-3b89-11e6-8716-a4a71e8140b0%23myft:list:page
http://www.wsj.com/articles/investors-weighing-rescue-of-italys-struggling-banks-1469329140
http://www.wsj.com/articles/investors-weighing-rescue-of-italys-struggling-banks-1469329140
https://www.ft.com/content/03291ac8-5027-11e6-8172-e39ecd3b86fc%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/03291ac8-5027-11e6-8172-e39ecd3b86fc%23myft:list:page
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V článku „Europe faces dilemma over fiscal and banking rules: a crisis of legitimacy lies at the 
heart of two major EU standoffs coming to a head this week, Simon Nixon writes“14 uvádí autor 
řešení problémů italského bankovního sektoru za jeden z příkladů krize legitimity EU. Do střetu se 
podle něj dostává systém právně závazných pravidel mezi členskými státy a vymáhaný nadnárodním 
soudem s povinností vlád členských států chránit své občany. V této chvíli může být podle Nixona 
optimálním řešením klasický „euro-fondán“ („euro fudge“), jenž slibuje dodržování pravidel, která již 
dále nedávají smysl, je však příliš složité je změnit. Ačkoliv toto řešení může zmírnit nejtíživější 
bezprostřední ekonomická a politická rizika, dochází k tomu na úkor prohloubení krize legitimity EU. 
 
Další kritiku postupu italské vlády a Evropské komise lze zaznamenat v článku „Free lunch: Italian 
job“15 Martina Sandbu. Soustředí se především na vládní záruky, které by měly bankám umožnit 
výhodnější prodej problematických půjček jiným investorům, např. hedgeovým fondům. Rozporováno 
je především tvrzení, že tyto půjčky budou prodány za tržní ceny, které jsou podobné cenám stejně 
rizikových produktů. Sandbu uvádí, že se nemůže jednat o tržní ceny, když se za nimi nachází státní 
garance. Itálie podle něj jednoduše není ochotna aplikovat duch evropských pravidel spočívající 
v zapojení investorů do ztrát bank a evropské vlády se necítí být spokojeny s bankovními reformami, 
pod které se podepsaly v roce 2012. 
 
Sarah Gordonová v komentáři „The spreading pain of Italy’s bank saga“16 posouvá celou debatu více 
směrem k otázce italského hospodářského růstu. Opatření v podobě fondu Atlante a Atlante 2, jenž byl 
zřízen kvůli špatným výsledkům třetí největší italské banky Monte dei Paschi di Siena v červencových 
zátěžových testech Evropského bankovního úřadu, mohou podle ní trh krátkodobě uklidnit, nepřinášejí 
však dlouhodobější řešení.17 Problém podle Gordonové spočívá v nedostatečném ekonomickém růstu, 
přičemž uvádí data MMF, podle nichž se italská ekonomika nedostane nad předkrizovou úroveň do 
roku 2025. Zdůrazněna je v tomto komentáři spojitost mezi slabým ekonomickým růstem 
doprovázeným krachujícími malými a středními podniky a množstvím nesplacených bankovních 
úvěrů. James Politi v článku „Italy’s stalled economic recovery: in charts“18 poskytuje přehled 
čerstvých italských makroekonomických dat. Po nedávném oživení se ve druhém čtvrtletí tohoto roku 
ekonomický růst zastavil, což staví italského premiéra Mattea Renziho před další problém. Analytici 
se však neshodují, zda jde pouze o přechodný útlum, či dlouhodobější zvrat. Ačkoliv se Renzi dle 
článku „Renzi eyes fresh stimulus package for Italy“19 chce pokusit o nový fiskální stimul pro 
italskou ekonomiku a Financial Times ho ve svém komentáři „Renzi should make a hard push for 

                                                      
14 NIXON, Simon. Europe faces dilemma over fiscal and banking rules: a crisis of legitimacy lies at the heart of 
two major EU standoffs coming to a head this week, Simon Nixon writes. In: WSJ.com [online]. July 24, 2016, 
1:27 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: http://www.wsj.com/articles/europe-faces-dilemma-over-fiscal-and-
banking-rules-1469381272. 
15 SANDBU, Martin. Free lunch: Italian job. In: FT.com [online]. January 27, 2016, 2:38 pm [cit. 2016-08-25]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/8984288c-c43c-11e5-b3b1-7b2481276e45#myft:list:page. 
16 GORDON, Sarah. The spreading pain of Italy’s bank saga. In: FT.com [online]. August 10, 2016, 7:10 pm 
[cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/821f138a-5e2a-11e6-bb77-
a121aa8abd95#myft:list:page. 
17 Navíc program Atlante podle Gordonové přispívá k šíření slabin některých bank do celého italského 
bankovního systému. Viz poznámku 1.  
18 POLITI, James. Italy’s stalled economic recovery: in charts. In: FT.com [online]. August 19, 2016, 9:16 am 
[cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/1efef916-6526-11e6-8310-
ecf0bddad227#myft:list:page. 
19 POLITI, James. Renzi eyes fresh stimulus package for Italy. In: FT.com [online]. August 11, 2016, 7:08 pm 
[cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/4975cd86-5fc3-11e6-ae3f-
77baadeb1c93#myft:list:page. 

http://www.wsj.com/articles/europe-faces-dilemma-over-fiscal-and-banking-rules-1469381272
http://www.wsj.com/articles/europe-faces-dilemma-over-fiscal-and-banking-rules-1469381272
https://www.ft.com/content/8984288c-c43c-11e5-b3b1-7b2481276e45%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/821f138a-5e2a-11e6-bb77-a121aa8abd95%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/821f138a-5e2a-11e6-bb77-a121aa8abd95%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/1efef916-6526-11e6-8310-ecf0bddad227%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/1efef916-6526-11e6-8310-ecf0bddad227%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/4975cd86-5fc3-11e6-ae3f-77baadeb1c93%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/4975cd86-5fc3-11e6-ae3f-77baadeb1c93%23myft:list:page
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stimulus“20 v této snaze podporují, lze se v textu Jamese Politiho „Critics lambast Renzi’s economic 
plans as Italian growth stalls“21 setkat s kritikou premiérových plánů. 
 
Giovanni Sabatini z Italské bankovní asociace nabízí v textu „A fairer view of the Italian banking 
system“22 výrazně shovívavější pohled na stav italského bankovního sektoru. Sabatini tvrdí, že lepší 
vypovídací hodnotu ohledně stavu italského bankovního sektoru má čistá hodnota nesplacených 
půjček (net value of non-performing loans), která se pohybuje kolem 88 mld. eur a vyžaduje řešení. 
Zároveň brání využití CDS jako tradičního nástroje k reprezentaci rizika a určení výše státních 
garancí. Stav italského bankovnictví řídícího se dle tradičního obchodního modelu podle Sabatiniho 
odpovídá devítiprocentnímu propadu italského HDP od roku 2008. Katastrofické scénáře Wolfganga 
Münchaua odmítá italský velvyslanec ve Spojeném království Pasquale Q. Terracciano v dopisu „Italy 
has no place in a doomsday scenario“.23 Terracciano vyzdvihuje řadu institucionálních a 
strukturálních reforem, které se v posledních letech podařilo v Itálii prosadit. Itálie podle něj mj. 
dosáhla primárního rozpočtového přebytku, zajistila dlouhodobou stabilitu veřejných financí skrze 
reformu důchodového systému, reformovala trh práce a dosáhla v roce 2015 rekordní výše 
přeshraničních M&A. Pokračuje také příliv přímých zahraničních investic do země. V textu „Italy 
reaches ‘bad bank’ agreement with Brussels“24 je dále nastíněn mírný optimismus analytiků, že 
postup italské vlády při řešení problémů bankovního sektoru může pomoci prodat špatné úvěry za 
lepší cenu. 
 
Celkově vzato jsou z velké většiny komentáře ekonomických komentátorů dosti kritické vůči řešení 
problémů italského bankovního sektoru, které zvolila italská vláda ve spolupráci s Evropskou komisí. 
Velmi se však liší v hodnocení závažnosti dění, které můžeme v Itálii sledovat, a případných dopadů 
na eurozónu. V každém případě je pozornost upoutána na další vývoj hospodářského růstu v Itálii a 
politické dění, které s sebou přinese výsledek podzimního referenda o ústavních změnách. 

 

                                                      
20 FINANCIAL TIMES. Renzi should make a hard push for stimulus. In: FT.com [online]. August 14, 2016, 
4:09 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/bb4f7be8-607f-11e6-b38c-
7b39cbb1138a#myft:list:page. 
21 POLITI, James. Critics lambast Renzi’s economic plans as Italian growth stalls. In: FT.com [online]. August 
12, 2016, 9:51 pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/d93ae4fe-609c-11e6-ae3f-
77baadeb1c93#myft:list:page. 
22 SABATINI, Giovanni. A fairer view of the Italian banking system. In: FT.com [online]. February 5, 2016, 
12:07 am [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/bcc1de94-c9df-11e5-be0b-
b7ece4e953a0#myft:list:page. 
23 TERRACCIANO, Pasquale Q. Italy has no place in a doomsday scenario. In: FT.com [online]. June 28, 2016, 
1:36 am [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/69776648-3bac-11e6-9f2c-
36b487ebd80a#myft:list:page. 
24 POLITI, James. Italy reaches ‘bad bank’ agreement with Brussels. In: FT.com [online]. January 27, 2016, 5:03 
pm [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/ef7fe9e8-c4d0-11e5-b3b1-
7b2481276e45#myft:list:page. 

https://www.ft.com/content/bb4f7be8-607f-11e6-b38c-7b39cbb1138a%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/bb4f7be8-607f-11e6-b38c-7b39cbb1138a%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/d93ae4fe-609c-11e6-ae3f-77baadeb1c93%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/d93ae4fe-609c-11e6-ae3f-77baadeb1c93%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/bcc1de94-c9df-11e5-be0b-b7ece4e953a0%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/bcc1de94-c9df-11e5-be0b-b7ece4e953a0%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/69776648-3bac-11e6-9f2c-36b487ebd80a%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/69776648-3bac-11e6-9f2c-36b487ebd80a%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/ef7fe9e8-c4d0-11e5-b3b1-7b2481276e45%23myft:list:page
https://www.ft.com/content/ef7fe9e8-c4d0-11e5-b3b1-7b2481276e45%23myft:list:page
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Daně  

Radim Boháč ; [rozhovor vedl] Ondřej Klička  

"Daňové právo je postaveno na principu autoaplikace a na důvěře státu v daňové subjekty, že si 
daň samy správně vypočítají, přiznají ji a zaplatí"    

Ad Notam, Sv. 22, (2016) č. 3, s. 26-28  

Rozhovor s R. Boháčem z katedry finančního práva a finanční vědy. Věnuje se zejména elektronické 
evidenci tržeb, jejímu fungování, pohledu na schvalování zákona o EET a na její případné nedostatky. 
Přibližuje také povinnosti vyplývající z EET pro notáře. Docent Boháč se krátce vyjadřuje i k byrokratické 
zátěži pro daňové subjekty a ke svému pedagogickému působení.  

Tim Florstedt  

Anteilszurechnung und Alternativität - Zugleich zur Frage der Legalität einer mehrfachen Erstattung 
einmal gezahlter Kapitalertragsteuer bei "Cum-ex"-Geschäften    

Započtení podílu a zaměnitelnost - a zároveň k otázce legality několikanásobného vrácení 
jednou zaplacené daně z kapitálových příjmů u obchodů "cum-ex"  

Finanz-Rundschau, Jg. 2016, Nr. 14, S. 641-651  

Příspěvek problematizuje přístup německých soudů v judikátech týkajících se protiprávnosti tzv. cum-
ex-obchodů (tj. účelových nákupů a prodejů cenných papírů těsně kolem dne vyplácení dividend za 
účelem několikanásobného vrácení daně z dividend). Podle autora je třeba určit hranici přípustnosti 
těchto transakcí a vlastníka obchodovaných cenných papírů pomocí aplikace daňových principů 
připočitatelnosti podílů na zisku, nikoliv jen detailními otázkami z oblasti pozitivního práva. - Pozn.  

Petr Kout  

Ceny a ocenění z daňového pohledu    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 7-8, s. 10-15  

Příspěvek upozorňuje na úskalí spojená se správným stanovením ceny, resp. oceněním podle 
zvláštních (daňových) předpisů, a na skutečnost, že nesprávný postup může vést k chybnému výpočtu 
daně. Představuje finanční ocenění pro základ daně u DPH, daně z příjmů fyzických osob, daně           
z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí. Rozebírá také ocenění nepeněžních 
příjmů, bezúplatných příjmů, ceny mezi spojenými osobami, nabývací hodnotu u nemovitých věcí a 
vztah DPH a daně z nabytí nemovitých věcí. Problematika je dokumentována řadou příkladů 
vycházejících z poznatků z praxe.  

Tomáš Vlk  

Co můžeme očekávat od elektronické evidence tržeb?    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 34-36  

Po seznámení s chronologií schvalování zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. se autor věnuje 
jednotlivým fázím spuštění e-tržeb ve vybraných odvětvích dle ustanovení tohoto zákona. Upozorňuje 
na počáteční náklady na pořízení potřebného vybavení i na jednorázovou dodatečnou slevu na dani ve 
výši 5000 Kč a na snížení sazby DPH z 21 na 15 % u stravovacích služeb. Informuje také o přípravné 
technické fázi, ve které budou moci podnikatelé získat autentizační údaje pro přihlášení do systému 
evidence tržeb, povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, certifikát pro evidování tržeb 
nebo závazné posouzení, zda je určitá tržba evidovanou tržbou či zda může být evidována ve 
zjednodušeném režimu. V závěru zvažuje technologické a dodavatelské aspekty projektu.  

Martin Ťopek  

České firmy počítají daně 405 hodin ročně. Slováci polovinu    

Hospodářské noviny, Sv. 60, (2016) č. 128 (1.7.2016), s. 4  

Článek informuje o výsledcích průzkumu Světové banky, který prostřednictvím modelového příkladu 
středně velkého podniku zjišťoval časovou náročnost vyřízení kompletní daňové agendy ve vybraných 
zemích. Česká republika se umístila na třetím místě žebříčku porovnávajícího počet hodin za rok 
nutný pro výpočet daně, správné vyplnění daňových přiznání a jejich odeslání (více hodin potřebují 
jen firmy z Bulharska a Bosny a Hercegoviny). V této souvislosti autor zdůrazňuje nutnost snížení 
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míry byrokratické zátěže, kterou přináší český daňový systém, a stručně mapuje aktivity MF cílící       
k daňovým zjednodušením.  

Rolf Schreiber  

Deutsche Maßnahmen gegen Gewinnverlagerungen bzw. Gewinnkürzungen : 
Informationsaustausch und Verschärfung der Dokumentationspflichten als Mittelpunkt des sog. 
"Anti BEPS-Umsetzungsgesetzes" (Entwurf vom 31.05.2016)    

Německá opatření proti přesouvání, případně krácení zisků : výměna informací a zpřísnění 
dokumentačních povinností v centru pozornosti tzv. "prováděcího zákona proti BEPS" (návrh   
z 31.05.2016)  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 25, S. 1456-1462  

Shrnutí plánovaných změn v pravidlech o dokumentaci vnitrokoncernových převodních cen, jak by 
podle návrhu zákona Spolkového ministerstva financí měly být obsaženy v německém daňovém řádu 
a zákonu zakotvujícím vzájemnou spolupráci v daňové oblasti mezi členskými státy EU. Tyto změny 
souvisí s implementací akčních plánů OECD/G20 a EU proti daňovým únikům a daňovým rájům 
(BEPS, Anti Tax Avoidance Package) a unijní směrnice o správní spolupráci v oblasti daní                
(č. 2011/16/EU). Nová pravidla by se měla týkat zejména zavádění evropského daňového hlášení 
(country-by-country-reporting), z něho vyplývajících specifických požadavků na dokumentaci 
obchodní činnosti nadnárodních koncernů a sankcí za jejich nedodržování. - Pozn.  

Ronald Buge, Peter Bujotzek, Jens Steinmüller  

Die InvSt-Reform ist verabschiedet    

Reforma zdanění investic schválena  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 28, S. 1594-1600  

Dne 8. 7. 2016 schválila německá Spolková rada zákon o reformě zdanění investic, jenž nabyde 
účinnosti 1. 1. 2018. Nová legislativa staví naroveň zdanění v Německu docílených příjmů u tuzemských 
a zahraničních fondů. Dále norma rozšiřuje možnosti osvobození od DPH pro správu majetku 
investičních fondů a obsahuje pravidla pro eliminaci tzv. cum-cum-obchodů, které fungují na bázi 
neoprávněného čerpání daňových úlev při prodeji nároků na dividendy. Autoři nicméně upozorňují na 
problematičnost některých ustanovení, které mohou být v rozporu s právem EU nebo s německým 
ústavním právem. - Pozn. -- Nejdůležitější části reformy shrnuje článek ve WirtschaftsWoche             
č. 31/2016, s. 78. -- Tématem zdanění německých a zahraničních investičních fondů se zabývá také 
článek ve Finanz-Rundschau č. 14/2016, s. 661-667.  

By Wojciech Kopczuk ... [et al].  

Does tax-collection invariance hold? : evasion and the pass-through of state diesel taxes    

Platí, že se daňová incidence neliší při výběru daní na různých úrovních dodavatelského řetězce? : 
daňové úniky a vliv daní z nafty v amerických státech na spotřebitelské ceny   

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 2, p. 251-286  

V jednoduchých modelech zdanění je dopad zdanění (rozdělení daňového břemene, daňová incidence) 
nezávislý na subjektu, který daň odvádí. Ve skutečnosti toto ale platí pouze v určitých případech. 
Autoři řeší, jak se liší daňová incidence u daně z pohonných hmot v USA podle toho, kdo je plátcem 
daně. Jednotlivé americké státy upravují plátce daně různě (v některých státech daň odvádí konečný 
prodejce, v jiných distributor), pravidla se navíc v průběhu let postupně mění (trendem je přesouvat 
daňovou povinnost na vyšší články dodavatelského řetězce). Každý článek dodavatelského řetězce má 
jinou příležitost k daňovým únikům, což znamená, že skutečnost, kdo je plátcem daně, ovlivní i ceny 
po zdanění a to, na koho dopadne daňové břemeno. Autoři zjišťují, že ve státech, kde je daň vybírána 
u vyšších článků řetězce, se daň z nafty více promítá do konečných cen a daňové příjmy jsou vyšší. To 
může znamenat, že tento režim výběru daně vede k nižším daňovým únikům. - Pozn.  
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By LaTanya Brown-Robertson ... [et al].  

Does the EITC buffer against neighborhood transition? : evidence from Washington, DC    

Brání EITC vysidlování čtvrtí? : případ Washingtonu DC  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 360-362  

Hospodářský boom v americkém Washingtonu po roce 2000 vedl k výraznému růstu nájemného i cen 
nemovitostí. V důsledku toho ale došlo v některých čtvrtích ke změnám v demografickém složení 
obyvatel. Konkrétně dochází k odchodu mladých rodin zejména afroamerického původu a ke stárnutí 
čtvrtí. Autoři zkoumají, zda daňové úlevy (program EITC, daňový kredit k příjmu) pomáhají tento 
negativní trend zmírnit. Zjišťují různé dopady zvýhodnění na rodiny s oběma rodiči i na samoživitele. - 
Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla shrnujícího příspěvky ze 128. setkání Americké ekonomické 
asociace. Další články k tématu "Vzdělávání, výdělky a přerozdělování" viz s. 343, 348 a 355.  

Roman Landgráf  

Dokazování v daňovém právu : vybrané doktrinální a komparativní poznámky aneb Lze vůbec 
unést důkazní břemeno?    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 2, s. 46-58  

Úvaha nad právní otázkou, jaká míra důkazu je považována za dostatečnou pro konstatování, že určité 
tvrzení bylo prokázáno, a její vztažení k daňovým sporům. Autor nejprve stručně analyzuje proces 
dokazování ze strany daňového poplatníka při daňové kontrole a poukazuje na problematické 
souvislosti otázky, jakou míru důkazu je správce daně (v roli rozhodujícího orgánu) pro prokázání 
určité skutečnosti oprávněn požadovat, resp. jakou míru důkazu je povinen akceptovat. Dále se 
zaměřuje na úrovně důkazu a porovnává úrovně důkazu a pravidla důkazního břemene správce daně     
i daňového subjektu v daňovém právu vybraných evropských států a USA. Poté rozebírá české právo 
týkající se důkazního břemene a upozorňuje na skutečnost, že většina zkoumaných zemí aplikuje 
pravidla a přístupy, které jsou pro dokazování z pohledu daňového subjektu méně přísné, než je 
obvyklé v ČR. - Pozn.  

Václav Benda  

DPH při poskytnutí peněz a platebních prostředků    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 6, s. 12-14  

Peníze a cenné papíry se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažují za zboží. Poskytnutí peněz, 
nejedná-li se o úplatu za dodání zboží či poskytnutí služby, není předmětem DPH. Autor v příspěvku 
rozebírá a prostřednictvím příkladů dokumentuje, že stejná pravidla platí také pro poskytnutí cenných 
papírů a platebních prostředků nahrazujících peníze (např. elektronické peníze, elektronické platební 
prostředky (debetní a kreditní karty), jednoúčelové a víceúčelové platební prostředky, slevové karty či 
poukázky).  

Free will : German inheritance law   

Svobodná vůle : německé dědické právo   

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8997, p. 20  

Víra v sociální nadřazenost rodinných firem způsobuje, že Německo osvobozuje většinu dědiců 
podniků od dědické daně, za předpokladu, že po dobu sedmi let nepropustí zaměstnance. Na dědické 
dani tak německá vláda vybírá velmi málo, 5-6 mld. EUR ročně, což je méně než 1 % celkových 
daňových příjmů. Mnoho Němců považuje tento režim za nespravedlivý a ústavní soud v r. 2014 
rozhodl, že Německo musí svou dědickou daň reformovat. Změny navržené koaličními stranami, které 
již berou v potaz federální volby v příštím roce, však jen odstraňují některé nedostatky, ale příležitost 
k zásadní reformě nevyužívají. -- Reforma dědické daně nicméně nebyla 8.7.2016 schválena zástupci 
vlád spolkových zemí ve Spolkové radě, norma tak nejspíše dozná změn. Podrobněji v Der Betrieb   
sv. 69, (2016) č. 28, s. 1600-1604.  

Grand dodgy : tax avoidance   

Velké úniky : vyhýbání se daním  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8996, p. 66-67  

Dva bývalí zaměstnanci účetní firmy PWC a novinář byli v Lucembursku souzeni za svůj podíl na 
zveřejnění dokumentů, které odhalovaly výhodná daňová ujednání mezi velkovévodstvím a řadou 
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nadnárodních podniků. Pracovníci nakonec pod silným tlakem veřejnosti i díky politické podpoře ze 
zahraničí vyvázli s podmínkou a novinář byl zproštěn obvinění. Případ "LuxLeaks" upozornil na 
úlohu, kterou některé země EU jako Irsko, Nizozemsko a Lucembursko hrají v usnadňování daňových 
úniků. Lucembursko není typickým daňovým rájem, protože má zákonem stanovenou daň z příjmu ve 
výši 29 %. Ale daňový úřad může schválením neprůhledných uspořádání pomoci velkým podnikům 
výrazně krátit své daňové přiznání.  

Johanna Hey  

Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa - Eine Standortbestimmung in Zeiten 
von BEPS    

Harmonizace zdanění podniků v Evropě - určení místa podnikání v éře BEPS  

Finanz-Rundschau, Jg. 2016, Nr. 12, S. 554-560  

Příspěvek srovnává návrhy Evropské komise na směrnici o společném konsolidovaném základu daně   
z příjmů právnických osob (CCCTB) z roku 2011 a na balíček opatření proti daňovým únikům (Anti 
Tax Avoidance Package) z roku 2016. Autorka také hodnotí roli společných institucí EU v oblasti 
přibližování a snah o harmonizaci daňových systémů členských států Unie od osmdesátých let a při 
formulaci projektu BEPS proti daňovým rájům na půdě OECD a G20 od roku 2012. V závěru 
konstatuje, že pokusy o celounijní daňovou harmonizaci zatím ztroskotaly a od vzniku společného trhu 
se neprosadily vždy ty nejlepší způsoby kooperace. Současný i veřejnosti zprostředkovatelný tlak na 
transparentnost však v posledních letech alespoň zvyšuje šance na omezení daňového dumpingu v EU. - 
Pozn.  

Nubia Evertsson  

Is the top leadership of the organizations promoting tax avoidance?    

Podporuje nejvyšší vedení firem vyhýbání se dani?  

Journal of financial crime, Vol. 23 (2016), No. 2, p. 273-288  

Autorka zkoumá na základě údajů z 22 zemí roli generálních ředitelů firem (CEO), představenstev a 
účetních a auditorských firem v oblasti vyhýbání se dani. Stanoveny byly tři hypotézy. Podle první z nich 
jsou ředitelé, jejichž firmy se chovají eticky, méně náchylní přijímat schémata pro vyhýbání se dani. 
Dle druhé hypotézy vedou představenstva požadující po vedení firem vysokou odpovědnost k omezení 
těchto škodlivých praktik. Třetí hypotéza zjišťovala, zda firmy v zemích, kde existují přísná pravidla 
pro audit, mají tendenci méně se vyhýbat dani. Dle autorčiných závěrů omezují škodlivé praktiky spíše 
představenstva než ředitelé. Větší účast auditorských firem naopak vyhýbání se dani podporuje. - 
Pozn.  

Marie Lamensch  

Is there any future for the vendor collection model in the 21st century economy?    

Jaká je budoucnost modelu výběru DPH u prodejce v ekonomice 21. století?   

International VAT monitor, Vol. 27 (2016), No. 3, p. 182-185  

Podle autorky je současný systém výběru DPH u prodejce i přes jeho různé změny zastaralý a 
nevyhovující v prostředí dnešní globální ekonomiky. Model výběru daně u prodejce na jedné straně 
přináší vysoké náklady podnikům, na straně druhé je spojen s obtížnou vymahatelností daně ze strany 
finančních orgánů. Inovativním řešením, které by bylo možné i díky novým technologiím, by byl 
přechod k výběru daně u spotřebitele. - Pozn.  

Pavel Matějka  

Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH. (4.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 13, s. 17-23  

Další díl série článků o problémech při vyplňování přiznání k dani z přidané hodnoty v ČR. Tato část 
se zaměřuje na skutečnosti uváděné na řádku č. 5 až řádku č. 11 daňového přiznání a problematiku 
ilustruje na příkladech. Věnuje se údajům o základu daně a dani na výstupu, která se uplatní u přijaté 
služby od osoby registrované k DPH v jiném členském státě, údajům o dovozu zboží, které bylo plátci 
propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk, a pořízení nového dopravního 
prostředku od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Poté je rozebrán odběr zboží nebo 
služeb při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (ř. 10-11). - Pozn.  
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Jana Drexlerová  

Karuselové podvody    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 6, s. 54-58  

Karuselové podvody představují významnou část úniků DPH a řadí se do skupiny tzv. MTIC podvodů 
(missing trader intra-community frauds). Pachatelé MTIC podvodů využívají osvobození od DPH při 
dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu a možnosti uplatnění nároku na 
odpočet DPH při pořízení zboží nebo služby z jiného členského státu. Subjekt, který je označovaný 
jako chybějící obchodník (missing trader), si takto pořídí zboží, nezaplatí za něj DPH a prodá je dále. 
Autorka nejprve přehledně popisuje podstatu karuselového podvodu, zaměřuje se na jeho kvalifikaci 
jako trestného činu zkrácení daně dle ust. § 240 trestního zákoníku a na problematiku prokazování 
účasti na karuselových podvodech. Poté rozebírá návrhy a možnosti, jak zabránit karuselovým 
podvodům. Podrobněji se věnuje nástrojům k usnadnění jejich odhalování či k nápravě, které existují   
v ČR (kontrolní hlášení, režim přenesení daňové povinnosti a ručení příjemce zdanitelného plnění).  

Je.Je. Velikova, A.N. Mambetalijeva  

Konvencija ob okazanii administrativnoj pomošči po nalogovym delam: novyje objazatel'stva 
Rossii, jevropejskij opyt, rekomendacii OESR    

Úmluva o vzájemné administrativní pomoci v oblasti daní a daňových záležitostí: nové závazky 
Ruska, evropské zkušenosti, doporučení OECD  

Finansy, Sv. 2016, No. 6, s. 46-51  

Příspěvek přináší analýzu Úmluvy o vzájemné administrativní pomoci v oblasti daní a daňových 
záležitostí a také závazků Ruské federace vyplývajících z ratifikace této Úmluvy. Jsou rozebírány 
zkušenosti Evropské unie s poskytováním administrativní pomoci v daňových záležitostech a 
doporučení OECD v této oblasti. Je zmíněna také účast ruské Federální daňové služby na jednorázových 
daňových prověrkách se zeměmi EU.  

Jaroslav Kobík  

Malé zamyšlení nad sankčním systémem daňového řádu    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 2, s. 59-66  

Autor seznamuje s právní úpravou sankčních ustanovení obsažených v části čtvrté daňového řádu       
(§ 246-254a) a s promíjením sankcí (§ 259-259b). Rozebírá pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti; 
pořádkovou pokutu; pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy; pokutu za opožděné tvrzení 
daně; penále; úrok z prodlení; úrok z neoprávněného jednání správce daně; úrok z daňového odpočtu 
(dle novely č. 267/2014 Sb.). Dále se zaměřuje na prominutí příslušenství daně - prominutí penále        
i prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání částky (podrobněji upraveno v pokynu D-21).  

Werner Widmann  

Mitteilung der Europäischen Kommission vom 7.4.2016 über einen Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer : auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit 
für Reformen    

Sdělení Evropské komise ze 7.4.2016 k akčnímu plánu pro oblast DPH : na cestě k jednotnému 
evropskému prostoru správy DPH: čas pro reformy  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 65, (2016) Nr. 13, S. 506-512  

Diskuse o zamezení daňovým únikům pomocí karuselových obchodů provázejí Evropské společenství 
od vzniku společného trhu zboží a služeb v roce 1993. Evropská komise odhaduje, že rozpočty 
členských států EU kvůli těmto přeshraničním podvodům s DPH přicházejí až o 50 miliard eur ročně. 
Příspěvek shrnuje a hodnotí Sdělení Evropské komise ze 7.4.2016 k akčnímu plánu pro oblast správy a 
výběru DPH. Zde Komise prosazuje vyměřování daně za přeshraniční dodání zboží a služeb podle 
země určení, navrhuje stejné zacházení s přeshraničními mezipodnikovými dodávkami z hlediska 
DPH jako s dodávkami vnitrostátními a předkládá plán na rozšíření záběru režimu jednotného 
inkasního místa (one-stop-shop) i na veškerý přeshraniční prodej zboží. Ve Sdělení je naopak 
odmítnuto obecné přenesení daňové povinnosti z dodavatele na příjemce (reverse charge), protože toto 
opatření dle názoru Komise nezaručuje naplňování mechanismů sebekontroly a faktické zamezení 
karuselových obchodů. Autor článku má nicméně o účinnosti návrhů EK také pochybnosti, neboť 
podle něj rozšířením zdaňovaných obratů vzniká rovněž nemalý prostor pro podvodné jednání. Princip 
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země určení bude také klást značné požadavky na efektivní spolupráci mezi finančními úřady 
členských států EU. A v neposlední řadě autor kritizuje jako s cíli Sdělení nekompatibilní záměr 
Komise rozvolnit pravidla pro zavádění snížených sazeb DPH a zrušení minimální výše standardní 
sazby na 15 procentech. - Pozn. -- Plný text Sdělení Evropské komise k akčnímu plánu pro oblast 
DPH v čísle na s. 512-519.  

N.I. Malis  

Nalogoobloženije igornogo biznesa: nerešennyje voprosy    

Zdanění herního byznysu: nevyřešené otázky   

Finansy, Sv. 2016, No. 5, s. 52-56  

Herní průmysl je jedním z nejvýnosnějších, ale jeho zdanění vyžaduje zvláštní přístup. V RF je 
zdanění herního byznysu, který je ve většině regionů zakázán, založeno od r. 1998 na principu 
srážkové daně, která má zajistit příjmy pro stát. Byly vytvořeny herní zóny, ale ty nemají očekávaný 
efekt a rozpočtové příjmy zatím nehradí náklady na jejich vytvoření. Autorka odhaluje nedostatky 
stávajícícho daňového mechanismu a předkládá návrhy na jejich odstranění.  

CFE ECJ task force  

Opinion statement ECJ-TF 1/2016 on the decision of the European Court of Justice in joined cases 
Miljoen (case C-10/14), X (case C-14/14) and Société Générale (case C-17/14) on the Netherlands 
dividend withholding tax    

Prohlášení o stanovisku pracovní skupiny Evropského soudního dvoru 1/2016 k rozhodnutí ve 
spojených případech Miljoen (případ C-10/14), X (případ C-14/14) a Société Générale (případ 
C-17/14) o nizozemské srážkové dani z dividend  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 6, p. 255-261  

Článek je věnován prohlášení o stanovisku pracovní skupiny Evropské fiskální konfederace (CFE) při 
Evropském soudním dvoru (ESD) k rozhodnutí ESD ve spojených případech Miljoen, X a Société 
Générale o nizozemské srážkové dani z dividend, jež obdrželi individuální či korporátní daňoví 
nerezidenti. CFE vítá rozhodnutí ESD, jež potvrzuje právo nerezidentů nebýt více celkově zdaněni než 
nizozemští rezidenti i v případě, kdy se daňové systémy obou zemí liší v dalších aspektech. To podle 
CFE povede k významnému zlepšení situace přeshraničních portfoliových investorů, kteří v současnosti 
nesou náklady srážkových daní uvalovaných řadou členských států EU. Pozornost v tomto prohlášení 
o stanovisku je dále věnována objasnění rozhodnutí ESD v případu Truck Center, definice 
odečitatelných položek na osobu (v rámci rozhodnutí Schumacker) a precedenčního práva ohledně 
možné neutralizace nevýhod cestou bilaterálních daňových smluv. Některé otázky jsou však stále 
otevřené. - Pozn.  

Fabiola Annacondia  

Overview of general turnover taxes and tax rates : January 2016    

Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb : leden 2016   

International VAT monitor, Vol. 27, (2016) No. 2, green pages (11 p.)  

Pravidelný přehled daní z obratu v různých zemích světa od 1. ledna 2016. Uvádí se typ daně (DPH, 
daň z obratu, příp. jiný) a její sazba ve standardní, snížené a zvýšené procentní hodnotě. - Pozn.  

Thomas Töben  

Personengesellschaften im Internationalen Steuerrecht - Betriebsstättenvorbehalt und Quellenstaat    

Osobní společnosti v mezinárodním daňovém právu - primát místa provozu a země, kde 
společnost vykonává ekonomickou činnost  

Finanz-Rundschau, Jg. 2016, Nr. 12, S. 543-554  

Problematika vyměřování daní u tuzemských a zahraničních společníků osobních společností s přeshraniční 
obchodní činností v kontextu existence či neexistence dohod o zamezení dvojího zdanění. Článek 
dokládá ve vztahu k německé daňové legislativě a na příkladu několika soudních sporů nepřehlednost 
dané matérie, což často vyvolává nejasnosti a vede k právní nejistotě. Zvláštní pozornost je přitom 
věnována otázce práva státu, na jehož území se nachází provozovna se zahraničními spoluvlastníky, 
na zdanění jim přináležejících dividend. - Pozn. 
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Václav Benda  

Prodej pozemku - DPH v roce 2016    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 6, s. 18-20  

Problematika změn pravidel pro osvobození od daně při dodání nemovitých věcí, včetně pozemků, 
které vyplývají z novely zákona o DPH po 1. lednu 2016. Autor nejprve vymezuje základní pojmy 
podle občanského zákoníku a zákona o DPH, předmět daně při dodání pozemku a místo plnění při 
dodání pozemku. Charakterizuje, za jakých podmínek se uplatní osvobození od daně při dodání 
pozemku a kdy se jedná o zdanitelné plnění. Rozebírá případy dodání nezastavěného pozemku, 
stavebního pozemku i zastavěného pozemku a prostřednictvím příkladů ilustruje řešení zkoumané 
otázky. Upozorňuje, že nově se na pozemky rozšiřuje volitelný způsob zdanění při dodání nemovité 
věci, která splňuje zákonné podmínky pro osvobození od daně.  

Radim Bláha ... [et al.]  

Převodní ceny v České republice v roce 2016    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 2, s. 5-41  

Převodní ceny jsou ústřední otázkou v oblasti přímých daní aplikovaných v mezinárodním kontextu. 
Článek přináší obsáhlý přehled problematiky "transfer pricing" a její úpravy v ČR. První část uvádí 
principy a souvislosti používání převodních cen, v dalších jsou detailněji rozebrány jejich dílčí aspekty 
(daňové a právní souvislosti, ekonomické a oceňovací aspekty, praktické příklady a zkušenosti            
z různých situací). Autoři se věnují otázkám definice spojených osob, dokumentace převodních cen a 
její struktury, nesprávného stanovení a úpravy převodních cen správcem daně i judikatuře. Zaměřují se 
také na princip tržního odstupu (ALP), princip maximalizace užitku z transakce, funkční a rizikovou 
analýzu, funkční a rizikový profil a vliv funkčního profilu na volbu metody pro stanovení převodní 
ceny. Následně rozebírají provádění srovnávací analýzy, změny v souvislosti s BEPS a závazné 
posouzení stanovení transferových cen mezi spojenými osobami (pokyn D-333). - Pozn. -- Viz také 
příspěvek Transferové ceny v judikatuře NSS (1.) v čas. DHK č. 14-15/2016, s. 63-66 a druhý díl        
v DHK č. 16/2016, s. 23-27.  

By Robert Gordon, David Joulfaian, and James Poterba  

Revenue and incentive effects of basis step-up at death : lessons from the 2010 "voluntary" estate 
tax regime    

Příjmové a pobídkové účinky zvýšení hodnoty majetku po smrti : poučení se z "dobrovolného" 
režimu zdanění z roku 2010  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 662-667  

V případě, kdy dědic ve Spojených státech zdědí určitý majetek, bere se při určování výše hodnoty za 
účelem zdanění v úvahu tržní hodnota. Jde tedy o rozdílný přístup oproti situaci, kdy by byl majetek 
např. darován (v takovém případě by se brala v úvahu původní hodnota majetku, za kterou byl 
pořízen, bez ohledu na tržní hodnotu v době darování). Tento přístup ("basis step-up") ovlivňuje 
následný kapitálový zisk i dědickou daň. Autoři v článku analyzují změny, které přinesl zákon "Tax 
relief, unemployment insurance reauthorization, and job creation act" z roku 2010, kdy za určitých 
podmínek bylo daňové přiznání k dědické dani dobrovolné - uvádí, jak změna ovlivnila přiznávání 
daně u různého majetku (např. akcie, umělecké předměty, nemovitosti, aj.) a jak ovlivnila kapitálové 
zisky. - Pozn.  

Hichem Khlif, Achraf Guidara, Khaled Hussainey  

Sustainability level, corruption and tax evasion : a cross-country analysis    

Úroveň udržitelnosti, korupce a daňové úniky : mezinárodní porovnání   

Journal of financial crime, Vol. 23 (2016), No. 2, p. 328-348  

Autoři zkoumají, jakým způsobem ovlivňuje udržitelnost rozvoje určité země daňové úniky v dané zemi. 
Zkoumány byly 4 aspekty udržitelnosti - celková udržitelnost, společenská udržitelnost, udržitelnost 
životního prostředí a rozvinutost infrastruktury. Na základě porovnání výsledků 65 zemí (mezi nimiž 
byla i Česká republika) byl zjištěn negativní vliv udržitelnosti na daňové úniky (udržitelnost tedy přispívá 
k nižší míře daňových úniků). Souvislost obou jevů se dále liší podle míry korupce ve zkoumaných 
zemích. Příčinou je podle autora vyšší ochota subjektů dodržovat daňová pravidla v zemích, kde vláda 
poskytuje občanům veřejné služby např. v podobě rozvinuté infrastruktury. - Pozn.  
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Gerard Meussen  

The (non-)deductibility of currency losses    

(Ne)odečitatelnost kurzových ztrát  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 6, p. 262-265  

Autor se zabývá nedávným rozhodnutím Evropského soudního dvoru (ESD) v případu X AB (C-686/13), 
které se týká neodečitatelnosti kurzových ztrát. Toto rozhodnutí dává do kontextu s dřívějšími 
rozhodnutími ESD v případech Deutsche Shell (C-293/06) a Marks & Spencer (C-446/03). Autor 
dochází k závěru, že členské státy nejsou povinny připustit odečitatelnost kurzových ztrát, avšak 
mohou ji zavést. Na druhou stranu na základě rozlišení mezi symetrickým a asymetrickým nakládáním 
s měnovými výsledky a podle doktríny odečitatelnosti konečných ztrát, kam autor řadí i kurzové 
ztráty, dovozuje, že by členské státy měly být povinny odpočitatelnost kurzových ztrát zavést. ESD by 
podle autora měl vysvětlit interpretační nejasnosti. - Pozn.  

Christian Amand  

The impossible proof of intra-community supplies of goods    

O nemožnosti prokázat dodávky zboží v rámci Společenství  

International VAT monitor, Vol. 27, (2016) No. 2, p. 98-106  

Podle evropské směrnice o DPH může daňový poplatník provádějící vnitrounijní dodávky zboží 
uplatnit nulovou sazbu DPH. Jeho povinností je doložit přepravu nebo zaslání tohoto zboží. Autor 
prostřednictvím analýzy národních právních norem a judikátů národních soudů a ESD zjišťuje, jaké 
dokumenty požadují daňové správy za účelem uznání nulové sazby DPH. Dochází ke zjištění, že 
splnění daných podmínek pro kontrolu dodávek zboží může být pro poplatníka poměrně zatěžující a že 
v některých případech dokumenty nejdou ruku v ruce s reálnými obchodními postupy. Dle jeho mínění 
je prokazování vnitrounijních dodávek zboží Achillovou patou evropského systému DPH. - Pozn.  

Jan Siroky, Jirina Krajcova, Jana Hakalova  

The taxation of agricultural land with the use of multi-criteria analysis    

Zdanění zemědělské půdy za použití vícekriteriální analýzy  

Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 62, (2016) No. 5, p. 197-204  

Analýza daně z nabytí nemovitých věcí v ČR (nahradila daň z převodu nemovitostí), jejích základních 
principů a začlenění do oblasti majetkových a nemovitostních daní. Autoři se dále zaměřují na účetní 
pohled na stanovení nabývací hodnoty nemovitosti, která je dána buď cenou sjednanou, za kterou byla 
nemovitost skutečně prodána, nebo tzv. srovnávací daňovou hodnotou. Na modelovém příkladu 
výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí týkající se prodeje zemědělské půdy řeší otázky spojené          
s určením srovnávací daňové hodnoty pro vyčíslení základu daně (pomocí vícekriteriální analýzy 
možností). Zvažují jak stanovení srovnávací daňové hodnoty na základě znaleckého posudku v úrovni 
tzv. ceny zjištěné, tak využití tzv. směrné hodnoty, kterou stanovuje správce daně sám, a to až po 
předložení daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.  

Laura Mattes  

VAT aspects of cross-border transactions in the BEPS era    

DPH u přeshraničních transakcí v éře BEPS  

International VAT monitor, Vol. 27 (2016), No. 3, p. 175-181  

Autorka se v článku věnuje hlavním výzvám, které jsou spojeny s adaptací národních systémů DPH na 
současnou globalizovanou digitální ekonomiku. Mezi tyto výzvy patří nyní především nárůst objemu 
dovozu zboží nízké hodnoty, které je osvobozeno od DPH, a přeshraniční obchod se službami         
(mj. např. online hazardní průmysl). Některé státy již v této oblasti podnikly určité kroky, důležitá je 
ale spolupráce a harmonizace legislativy. V tomto směru by mohla pomoci pravidla pro DPH vydaná 
OECD ("International VAT/GST Guidelines"). - Pozn.  
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Sebastian Pfeiffer  

VAT on "free" electronic services?    

DPH na elektronické služby, které jsou "zdarma"?  

International VAT monitor, Vol. 27 (2016), No. 3, p. 158-164  

V současné době existuje a vzniká řada elektronických služeb, za jejichž užívání uživatelé nic neplatí 
(např. sociální sítě), provozovateli ale poskytují své osobní údaje. Provozovatel poté osobní údaje 
může přeprodávat třetím stranám např. k reklamním účelům. Vzniká proto otázka, zda současný 
systém DPH umožňuje zdanění těchto služeb, a pokud ano, jak stanovit základ daně a odpočet na 
vstupu, a zda je vůbec vhodné elektronické služby zdaňovat. Dle autora je případné zdanění spojené     
s celou řadou problémů, z nichž jedním je např. možnost, že by se sami uživatelé služeb stali 
zdanitelnými osobami pro účely DPH. - Pozn.  

Silke Kersting  

Wie Kommunen Steuern vermeiden : BDE kritisiert Umsatzsteuerprivileg für öffentliche 
Unternehmen    

Jak se obce vyhýbají daním : Svaz odpadového, vodního a surovinového hospodářství kritizuje 
privilegované postavení veřejnoprávních podniků v oblasti DPH  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 148 (3.8.2016), S. 10  

Německý svaz podnikatelů v odpadovém, vodním a surovinovém hospodářství (BDE) považuje 
osvobození účelových sdružení komunálních podniků (Zweckverbände) z platby DPH za porušení 
zásad spravedlivého zdanění a rovné hospodářské soutěže. BDE v této souvislosti také poukazuje na 
prudký nárůst obratu komunálních podniků, který mezi lety 2000 a 2013 vzrostl o více než 250 
procent na 293 miliard eur ročně. V této argumentaci BDE podporuje také řada ekonomů. Svaz 
komunálních podniků naopak namítá, že oblasti činnosti účelových komunálních sdružení spadají do 
základních úkolů obecních samospráv. Soukromé subjekty tak mohou být vykonáváním těchto prací 
nanejvýš pověřeny, výhradní zodpovědnost za jejich provedení ale náleží obcím.  

Zdeněk Kuneš  

Zákon o evidenci tržeb. (1.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 13, s. 2-5  

Autor na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, rozebírá problematiku práv, povinností a 
postupů uplatňovaných při evidenci tržeb a postupy s nimi související. V této části se zaměřuje na 
charakteristiku evidovaných tržeb, rozhodného příjmu poplatníka daně z příjmů a na to, které tržby 
splňují formální náležitosti evidované tržby. Dále uvádí, které transakce a platby nepodléhají evidenci 
tržeb, jak se postupuje v případě nepřímého zastoupení a seznamuje s evidencí tržeb ve 
zjednodušeném režimu. -- Dokončení v č. 14-15/2016.  

Lenka Svobodová  

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí má být změněno zákonem    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 7, s. 62   

Autorka se zabývá změnami, které má přinést návrh zákona (sněmovní tisk č. 639), kterým se mění 
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Klíčovou změnou je 
ztotožnění osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí s nabyvatelem nemovité věci bez 
připuštění ujednání mezi smluvními stranami. Dále návrh zákona obsahuje řešení nejasnosti při 
určování povahy inženýrských sítí pro účely vymezení předmětu daně, zjednodušení určení základu 
daně v případě směny nemovitých věcí, osvobození od daně těch úplatných převodů nemovitostí, kde 
je nabyvatelem územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, rozšíření předmětu daně i na 
případy prodloužení práva stavby, změnu koncepce osvobození od daně nových staveb a jednotek a 
další úpravy dosavadní legislativy.  

Matěj Nešleha  

Zastupování v daňovém řízení optikou Nejvyššího správního soudu    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 7-8, s. 59-62  

Výběr judikatury Nejvyššího správního soudu ČR zaměřený na problematiku zastupování v daňovém 
řízení zmocněncem na základě plné moci. Autor komentuje vybrané rozsudky, které se věnují: nutné 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

21 

přítomnosti zastoupeného u správce daně; okamžiku uplatnění plné moci u správce daně; formě 
podání plné moci; okamžiku zániku zastoupení a rozsahu plné moci. 

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. 21, (2016) č. 7-8  

Zdaňování příjmů z nezávislých činností (s. 2-6); Ceny a oceňování z daňového pohledu (s. 10-15); 
Dědictví, odkaz, darování pro případ smrti a daň z příjmů (s. 16-22); Paušální výdaj na dopravu -        
u silničního motorového vozidla (s. 23-27); Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (s. 32-33); Rodinný závod v českém 
právním systému (s. 34-39); Audit - změny v provádění auditu účetnictví v nově vymezeném okruhu 
účetních jednotek (s. 42-48); Jak zlepšit podmínky pro drobné podnikání v ČR aneb nekonečný 
příběh? (s. 49-55); Zastupování v daňovém řízení optikou Nejvyššího správního soudu (s. 59-62); 
Omluvenky a jejich dopad na daňové řízení - výběr z judikatury správních soudů (s. 63-71).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 24, (2016) č. 14-15  

Fakturace do zahraničí - pro správné uplatnění DPH je nutný důkladný rozbor situace (s. 2-4); 
Ubytovací a stravovací služby a DPH (s. 4-9); Technické zhodnocení nehmotného majetku v účetnictví a 
daních (s. 10-17); Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH (5.) - ř. 12 až ř. 25 daňového přiznání (s. 17-27); 
Přestavba silničního vozidla a daň silniční (s. 32-34); Zákon o evidenci tržeb (2.): tržby vyloučené       
z evidence tržeb (s. 35-41); Pokyn GFŘ D-28 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného 
příjmu (s. 41-42); K připravované novele insolvenčního zákona - sněmovní tisk č. 785 (s. 43-48); 
Alternativní řešení sporů o domény nejvyššího řádu .EU: registrace domény .eu - jednoduché, možná 
až příliš (s. 56-62); Transferové ceny v judikatuře Nejvyššího správního soudu (1.): břemeno tvrzení a 
břemeno důkazní (s. 63-66); Změna právní úpravy provozování hazardních her od 1.1.2017 -              
č. 187/2016 Sb., základní sazby daně (s. 66); Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody        
v kontextu trestněprávní odpovědnosti (2.) (s. 67-71).  

Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi   

Sv. 2016, č. 15  

Paušální výdaj na dopravu v roce 2016 - pro účely daní z příjmů, s řadou příkladů (s. 1-5); Obchodní 
marže a přidaná hodnota od 1.1.2016 - účetní okénko (s. 6-7).  

Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi   

Sv. 2016, č. 16  

Pokyn GFŘ D-28 - komentář - postup při rozhodování o promíjení pokuty za neoznámení 
osvobozeného příjmu dle daňového řádu (s. 1-3); Daňové odpisy zděděného a darovaného hmotného 
majetku (s. 4-7); Kontrolní hlášení a zpožděná faktura - dotaz z praxe (s. 8).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 141 (22.7.2016)  

Místo spropitného účetní transakce. Elektronická evidence tržeb se týká i drobných - účtování 
spropitného (s. 5); Končí kličkování před daněmi: evropské státy bojují s nadnárodními firmami, které 
se vyhýbají placení daní. Zavádějí přísná pravidla a chystají seznam daňových rájů - seznámení s pěti 
novými opatřeními k zamezení vyhýbání se daním na úrovni EU a OECD (s. 12).  

Účetnictví  

Sv. 2016, č. 6  

Vybrané daňové oříšky - u daně z příjmů, DPH a zákona o rezervách (s. 2-7); Koordinační výbor ke 
zdanění bezúplatných příjmů (s. 8-15); První dvě novely zákona o daních z příjmů schválené v roce 
2016 - 47/2016 Sb. a 105/2016 Sb. (s. 19-20); Další dvě novely zákona o daních z příjmů schválené     
v roce 2016 - 113/2016 Sb. a 125/2016 Sb. (s. 21-25); Zaměstnanci zahraničních zaměstnavatelů a jejich 
zdaňování v ČR (s. 25-30); Shrnutí základní poblematiky odpočtu daně z přidané hodnoty (s. 45-51).  
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

By Rachel E. Kranton  

Identity economics 2016 : where do social distinctions and norms come from?    

Ekonomie identity 2016 : odkud se berou společenské rozdíly a normy?   

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 405-409  

Podle tzv. ekonomie identity je jedním z motivů při ekonomickém rozhodování osobní identita a s ní 
související normy chování a jednání. Koncept vyvinula autorka spolu s Georgem Akerlofem, držitelem 
Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2001. V kratším článku autorka shrnuje různé studie zabývající se 
vlivem různých faktorů na normy, které člověk přijme. - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla 
shrnujícího příspěvky ze 128. setkání Americké ekonomické asociace. Další články k tématu 
"Ekonomie identity 2016" viz str. 410, 415 a 420.  

Minsky's moment : financial stability   

Minského moment : finanční stabilita  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 9000, p. 52-53  

Druhý z řady článků o zásadních ekonomických myšlenkách se zabývá hypotézou Hymana Minského, 
že konjunktury přinášejí zárodek krachů. Minského zkoumání finančních krizí a jejich příčin vyvolalo 
za jeho života jen málo pozornosti. Stalo se tak až v r. 2007, kdy v Americe vypukla krize spojená       
s podřadnými hypotékami a všichni začali hledat vysvětlení v jeho spisech. Zabývat se krizemi bylo 
nepopulární téma, protože v druhé polovině 20. století panovalo přesvědčení, že trhy jsou efektivní a   
k velké kalamitě nemůže dojít. I přes tyto jistoty vyvinul Minsky svou "hypotézu finanční nestability", 
která je v článku podrobněji rozebírána.  

A. Pestova, M. Mamonov  

Obzor metodov makroekonomičeskogo prognozirovanija: v poiskach perspektivnych 
napravlenij dlja Rossii    

Přehled metod ekonomického prognózování: hledání perspektivních směrů pro Rusko   

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 6, s. 45-76  

V příspěvku je popsán vývoj makroekonomických teorií ve 20. století a rozvoj empirických modelů, 
určených pro makroekonomické prognózování, a porovnávají se současné strukturální a nestrukturální 
metody sestavování prognóz. Stručně je zmíněna i praxe prognózování v Rusku s uvedením jejích 
nedostatků a návrhů na zlepšení. - Pozn.  

Secrets and agents : information asymmetry   

Tajnosti a aktéři : informační asymetrie  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8999, p. 52-53  

První z řady článků k šesti velkým ekonomickým myšlenkám se zabývá studií George Akerlofa z r. 1970 
Trh s ojetými auty (The Market for Lemons), která je základním kamenem informační ekonomie. 
Myšlenka informační asymetrie mezi prodávajícími a kupujícími, demonstrovaná na obchodování       
s nekvalitními ojetými auty, byla tehdy nová pro mainstreamové ekonomy, kteří si rychle uvědomili, 
že mnohé jejich modely se tak stávají zbytečnými. Teorii dále rozvinul Michael Spence na příkladu 
trhu práce (Job Market Signalling). Oba ekonomové (spolu s Georgem Stiglitzem) získali za teorii trhů 
s asymetrickými informacemi v r. 2001 Nobelovu cenu za ekonomii. -- Viz i článek na s. 10.  

Alessandro Acquisti, Curtis Taylor, and Liad Wagman  

The economics of privacy    

Ekonomie soukromí  

The Journal of economic literature, Vol. 54 (2016), No. 2, p. 442-492  

Autoři v článku shrnují aktuální teoretické i empirické výzkumy, které se zabývají ekonomií soukromí 
(konkrétně jde o tato témata: hodnota informací z ekonomického hlediska; důsledky ochrany osobních 
dat; rozhodování spotřebitele při ochraně a sdílení osobních údajů). Dle autorů je obtížné stanovit 
univerzální teorii vztahující se k ekonomii soukromí vzhledem k různým kontextům, ve kterých se 
otázky ochrany soukromí objevují. V teorii i praxi může za různých situací ochrana soukromí 
spotřebiteli pomoci i uškodit. V digitálním prostředí jsou spotřebitelé znevýhodněni tím, že nemají 
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dokonalé informace o účelu využívání svých osobních údajů i důsledcích s tím spojených (existence 
asymetrických informací). - Pozn.  

Sriya Iyer  

The new economics of religion    

Nová ekonomie náboženství  

The Journal of economic literature, Vol. 54 (2016), No. 2, p. 395-441  

Autorka v článku shrnuje různá výzkumná témata, kterými se zabývá relativně mladý obor "ekonomie 
náboženství". Článek je rozdělen do šesti kapitol - historické pozadí a zbožnost ve světě; sekularizace, 
pluralismus, regulace a hospodářský růst; trhy s náboženstvím, klubové statky (tj. statky na pomezí 
veřejných a soukromých statků), diferencované produkty a sítě; identifikace, světská konkurence a 
přispívání na charitu; konflikty a spolupráce v rozvíjejících se společnostech; zatím nezodpovězené 
otázky týkající se ekonomie náboženství. - Pozn.  

By Olivier Blanchard  

The Phillips curve : back to the '60s?    

Phillipsova křivka : zpět do šedesátých let?  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 31-34  

Phillipsova křivka znázorňuje jeden ze základních makroekonomických vztahů mezi inflací a 
nezaměstnaností. Vývoj inflace od vypuknutí recese v roce 2008 však Phillipsově křivce neodpovídá - 
pokud by se inflace vyvíjela dle očekávání, byly by Spojené státy nyní v hluboké deflaci. Autor proto 
znovu zkoumá vztah mezi inflací a nezaměstnaností a potvrzuje existenci Phillipsovy křivky. Došlo 
však k několika změnám - v 70. letech, kdy současně rostla míra nezaměstnanosti i míra inflace, byla 
Phillipsova křivka rozšířena o inflační očekávání. V současné době jsou však inflační očekávání stále 
více ukotvená a Phillipsova křivka se proto spíše podobá původní křivce ze 60. let. Došlo také ke změně 
sklonu křivky - vliv míry nezaměstnanosti na inflaci od 80. let postupně klesá. Tyto závěry budou 
podle autora představovat do budoucna velkou výzvu pro měnovou politiku. - Pozn. -- Článek je součástí 
speciálního čísla shrnujícího příspěvky ze 128. setkání Americké ekonomické asociace. Další články   
k současným problémům americké ekonomiky z pohledu makroekonomie viz s. 35, 39, 43 a 48.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Adair Turner ; [rozhovor vedl] Jan Mallien  

"Reine Geldpolitik ist wirkungslos" : der frühere Chef der britischen Finanzaufsicht über die 
Grenzen der Geldpolitik, Konstruktionsfehler des Euros und eine persönliche Fehleinschätzung    

"Čirá monetární politika je neúčinná" : bývalý šéf britského finančního dozoru o hranicích 
měnové politiky, konstrukčních chybách eura a osobním chybném odhadu   

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 142 (26.7.2016), S. 30-31  

Rozhovor s ekonomem Adairem Turnerem, posledním předsedou nyní již rozpuštěného britského 
Úřadu pro finanční služby (Financial Services Authority, FSA). Tématem interview je úspěšnost 
uvolněné monetární politiky Evropské centrální banky, stabilita eurozóny a příčiny a důsledky brexitu. 
Podle Turnera se politika snižování úrokových sazeb ukazuje jako stále více neúčinná, a proto 
navrhuje jako východisko zavedení fiskálních stimulů v podobě částečného financování státních dluhů 
centrálními bankami (tzv. vrtulníkové peníze). Rozhodování o objemu takové intervence by však mělo 
být výlučně v kompetenci na vládě nezávislé bankovní rady. Diskuse o zavedení mechanismu 
monetárně financovaných fiskálních operací pak bude podle Turnerova odhadu nejdříve aktuální         
v Japonsku a při nepříznivém vývoji růstu HDP a inflace také v Itálii. Státy eurozóny by ale měly 
každopádně zavést společné dluhopisy a ve své vzájemné integraci si vzít příklad z institucionálního 
uspořádání USA, kde členské státy mají rozsáhlou autonomii v mnoha oblastech a zároveň 
nepropadají rozpočtové nekázni. Takováto užší integrace by podle Turnera zmírnila mnohé 
hospodářské potíže států eurozóny a pohled na úspěšně fungující měnovou unii by možná zvrátil          
i vystoupení Velké  Británie z Evropské unie.  
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François Villeroy de Galhau ; [rozhovor vedla] Karin Finkenzeller  

"Unsere Geldpolitik ist nachhaltig. Man muss nur Geduld haben" : der französische Notenbankchef 
verteidigt die Niedrigzinspolitik der EZB, erwartet eine steigende Inflation in Europa - und bricht 
eine Lanze für französische Banken    

"Naše měnová politika účinkuje. Je třeba mít jen trpělivost" : guvernér francouzské centrální 
banky brání politiku nízkých úroků ECB, očekává růst inflace v Evropě - a bojuje za 
francouzské banky  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 31, S. 34-35  

Monetární politiku Evropské centrální banky (ECB) považuje guvernér francouzské centrální banky  
F. Villeroy de Galhau za zcela v souladu s mandátem a posláním ECB udržovat cenovou stabilitu. 
Hranice politiky nízkých úroků je přitom podle něj dosažena v okamžiku, když banky začnou záporně 
úročit vklady soukromých domácností a podniků, což dosud ale ještě nenastalo. Evropská měnová 
politika se nicméně nesoustřeďuje jen na jedno opatření, ale provádí více kroků naráz (vedle snižování 
sazeb také kvantitativní uvolňování a negativně úročené půjčky bankám TLTRO II). V tom také 
Villeroy de Galhau spatřuje její dosavadní prorůstové a proinflační působení, které podle odhadů 
centrálních bank eurozóny přispívá v zemích měnové unie nejméně z jedné čtvrtiny k růstu inflace a 
hospodářský růst zvyšuje až o jeden procentní bod. Aby ale cíl dvouprocentní inflace a vyššího růstu 
HDP byl dosažen, musí být kroky ECB doprovázeny reformami v jednotlivých státech a hospodářsko-
politickou integrací na nadnárodní úrovni. Pro období po roce 2017 by proto guvernér Banque de France 
uvítal nejen vznik finanční a investiční unie, ale také zřízení ministerstva financí pro eurozónu.  

Robert Landgraf  

Absurde Geldwelt : der Nullzins der zehnjährigen Bundesanleihe ist ein tiefer Einschnitt in der 
Finanzgeschichte Deutschlands    

Absurdní svět peněz : nulový úrok za desetileté spolkové dluhopisy je hlubokým mezníkem ve 
finančních dějinách Německa  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 133 (13.7.2016), S. 23  

Komentář ke snížení výnosnosti německých desetiletých státních dluhopisů na 0,0 procent. Podle 
autora tento vývoj jen dokládá současný pokles vnímaných investičních rizik, což může vést                
k neefektivním investicím a ke vzniku nadměrných kapacit v podnicích. V kombinaci s pokračováním 
politické nestability v Evropské unii, hospodářským oslabováním Číny, výkyvy cen ropy nebo 
nulovou inflací v rozvinutých ekonomikách pak stoupá nebezpečí vzniku dosud nebývalé hospodářské 
krize. Dokud se ale centrálním bankám v Evropě, USA a Japonsku daří tato rizika tlumit, mělo by 
Německo využít možnosti levných půjček k investicím do infrastruktury, školství a integrace 
uprchlíků. -- K nulovým úrokům za německé desetileté dluhopisy viz články na s. 26-27.  

Deutsche Bundesbank  

Abwicklung und Restrukturierung von Banken - die neuen Mindestanforderungen TLAC und 
MREL = Bank recovery and resolution - the new TLAC and MREL minimum requirements    

Likvidace a restrukturalizace bank - nové minimální požadavky TLAC a MREL  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 7, S. 65-83  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 7, p. 63-80  

Hlavním problémem finanční krize z let 2008 a 2009 byla neexistence mechanismu vypořádání 
pohledávek krachujících bankovních domů, který by neohrozil finanční stabilitu na kapitálovém trhu a 
nebyl primárně odkázán na intervence z veřejných rozpočtů. V reakci na tyto potíže bank "příliš 
velkých na to, aby padly" byly na nadnárodní úrovni formulovány minimální požadavky na banky pro 
případ jejich insolvence. Článek srovnává standardy TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) 
vypracované Radou pro finanční stabilitu (FSB) z pověření skupiny států G20, jež mají vstoupit pro 
globálně důležité banky v platnost od roku 2019, a sadu pravidel MREL (Minimum Requirement for Own 
Funds and Eligible Liabilities) přijatou k 1.1.2015 v Evropské unii v rámci směrnice  č. 2014/59/EU    
o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (tzv. Bank Recovery 
and Resolution Directive, BRRD). - Pozn.-- Příspěvek dostupný v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu.  
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By Stephen Foley  

Actively failing    

Aktivně řízený neúspěch  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39218 (18.7.2016), p. 7  

Aktivní manažeři, tedy ti, jejichž fondy se musí snažit porazit trh a ne jenom sledovat pohyb indexu, 
čelí blížící se krizi. Nedaří se jim dosahovat lepších výsledků než index na delší období a jejich klienti 
hromadně přecházejí k indexovým fondům - aktivní fondy ztratily od počátku roku do konce května 
aktiva v hodnotě 213 mld. USD. Otázkou je, zda průmysl bude reagovat na tento vývoj fúzemi a 
akvizicemi, zaměřenými na snížení nákladů.  

Samuel G. Hanson, David S. Scharfstein, Adi Sunderam  

An evaluation of money market fund reform proposals    

Zhodnocení návrhů na reformu fondů peněžního trhu   

IMF Economic Review, Vol. 63, (2015) No. 4, p. 984-1023  

Autoři se zabývají různými reformními návrhy ve vztahu k vzájemným fondům peněžního trhu 
(money market mutual funds - MMFs) v USA. Tyto fondy představují významný zdroj financování 
globálních finančních institucí v dolarech a ukázaly se být zdrojem významné nestability v průběhu 
finanční krize 2007-2009. Autoři vycházejí z předpokladu, že cílem reforem MMFs je zajištění 
globální finanční stability, a tedy omezení podnětů pro MMFs podnikat nadměrná rizika a zvýšení 
odolnosti MMFs tak, aby nedocházelo k selháním celého systému. Nejlépe lze tohoto cíle podle autorů 
dosáhnout zavedením regulace (podobné regulaci bankovního sektoru) požadující kapitálové polštáře 
(ve výši 3-4 % hodnoty nezajištěných cenných papírů v případě dobře diverzifikovaného portfolia). 
Reformní alternativy založené na tržních silách považují za méně efektivní. - Pozn.  

Katharina Schneider, Yasmin Osman  

Angriff auf das Banken-Herz : wie die neue Richtlinie das Bankgeschäft verändert    

Útok na srdce bank : jak nová směrnice změní bankovnictví  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 128 (6.7.2016), S. 28-29  

Nová směrnice EU o platebních službách (č. 2015/2366/EU), která se má stát součástí legislativy 
národních států do začátku roku 2018, vyvolává u klasických bank obavy ze ztráty přímého kontaktu 
se svými klienty. Směrnice totiž umožní, aby klient mohl obsluhovat své platby a zpracovávat data na 
svém bankovním kontě prostřednictvím třetích subjektů. Emancipaci platebního styku od přímého 
vedení účtu naopak vítají fintechové společnosti, jimž se tak zvětšuje pole působnosti. Podle v článku 
oslovených analytiků a manažerů převáží nové možnosti rozvoje fintechů jejich vyšší míru regulace, 
kterou směrnice staví tyto internetové poskytovatele platebních služeb naroveň bankovním domům. -- 
K tématu viz také rozhovor na s. 29.  

M. Maisch, Y. Osman, K. Slodczyk  

Bedingt krisenfest : Commerzbank und Deutsche Bank zählen zu den Verlierern des 
Bankenstresstests. Sorgen bereitet vor allem die schwache Profitabilität    

S výhradami odolné vůči krizi : Commerzbank a Deutsche Bank se řadí k poraženým                  
v zátěžových testech. Starosti vzbuzuje především slabá ziskovost  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 146 (1.8.2016), S. 28-29  

Koncem července 2016 podrobila Evropská centrální banka a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) 
zátěžovým testům 51 největších bank Evropské unie, jež pokrývají na 70 procent bankovního sektoru v 
EU. Testy zkoumaly schopnost bank dodržet výši vlastního kapitálu, jak vyplývá z regulatorního 
rámce Basilej III. Na prvním místě se v rankingu ECB po zátěžových testech sice umístila německá 
NRW.Bank, nicméně většina německých bankovních domů obsadila střední pozice a dva největší, 
Commerzbank a Deutsche Bank, se umístily dokonce až v poslední desítce zkoumaných institucí. 
Článek přináší interpretace výsledků zátěžových testů pro německý i evropský bankovní sektor. --      
K tématu viz také článek, komentář a rozhovor na s. 1, 26 a 29; k výsledkům zátěžových testů pro 
italský bankovní sektor viz článek na s. 29; k Deutsche Bank podrobněji viz Handelsblatt č. 158/2016 
(17.8.2016), s. 28-29.  
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By Raghuram Rajan and Rodney Ramcharan  

Crises and the development of economic institutions : some microeconomic evidence    

Krize a vývoj hospodářských institucí : důkazy z mikroekonomie  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 524-527  

Autoři se v článku zabývají dopadem ekonomických otřesů (např. finanční krize) na hospodářské 
instituce. Konkrétně zjišťují, jak rušení bank v důsledku Velké hospodářské krize ovlivnilo bankovní 
strukturu v různých městech USA. Zjišťují, že v městech, ve kterých došlo ve 30. letech 20. století      
k větší míře selhání bank, fungovalo méně bank až do roku 1994, kdy byl vydán zákon umožňující 
větší konkurenci v bankovním sektoru. Nárůst bank byl ovlivněn skutečně novou legislativou, menší 
počet bank v dřívější době nesouvisel např. s horšími ekonomickými podmínkami, kvůli kterým by 
byla menší poptávka po bankovních službách. Dále autoři také diskutují o možném vlivu bank, které 
krizi přežily, na blokování příchodu nových institucí. - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla 
shrnujícího příspěvky ze 128. setkání Americké ekonomické asociace. Další články k tématu 
"Finanční krize, banky a regulace z pohledu historie" viz str. 528, 533 a 538.  

Albrecht Müller, Julian Nida-Rümelin  

Das Irrationale bändigen : Albrecht Müller und Julian Nida-Rümelin wollen die Finanzmärkte 
stabilisieren    

Zkrotit iracionálno : Albrecht Müller a Julian Nida-Rümelin chtějí stabilizovat finanční trhy  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 140 (22.7.2016), S. 64  

Podle autorů přispěl nástup internetu ke vzrůstající nestabilitě na kapitálových trzích, což banky žene 
do iracionálních spekulací s až ničivými následky. Přimlouvají se proto za zavedení zdanění obchodů   
s finančními produkty v proměnlivé výši podle míry nestability na finančních trzích. Tato "nelineární, 
tedy flexibilní a progresivní" forma Tobinovy daně by měla tu přednost, že by nepostihovala běžné 
fungování trhu. Její symbolická sazba by byla navýšena jenom v případě překročení určité hranice 
objemu obchodních transakcí. V případě propadu trhu by naopak daň klesla ještě více na úplné 
minimum. Tato forma zdanění finančních transakcí by ale měla být ještě doplněna vyšší spoluúčastí 
zprostředkovatelů obchodů z řad bank a investičních poradců na ztrátách svých klientů.  

Frank Wiebe  

Der gefährliche Boom : Kapitalanlage    

Nebezpečný boom : kapitálové investice  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 135 (15.7.2016), S. 24-25  

Burzovní indexové fondy (Exchange Traded Funds, ETFs) se staly oblíbeným cílem investorů. 
Celosvětově vzrostl objem jimi spravovaného majetku z 200 miliard v roce 2003 na 2,9 bilionu dolarů 
na konci roku 2015 a tento růst se stále zrychluje. Společnost PricewaterhouseCoopers ve svých 
odhadech předpokládá, že objem majetku indexových fondů bude v roce 2021 dosahovat již 
dvojnásobných hodnot. Mnozí experti ale varují před skrytými riziky ETFs, které umožňují rychlý 
nákup a prodej svých investičních produktů, čímž mohou umocňovat paniku a podporovat vysoce 
spekulativní chování investorů. Fondy také mohou již svou nabídku investičních produktů zakládat na 
vysoce riskantních strategiích. Americký dozorový orgán pro obchod s cennými papíry SEC se proto 
chystá indexové fondy regulovat podobným způsobem jako ostatní investiční společnosti. ETFs tak 
budou muset dodržovat maximální míru zadlužení a vykazovat minimální výši likvidity, již si bude 
možné kdykoliv vyžádat.  

Regina Krieger ... [et al.]  

Der italienische Patient : Krise in Italien    

Italský pacient : krize v Itálii  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 131 (11.7.2016), S. 1, 4-5  

Potíže italského bankovního sektoru nabývají rysů bankovní krize. Podle italské centrální banky se 
nachází v bilancích italských bank vysoké množství nedobytných úvěrů v hodnotě kolem 360 miliard 
eur. U řady bankovních domů přitom míra nedobytných úvěrů tvoří násobek jejich vlastního kapitálu 
(u banky Monte dei Paschi leží podíl těchto toxických pohledávek vůči vlastnímu kapitálu dokonce na 
559 procentech). Slabý hospodářský růst a vysoký státní dluh země pak situaci dále komplikují. 
Italský premiér Renzi potřebuje před podzimním referendem o změnách ústavy demonstrovat 
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akceschopnost své vlády a v rámci EU usiluje o výjimku ze směrnice o sanaci a likvidaci bank (Bank 
Recovery and Resolution Directive, č. 2014/59/EU), která umožňuje sanaci bank ze státního rozpočtu 
až po vyčerpání ručení jejich akcionářů, držitelů obligací a majitelů vkladů nad 100 tisíc eur. -- K dalšímu 
vývoji jednání o rekapitalizaci italských bank viz Handelsblatt č. 132/2016 (12.7.2016), s. 11. -- 
Pohled na problémy italských bank viz HN č. 137/2016 (18.7.2016), s. 7.  

Otakar Schlossberger  

Economic and legal aspects of electronic money    

Ekonomické a právní aspekty elektronických peněz  

Acta VŠFS, Vol. 10 (2016), No. 1, p. 47-65  

Autor v článku srovnává různou terminologii a právní úpravu v oblasti elektronických peněz 
("elektronické peníze" vs. "virtuální peníze" vs. "bezhotovostní peníze") a uvádí rozdíly mezi 
digitálními a virtuálními penězi z hlediska přístupnosti, hodnoty, anonymity, dohledu a dalších znaků. 
Dále analyzuje vliv elektronických peněz na měnovou bázi a měnovou nabídku. Dle autorova 
právního výkladu jsou "elektronické peníze" a "bezhotovostní peníze" dva odlišné právní pojmy, kdy 
bezhotovostní peníze nejsou (na rozdíl od elektronických peněz) přímo regulovány, ačkoli se tento 
pojem v legislativě také vyskytuje. Virtuální peníze nelze podle české ani evropské právní úpravy 
považovat za elektronické peníze. Vydávání elektronických peněz se promítá do měnové nabídky        
i měnové báze. - Pozn.  

Andrea Cünnen  

Ein Staubsauger namens EZB    

Vysavač jménem ECB  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 137 (19.7.2016), S. 26-27  

Evropská centrální banka nakoupila v prvních čtyřiceti dnech od spuštění programu nákupu firemních 
dluhopisů obligace za 10,43 miliard eur. Od opatření si ECB slibuje nárůst investic a úvěrování           
v eurozóně. Vysoká poptávka ECB ale výrazně snižuje výnosy u eurových dluhopisů podniků na 
průměrnou hodnotu 0,6 procenta, přičemž dluhopisy německých koncernů Deutsche Bahn, Deutscher 
Telekom a RWE z počátku července 2016 vykazují dokonce mírný záporný úrok. Někteří ekonomové 
se proto obávají, že tato možnost snadného refinancování zejména velkých evropských korporací 
povede k růstu cen za nákup podniků. Rovněž podle kritiků měnové politiky ECB existuje riziko 
nedostatku likvidity na trhu s firemními obligacemi, a to i navzdory možnosti pro obchodníky půjčit si 
proti kauci od centrálních bank eurozóny ty cenné papíry, které nejsou v daném okamžiku na trhu        
k dispozici. -- K tématu viz také článek na s. 27 a komentář na s. 23.  

Gerd Höhler  

Erleichterung für griechische Sparer : Finanzsystem    

Úleva pro řecké střadatele : finanční systém  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 129 (7.7.2016), S. 28-29  

Řecká centrální banka a řecké ministerstvo financí hodlají uvolnit kapitálové kontroly na tamním 
finančním trhu. Mělo by dojít k postupnému zvyšování maximální výše hotovosti, kterou si mohou 
klienti bank vybrat ze svých účtů a jež se nyní pohybuje na 420 eurech týdně. Uvolnění by mělo 
pomoci řeckým bankám snížit podíl nedobytných úvěrů ve svých bilancích. Nedobytné úvěry tvořily 
na konci prvního čtvrtletí roku 2016 kolem 45,2 procent všech udělených úvěrů, což odpovídá částce 
kolem 100 miliard eur. V květnu 2016 byla nicméně v řeckém parlamentu schválena nová legislativa, 
jež umožní vznik sekundárního trhu s nedobytnými úvěry. Nové zákony také posílí postavení bank při 
vymáhání pohledávek v případě likvidace podniku a vůči dlužníkům, kteří nejsou v insolvenci, ale své 
úvěry přesto nesplácejí. -- K potížím s nedobytnými úvěry německých a italských bank viz články na s. 29.  

By Rachel Sanderson, Alex Barker and Claire Jones  

Essential repairs    

Nevyhnutelné opravy  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39212 (11.7.2016), p. 5  

Za dva týdny od hlasování Britů o odchodu z EU se akcie italských bank propadly o třetinu. Pro vládu 
Mattea Renziho to nemohlo příjít v horší čas, protože zemi čeká v říjnu referendum o ústavní změně, s nímž 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

28 

premiér spojil svou politickou kariéru. Italská bankovní krize vyvolává hněv veřejnosti, která po tři 
roky zažívala hlubokou hospodářskou stagnaci země. Tento vývoj ohrožuje nejen italského premiéra, 
ale i širší eurozónu. Vláda tvrdí, že pravidla EU pro záchranu bank by postihla desetitisíce italských 
střadatelů, kteří investovali do akcií a dluhopisů bank. -- Problematice italského bankovnictví jsou 
věnovány i články v The Economist ze dne 9.7.2016, č. 8997 na s. 9 a 57-58.  

Financial tonic : MiFID   

Finanční posilující lék : MiFID  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8997, p. 59  

Směrnice MiFID 2, kdysi předmět nářků pro finančníky z londýnské City, se pro ně nyní stává 
zdrojem naděje. A to proto, že jedno z ustanovení směrnice hovoří o možnosti finančních firem mimo 
EU poskytovat služby unijním zákazníkům, za podmínky, že regulatorní režim v zemi sídla firmy je 
považován za "ekvivalentní" režimu platnému v EU. Teoreticky by neměly být pochybnosti                
o ekvivalentnosti britského práva, ale výklad tohoto pojmu je v rukách úřadu European Markets and 
Securities Authority (ESMA).  

Frank M. Drost  

Finanzaufsicht jagt die schwarzen Schafe : Bafin legt Verstöße gegen das Kleinanlegerschutzgesetz 
offen    

Finanční dozor honí černé ovce : Bafin zveřejňuje přestupky proti zákonu na ochranu drobných 
investorů  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 143 (27.7.2016), S. 30-31  

V Německu platí již rok zákon o ochraně drobných investorů (Kleinanlegerschutzgesetz), který 
posiluje jak práva akcionářů u subjektů tzv. šedého trhu, tak pravomoce Spolkového úřadu pro dozor 
nad finančními službami (Bafin) v této oblasti. Tento dozorový orgán nad finančními institucemi smí 
nyní bez vnějšího podnětu zkoumat dodržování zákonných předpisů u nabídek kapitálových investic. 
Dále může Bafin omezit nabídku finančních produktů nebo konkrétní finanční produkty zcela zakázat. 
V uplynulých 12 měsících identifikovali kontroloři úřadu 19 přestupků proti ochraně drobných 
investorů a v některých případech zvažují i užití produktové intervence.  

From folly to fragmentation : Brexit and the City of London   

Od hlouposti k rozpadu : brexit a londýnská City  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8996, p. 63-65  

Britské rozhodnutí opustit EU znamená nejistou budoucnost pro hlavní finanční město Evropy. Hlavní 
obavou je, že finanční firmy už nebudou moci obsluhovat celou EU z Londýna. Společnosti z jedné 
země EU mají "pas" k podnikání v ostatních 27, k čemuž nepotřebují žádné pobočky nebo dceřiné 
společnosti. S tímto vybavením se pro řadu bank stal Londýn druhým domovem. Není jisté, že tato 
výsada bude pro Británii zachována, protože v současnosti ji plně nepožívá žádná země, která není 
členem EU. Londýn by také mohl přijít o své postavení hlavního centra pro zúčtování obchodů            
s cennými papíry denominovanými v eurech.  

Ján Klacso  

Hlavné trendy a riziká z pohľadu stability slovenského bankového sektora    

Biatec, Sv. 24, (2016) č. 3, s. 6-10  

Zhodnocení vývoje slovenského bankovnictví v roce 2015 a v prvním čtvrtletí roku 2016. Slovenské 
banky vykazovaly v roce 2015 mírný nárůst podílu vlastního kapitálu ve svých celkových bilancích na 
17,7 procent. V důsledku prostředí nízkých úrokových sazeb, snížení bankovních poplatků a poklesu 
výnosnosti akciového portfolia ale klesá ziskovost bankovních domů. Zlepšuje se však kvalita 
spotřebitelských a podnikových úvěrů, u nichž klesá míra výpadku ve splácení (k březnu 2016 nebylo 
spláceno 3,9 procenta spotřebitelských úvěrů, což je nejnižší hodnota od března 2009). Rovněž 
meziroční nárůst spotřebitelských úvěrů se v daném období pohyboval s 12-13 procenty blízko svých 
historických maxim. Finanční stabilitu slovenského bankovního sektoru bezprostředně ohrožují 
především externí rizika spojená s krizí rozvíjejících se trhů a transformací čínské ekonomiky. 
Nejvýznamnější domácí riziko pro budoucnost ale představuje stoupající zadlužení slovenských 
domácností při současném růstu cen nemovitostí, který již po šest let převyšuje růst mezd. Roste ale     
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i význam legislativních rizik a rizik pro likviditu. Ta jsou spojena jak se státními zásahy do cenotvorby 
finančních produktů, tak s harmonizací národních regulací v rámci bankovní unie (jak vyplývá            
z nařízení Evropské komise č. 2013/575/EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky). - Pozn.  

By John V. Duca, John Muellbauer, and Anthony Murphy  

How mortgage finance reform could affect housing    

Jak může reforma hypotečního financování ovlivnit bydlení  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 620-624  

Autoři analyzují vliv změn vybrané regulace v oblasti hypotečního financování v USA na ceny 
nemovitostí a nájemné. Reformy použité v modelu vedou ke změně cen prostřednictvím kanálu 
úrokových sazeb a LTV (loan-to-value ratio, poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou 
nemovitosti). Simulace ukazují, že zatímco ukončení podpory úrokových sazeb u hypoték ze strany 
agentur Fannie Mae a Freddie Mac by vedlo pouze k malým změnám hodnoty nemovitostí, změny 
kapitálových požadavků a zavedení limitů na půjčky u Federálního úřadu pro bydlení (FHA, Federal 
Housing Administration) by měly účinky větší. - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla 
shrnujícího příspěvky ze 128. setkání Americké ekonomické asociace. Další články k tématu 
"Vlastnictví nemovitostí a americký sen" viz str. 625, 630 a 636.  

In a rut : Deutsche Bank   

Ve starých kolejích : Deutsche Bank  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8998, p. 58  

Málokdo by čekal, že největší banka nejsilnější evropské ekonomiky bude obětí brexitu. Přesto během 
čtrnácti dnů od britského hlasování spadly akcie Deutsche Bank o 27 %. Poté se trochu zotavily, ale 
Deutsche Bank stále obchoduje svými aktivy jen za čtvrtinu jejich očekávané čisté hodnoty. Šéf banky 
John Cryan oznámil investorům, aby letos nečekali žádné zisky nebo dividendy. Cryan mění 
počítačové systémy banky, zavírá kanceláře a propouští pracovníky, ale jeho nejnaléhavějším úkolem 
je posílit kapitálový polštář banky. -- K problematice viz i článek na s. 11-12. -- Viz rovněž článek ve 
Financial Times ze dne 29.7.2016 na s. 7. -- Viz také HN č. 149/2016 (3.8.2016), s. 13 a HN               
č. 154/2016 (10.8.2016), s. 14.  

Laurent Nahmias  

Les banques britanniques face au resserrement de la contrainte réglementaire    

Britské banky čelí zpřísnění regulatorních pravidel  

Conjoncture, No. 6 (2016), p. 3-22  

Autor v článku analyzuje situaci na britském bankovním trhu, kterému vévodí 5 velkých bank - 
HSBC, Barclays, RBS, Lloyds a Standard Chartered. Na přelomu tisíciletí patřily britské banky mezi 
nejziskovější finanční instituce, během finanční krize se ale situace změnila. Nyní se banky potýkají s 
novými výzvami - slabý hospodářský růst ve světě (včetně problémů v rozvojových zemích, v nichž 
banky také působí), nízké úrokové sazby, přísnější regulatorní standardy, nízké ceny komodit i silnější 
konkurence, ještě více posílená digitalizací. - Pozn. -- Článek byl dokončen před zveřejněním 
výsledků britského referenda o setrvání v EU. -- Článek je dostupný také v anglickém překladu na 
webu BNP Paribas. Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/ 
AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=fr-FR 

S. Drobyševskij, A. Kijucevskaja, P. Trunin  

Mandat i celi central'nych bankov: evoljucija i uroki krizisa    

Mandát a cíle centrálních bank: vývoj a poučení z krize  

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 5, s. 5-24  

V příspěvku se rozebírá vývoj cílů a úkolů měnových orgánů různých zemí světa v porovnání              
s režimem měnové politiky, který si zvolily. Pokud jde o Ruskou banku, autoři nepovažují za účelné 
rozšiřovat její mandát, který odpovídá požadavkům a specifikům současné etapy ekonomického 
rozvoje. Ve snaze o dosažení cenové stability Ruská banka nejenom podporuje stabilitu národní měny, 
ale přispívá i k obnovení a urychlení hospodářského růstu.  

 

http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=fr-FR
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=fr-FR
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Daniella Sarah Sotolářová  

Městský soud v Praze: K zajištění náhradní hodnoty na bankovním účtu    

Trestněprávní revue, Sv. 15, (2016) č. 6, s. 148-150  

Judikatura Městského soudu v Praze k problematice zajištění náhradní hodnoty na bankovním účtu. 
Podle § 79 trestního řádu může zajištění náhradní hodnoty trvat jen po nezbytnou dobu, po kterou je 
vzhledem k dosažení účelu trestního řízení nutné. Doba, po kterou jsou zajištěny finanční prostředky 
na bankovním účtu, nesmí nepřiměřeně výrazně překročit lhůty, které zákon stanoví pro omezení 
osobní svobody vazbou. Nelze však klást rovnítko mezi lhůtami omezujícími zajištění osoby cestou 
vazby a lhůtami omezujícími zajištění finančních prostředků na účtu u banky, pokud ho opodstatňuje 
průběh řízení a jeho účel, tedy může při splnění požadavku přiměřenosti trvat i podstatně déle než 
omezení osobní svobody.  

By Stanley Fischer  

Monetary policy, financial stability, and the zero lower bound    

Měnová politika, finanční stabilita a nulová hranice úrokových sazeb  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 39-42  

Významný ekonom Stanley Fischer se ve svém příspěvku předneseném na 138. setkání Americké 
ekonomické asociace vyjadřuje k problematice nulové hranice úrokových sazeb a ke vztahu měnové 
politiky a finanční stability v dnešní době. Krátkodobé reálné úrokové sazby jsou ve Spojených státech 
téměř nulové, dlouhodobé úrokové sazby klesají. K této situaci může přispívat několik faktorů - slabá 
agregátní poptávka, zpomalení tempa růstu produktivity, nepříznivá demografická situace, i vysoké 
úspory v rozvojových zemích spolu s nedostatkem investičních příležitostí. Zda budou reálné úrokové 
sazby na nulové hranici trvale, zatím není jisté. Autor v této souvislosti komentuje různé návrhy 
odborníků, jak se s nulovou hranicí vypořádat (politiku záporných úrokových sazeb, zrušení fyzické 
měny, zvýšení inflačního cíle a snahu o zvýšení rovnovážných reálných úrokových sazeb např. 
pomocí fiskální expanze). V závěru autor diskutuje o existenci a vhodnosti různých nástrojů měnové 
politiky, jejichž účelem je zajištění finanční stability. - Pozn. -- K současným ekonomickým 
problémům USA z pohledu makroekonomie také viz články na s. 31, 35, 43 a 48.  

Jiří Kryl  

Nový státní úvěr na bydlení : vyplatí se mladým rodinám?    

Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 6, s. 32-33  

Představení podmínek nového státního úvěrového programu pro mladé ze Státního fondu rozvoje 
bydlení (SFRB) a porovnání jeho výhodnosti s hypotečním financováním. K požadavkům na žadatele 
a k hodnocení bonity, k účelu a výši úvěru, k době splatnosti, k úrokové sazbě a její fixaci a                 
k možnostem zajištění úvěru. Tabulka přehledně shrnuje některé rozdíly v poskytování hypoték a 
nového úvěru od SFRB.  

Martina Kláseková  

Prečo sa NBS bojí zadlžovania Slovákov : úverový boom    

Trend, Sv. 26, (2016) č. 25, s. 46-48  

Levné hypotéky, masivní nárůst zadlužení slovenských domácností a rozdělení dluhu mezi jednotlivé 
domácnosti označuje Národná banka Slovenska jako rizikový faktor pro finanční stabilitu ekonomiky. 
Příspěvek uvádí, že zadluženost slovenských domácností dosahuje 35 % slovenského HDP a                
v posledních pěti letech je její růst relativně i absolutně nejvyšší ze všech zemí EU. Zmiňuje státní 
podporu poskytování hypoték ze státního rozpočtu, rizikové chování žadatelů o úvěr a vysoký poměr 
úvěrů s vysokým podílem loan-to-value jako trendy, které v případě zhoršeného vývoje ekonomiky 
nebo výrazného nárůstu úrokových sazeb mohou být rizikové a také brzdit hospodářský růst země. 
NBS proto mimo jiné připravuje zavedení ukazatele pro obezřetné úvěrování DTI (debt to income) 
jako nové pravidlo pro banky, které budou muset zahrnout do posuzování žádosti klienta o úvěr.  
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Andreas Dombret  

Schöne neue Finanzwelt : infolge der IT-Revolution müssen die Banken ihre Rolle hinterfragen    

Krásný nový svět financí : následkem revoluce v informačních technologií se musí banky pídit 
po své roli  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 130 (8.7.2016), S. 64  

Proces digitalizace radikálně mění celé oblasti lidské činnosti, což se podle člena rady Německé 
spolkové banky Andrease Dombreta nevyhne ani sektoru finančnictví. Digitalizaci by se proto měly 
přizpůsobit nejen jednotlivé banky ve svých obchodních plánech, ale také orgány finančního dozoru 
ve svém rozhodování. Regulátoři by měli právě tváří v tvář technologickému rozvoji stanovit 
konkrétní podmínky, kdy daný aktér získá licenci k udělování úvěrů, k provádění plateb nebo k dalším 
finančním službám. Bankovnictví jako takové ale sotva zanikne, dokud lidé a podniky budou žádat 
úvěry, tvořit vklady a realizovat platební styk. Autor si rovněž neumí představit plné přenesení 
bankovních operací (zejména managementu rizik) na technologie umělé inteligence, jež by byly 
schopny generovat dlouhodobou důvěru u klientů finančních institucí a byly imunní vůči 
kybernetickým útokům.  

Carl Christian von Weizsäcker, Stefan Homburg ; [rozhovor vedli] Malte Fischer, Bert Losse  

Sind die Sparer selbst schuld?    

Jsou na vině sami střadatelé?  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 25, S. 24-26  

Rozhovor s ekonomy Carlem Christianem von Weizsäckerem a Stefanem Homburgem o příčinách a 
důsledcích aktuální politiky nízkých úroků. Kdo odpovídá za to, že i v Německu úroky nadále klesají a 
jaké následky to bude mít pro hospodářství a společnost? Von Weizsäcker nízké úroky přisuzuje 
stárnutí společnosti, pro Homburga jsou důsledkem malé poptávky po úvěrech a expanzivní peněžní 
politiky centrálních bank.  

S. Moisejev, I. Pantina  

Targetirovanije real'nogo valjutnogo kursa    

Cílování reálného směnného kurzu  

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 5, s. 44-65  

Rozvíjející se země se zpravidla vyznačují vysokou nestabilitou makroekonomických proměnných. 
Zvláště je to vidět na volatilitě reálného měnového kurzu. Dopad destabilizujících efektů přiměl 
některé rozvíjející se země, aby od konce 60. let 20. století začaly přecházet na politiku cílování 
reálného směnného kurzu. Taková politika však vede k trvale vyšší inflaci. Tento příspěvek přináší 
přehled ekonomické literatury, věnované teorii a praxi cílování reálného směnného kurzu. - Pozn.  

Helena Zavázalová  

Úvěrový byznys a P2P: jsou finanční domy v ohrožení? [elektronický zdroj]  

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 2, s. 36-37  

Peer to peer úvěrování probíhá prostřednictvím on-line zprostředkovatelské platformy fungující ve 
webovém rozhraní, na které probíhá za předem daných smluvních podmínek párování nabídek a 
poptávek po úvěru. Tyto platformy mají díky aukčnímu principu optimalizovat výši úroku pro obě 
strany a navíc zbavit žadatele nutnosti platit v rámci úroku drahý provoz bank. Článek krátce ilustruje 
vznik P2P platforem, charakterizuje okruh zájemců o tyto netradiční úvěrové nástroje a hodnotí 
rizikové faktory tohoto způsobu financování. Autorka zdůrazňuje neexistující regulační požadavky na 
P2P úvěrování a konstatuje, že P2P platformy jsou potenciálně výhodným byznysem pro jejich 
provozovatele, zatímco věřitelé i dlužníci čelí řadě nástrah i rizik. -- K tématu P2P v pojištění viz také 
příspěvek na s. 32-35. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv 
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Sebastian Kirsch, Mark Fehr, David Sauer  

Von allen Banken verlassen    

Opuštěni všemi bankami  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 26, S. 20-26  

Negativní úroky a vyšší poplatky nutí klienty bank v Německu měnit nakládání s penězi. Protože 
vklady náhle stojí peníze a spoření přináší nulové výnosy, klienti se stávají sami sobě bankéři, místo 
do banky jdou peníze na internet nebo pod matraci.  

Alexander Busch  

Wetten auf das Comeback : Schwellenländer    

Sázení na návrat : rozvíjející se země  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 27, S. 66-68  

Jižní Amerika zažívá hlubokou recesi, burzy však naopak rozmach. Hospodářstvím zmítá vysoká 
nezaměstnanost, inflace, nízké ceny ropy, chudoba. Rozmach na burze se dá vysvětlit celosvětovou 
vysokou likviditou a nízkými úroky. Investoři již předem sázejí na úspěch politického obratu. Naděje 
jsou vkládány především do Brazílie, jejíž nový vzestup je důležitý pro celý region.  

By Gregory Meyer  

What happened when the pit stopped    

Co se stalo, když se parket zastavil  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39209 (7.7.2016), p. 9  

Komoditní parket burzy Nymex bude podle sdělení jejího vlastníka, CME Group, do konce roku 
uzavřen. Jedná se o poslední parket svého druhu ve městě, které jich kdysi bylo plné. Nymex bude dál 
existovat jako obchodní subjekt a značka, ale obchody už budou probíhat jen elektronicky.  

Stephan Scheuer  

Wo Bares nichts mehr Wahres ist    

Kde hotovost již není králem  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 138 (20.7.2016), S. 30-31  

Obliba bezhotovostních plateb v Číně prudce roste. V roce 2015 používalo mobilní platební aplikace 
již 416 milionů osob a celkový objem plateb uskutečných digitální cestou dosáhl hodnoty 1,35 bilionu 
eur. Trhu s těmito platebními službami přitom nedominují aplikace americké firmy Paypal, nýbrž 
software Alipay čínského koncernu Alibaba nabízející i zprostředkování bankovních služeb. Hlavním 
konkurentem Alibaby je rovněž čínská firma Tencent, jež vedle platebních služeb nabízí také 
administraci daňových odvodů, zdravotního pojištění a plateb za energie. Podle článku stojí za 
vysokým nárůstem bezhotovostního platebního styku prostřednictvím mobilních telefonů relativní 
zaostalost čínského bankovnictví. Na pomyslné vývojové linii platebních služeb tak Země středu 
téměř zcela přeskočila fázi platebních karet. V reakci na regulaci úvěrování čínských bank také stoupá 
význam fintechových společností provozujících platformy pro půjčky na bázi peer-to-peer. 
Technologického rozvoje hodlají využít ale i čínské finanční úřady při monitorování obratu tamních 
podnikatelů.  

Elisabetz Atzler, Frank M. Drost  

Wucher an der Basis    

Lichvářství na základně  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 136 (18.7.2016), S. 28-29  

Implementace unijní směrnice o platebních kontech v Německu zatím přinesla nepříjemné překvapení. 
Od 19. června 2016 mají sice německé banky povinnost zřídit běžný bankovní účet každému občanu 
států EU, který o to požádá. Za vedení takovýchto žirových účtů ale banky vyžadují vysoké poplatky. 
V některých bankách a spořitelnách stojí vedení účtu i osm eur měsíčně a relativně vysoké jsou 
poplatky i za další služby. Němečtí vládní a opoziční poslanci se hodlají situací zabývat a žádají 
německý finanční dozor Bafin i spotřebitelský svaz Marktwächter Finanzen o sestavení detailních 
zpráv o výši bankovních poplatků. -- K tématu viz také komentář na s. 27.  
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Zbyněk Kalabis  

Z historie Banca d'Italia, italské centrální banky    

Bankovnictví, Sv. 2016, č. 6, s. 38-39  

Seznámení s historickým vývojem italského bankovnictví a italské centrální banky. K zavedení italské 
liry ve sjednocené Itálii, seznámení s emisními bankami a jejich významem a se založením nové 
emisní banky Banca d'Italia. Informace o pravidlech nového bankovního zákona z r. 1893 a shrnutí 
vývoje v průběhu první světové války až do konce druhé světové války. Na závěr krátce k účasti 
Banca d'Italia v Evropském systému centrálních bank (od r. 1998).  

Deutsche Bundesbank  

Zu den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der quantitativen Lockerung im Euro-Raum = 
The macroeconomic impact of quantitative easing in the euro area    

K makroekonomickým dopadům kvantitativního uvolňování v eurozóně  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 6, S. 29-54  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 6, p. 29-53  

Předběžné zhodnocení dosavadních efektů postupně rozšiřovaného programu nákupu cenných papírů a 
dluhopisů Evropskou centrální bankou (tzv. kvantitativního uvolňování). Na základě vybraných 
makroekonomických teoretických přístupů (Wallaceova teorie neutrality, teorie preferovaného 
umístění, teorie očekávání) autoři nejprve formulují podmínky, za kterých kvantitativní uvolňování 
ovlivní či naopak neovlivní vývoj cen. Následně jsou v článku představeny předpoklady a první 
výsledky dvou modelů, jež Německá spolková banka ve svých interních analýzách z ledna 2015 
použila pro odhad dopadů kvantitativního uvolňování na reálnou ekonomiku a inflaci. Z obou modelů 
vyplývá, že nákupy dluhopisů a obligací ECB budou mít pozitivní dopady na makroekonomické 
ukazatele v zemích eurozóny alespoň v tom smyslu, že zabraňují deflaci a recesi. Zda však 
kvantitativní uvolňování zajistí dvouprocentní růst inflace a hospodářský růst nad jedno procento 
HDP, v tom se použité modely rozcházejí. Úspěch monetární politiky ECB tak zatím zůstává nejistý. 
Zároveň při delším trvání kvantitativního uvolňování v prostředí nízkých úroků budou podle Německé 
spolkové banky růst i rizika nežádoucích účinků celého programu na vývoj fiskálních politik zemí 
eurozóny a výnosnosti bank. Součástí článku je také podkapitola věnovaná ekonomickým studiím, 
které odhadují efekty kvantitativního uvolňování centrálních bank USA a Velké Británie. - Pozn. --  
Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 2016, č. 7  

Kam kráčí pojistný trh? (s. 8); Rizika pro finanční stabilitu a makroobezřetnostní politika ČNB v roce 
2016 (s. 10-13); Insider trading bude opět obtížnější, zabrání mu nové evropské nařízení - Nařízení        
o zneužívání trhu (MAR) (s. 20-21); Nová pravidla proti praní špinavých peněz (s. 22-23); Centrální 
evidence účtů v Česku. Jaké bude mít dopady? (s. 25-27); Brexit z pohledu britského bankovního 
sektoru (s. 28-29); Z historie platebních karet (s. 38-39).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 146 (29.7.2016)  

Itálie se připravuje na kocovinu z výsledků zátěžových testů bank - nová evropská pravidla pro 
záchranu bank, banka Monte dei Paschi (s. 6) a komentář Itálie jako další ohnisko eurokrize? na s. 8; 
Laso pro lidi z Ukrajiny: obdrží rychlé povolení - trh práce v ČR (s. 3) a komentář o zaměstnávání 
cizinců na s. 8. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Mathias Brüggmann, Klaus Stratmann  

Der Lockruf der Saudis : Aufbruch in Saudi-Arabien    

Vábení Saúdů : otevírání Saúdské Arábie  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 132 (12.7.2016), S. 1, 4  

Vláda Saúdské Arábie chce v reakci na nízké ceny ropy zamezit nepříznivému vývoji veřejných 
financí a zmenšit závislost národního hospodářství na ropné těžbě. Za ekonomiku zodpovědný 
zastupující korunní princ Mohammed bin Salman již zavedl řadu úsporných opatření v oblasti 
subvencování spotřeby benzinu a energií a plánuje zavedení daně z přidané hodnoty a zvláštních 
odvodů na luxusní zboží. Podle nové koncepce rozvoje země do roku 2030 by ale v prvé řadě mělo 
dojít k otevření země zahraničnímu kapitálu. O to se má postarat především vstup části státního 
těžebního podniku Saudi Aramco na burzu, jehož pět procent akcií vláda nabídne na kapitálových 
trzích k prodeji. Vzhledem k hodnotě podniku by prodej akcií vynesl kolem 250 miliard dolarů, čímž 
by vstup Saudi Aramco na burzu představoval dosud největší první veřejnou nabídku akcií na světě. 
Příjmy z prodeje části koncernu hodlá Saúdská Arábie využít prostřednictvím svého investičního 
fondu PIF na nákup podílů v největších globálních koncernech a zajistit si tak příjmy z dividend. 
Vláda také plánuje významně investovat do industrializace země a do výstavby infrastruktury za 
účelem přilákání zahraničních investic. -- K tématu viz také rozhovor se saúdským ministrem 
energetiky a předsedou představenstva Saudi Aramco Khalidem Al-Falihem na s. 5-7.  

Econometrics   

Ekonometrie  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8998, p. 61  

Porovnání velikosti národních ekonomik může být frustrující úkol, protože "měřicí pásmo" se může 
lišit místo od místa i období od období. V článku se uvádějí příklady výpočtu a revize HDP v různých 
zemích a porovnávají se zejména ekonomiky Francie a Velké Británie.  

By Carmen M. Reinhart, Vincent Reinhart, and Christoph Trebesch  

Global cycles : capital flows, commodities, and sovereign defaults, 1815-2015    

Světové cykly : kapitálové toky, komodity a státní bankroty v letech 1815-2015  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 574-580  

Autoři se v článku zabývají cykly kapitálových toků, změnami cen komodit, fluktuacemi 
mezinárodních úrokových sazeb a jejich souvislostí se státními bankroty. Zkoumají velmi široké 
časové období od roku 1815 do roku 2015. Cyklus, který probíhal v letech 1999-2011, byl druhým 
nejdelším cyklem od konce 18. století. Vrchol cyklu v roce 2011 byl následován výrazným poklesem, 
který se projevil negativně i v prognózách hospodářského růstu u rozvojových ekonomik. Dále autoři 
zjišťují, že ke státním bankrotům docházelo už před rozšířením používání nekrytých peněz (používání 
nekrytých peněz vedlo k měnovým krizím a růstu inflace) a před zřizováním finančních institucí. - 
Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla shrnujícího příspěvky ze 128. setkání Americké 
ekonomické asociace. Další články k tématu kapitálových toků viz s. 565, 570 a 581.  

Helvi Kinnunen, Sami Oinonen  

Is Finland following the same path as Japan? [elektronický zdroj]   

Vydává se Finsko cestou Japonska?  

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 3, p. 40-50  

Finská populace stárne, hospodářský růst je slabý. Japonská ekonomika se od 90. let potýká s kombinacemi 
několika problémů - se stárnutím populace, dluhovou krizí, deficitem veřejných financí a deflací, 
přičemž tyto problémy ještě více podporují nejistotu a pesimistická očekávání. V roce 2030 by 
struktura populace měla být v obou zemích stejná. Autoři v této souvislosti srovnávají finskou 
ekonomiku s Japonskem. Konkrétně se zabývají demografickým složením a životní úrovní obyvatel, 
chováním firem a udržitelností veřejných financí. Finsko se nyní nachází v obdobné situaci jako 
Japonsko před několika desetiletími. I přesto, že je výhled do budoucna pro Finsko příznivější, při 
pohledu na Japonsko se ukazuje, jak nezbytné jsou strukturální reformy. -- Demografických změn ve 
Finsku se dotýká také článek na str. 86-94. Plný text dostupný z: http://www.bofbulletin.fi/en/archive/  

http://www.bofbulletin.fi/en/archive/
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José Antonio Ocampo  

Le temps de l'incertitude    

Období nejistoty  

Problemes économiques, No. 3136 (2016), p. 5-11  

V době okolo roku 2008, kdy rozvinuté země zasáhla hospodářská krize, představovaly 
latinskoamerické ekonomiky pro světovou ekonomiku naději do budoucna. Během let 2004-2013 
zažívaly tyto země neobvyklý hospodářský růst i společenský pokrok. Poté se ale situace radikálně 
změnila zejména v důsledku poklesu cen nerostných surovin a zpomalení světové ekonomiky. Do 
budoucna se země Latinské Ameriky již nesmí spoléhat na příznivé vnější podmínky - reformy jsou 
nezbytné. Mělo by dojít zejména k modernizaci výroby, diverzifikaci ekonomik i snížení závislosti 
zemí na vývozu. -- Článek je součástí čísla, které je tematicky zaměřeno na hospodářskou situaci zemí 
Latinské Ameriky. Další články viz s. 12 (Brazílie), s. 22 (Argentina), s. 26 (Venezuela) a s. 36 (Kuba).  

By Gauti B. Eggertsson, Neil R. Mehrotra, and Lawrence H. Summers  

Secular stagnation in the open economy    

Dlouhodobá stagnace v otevřené ekonomice  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 503-507  

Vyspělé ekonomiky se v současné době potýkají s nízkými reálnými úrokovými sazbami a inflací a      
s nedostatečnou poptávkou a hospodářským růstem. V této souvislosti je připomínána teorie 
dlouhodobé stagnace, která byla vyvinuta již ve 30. letech ekonomem Alvinem Hansenem. Řada prací 
se zabývá dlouhodobou stagnací v uzavřené ekonomice, autoři ale upozorňují, že toky kapitálu mezi 
rozvojovými zeměmi a vyspělým světem jsou dostatečně velké na to, aby úrokové sazby ovlivnily. Je 
proto užitečné se zabývat touto problematikou i v prostředí otevřené ekonomiky. Dle autorů nelze 
stagnaci v prostředí otevřené ekonomiky odstranit pomocí zásahů měnové politiky, fiskální politika by 
naopak mohla problém zcela vyřešit. V současné době ale existují rozpočtová omezení, kvůli kterým 
nejsou výrazné zásahy fiskální politiky možné. Je proto pravděpodobné, že dlouhodobá stagnace bude 
hlavním makroekonomickým problémem, se kterým se budou vyspělé ekonomiky potýkat v příštím 
desetiletí. - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla shrnujícího příspěvky ze 128. setkání 
Americké ekonomické asociace. Další články k tématu "Rezervní aktiva v prostředí nízkých 
úrokových sazeb" viz s. 508, 513 a 519.  

Bank of Finland  

The Finnish economy is returning to growth [elektronický zdroj]  

Finská ekonomika se vrací k růstu  

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 3, p. 6-27  

Hospodářská situace ve Finsku je lepší, než se očekávalo, země se vrací k růstu. Růst bude ale záviset 
na domácí poptávce. Finská ekonomika však stále zaostává za zbytkem eurozóny. V příštích letech se 
růst produktivity zpomalí v důsledku rostoucího podílu sektoru služeb a stárnutí populace. - Pozn. -- 
Doplňující tabulky viz str. 105-117. -- Vliv měnové politiky na hospodářské oživení viz str. 3-5. -- 
Údaje z národních účtů za první čtvrtletí roku 2016 viz str. 38-39.Plný text dostupný z: 
http://www.bofbulletin.fi/en/archive/  

Three-piece dream suit : Japan's economy   

Třídílný oblek snů : japonská ekonomika   

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 9000, p. 54-57  

V článku se hodnotí výsledky hospodářské politiky japonského premiéra Šinzó Abeho, známé jako 
abenomika. Konstatuje se, že ve srovnání s předchozími pokusy o oživení ekonomiky toho abenomika 
dokázala hodně: porazila jádrovou deflaci (s výjimkou cen energetiky); zvedla zisky a dividendy 
podniků; zvýšila zaměstnanost, zejména mezi ženami a seniory; uskutečnila mírné reformy, které 
mohou být příslibem radikálnějších reforem do budoucna. Např. počátkem roku 2013 jen málokdo 
věřil, že Japonsko podepíše dohodu o volném obchodu mezi 12 zeměmi Transpacifický pakt. Přes 
odpor mocné podnikatelské lobby premiér prosadil kodex řízení podniků. Ne všechny smělé vize se 
však naplnily, pokrok je postupný a strukturální reformy pokulhávají. -- K problematice viz i článek 
na s. 8.  

http://www.bofbulletin.fi/en/archive/
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Christine Peltier  

Vietnam : entre essor industriel et fragilités macroéconomiques    

Vietnam : mezi průmyslovým růstem a křehkou makroekonomickou situací  

Conjoncture, No. 6 (2016), p. 23-37  

Autorka v článku podrobněji analyzuje ekonomiku Vietnamu, která byla v roce 2015 jednou z nejrychleji 
rostoucích asijských i rozvojových ekonomik. Tento vývoj byl způsoben přílivem přímých 
zahraničních investic a expanzí vývozu. I přes dobrou situaci v oblasti hospodářského růstu se ale 
země stále potýká mj. se strukturálními problémy, nízkou odolností vůči vnějším šokům a rostoucím 
deficitem veřejných financí. Pro zajištění příznivého makroekonomického vývoje ve středním období 
a snížení rizika makroekonomické nestability budou podle autorky nezbytné strukturální reformy         
i další opatření v oblasti měnové a fiskální politiky. -- Anglický překlad článku je dostupný na webu 
BNP Paribas. Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/ 
AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=fr-FR  

A. Uljukajev  

Vyzovy ekonomičeskogo razvitija RF i gosudarstvennaja ekonomičeskaja politika    

Výzvy hospodářského rozvoje RF a státní hospodářská politika   

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 6, s. 36-44  

V článku jsou analyzovány problémy, se kterými se potýká ruská ekonomika, a reakce státní 
hospodářské politiky na ně. Jsou posuzována opatření zaměřená na řešení čtyř klíčových úkolů s cílem 
maximalizovat dlouhodobé tempo ekonomického růstu: snížení přímých a transakčních výdajů; 
vytvoření podmínek pro transformaci úspor na investice; stimulování investiční aktivity 
prostřednictvím mechanismu státní podpory investic; překonávání faktorů omezujících poptávku.  

H.-P. Siebenhaar, M. Streit, P. Heumann  

Wenn der Ölpreis zweimal fällt : nach seinem Zwölf-Jahres-Tief im Februar erholte sich Öl 
zunächst mit Notierungen von über 50 Dollar. Doch nun folgt der nächste Preisschock    

Když cena ropy dvakrát spadne : po svém únorovém dvanáctiletém minimu se ropa nejprve 
zotavila a zaznamenala růst na více než 50 dolarů. Ale teď přišel další cenový šok   

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 148 (3.8.2016), S. 34-35  

Po krátkodobém zvýšení od června 2016 cena ropy opět poklesla na úroveň 40 dolarů za barel. Podle   
v článku oslovených expertů je důvodem tohoto vývoje pokračující převis nabídky nad poptávkou, a 
to až o dva miliony barelů denně. Také trh s benzínem a dalšími pohonnými hmotami se vyznačuje 
vysokou mírou přesycenosti. Obrat přitom není na obzoru, o čemž svědčí pokračující vysoká míra 
těžby v zemích kartelu OPEC, jež v červenci 2016 vzrostla na rekordních 33,4 milionů barelů denně. 
Cenu ropy pak v neposlední řadě ovlivňuje chování investorů na surovinových burzách, kteří omezují 
své sázky na její růst. -- K tématu viz také komentář v čísle na s. 27.  

Informatika. Počítače  

Josef Kuchta  

Aktuální problémy počítačové kriminality včetně její prevence    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 5-19  

Článek pojednává o dynamicky se vyvíjející oblasti kriminality - počítačové a internetové kriminalitě - 
z kriminologického pohledu. Autor upozorňuje na některé nové problémy, které se vyskytují v posledních 
letech a poněkud pozměňují rozsah a podobu počítačové kriminality, a identifikuje nové trendy i další 
předpokládaný vývoj počítačové kriminality. Nejdříve vymezuje pojem trestné počítačové činnosti a 
rozebírá terminologické změny, dále charakterizuje počítačovou kriminalitu a jednotlivé formy 
kybernetických útoků a hrozeb. Zaměřuje se na změněné způsoby provádění některých trestných činů, 
zvláštnosti pachatelů počítačové kriminality i oblast prevence daného jednání. Následně pak rozebírá 
kybernetickou bezpečnost ČR a úpravu zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. - Pozn. -- 
Monotematické číslo zaměřené na trestní právo a kriminologii.  

 
 

http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=fr-FR
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Robert Piffl, Zuzana Pacinová  

eIDAS a návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - hlavní 
změny a situace po 1.7.2016 : seriál článků o eIDAS - díl čtvrtý    

Veřejná správa, Sv. 27, (2016) č. 13, s. 27   

Od 1.7.2016 vstupuje v účinnost celá část nařízení eIDAS týkající se služeb vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce (eIDAS je nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014             
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES). Čtvrtý díl článku se zabývá adaptací právního řádu České republiky 
na nařízení eIDAS. V legislativním procesu je vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce (sněmovní tisk 763) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony           
v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (sněmovní 
tisk 764). V článku dále přehled o změnách, které nastanou po 1.7.2016 a týkají se elektronického 
podepisování dokumentů, elektronických pečetí a značek, komunikace v elektronické podobě, orgánů 
veřejné moci a používání časových razítek. -- Čtvrtý díl série článků o eIDAS. -- Tematiku zpracovává 
také příspěvek Účinnost nařízení eIDAS se blíží v elektronickém čas. Pojistný obzor č. 2/2016, s. 26-27.  

Justus Haucap  

Gegen die Netzneutralität : Justus Haucap fürchtet, dass Europa durch noch mehr Regulierung 
im Telekommarkt in der digitalen Welt zurückfallen würde    

Proti síťové neutralitě : Justus Haucap se obává, aby Evropa ještě větší regulací 
telekomunikačního trhu nezačala zaostávat ve světě digitálních technologií  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 139 (21.7.2016), S. 27  

Kritický komentář k výsledkům veřejné konzultace o nových pravidlech pro síťovou neutralitu, již 
iniciovala agentura BEREC sdružující regulátory telekomunikací členských států EU. Podle autora by 
realizace požadavků většiny účastníků diskuse na zákaz "dvoutřídního internetu" přinesla jen úbytek 
soukromých investic do výstavby telekomunikačních sítí. Další regulaci poskytovatelů obsahu na 
internetu navíc autor nepovažuje za nutnou, neboť unijní kartelové právo vyžaduje již nyní od 
dominantních subjektů na trhu (tj. firem Google, Facebook či Netflix) dodržování přísných 
antidiskriminačních předpisů.  

Centrum pro regionální rozvoj České republiky  

IROP se zaměřuje na rozvoj informačních systémů pro veřejnou správu    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 7, s. 21   

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) představuje jeden z cílů Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). Ten spočívá v dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy a samosprávy 
prostřednictvím propojení a sdílení informací a dat, dokončení procesu elektronizace agend veřejné 
správy a zavedení úplného elektronického podání pomocí rozvoje služeb nad základními registry. 
Mezi další klíčové oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů včetně 
zajištění funkční infrastruktury a datových center pro potřeby veřejné správy. V této souvislosti jsou    
v textu podrobněji popsány čtyři výzvy: č. 10 - kybernetická bezpečnost; č. 23 a č. 28 - specifické 
informační a komunikační systémy a infrastruktura I. a II.; č. 26 - e-government I.  

Michal Nulíček  

Jak nezaspat novou regulaci ochrany osobních údajů v EU? [elektronický zdroj]   

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 2, s. 22-25  

Příspěvek seznamuje s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016       
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data 
Protection Regulation, GDPR). Cílem GDPR je posílit práva fyzických osob na ochranu údajů a 
zároveň usnadnit volný pohyb osobních údajů v rámci jednotného digitálního trhu EU. Charakteristika 
cílů a principů nařízení je doplněna o seznámení s úpravou souhlasu se zpracováním osobních údajů, 
práv subjektu údajů vůči správci, vztahu ke správci nebo zpracovateli a s bezpečností zpracování. 
Velkou změnu přináší nařízení také ohledně výkonu dozoru nad správci a zpracovateli, kteří působí ve 
více členských zemích zároveň. -- Viz také příspěvek v čas. Daně a právo v praxi č. 7-8/2016, s. 32-33. 
Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv 

http://www.pojistnyobzor.cz/archiv
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Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Egovernment : elektronizace veřejné správy  

Sv. 2016, č. 2  

Nejslabší místo kyberbezpečnosti = lidé (s. 10-11); Zákon o kybernetické bezpečnosti není 
kybernetická bezpečnost (s. 12-13); Kyberbezpečnost - víc než jen informatika (s. 18-19).  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Hans-Werner Sinn  

"Deutschland ist der größte Verlierer" : Hans-Werner Sinn warnt vor den Folgen des Brexits. 
Nimmt die Europäische Union diesen Denkzettel nicht ernst, gefährdet sie das wichtigste 
politische und ökonomische Projekt der Nachkriegszeit    

"Největším poraženým je Německo" : Hans-Werner Sinn varuje před důsledky brexitu. 
Nevezme-li Evropská unie tuto lekci vážně, ohrozí tím nejdůležitější politický a ekonomický 
projekt poválečné éry  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 125 (1.7.2016), S. 54-57  

Kritický komentář ke stavu Evropské unie v souvislosti s očekávaným vystoupením Velké Británie      
z tohoto hospodářsko-politického společenství. Podle autora by se společné unijní instituce měly ve 
svém jednání v praxi striktně řídit principem subsidiarity. V opačném případě dojde k odklonu 
německé veřejnosti od myšlenky evropské integrace a nakonec i ke kolapsu EU. Státy EU by se kromě 
toho měly vyvarovat takového prohlubování měnové a bankovní unie, které povede jen k ručení 
jedněch států za dluhy a potíže států jiných. Autor namísto toho prosazuje myšlenky, aby EU 
fungovala na paretovském principu, podle něhož by společné unijní politiky zahrnovaly jen ty úkoly, 
kde hrozí vznik přeshraničně působících externalit. V prvé řadě by sem patřilo budování společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky. Dokud se ale EU institucionálně nepřetvoří do federativního 
státního útvaru, neměly by v žádném případě být zaváděny stálé přerozdělovací mechanismy.             
V oblasti vnitrounijní pracovní migrace by také odpovědnost za sociální transfery měla ležet na 
zemích původu daných migrantů. Přijímající státy by tak vyplácely pouze tu část sociálních dávek, na 
kterou by pracovníkům z jiných států Unie vznikl nárok podle výše v místě odvedeného sociálního a 
zdravotního pojištění. Také by měl skončit nákup státních dluhopisů Evropskou centrální bankou, a to 
i za cenu zmenšení počtu členů eurozóny. -- K tématu krize Evropské unie po referendu o brexitu viz 
také články na s. 50-53 a 58-59.  

Hans Jörg Schelling ; [rozhovor vedl] Hans-Peter Siebenhaar  

"Die Briten bleiben in der EU" : Brüssel soll sich um große Probleme kümmern    

"Britové zůstanou v EU" : Brusel se má starat o významné problémy   

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 127 (5.7.2016), S. 8  

Rozhovor s ministrem financí Rakouské republiky H. J. Schellingem o možnostech nového uspořádání 
vztahů s Velkou Británií po britském referendu o vystoupení z Evropské unie a o dalším směřování 
evropské integrace. Schelling věří, že rozvolnění vztahů mezi Spojeným královstvím a EU nakonec 
nebude dramatické a pokud Britové v EU zcela nezůstanou, tak spíše dojde k vytvoření "norského" 
nebo "švýcarského" modelu, případně z EU vystoupí jen Anglie a Wales a nikoliv Skotsko a Severní 
Irsko. Instituce a členské státy EU by se měly ve svém integračním úsilí zaměřit na dodržování Paktu 
stability a růstu, reformy pracovního trhu, kooperaci v oblast migrace a tvorbu společných strategií      
v oblasti podpory hospodářského růstu, bezpečnostní politiky, digitalizace a ochrany klimatu. Na 
ostatní oblasti by se Evropská komise ve své regulatorní činnosti neměla příliš soustřeďovat. Závazky 
nečlenů eurozóny (s výjimkou Velké Británie a Dánska) přijmout po splnění konvergenčních kritérií 
euro by ale neměly být zpochybňovány.  
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Bundesministerium der Finanzen  

Makrofinanzhilfen der Europäischen Union [elektronický zdroj]  

Makrofinanční pomoc Evropské unie  

Monatsbericht des BMF, Jg. 2016, Nr. 7, S. 14-18  

Makrofinanční pomoc je nástroj finanční pomoci Evropské unie partnerským třetím zemím, které se 
nacházejí ve stavu platební neschopnosti, avšak vlivem vnějších okolností čelí nutnosti mimořádných 
výdajů. Článek shrnuje podmínky pro udělení pomoci, jež má zpravidla formu půjčky, a úlohu 
Evropské komise při dohledu nad využíváním a splácením poskytnutých prostředků. Dále jsou            
v článku uvedeni minulí i současní příjemci pomoci. V současnosti makrofinanční pomoc EU čerpá 
Ukrajina, Tunisko, Gruzie a Kyrgyzstán. Na návrh Evropské komise by se ale mělo programu znovu 
účastnit také Jordánsko. Celkově bude v roce 2016 vyplaceno na 1,7 miliardy eur, což je nejvíce        
od vzniku nástroje makrofinanční pomoci v roce 1990. Plný text dostupný z: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/07/monatsbericht-07-
2016.html  

Martina Sobková  

Pro a proti bankovní unii z pohledu členských států [elektronický zdroj]   

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 2, s. 64-66  

Autorka zprostředkovává a rozebírá informace z diskuzního dokumentu Úřadu vlády ČR "Zkušenosti 
členských států EU s fungováním bankovní unie" z března 2016, který je podkladem pro další úvahy   
o vstupu ČR do tohoto evropského systému bankovního dohledu. Z dokumentu vyplývá, že bankovní 
unie přináší jednoznačně přínosy pro všechny členské země. Mezi její hlavní pozitiva patří Jednotný 
mechanizmus dohledu, který tvoří ECB společně s vnitrostátními orgány dohledu (SSM), dále pak 
Jednotný mechanizmus pro řešení krizí bank (SRM), jehož cílem je zajistit, aby případné problémy 
bank byly řešeny s co nejmenšími náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku, v neposlední 
řadě pak Společný systém pojištění vkladů (EDIS). Autorka také upozorňuje na slabé stránky 
bankovní unie, otázky administrativní zátěže, rozdělení kompetencí a nutných kompromisů. V závěru 
zvažuje přínos členství v bankovní unii bez přijetí společné měny a aktuální pohled na členství ČR       
v projektu bankovní unie. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv  

Oliver Busch ... [et al.]  

Scheiden tut weh: Brexit - die steuerlichen und rechtlichen Folgen    

Rozvod bolí: brexit - daňové a právní důsledky  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 26-27, S. 1526-1530  

Článek shrnuje dopady připravovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie na německé podniky 
obchodující ve Spojeném království. Důsledky brexitu v oblasti daní a převodních cen spojené            
s ukončením platnosti unijních směrnic na britském území a propadem kurzu libry. Souhrn možných 
právních konsekvencí v oblasti pracovního, finančního, obchodního a patentového práva, regulace trhu 
s energiemi a ochrany dat. Autoři v závěru konstatují, že nejméně změn by německé firmy a ostatní 
podnikatele ze zemí EU čekalo, kdyby Velká Británie zůstala plnoprávným členem Evropského 
hospodářského prostoru. To by však bylo zřejmě v rozporu s cíli zastánců brexitu, které byly 
artikulovány před referendem o vystoupení z EU. - Pozn. -- K možným dopadům brexitu na svobodu 
usazování firem viz také komentář na s. M5.  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Juraj Ondriaš  

China - India relations in the new millenium    

Vztahy mezi Čínou a Indií v novém tisíciletí  

Ekonomické rozhľady, Vol. 45, (2016) No. 2, p. 170-180  

Článek přináší bližší pohled na současné čínsko-indické vztahy se zaměřením na jejich hospodářskou 
spolupráci a politické soupeření. Identifikuje hlavní oblasti kooperace a střety ovlivňující jejich 
vzájemné vztahy. Autor nejprve stručně charakterizuje historii vztahů mezi těmito dvěma mocnostmi, 
dále analyzuje jejich současný stav. Podrobněji se zaměřuje na činnost Číny a Indie v rámci 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/07/monatsbericht-07-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/07/monatsbericht-07-2016.html
http://www.pojistnyobzor.cz/archiv
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kooperačního seskupení BRICS. Dále rozebírá mezinárodně-politické spojitosti a s nimi související 
problémy mimo hospodářskou oblast.  

Alexandra Bal  

Import and export in multi-sale transactions. Part 1   

Operace dovozu a vývozu u multiobchodních transakcí – část1  

International VAT monitor, Vol. 27, (2016) No. 2, p. 107-112  

Dvoudílný článek přináší souhrnný pohled na režim nepřímého zdanění toků zboží přicházejících na 
území EU ze třetích zemí a toků zboží do třetích zemí směřujících. V této části autorka popisuje 
vzájemné působení předpisů o dani z přidané hodnoty a o clech u dovozu a vývozu zboží (zaměřuje se 
na evropskou směrnici o DPH a na unijní celní kodex), rozebírá obsah těchto nařízení a správní 
povinnosti dovozců a vývozců zboží. - Pozn.  

Aleksandra Bal  

Import and export in multi-sale transactions. Part 2   

Operace dovozu a vývozu u multiobchodních transakcí – část 2  

International VAT monitor, Vol. 27 (2016), No. 3, p. 165-174  

Ve druhé části článku věnovaného problematice nepřímého zdanění zboží vstupujícího na území EU 
ze třetích zemí a zboží do třetích zemí směřujícího se autorka věnuje vybraným otázkám, které se 
týkají zboží před vstupem na území EU, jeho intrakomunitárního prodeje i řetězových obchodů. Různá 
daňová řešení jsou analyzována na řadě případových studií. - Pozn. -- Pokračování z čísla 2/2016.  

Kriminelles Geblubber die dubiosen Geschäfte mit Wasserpfeifentabak [elektronický zdroj]  

"Ilegální bublání" : pochybné obchody s tabákem do vodních dýmek  

Zoll aktuell, Jg. 2016, Nr. 4, S. 4-7  

V uplynulých pěti letech se množství ilegálně dovezeného tabáku do vodních dýmek do Německa více 
než zdvojnásobilo. V článku je stručně popsán boj německé celní správy proti pašování tabáku, včetně 
různých strategií, které zločinci využívají (padělané kolky, označování tabáku za jiné výrobky). Plný 
text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2016/08/Zoll_Aktuell_4_2016.pdf  

Karel Král  

Obchod České republiky se Spojenými státy : analýza    

Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 6, s. 30-31  

Představení obchodní bilance ČR s USA a bližší pohled na vývoj dynamiky zahraničního obchodu 
těchto dvou zemí za období 2005-2015. Detailnější analýza vývoje podílu USA na českém vývozu a 
porovnání změny exportní komoditní struktury. Následně analýza dovozu z USA, vývoje jeho 
hodnoty, podílu na českém dovozu a změn komoditní struktury dovozu z USA ve sledovaném období.  

Jana Šimáková  

The gravity modelling of the relationship between exchange rate volatility and foreign trade in 
Visegrad Countries    

Gravitační modelování vztahu mezi volatilitou devizového kurzu a zahraničním obchodem ve 
Visegrádské skupině  

Acta VŠFS, Vol. 10 (2016), No. 1, p. 7-30  

Autorka se v článku zabývá volatilitou měnového kurzu a jejím vlivem na zahraniční obchod v zemích 
Visegrádské čtyřky (tj. ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Konkrétně autorka analyzuje pomocí 
modelu zahraničního obchodu, do kterého byla zakomponována metoda panelové regrese, vliv výkyvů 
kurzu na obchod s různými kategoriemi zboží v letech 1999-2014. Volatilita měnového kurzu obecně 
snižovala obrat zahraničního obchodu, přičemž byl zjištěn různý vliv na různé komodity ve zkoumaných 
zemích. V České republice výkyvy měnového kurzu negativně ovlivňují obchod s potravinami, 
zvířaty, tuky, stroji, dopravními prostředky a průmyslovým spotřebním zbožím. 
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Alexej Sato  

Určování celní hodnoty : (Informace a komentář k jednání Komise pro cla a usnadňování 
obchodu, Mezinárodní obchodní komora - ICC)    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 8, (2016) č. 7-8, s. 220-224  

Autor příspěvku, vzniklého na základě jednání Komise pro cla a usnadnění obchodu ICC, vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že v každodenní praxi přeshraničního pohybu zboží denně dochází k porušování 
v dobré víře uzavřených mezinárodních dohod, týkajících se určování celní hodnoty zboží. Zmíněné 
porušování spočívá v čím dál četnějším používání databází referenčních či minimálních dovozních 
cen. V článku jsou uvedeny zásadní důvody, pro které nelze zmíněné porušování tolerovat, i cesty, 
kterými lze vzniklou situaci řešit. Současně vyzývá širší odbornou veřejnost k námětům a 
připomínkám na toto téma. - Pozn.  

By Roger Blitz  

Weighing the costs of a lighter pound    

Vážení dopadu lehčí libry  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39211 (9.7.2016), p. 7  

Prudký pád kurzu libry po hlasování o brexitu se již projevil na ekonomice britských firem a vede k obavám 
z klesající spotřebitelské poptávky a nižších zisků. Článek se zaměřuje na otázku, zda může situaci 
změnit příznivý dopad levnější libry na vývozy.  

Podnik a podnikání  

By Sam Fleming  

Decline of the start-up nation    

Úpadek startující země  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39234 (5.8.2016), p. 7  

I když velká města včetně San Franciska, Bostonu a New Yorku vzkvétají, z řady ukazatelů vyplývá, 
že velké oblasti země přišly o část podnikatelského elánu, díky kterému byla země v minulém století 
tak úspěšná. Na polovině růstu obchodních společností se v letech 2010-2014 podílelo jen 20 okresů. 
Tyto nerovnoměrné výsledky se objevují na pozadí obecnějších známek toho, že USA už nejsou tou 
zemí start-upů jako dříve. Navzdory zdůrazňování zpráv o "jednorožcích" (unicorns), úspěšných 
firmách ze Silicon Valley, se podíl amerických pracovních sil zaměstnaných v mladých firmách 
zmenšuje stejně jako tempo vzniku nových podniků. Dalším příznakem ochabující dynamičnosti je to, 
že Američané méně často mění práci a přestávají se za ní stěhovat do jiných oblastí.  

Ondřej Dvouletý, Jan Mareš  

Determinants of regional entrepreneurial activity in the Czech Republic    

Determinanty podnikatelské aktivity napříč regiony České republiky   

Acta VŠFS, Vol. 10 (2016), No. 1, p. 31-46  

Autoři v článku zkoumají faktory, které přispívají k podnikatelské aktivitě v českých krajích. K analýze 
bylo zvoleno časové období 1995-2013, hypotézy byly ověřovány pomocí statistických metod. Mezi 
faktory, které podnikatelskou aktivitu ovlivňují, patří podle autorů např. úroveň HDP na obyvatele, 
míra nezaměstnanosti, podpora vědy a výzkumu, či některé demografické faktory (průměrný věk 
obyvatel, vzdělání, aj.). - Pozn.  

Ulf Sommer  

Europas Topkonzerne in der Krise    

Největší evropské koncerny v krizi  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 142 (26.7.2016), S. 1, 4-9  

Ziskovost 500 největších evropských koncernů klesá. Jejich akcie kótované v indexu Stoxx Europe 
600 ztratily během uplynulých 12 měsíců 15 procent své hodnoty, přičemž při silnějším kurzu eura 
vůči dolaru by jejich ztráta byla ještě vyšší. Zisky evropských společností tak klesají již čtvrtý rok po 
sobě a rozdíl mezi růstem zisků evropských a amerických korporací se dále prohlubuje: zatímco růst 
zisku těch evropských činil v roce 2015 3,9 procenta, koncerny z USA navýšily své zisky o 6 procent. 
Nejistota způsobená hlasováním ve Velké Británii o odchodu z EU a stabilizace kurzu eura vůči 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

42 

dolaru navíc nesvědčí o brzkém zlepšení. Článek přináší podrobný přehled o obratu a zisku všech 500 
evropských korporací za rok 2015 včetně meziročního srovnání s rokem předchozím. Rovněž přináší 
názory ekonomů na vyhlídky evropských a německých podniků pro nejbližší období.  

From clout to rout : Europe v America   

Od úspěchu k pohromě : Evropa versus Amerika   

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8996, p. 57-58  

Po deseti letech stagnace zaznamenávají evropské podniky alarmující pokles ve svém globálním 
postavení. Z 50 nejvíce ceněných firem světa je jen sedm evropských (v roce 2006 jich bylo 
sedmnáct). A evropští lídři jsou obvykle mnohem menší než jejich rivalové v Americe. Pokles je 
vysvětlován výběrem špatných oborů: Evropa se zaměřuje na "stará" odvětví, jako jsou komodity a 
ocel, a na bankovnictví, kde nová pravidla potlačila přeshraniční půjčky. Evropa také zaostává            
v technologiích - nevytvořila žádnou firmu rozsahu Facebooku nebo Googlu. Navíc se zaměřila na 
špatné části světa, na rozvíjející se země, jež ve svém vývoji zpomalily.  

Stephan Scheuer, Franz Hubik  

Macht der aufgehenden Sonne : China dominiert die Solarindustrie. Europa spielt global kaum 
noch eine Rolle und droht weiter abgehängt zu werden    

Moc vycházejícího slunce : Čína dominuje solárnímu průmyslu. Evropa hraje globálně sotva 
nějakou roli a hrozí jí další marginalizace  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 141 (25.7.2016), S. 18-19  

V roce 2015 vystřídala Čína Německo v pozici země s největším absolutním podílem zdrojů solární 
energie na své energetické soustavě. Do roku 2020 plánuje Země středu rozšířit kapacity svých 
solárních elektráren více než třikrát na 143 gigawatt. Stoupající váhu Číny dokládá i fakt, že deset        
z patnácti největších firem na výrobu fotovoltaických zařízení je v čínských rukou. Čínští producenti 
solárních panelů si také udržují nižší výrobní náklady než jejich evropská a americká konkurence a 
zatím tak úspěšně překonávají cla ze strany EU, jimž jsou vystaveni od roku 2013. -- K tématu viz 
také rozhovor s předsedou představenstva firmy Trina Solar, největšího čínského a světového výrobce 
komponent do solárních elektráren, na s. 19.  

Sven Afhüppe ... [et al.]  

Razzia in der Autoindustrie    

Razie v automobilovém průmyslu  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 128 (6.7.2016), S. 1, 4-5  

Německý spolkový antimonopolní úřad (Bundeskartellamt) podezřívá automobilky Daimler, BMW, 
Volkswagen a jejich subdodavatele (mimo jiné firmy Bosch a ZF Friedrichshafen) z tvorby kartelů při 
nákupech oceli. Dne 23. června 2016 provedli vyšetřovatelé úřadu a kriminální policie rozsáhlé 
prohlídky dokumentace v těchto podnicích. Pokud se existence těchto kartelů potvrdí, hrozí dotyčným 
firmám vysoké pokuty i povinnost zaplatit odškodnění výrobcům oceli. Společnost Daimler a další 
evropští výrobci nákladních vozů MAN, DAF, Volvo, Iveco a Scania jsou navíc vyšetřováni za jiné 
kartelové dohody Evropskou komisí. -- K dalšímu vývoji kauzy viz Handelsblatt č. 129/2016 
(7.7.2016), s. 14-15. -- K pokutě Evropské komise ve výši tří miliard eur uložené výrobcům 
nákladních automobilů viz také příspěvky v HN č. 138/2016 (19.7.2016), s. 15 a v Handelsblatt          
č. 138/2016 (20.7.2016), s. 14-15.  

Stefan Menzel  

Vorbild Skoda    

Vzor Škoda  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 146 (1.8.2016), S. 14-15  

Zatímco Volkswagen se kvůli dieselové aféře potýká s poškozenou pověstí a nižšími zisky, jeho dceřiná 
firma Škoda Mladá Boleslav navýšila svůj operativní zisk za první pololetí roku 2016 o 30 procent na 
685 milionů eur. S téměř desetiprocentní operativní výnosností mladoboleslavský podnik také 
překonal nejen svou wolfsburskou matku, ale i dalšího člena koncernu VW, automobilku Audi. Škoda 
se také může vykázat zdvojnásobením svého odbytu během uplynulých deseti let na milion prodaných 
vozů ročně. Hlasy volající po větší expanzi Škody v rámci Volkswagenu proto neutichají. -- K tématu 
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viz také rozhovor s předsedou představenstva Škody Mladá Boleslav Bernhardem Maierem na s. 15; 
ke srovnání výsledků Škody s dalšími evropskými výrobci automobilů viz Handelsblatt č. 151/2016 
(8.8.2016), s. 1, 14-15.  

Astrid Dörner, Stefan Menzel, Matin Murphy  

VW akzeptiert Miliardenstrafe : Autokonzern einigt sich mit US-Justizbehörden in der Dieselaffäre    

Volkswagen přijímá miliardový trest : automobilový koncern se dohodl s americkými justičními 
úřady ve věci skandálu s dieselovými motory  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 123 (29.6.2016), S. 1, 18-19  

Za manipulace s emisemi u dieselových motorů bude muset automobilka Volkswagen vyplatit na 
pokutách a odškodném v USA kolem 15,3 miliard dolarů, což je nejvyšší peněžitý trest pro výrobce 
automobilů v historii. Vyplývá to z ujednání mezi koncernem, federálním ministerstvem spravedlnosti 
USA a americkými federálními úřady pro ochranu životního prostředí EPA a CARB. Přiměřenost 
ujednání by měl na podzim 2016 potvrdit soud. Až 10 miliard by přitom mělo putovat přímo 
majitelům vozů s vyššími emisemi, 3,3 miliardy obdrží na pokutách federální úřady na ochranu 
životního prostředí spolu s vládami 44 amerických států a 2 miliardy dolarů se Volkswagen zavázal 
převést do fondů na podporu ekologicky šetrných automobilových technologií. Na uhrazení těchto 
závazků má wolfsburská automobilka vyčleněny rezervy v celkové výši 16,2 miliard eur. Podle 
expertů však tyto rezervy nemusí stačit, neboť předmětem vyrovnání není zatím sporných 85 tisíc 
vozů s třílitrovým motorem. Vzhledem k až 11 milionům vozů s manipulovanými emisemi, které 
Volkswagen celosvětově prodal, existuje i riziko pokut a odškodnění v dalších zemích. Podle 
některých odhadů tak může celá aféra přijít podnik až na 30 miliard eur. -- K tématu viz také článek a 
rozhovor v čísle na s. 19 a články a komentář v Handelsblatt č. 124/2016 (30.6.2016), s. 24-25 a 28;    
o dalším vývoji aféry viz článek v Handelsblatt č. 139/2016 (21.7.2016), s. 1, 4-5.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Martin Holub  

Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi    

Ekonomické rozhľady, Sv. 45, (2016) č. 2, s. 209-221  

Zhodnocení koncepce závislosti sazby důchodového pojištění na počtu vychovávaných dětí a 
diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi podpořené makroekonomickou a 
mikroekonomickou analýzou modelových dopadů. Autor představuje teoretický koncept závislosti 
výše důchodového pojistného na počtu vychovávaných dětí, provádí jeho kritickou analýzu a 
identifikuje jeho slabá a silná místa. Věnuje se konkretizaci návrhu na zavedení této změny v ČR, 
který připravila Odborná komise pro důchodovou reformu. Následně koncept zasazuje do kontextu 
českého penzijního systému a předkládá doporučení pro českou vládní politiku ohledně směřování 
reformy důchodového systému. -- Viz také příspěvek Zohlednění dob výchovy dětí v systému 
důchodového zabezpečení v čas. Scientia et Societas č. 2/2016, s. 86 - 95.  

By Oliver Ralph and Alistair Gray  

Forced to dig deep    

Nuceni kopat do hloubky  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39231 (2.8.2016), p. 7  

Politika nízkých úrokových sazeb prospěla celkové ekonomice, ale postihla některé části finančního 
průmyslu. Nejvíce zasáhla pojišťovny, především oblast životního pojištění. Ve snaze zachránit své 
zisky začaly pojišťovny zvyšovat pojistné, ale uvědomují si, že musí změnit své obchodní modely, 
více riskovat a nabízet nové produkty.  

Jakob Blume  

Kurzer Prozess : Bundesgerichtshof vereinfacht das Verfahren bei Manager-Haftpflicht    

Krátký proces : Spolkový soudní dvůr zjednodušuje soudní řízení u povinného ručení manažerů   

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 122 (28.6.2016), S. 17  

K rozsudku německého Spolkového soudního dvora ve věci vymáhání pojistného plnění v rámci 
pojištění D&O (Directors-and-Officers), které uzavírají podniky se svými manažery za účelem 
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eliminace škod vzniklých manažerským pochybením. Podle soudu může být dokazování pochybení 
pracovníka i stanovení povinnosti pojišťovny vyplatit pojistku napříště součástí společného soudního 
řízení. Článek přibližuje okolnosti případu, na základě nějž Spolkový soudní dvůr dospěl ke svému 
závěru.  

Matúš Medvec  

Kybernetická bezpečnosť v poisťovníctve - hrozba i príležitosť    

Biatec, Sv. 24, (2016) č. 3, s. 11-15  

Pojištění proti kybernetické útokům představuje zcela nový produkt, na který však nelze aplikovat 
klasické pojistně-matematické modely, což výrazně zvyšuje jeho cenu. Potenciál trhu s kybernetickou 
bezpečností je však značný a otázka odolnosti proti útoku na vlastní informační systémy se týká           
i pojišťoven samotných. Článek představuje nejnovější snahy o definování kybernetických rizik pro 
pojišťovny a jejich klienty, jak jsou formulovány na půdě mezinárodních organizací (EIOPA, OECD, 
IAIS) a národními regulátory na Slovensku a ve vybraných státech Evropské unie (ve Velké Británii, 
Slovinsku a České republice). - Pozn.  

Jiří Pech  

Lesk a bída penzijního systému v České republice    

Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 6, s. 34-35  

Článek shrnuje rizika českého důchodového systému a stručně představuje možná řešení udržitelnosti 
či snižování jeho deficitu. S ohledem na nízký náhradový poměr u současných penzí se poté věnuje 
nástrojům na dobrovolné zajištění na stáří (doplňkové penzijní spoření a jeho nedávné změny, 
ukončený druhý pilíř). Hodnotí i jejich atraktivitu z hlediska klientů a pojišťovacích poradců.  

Jaroslav Urban  

Ovlivnila nová daňová legislativa soukromé životní pojištění? [elektronický zdroj]  

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 2, s. 38-40  

Statistický pohled na důsledky zpřísnění a omezení průběžných výběrů u daňově uznatelných smluv 
soukromého životního pojištění, ke kterému došlo na konci r. 2014 novelou zákona o daních z příjmů. 
Opatření cílilo především na zabránění vyplácení části mzdy zaměstnancům přes smlouvy životního 
pojištění, a tedy k prevenci daňových i jiných úniků. Autor hodnotí vývoj údajů o životních pojistkách 
v přelomovém r. 2014 a porovnává jej s r. 2015, který už fungoval v novém daňovém režimu. Ukazuje 
se, že nová právní úprava měla na snížený podíl daňově uznatelných smluv zásadní vliv - meziročně 
se objem předepsaného pojistného i počet smluv snížil téměř na polovinu. Plný text dostupný z: 
http://www.pojistnyobzor.cz/archiv  

Tereza Kunertová  

Povolené činnosti pojišťoven v hledáčku bruselského regulátora [elektronický zdroj]   

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 2, s. 47-50  

Dle stávajícího znění zákona o pojišťovnictví je pojišťovna nebo zajišťovna oprávněna provozovat 
pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s ní související (povolené jí ze strany orgánů 
dohledu). V souvislosti s transpozicí směrnice Solvency II dochází v návrhu novely zákona ze strany 
MF k vypuštění souvisejících činností bez náhrady. Novela podává příkladný výčet činností, které 
přímo vyplývají z povolené pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Autorka rozebírá, zda to v důsledku 
znamená, že pojišťovny nemohou nadále vykonávat činnosti, pro které měly dosud oprávnění. 
Analyzuje rozsah povolených činností s ohledem na maximální či minimální harmonizaci směrnice a 
upozorňuje na odlišné výklady mezi členskými státy EU. Zvažuje, zda pojišťovny mohou nadále 
vykonávat zprostředkovatelskou činnost u pojistných produktů jiných pojišťoven a/nebo jiných 
finančních služeb, a stručně představuje řešení dané otázky v Německu. - Pozn. Plný text dostupný z: 
http://www.pojistnyobzor.cz/archiv  

Jaroslav Mesršmíd  

Směrnici o distribuci pojištění lze implementovat. (1. část) [elektronický zdroj]  

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 2, s. 12-17  

Evropská směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění (IDD) musí být v členských státech EU 
implementována do 23. února 2018. Článek představuje základní vybraná ustanovení již platné 

http://www.pojistnyobzor.cz/archiv
http://www.pojistnyobzor.cz/archiv
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směrnice a naznačuje některé otázky, jež bude také zapotřebí řešit v rámci procesu její implementace 
do českého práva. Autor definuje klíčové pojmy směrnice (distribuce pojištění, poradenství, zprostředkování 
pojištění, odměna, distributor) a charakterizuje oblast působnosti IDD. Dále se zaměřuje na požadavky 
na registraci, volný pohyb služeb a svobodu usazování, profesní požadavky, střet zájmů a 
transparentnost, poradenství a pravidla pro prodej bez poradenství i delegované akty IDD. -- K tématu 
směrnice IDD a dopadů její implementace na český pojistný trh viz také rozhovor s náměstkyní MF   
L. Juroškovou na s. 18-19. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Annina Reimann  

Der Weg zum eigenen Haus wird verbaut    

Cesta k vlastnímu domu bude blokována  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 24, S. 78-80  

Nová pravidla EU pro poskytování peněz na koupi nemovitostí jsou v platnosti. S drastickými 
následky: německé banky stále častěji odmítají poskytnout úvěry na nemovitost, mnozí už nedostanou 
žádné peníze. Dotčeni jsou starší lidé a zájemci s těžce předvídatelnými příjmy.  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Frederic Spohr  

Automat trifft auf Armut : die Automatisierung stellt Schwellenländer vor enorme 
Herausforderungen - und könnte zu einer Migrationswelle führen    

Automat naráží na chudobu : automatizace staví rozvíjející se země před enormní výzvy - a 
mohla by vést k vlně migrace  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 131 (11.7.2016), S. 11  

V Indii vzniklo v roce 2015 nejméně nových pracovních míst od roku 2008, kdy byla data o tamním 
počtu pracovních míst poprvé systematicky shromažďována. Podle ekonomů stojí za tímto trendem 
také automatizace a robotizace ve výrobě, která se začíná projevovat i v rozvíjejících se ekonomikách. 
Světová banka ve své zprávě ke globálnímu ekonomickému rozvoji (World Development Report)       
z roku 2016 dokonce tvrdí, že rozvíjející se země jsou vůči robotizaci méně odolné než země 
rozvinuté. Zatímco v zemích OECD je robotizací ohroženo na 57 procent pracovních míst, v zemích 
typu Indie či Thajska se jedná až o 70 procent všech pozic. Spoluautorka zprávy a ekonomka Světové 
banky Indíra Santosová se proto domnívá, že tento vývoj podnítí debaty o zavedení nepodmíněného 
základního příjmu i v chudších částech světa. Zároveň varuje před vznikem masové nezaměstnanosti   
v rozvíjejících se zemích, což může výrazně zvýšit migraci. -- Rozhovor s Indírou Santosovou viz na 
téže straně.  

Karel Janda  

Jak bezpečně ukončit pracovní poměr? (2.)   

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 6, s. 21-24  

Pokračování příspěvku o možných způsobech ukončení pracovního poměru zaměstnance. Autor 
nejprve rozebírá zákaz výpovědi v ochranné době a výjimky z tohoto zákazu. Poté se zaměřuje na 
okamžité zrušení pracovního poměru a jeho podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele, na zrušení 
pracovního poměru ve zkušební době a na způsoby sjednání ukončení doby trvání pracovního poměru 
na dobu určitou. Věnuje se také skončení pracovního poměru cizince i skončení při hromadném propouštění 
(pohled na postup zaměstnavatele při hromadném propouštění, povinnosti ve vztahu k zástupcům 
zaměstnanců, výjimky ze zákazu podání výpovědi a okamžik ukončení pracovního poměru).  

 
 
 
 
 

http://www.pojistnyobzor.cz/archiv
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Jaroslava Durdisová, Jan Mertl  

Je možné se dobře uživit prací? : sociálně-ekonomické aspekty trhu práce a jejich vliv na 
fungování národního hospodářství    

Scientia et Societas, Sv. 12, (2016) č. 2, s. 47-67  

Tématem příspěvku je zhodnocení dopadů výše mezd a mechanismů sociální ochrany na trh práce      
v České republice. Autoři přitom srovnávají zjištěná data pro ČR o výši mezd, nákladech práce a 
sociálním zabezpečení s výsledky pro ostatní státy Evropské unie. Článek se pak kloní k závěru, že jak 
v ČR, tak v řadě zemí EU není naplňováno neoklasické vymezení trhu práce ve smyslu konkurenčních 
a flexibilních podmínek vedoucích k tržní rovnováze a přínosu pro všechny zúčastněné aktéry. V ČR 
kromě toho dochází ke vzniku nižší platové hladiny, než by odpovídalo produktivitě práce a 
srovnatelným národohospodářským relacím v zahraničí. Současně je podle autorů pro ČR charakteristické, 
že zdejší kompozice mechanismů sociální ochrany nedostatečně pokrývá nepříznivé sociální okolnosti 
ve vazbě na práceschopnost daného jedince. - Pozn.  

Reinhard Hönighaus  

Wir müssen den Binnenmarkt für Dienstleistungen in der Praxis verwirklichen    

Musíme v praxi realizovat společný trh se službami  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 24, S. S5-S6  

Ve svobodných povoláních pracuje v zemích Evropské unie až pětina všech pracovníků, kteří se ale na 
hospodářském výkonu EU podílí jen z devíti procent. Důvodem této určité diskrepance je podle 
názoru Evropské komise přílišná míra regulace těchto povolání na úrovni národních států. Evropská 
komise proto zahájila práce na analytickém rastru, jenž by členským státům pomohl zjistit užitečnost 
jednotlivých regulačních opatření ve vztahu ke společnému trhu. Výhledově by Evropská komise 
rovněž chtěla předložit návrhy nové unijní legislativy, která by přispěla k deregulaci v oblasti 
svobodných povolání (například v oblasti výše honoráře nebo požadavků na počet a vybavení 
pracovníků dané profese pro výkon konkrétních prací). Dále by zavedením tzv. pasu poskytovatele 
služeb mělo dojít k lepší výměně informací mezi jednotlivými státy o kvalifikaci pracovníků ve 
svobodných povoláních. Od těchto opatření si Komise slibuje zvýšení přeshraniční nabídky služeb 
těchto profesí a posílení jednotného trhu. -- Kritický komentář k záměrům Evropské komise od 
předsedy německého svazu svobodných profesí (BFB) H. Vinkena viz s. S7-S8. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Práce a mzda  

Sv. 64, (2016) č. 7-8  

Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd (s. 15-18); Vybrané otázky přeshraničního vysílání 
pracovníků (s. 29-31); Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015 (s. 38-40); Mateřská a rodičovská 
dovolená ve zdravotním pojištění - příklady řešení (s. 41-43); OECD: zdanění rodin v Česku jedno      
z nejnižších (s. 55-56); Prokazování práce přesčas - judikát (s. 62-64).  

  

Právo  

Paula Benéitez Régil  

BEPS actions 2, 3 and 4 and the fundamental freedoms : is there a way out?    

BEPS akce 2, 3 a 4 a základní svobody : vede z toho cesta ven?  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 6, p. 230-245  

Článek se zabývá kompatibilitou primárního práva EU vztahujícího se k základním čtyřem svobodám 
a BEPS akcí 2 (na hybridní ujednání), 3 (na opatření ohledně ovládaných zahraničních společností) a   
4 (na úrokové a další finanční platby). V důsledku rozdílnosti národního práva členských států ve 
vymezené oblasti dochází autorka k závěru, že může být obtížné urovnat rozpory mezi akcemi BEPS a 
základními svobodami EU. V tomto kontextu jsou v potaz brány diskriminační a omezující opatření či 
princip proporcionality. Podle autorky musí být projekt BEPS upraven tak, aby byl konzistentní           
s ochranou volného pohybu v EU dle interpretace Evropského soudního dvoru. - Pozn.  
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Lucia Šimunová  

Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 59-69  

Autorka se v příspěvku zabývá problematikou hospodářské kriminality a stavem její trestněprávní 
kontroly na Slovensku. Nejprve přináší charakteristiku znaků hospodářské kriminality a na základě 
analýzy statistických údajů ministerstva vnitra SR popisuje její stav, strukturu a dynamiku. Dále se 
zaměřuje na pachatele jako významný faktor hospodářské kriminality a jejich typologii. Jako mezník   
v boji s hospodářskou kriminalitou označuje přijetí slovenského zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob č. 91/2016 Z. z. V závěru tedy stručně popisuje příčiny a vznik tohoto zákona a 
hodnotí současný stav kontroly hospodářských trestných činů v SR. - Pozn.  

By Kara Scannell  

Moving money out of purgatory    

Jak dostat peníze z očistce  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39208 (6.7.2016), p. 7  

V oblasti boje s korupcí vysokých úředníků je důležité nejen odhalit a zabavit nezákonně získané 
prostředky, ale i vrátit je zemím, kterým patří. Obojí je stejně těžké. USA, Británie, Švýcarsko a další 
země vyvíjejí různé iniciativy a působí jako globální policisté pátrající po ukradeném majetku.           
V rámci Inciativy proti kleptokracii organizované ministerstvem spravedlnosti je v USA vázáno na 
bankovních účtech více než 1,5 mld. USD patřících Nigérii, Uzbekistánu, Thajsku a Ukrajině a 
nacházejících se v různých stádiích soudního řízení. Uvádí se příklad peněz ukradených v Kazachstánu, 
kde trvalo šest let, než se  84 mil. USD v podobě potravin a stipendií pro chudé dostalo občanům 
postižené země a ne úředníkům, kteří se na krádeži podíleli.  

Zuzana Kollárová  

Slovensko može mať konečne dobrý protischránkový zákon : register konečných uživateľov 
bude verejný a nebude sa týkať len verejného obstarávania    

Trend, Sv. 26, (2016) č. 27, s. 32-33  

Seznámení se čtyřmi legislativními návrhy připravovanými resortem spravedlnosti pod vedením        
L. Žitňanské na Slovensku. Autorka charakterizuje jednotlivé připravované změny a zásady právní 
úpravy v oblasti zvýšení transparentnosti ve vztahu soukromého sektoru ke státu (nový protischránkový 
zákon zavádí registr konečných uživatelů výhod nejen pro účastníky veřejných zakázek, ale i pro další 
smluvní partnery státu, institut "partnera veřejného sektoru"); efektivnějšího nastavení exekucí a 
novely exekučního řádu (mimo jiné vznik exekučního soudu); platebních rozkazů a rychlejšího 
vymáhání pohledávek (nový zákon o upomínkovém řízení); dostupnějšího osobního bankrotu (novela 
zákona o konkurzu a restrukturalizaci).  

Tomáš Sokol  

Trestní odpovědnost právnických osob poněkud jinak    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 58-61  

Shrnutí novely č. 183/2016 Sb. zákona o trestní odpovědnosti právnických osob s důrazem na 
rozšíření prostoru pro vyloučení trestní odpovědnosti právnických osob, ke kterému došlo 
zapracováním poslaneckého pozměňovacího návrhu. Autor rozebírá možnosti právnické osoby 
zprostit se trestní odpovědnosti i novou možnost liberace. Komentuje skutečnosti vedoucí k vyvinění a 
upozorňuje na některá rizika a problémy související s požadovaným "vynaložením veškerého úsilí" a   
s dalšími důsledky uplatnění tohoto ustanovení v praxi.  

Viktor Derka  

Vývoj judikatury k rozhodčím smlouvám a vykonatelnosti rozhodčích nálezů    

Obchodní právo, Sv. 25, (2016) č. 4, s. 129-140  

Rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, je již 
dlouho pevně zakotveným institutem, který se těší širokému užití, zejména z důvodu rychlosti 
rozhodčího řízení, nesporné pružnosti a obecně vyšší efektivity než u soudního řízení. Toto je hlavním 
tématem nejen v podnikatelském styku, ale i ve styku spotřebitelském. Článek se zabývá touto 
problematikou převážně z hlediska spotřebitelských smluvních vztahů, kde bývá hojně užíváno 
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rozhodčích smluv ve formě rozhodčích doložek. Je uvedena důležitá vybraná judikatura Vrchního 
soudu v Praze, Nejvyššího soudu a okrajově též Ústavního soudu. Autor poukazuje na aktuální trend 
extenzivní ochrany dlužníků a s tím spojeného silného potlačování práv věřitelů, který Nejvyšší soud 
prosazuje v rozporu s ustanoveními samotného zákona o rozhodčím řízení. - Pozn.  

Statistika. Demografie. Sociologie  

By Philip Vermeulen  

Estimating the top tail of the wealth distribution    

Odhad horního procenta rozdělení bohatství  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 646-650  

Velká část bohatství je obecně soustředěna v rukou malé části subjektů. Rozložení bohatství v populaci 
je možné zjistit např. pomocí průzkumů u domácností. Problémem je ale zkreslení vyskytující se při 
zjišťování podílu bohatství u "horní části" populace. Zkreslení plyne z nedostatečné návratnosti 
odpovědí u bohatších domácností a z uvádění nižších čísel oproti skutečnosti. Autor v článku shrnuje, 
jak tyto problémy řešit (jak odhadnout podíl bohatství, které patří "hornímu procentu" populace). - 
Pozn. -- Další články k tématu viz s. 641 a 651.  

Juha Itkonen  

How do we know where the economy is heading today? [elektronický zdroj]   

Jak poznat, kterým směrem se ubírá ekonomika v současné době?   

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 3, p. 51-61  

Popis technik a modelů, které využívá Finská národní banka při krátkodobém ekonomickém 
prognózování. Interpretace prognóz. - Pozn. Plný text dostupný z: http://www.bofbulletin.fi/en/archive/  

By Timothy J. Hatton  

Refugees, asylum seekers, and policy in OECD countries    

Uprchlíci, žadatelé o azyl a přístupy v zemích OECD  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 441-445  

V souvislosti se současnou uprchlickou krizí zkoumá autor hlavní motivy migrace uprchlíků a roli 
dalších faktorů při migraci (např. vzdálenost cílové země, přísnost imigračních politik, aj.). Při 
výzkumu využívá údaje z databáze žádostí o azyl osob ze 48 států za období 1997-2012. Hlavním 
důvodem (kořenem problému) migrace je politický teror a porušování lidských práv v zemích původu. 
Ekonomické zlepšení v zemích původu by snížilo počet migrantů spíše nevýznamně (při 10% nárůstu 
HDP v zemi původu by počet žadatelů o azyl klesl pouze o 5 %). Evropská unie by se do budoucna 
měla zaměřit na tři oblasti: zpřísnění hraničních kontrol a posílení boje proti pašování osob, zaměření 
pomoci osobám ve skutečné nouzi v blízkosti bojů a zvýšení kapacity rozvinutých zemích hostit 
uprchlíky. - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla shrnujícího příspěvky ze 128. setkání 
Americké ekonomické asociace. Další články k tématu uprchlické krize viz s. 446, 451 a 456. --         
K tématu "Zdraví, imigrace a rozvoj" také viz čl. na s. 461-478.  

Norbert Häring  

Statistischer Blindflug : Irlands Wirtschaft ist 2015 absurd hoch gewachsen. Das liegt nur an der 
Statistik, die das Wachstum künstlich nach oben treibt    

Statistický let naslepo : irská ekonomika rostla v roce 2015 absurdně vysoce. Může za to 
statistika, která růst uměle navyšuje  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 141 (25.7.2016), S. 11  

Irský statistický úřad zveřejnil 12. července 2016 zprávu o hospodářských ukazatelích Irské republiky 
za rok 2015. Podle zprávy dosáhl růst hrubého domácího produktu v daném roce hodnoty 26,3 procent 
s tím, že tento výsledek je založen na aplikaci standardu Evropské unie ESA 2010. V článku jsou 
vysvětleny důvody, na základě nichž irští statistici dospěli k hodnotě růstu HDP, jež nijak neodpovídá 
ostatním makroekonomickým ukazatelům (jako je spotřeba státu a domácností či saldo státního 
rozpočtu). Autor článku přitom poznamenává, že ve statistice užitá metodologie ESA 2010 růst HDP 
skutečně uměle navyšuje, protože k prorůstovým investicím počítá i výdaje na obranu a rozvojovou 
pomoc a operuje pouze s kategorií hrubých investic (tj. investic, od nichž nebyly odečteny náklady 

http://www.bofbulletin.fi/en/archive/
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vzniklé opotřebením). Výsledky statistiky ale také dokládají roli Irska jako země s nízkou daňovou 
hladinou, kde nadnárodní koncerny registrují prostřednictvím svých dceřiných firem své patenty a 
kam přenášejí svá sídla, ač vlastní výroba probíhá jinde. Nicméně i tyto přesuny ve vlastnické 
struktuře vyhodnotili irští statistici jako investice.  

Vanishing workers   

Mizející pracovníci  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 8999, p. 55  

Mnoha zemím světa hrozí, že brzy klesne počet jejich obyvatel. Taková změna bude mít velké 
hospodářské dopady. Nová zpráva k demografickému výhledu od německé banky Berenberg se 
zaměřuje na důležité měřítko - koeficient závislosti, který porovnává počet dětí a starších osob             
s osobami v produktivním věku. Čím vyšší je koeficient, tím větší je zatížení pracovní síly. Analýza je 
založená na deseti bohatých zemích včetně Ameriky, Německa, Japonska či Švýcarska. Upozorňuje na 
skutečnost, že v posledních desítkách let došlo k velkému nárůstu poměru celkového dluhu k HDP jak 
ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Otázkou je, zda se růstový model založený na dluhu dokáže 
vyrovnat se stárnutím obyvatelstva.  

Účetnictví  

Jaroslav Zlámal  

Audit    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 7-8, s. 42-48  

Příspěvek seznamuje se změnami, které přinesla novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.                 
s účinností od 1.1.2016, do povinností provádět audit účetnictví v nově vymezeném okruhu účetních 
jednotek. Nejprve k nové kategorizaci účetních jednotek, k povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem 
dle § 20 a k ověření konsolidované účetní závěrky dle § 22 zákona o účetnictví. Dále k povinnostem 
účetního auditu, k charakteristice interního auditu a auditu v oblasti veřejné správy. Následně rozbor 
smyslu a funkcí interního auditu veřejného sektoru, postupů interního auditu, funkce auditu v řízení 
rizik a významu auditu pro řešení rizik a činnost rizikového managementu.  

Zita Drábková  

Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestněprávní odpovědnosti. (1.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 13, s. 31-35  

Autorka zpracovává téma možností a mezí využití kreativních metod v účetnictví. V této úvodní části 
představuje účetnictví jako jeden z nejdůležitějších zdrojů informací pro širokou škálu jejich uživatelů 
a zároveň jako nástroj a model pro zobrazení jevů, transakcí svých zájmů, identifikace a zobrazení 
rizik, které jsou do jisté míry závislé na subjektivních odhadech tvůrců. Zdůrazňuje, že účetnictví je 
nástrojem zobrazení i manipulace a že vztah zjištěného výsledku hospodaření z účetnictví a stanovení 
základu daně pro daň z příjmů je v legislativních podmínkách ČR stále poměrně úzký. Rozlišuje různé 
postupy obchodních korporací v souvislosti s kreativitou účetnictví a upozorňuje na problematické 
nalezení hranic mezi tím, co je v rámci kreativity účetnictví přípustné v souladu se zajištěním 
odpovídající míry věrného a pravdivého obrazu účetnictví a tím, co je účetní podvod. Na příkladu 
výsledků celosvětových průzkumů auditorských společností EY a PWC dokládá aktuálnost tématu 
rizik účetních podvodů a dalších forem hospodářské kriminality. - Pozn. -- Pokračování v DHK č. 14-
15/2016 a 16/2016.  

Zita Drábková  

Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestněprávní odpovědnosti. (2.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 14-15, s. 67-71  

Autorka zpracovává téma možností a mezí využití kreativních metod v účetnictví. V této části 
představuje rozlišovací znaky mezi použitím metod kreativního účetnictví a podvodným jednáním. 
Dále se zabývá konkrétními rizikovými faktory účetních podvodů a vybranými technikami kreativního 
účetnictví (management zisků, vyrovnání výnosů, agresivní účetnictví, praktiky windows dressing a 
mimobilančního financování, podvodné účetní výkaznictví). Přináší také osobní náhled na klasifikaci 
kreativního účetnictví v podmínkách účetní, daňové a trestní legislativy. - Pozn.  
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Karel Janda  

Úschova a archivace účetních dokladů, účetních knih a jiných účetních dokumentů. (2.)   

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 6, s. 51-53  

Článek přináší základní informace o úschově účetních záznamů, v této části se zaměřuje na spisový a 
skartační řád, který obsahuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a jehož součástí je spisový 
a skartační plán. Uvádí spisové a skartační znaky účetních záznamů, lhůty úschovy stanovené 
zákonem o účetnictví a upozorňuje na přednost speciální úpravy s ohledem na možnost prodloužení 
doby úschovy (např. prodloužení doby úschovy pro daňovou kontrolu dle daňového řádu). Dále se 
věnuje skartaci dokumentů na základě skartačního návrhu a v této souvislosti zdůrazňuje, že účetní 
záznamy jsou důkazním materiálem v daňovém řízení, na což je i z hlediska skartace nutno brát ohled. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Auditor  

Sv. 23, (2016) č. 6  

NÚR a její místo v regulaci českého účetnictví (s. 9-10); Použití interpretací účetní jednotkou (s. 11); 
Průzkum povědomí o interpretacích Národní účetní rady (s. 12-13); Interpretace NÚR v daňové praxi 
(s. 14-15); I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání (s. 16-17);     
I-26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních obdobích po 
uvedení do užívání (u nabyvatele) (s. 18-19); I-23 Pořizovací cena cizoměnové pohledávky (s. 20-21); 
Rezervy na likvidace (s. 22); Oceňování zásob vytvořených vlastní činností (s. 23-24); Stanovení 
postupu při přechodu z účetní závěrky podle IFRS na účetní závěrku podle zákona o účetnictví (s. 24-26); 
Semináře pořádané Národní účetní radou (s. 27); Integrovaná zpráva v podnikovém výkaznictví (s. 29-30).  

Účetnictví  

Sv. 2016, č. 7  

Koordinační výbor ke zveřejňování účetní závěrky (s. 2-10); Jak na sestavení účtového rozvrhu v roce 
2016 (s. 11-19).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 16, (2016) č. 7-8  

Legislativní změny v roce 2016 - daňová legislativa (s. 4-9); Datum uváděné v kontrolním hlášení 
týkající se poskytování a přijímání služeb (s. 16-21); Dary v účetnictví 2016 (s. 22-24); Vývoz zboží a 
obchody v rámci EU ve stanoviscích a rozsudcích - vývoz zboží v rámci řetězového obchodu (s. 36-39); 
Podnikání důchodců - daňové otázky (s. 50-54); Účetnictví spolků (1.) (s. 55-59).  

  

Veřejná správa  

By Maxim Mironov and Ekaterina Zhuravskaya  

Corruption in procurement and the political cycle in tunneling : evidence from financial transactions 
data    

Korupce ve veřejných zakázkách a politický cyklus u tunelování : důkazy z údajů o finančních 
transakcích  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 2, p. 287-321  

Autoři na základě finančních údajů ruských firem identifikují korupci při přidělování veřejných 
zakázek a dále zkoumají, zda korupce vede ke snížení efektivity (zda mají zakázky tendenci získávat 
méně produktivní firmy). U firem, kterým jsou přidělovány veřejné zakázky, roste tunelování v období 
voleb (objevuje se politický cyklus). To pravděpodobně znamená, že ilegálně odvedené prostředky 
směřují do kapes politiků výměnou za přidělení zakázky. Tento jev je patrný zejména v regionech, kde 
je existence korupce všeobecně známa. U firem, které se zakázek neúčastní, se tunelování během 
voleb nezvyšuje. Dále autoři zjišťují, že zakázky mají tendenci dostávat méně produktivní firmy, 
jejich alokace je proto vlivem korupce méně efektivní. - Pozn.  
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Monika Koudelková  

Doklady a zákon o zadávání veřejných zakázek    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 4, (2016) č. 2, s. 4-8  

Příspěvek se zaměřuje na problematiku předkládání dokladů v novém zákoně o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Autorka zjišťuje, zda nová právní úprava přináší v této otázce větší flexibilitu 
pro zadávací řízení než dosavadní zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Rozebírá otázky 
možného předkládání dokladů ve formě kopie, rovnocenného dokladu, dokladů prokazujících splnění 
kritérií kvalifikace a dokladů prokazujících splnění podmínek základní a profesní způsobilosti. 
Upozorňuje na novinku, kterou je možnost splnit povinnost předložit zadavateli příslušný doklad 
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy. Zdůrazňuje také, 
že dle nového zákona lze po uplynutí lhůty pro podání nabídek doplnit jakékoliv doklady, které se 
netýkají kritérií hodnocení. -- Viz i další příspěvky čísla seznamující s novým zákonem č. 134/2016 Sb.  

Peter Mišúr  

Evropská komise prosazuje rovné podmínky soutěže na mezinárodních trzích veřejných zakázek    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 8, (2016) č. 6, s. 174-181  

Článek se zabývá návrhem nařízení o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými 
zakázkami, který se po čtyřech letech dostává do závěrečné fáze legislativního projednávání a jehož 
pozměněné znění schválila EK a návrh je tak připraven k projednání ve druhém čtení v Evropském 
parlamentu. Legislativně by tak byla uzavřena rekodifikace práva veřejných zakázek na úrovni 
Evropské unie. Základním cílem předmětného návrhu nařízení je zlepšit podnikatelské příležitosti pro 
podniky EU na třetích trzích veřejných zakázek, a tím pomoci po celém světě dále otvírat trhy 
veřejných zakázek a zajistit k nim spravedlivý přístup. Návrh je zvláště zaměřen také na dosažení 
stavu, v němž by všechny společnosti (podniky evropské i neevropské) měly stejné podmínky, pokud 
jde o hospodářskou soutěž na trhu veřejných zakázek v EU. - Pozn.  

Alžběta Vejvodová  

Nekonečná cesta za lepší kontrolou veřejných peněz    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 14-16  

Autorka se zaměřuje na problémy s přípravou a schvalováním zákona o řízení a kontrole veřejných 
financí a představuje novou verzi návrhu tohoto zákona připravovaného na MF. Novou verzi také 
porovnává s návrhem vypracovaným pracovním týmem bývalého náměstka L. Wagenknechta. Dále 
shrnuje některé kritické výtky i potenciální přínosy nové právní úpravy finanční kontroly hospodaření 
s veřejnými prostředky ze strany obcí, měst a odborníků z řad auditorů. -- Viz také navazující 
příspěvek L. Wagenknechta na s. 17.  

Adam Furek  

Novela zákona o obcích : co přinese samosprávám a jak jim pomůže    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 5, s. 67-68  

Autor se zabývá změnami, které přinesla novela zákona o obcích (č. 106/2016 Sb.) od 1.7.2016. 
Novela mj. řeší interpretační rozpory mezi novým občanským zákoníkem a zákony o územních 
samosprávných celcích. Dále je vytvořen prostor pro odstranění územních anomálií vzniklých             
v důsledku štěpení obcí v 90. letech, právní úprava je doplněna o pachty a výprosy, dochází ke 
změnám v nevyhrazených a vyhrazených pravomocích, potvrzena je judikatura Nejvyššího soudu, 
podle níž je úplatný převod majetku za cenu nižší, než je obvyklá cena (bez zdůvodnění této 
odchylky), důvodem absolutní neplatnosti právního jednání. Koncepčním východiskem celé novely je, 
aby rozsah povinností obcí (a krajů) při nakládání s majetkem nebyl oproti právnímu stavu před 1. 
lednem 2014 rozšiřován. -- Viz též Moderní obec č. 6/2016, s. 78-79.  

Ondřej Závodský  

Nový zákon dá při povolování hazardu rozhodující slovo obcím    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 7, s. 19   

Náměstek ministra financí pro majetek státu se v textu věnuje dopadům schválení nového zákona o loteriích 
především na obce. Zákon č. 186/2016 Sb. s účinností od 1.1.2017 zavádí dvoustupňové povolovací 
řízení pro hazardní hry. To mj. zajišťuje, aby obce nemohly být obejity při povolování hazardních her 
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na svém území. Zároveň autor předpokládá, že by mělo dojít ke zvýšení daňového výběru, a to              
i navzdory očekávanému snížení počtu herních zařízení. Nově bude dílčí daň z her rozdělena mezi 
rozpočty obcí a státní rozpočet v poměru 65 : 35 ve prospěch obecních rozpočtů. Obce však mohou na 
svém území svobodně zakázat provozování všech nebo některých hazardních her.  

Tomáš Severa  

Povinnost zřídit výbor pro audit a kdo ji má    

Interní auditor, Sv. 20, (2016) č. 2, s. 2-6  

Autor v článku probírá zavedení povinnosti zřídit výbor pro audit pro některé subjekty v České 
republice, rozsah úpravy činnosti výborů pro audit zákonem o auditorech, účel zřízení výboru pro 
audit a jeho fungování, nezávislost a odbornost členů výboru pro audit z legislativního pohledu a 
činnosti výboru pro audit. -- Viz také několik dalších příspěvků s tematikou výborů pro audit na s. 7-17.  

Lenka Rychlovská  

Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení podle ZZVZ    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 4, (2016) č. 2, s. 15-19  

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje důvody, kdy je zadavatel oprávněn účastníka ze 
zadávacího řízení vyloučit, a dále důvody, kdy je tak povinen učinit. Většina důvodů pro vyloučení 
účastníka ze zadávacího řízení je stanovena jako nepovinná. Článek rozebírá tyto povinnosti a 
možnosti vyloučení účastníka a porovnává je s předchozí právní úpravou. Detailněji se věnuje 
vyloučení pro nezpůsobilost a komentuje taxativně vymezené důvody tohoto vyloučení. Dále se 
zaměřuje na vyloučení pro důvodné podezření na zakázanou dohodu a na vyloučení účastníka, jenž je 
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnost a nemá vydány výlučně 
zaknihované akcie. Stručně je také popsán postup při vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a nový 
institut obnovení způsobilosti účastníka. -- Viz i další příspěvky čísla seznamující s novým zákonem   
č. 134/2016 Sb.  

Hana Erbsová  

Zákon o státní službě: dobrý sluha, nebo špatný pán?    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 64-66  

Rozbor důsledků veřejnoprávního charakteru služebního poměru (dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě), pohled na obranné prostředky a možnosti podání odvolání státního zaměstnance a zdůraznění 
navýšení administrativní zátěže pro představené státní zaměstnance. Blíže k obsazování uvolněných 
služebních míst cestou výběrového řízení, vyhlášení výběrového řízení, žádosti o přijetí a k jejímu 
možnému vyřazení, ke zrušení výběrového řízení, k výběrové komisi a námitkám proti výsledkům 
výběrového řízení. Poté podrobněji ke služebnímu hodnocení a osobnímu příplatku.  

Karel Košťál, Jan Hlavsa  

Změna smlouvy pohledem připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek    

Veřejné zakázky, Sv. 2016, č. 1, s. 33-34  

Autoři přibližují institut změny závazku z uzavřené smlouvy z pohledu návrhu zákona o zadávání veřejných 
zakázek (již schválený zákon č. 134/2016 Sb.) a porovnávají úpravu se zákonem č. 137/2006 Sb.,       
o veřejných zakázkách. Nový zákon umožňuje vyhradit si přímo v zadávací dokumentaci právo 
zadavatele na změnu závazku z uzavřené smlouvy, taková změna se může týkat rozsahu dodávek, 
služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních a technických podmínek. Nová právní 
úprava přejímá mechanismus určení podstatných a nepodstatných změn závazku, ale doplňuje ho         
o několik novinek, jež autoři následně rozebírají. - Pozn. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Egovernment : elektronizace veřejné správy  

Sv. 2016, č. 1  

Úplné elektronické podání - informace MV ČR, SZR a MMR (s. 8-16); Úplné elektronické podání pomáhá 
občanům i úředníkům (s. 18-19); Kybernetická bezpečnost versus úplné elektronické podání (s. 20-22); 
Elektronická identita (s. 26-28); ISoSS - provoz Informačního systému o státní službě (s. 36-39).  
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Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 13  

Přístup úředníka k občanovi rozhoduje (s. 3-4); Veřejně prospěšné práce jsou pro handicapované         
i dlouhodobě nezaměstnané (s. 5); Řada uchazečů o práci, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí 
motivaci - rozhovor s generální ředitelkou Úřadu práce ČR (s. 6-9); Novelizace vyhlášek o zvláštní 
odborné způsobilosti a uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků (10-12); Účetní nemůže mluvit         
v hádankách - rozhovor s D. Prokůpkovou (s. 17-21); Vimperk: Práce asistentů prevence kriminality je 
smysluplná (s. 22-23); Auditoři poskytnou vedení organizací přidanou hodnotu - interní audit (s. 24-25); 
Obce by dotace na vysokorychlostní internet měly využít (s. 26); eIDAS a návrh zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - hlavní změny a situace po 1.7.2016 (s. 27).  

Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 14  

Litoměřice jsou „áčkové“, Zdravé a fairtradové. A chtějí topit energií ze země (s. 4-5); Fairtradové a 
Zdravé město: jak na to? (s. 6-7); Sucho v regionech mohou pomoct řešit dotace (s. 8-9); Doručování 
obci ve správním řízení: správní právo (s. 10-13); Změny služebního poměru: přeložení (s. 15-17); 
Skončení služebního poměru v důsledku nevykonání úřednické zkoušky (s. 18); Rovné příležitosti, 
úřad a veřejný prostor (s. 20-21); Kraje a obce chtějí změnu rozpočtového určení daní. A stažení 
církevních žalob (s. 25); Nad Tatrou se blýská pro Evropu: Slovensko do čela Unie v napjaté situaci 
(s. 26-27).  

Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 15  

Modernizace vybraných úseků silnic je možná díky dotacím (s. 3); Na kulturní dědictví půjde přes 500 
milionů (s. 4); Proč je magistrát Liberce nejpřívětivější? Otevřeností, vstřícností i úřední dobou (s. 6-7); 
Historik přežil Osvětim, dnes se obává islámu: o minulosti i současné situaci s Tomanem Brodem (s. 8-10); 
Vidíme to růžově, tvrdí Sdružení knihoven a zve na konferenci (s. 11-13); Obnova divočiny není 
reálná: lesnická politika (s. 14-15); Téměř tři čtvrtiny obcí hospodařily minulý rok s přebytkem (s. 16-19); 
Budou spravedlivé mzdy i pro ženy? (s. 24-26); Pozvání na konferenci Personalistika, právo a 
vzdělávání ve veřejné správě (s. 28-29).  

Veřejné finance. Rozpočet  

Deutsche Bundesbank  

Ansatzpunkte zur Bewältigung von Staatsschuldenkrisen im Euro-Raum = Approaches to 
resolving sovereign debt crises in the euro area    

Výchozí body pro zvládnutí dluhové krize v eurozóně  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 7, S. 43-64  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 7, p. 41-62  

Zhodnocení fungování regulačních mechanismů eurozóny, které byly zavedeny v reakci na dluhovou 
krizi států tzv. jižního křídla měnové unie. Zvláštní pozornost je přitom věnována stálému 
záchrannému fondu eurozóny Evropskému stabilizačnímu mechanismu (ESM), jehož zapojení do 
pomoci předluženým státům zatím postrádá jednoznačná pravidla. V příspěvku jsou představeny 
náměty, jak by bylo možné akceschopnost ESM zvýšit a zároveň zmírnit riziko nástupu obtížně 
konsolidovatelného zadlužení, které by ohrožovalo finanční stabilitu eurozóny. Autoři přitom trvají na 
zachování zákazu společného ručení za pohledávky jednotlivých členů měnové unie (no-bail-out 
clause). Intervence ESM ve prospěch předlužených států by nicméně měly být navázány na 
automatické prodloužení splatnosti jejich dluhopisů. - Pozn.-- Příspěvek dostupný v německé a 
anglické jazykové verzi časopisu. 
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Donata Riedel ... [et al.]  

Das neue Wettrüsten : an die Waffen!    

Nový závod ve zbrojení : do zbraně!  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 147 (2.8.2016), S. 1, 4-5  

Terorismus, ruská anexe Krymu či slábnoucí vojenskopolitické angažmá USA ve světových 
konfliktech se podepisují na rostoucích výdajích na obranu v řadě zemí světa. Mezi lety 1995 a 2015 
tak roční investice států do svých národních armád vzrostly o 61 procent na 1,455 bilionu eur. Článek 
přináší údaje o vojenských rozpočtech vybraných zemí za rok 2015 jak v absolutních částkách, tak       
v relaci k jejich HDP a srovnává nárůst, případně pokles jejich výdajů na obranu a bezpečnost s rokem 
2006. Součástí příspěvku je rovněž graf shrnující základní strukturu rozpočtu německých vojenských 
sil v roce 2016. -- Ke světové bezpečnostní situaci viz také rozhovor s ředitelem Mnichovské 
bezpečnostní konference Wolfgangem Ischingerem na s. 5.  

By Martin Feldstein  

Dealing with long-term deficits    

Jak se vypořádat s dlouhodobými deficity  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 5, p. 35-38  

Americká ekonomika se nyní nachází v relativně dobré situaci, v dlouhodobém horizontu je ale 
problémem vysoké veřejné zadlužení, které v posledních deseti letech vzrostlo téměř dvojnásobně (ze 
40 % v poměru k HDP na nynějších 75 %). Tempo růstu zadlužení k HDP je sice na udržitelné úrovni, 
i tak se ale do budoucna očekává zvýšení celkového dluhu. Růst zadlužení bude vyplývat zejména      
z plánované normalizace měnové politiky (zvýšení úrokových sazeb a s tím související růst nákladů 
zadlužení) a z rostoucích výdajů na sociální zabezpečení u seniorů. Nyní se předvídá, že by se do roku 
2039 dluh mohl vyšplhat až na 100 % HDP. Žádoucí je proto tempo růstu zadlužení vůči HDP snížit. 
V této souvislosti autor, přední americký ekonom, komentuje různé možnosti, jak toho dosáhnout - 
zvýšit daňové příjmy, snížit rozpočtové výdaje (zejména penzijní), popř. zvolit kombinaci obou 
způsobů. - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla shrnujícího příspěvky ze 128. setkání 
Americké ekonomické asociace. Další články k současným problémům americké ekonomiky               
z pohledu makroekonomie viz str. 31, 39, 43 a 48.  

A.M. Lavrov, Je.A. Dombrovskij  

Decentralizacija bjudžetnych dochodov : meždunarodnyje sravnenija i rossijskije perspektivy    

Decentralizace rozpočtových příjmů : mezinárodní srovnání a ruská hlediska  

Finansy, Sv. 2016, No. 5, s. 16-27  

Tendence ke zvyšování dluhové zátěže regionálních a místních rozpočtů nastolily otázku nutnosti 
změnit přístup k utváření systému mezirozpočtových vztahů, a to včetně přerozdělení části 
rozpočtových příjmů ve prospěch konsolidovaných rozpočtů subjektů Ruské federace. V článku jsou 
analyzovány údaje o stupni a kvalitě decentralizace příjmů rozpočtového systému RF ve srovnání         
s řadou dalších zemí. - Pozn.  

Ivana Schneiderová  

Diskutovaná kontrola obcí a měst : pokuty za správní delikty ukládané obcím jsou někdy sporné    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 7, s. 18   

Autorka kritizuje doplnění písmene "i" do § 16 odst. 2 zákona č. 24/2015 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. To je totiž příčinou ukládání sankcí obcím ze strany krajských úřadů. 
Autorka vychází z rozlišení pojmů "rozpočet" a "rozpis rozpočtu" a uvádí, že změny rozpisu rozpočtu 
nemusí být prováděny pomocí rozpočtových opatření. Přesto některé krajské úřady sankcionují obce 
za nedodržení povinnosti provést rozpočtová opatření v situaci, kdy se mění pouze rozpis rozpočtu.  

Václav Sojka  

Inovativní podniky využívají daňových výhod    

Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 6, s. 36-37  

Charakteristika systému nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR, jehož podstatou je daňová 
podpora ve formě odpočtu výdajů na realizaci projektů VaV od základu daně z příjmu. Blíže ke 
stanovení výše nepřímé veřejné podpory a k statistickému pohledu na přímou a nepřímou veřejnou 
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podporu VaV ze strany českého státu v r. 2014. Grafy přinášejí základní ukazatele nepřímé veřejné 
podpory VaV (2005-2014) a ilustrují její strukturu v r. 2014 dle odvětví působení, velikosti a 
vlastnictví podniku. Autor uvádí, že ve využívání daňové podpory jsou aktivnější domácí podniky, ale 
podniky pod zahraniční kontrolou naproti tomu uplatnily dvě třetiny odečtených výdajů na VaV, čímž 
získaly nepřímou podporu ve výši 1,4 mld. Kč. 61% podniků s přiznanou daňovou podporou patřilo do 
zpracovatelského průmyslu.  

Michal Střecha  

Limit dlouhodobě udržitelného veřejného zadlužení    

Scientia et Societas, Sv. 12, (2016) č. 2, s. 32-46  

Autor v článku předkládá vzorec pro výpočet absolutní verze limitu dlouhodobě udržitelného 
veřejného zadlužení. Rozlišuje přitom mezi dolním a horním limitem udržitelného veřejného dluhu: 
zatímco při překročení dolního limitu přestává být stát schopen v jakémkoliv roce splácet jistinu 
nakumulovaného dluhu, překročením horního limitu pak ztrácí i schopnost splácet závazky vyplývající 
z dluhu. Navržená rovnice pak pracuje s maximálními možnými zdroji, které má veřejný sektor k 
dispozici. Uživatel tak může podle potřeby rovnici poupravit například tím, že limit udržitelného 
zadlužení vztáhne pouze k daňovým příjmům a nikoliv k HDP. Součástí příspěvku je srovnání horních 
a dolních limitů celkového zadlužení u České republiky a vybraných zemí Evropské unie. - Pozn.  

Donata Riedel, Daniel Delhaes  

Mit schwarzer Null in den Wahlkampf : Finanzminister meldet Schuldenfreiheit bis 2020. Ab 2018 
muss zusätzlich gespart werden    

S černou nulou do voleb : ministr financí ohlašuje absenci nových dluhů do roku 2020. Od roku 
2018 ale musí dojít k dodatečným úsporám  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 129 (7.7.2016), S. 1, 6-7  

Německá spolková vláda schválila návrh ministra financí Wolfanga Schäubleho na finanční plán 
hospodaření státu do roku 2020. Ministr v něm počítá s udržením vyrovnaného salda státního rozpočtu 
(tzv. černou nulou), přičemž na rok 2017 současně plánuje navýšení výdajů o 12 miliard na celkových 
328,7 miliard eur. Dodatečné miliardy by měly směřovat na integrační programy žadatelů o azyl, 
rozvojovou pomoc na Blízkém východě, nová pracovní místa u policie, výdaje na obranu, investice do 
nových technologií a rozšiřování internetového signálu na venkově. Mnozí opoziční i vládní poslanci 
Spolkového sněmu se nicméně domnívají, že od roku 2018 bude muset vláda přijít s určitými 
úspornými opatřeními, chce-li černou nulu udržet. Veřejné finance totiž bude stále více zatěžovat 
zvyšující se podíl výdajů v sociální oblasti, které by do roku 2020 měly tvořit 57 procent celkového 
objemu státního rozpočtu. -- K tématu viz také článek na s. 7 a komentář na s. 13.  

Věra Kameníčková  

Obce hospodařily opět s přebytkem a mají na účtech volné finanční prostředky. Jak s nimi naložit?    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 7, s. 22-23  

Autorka shrnuje rozpočtové výsledky obcí za rok 2015 a analyzuje je mj. dle kritéria velikosti obce. 
Malé obce podle tohoto srovnání hospodařily lépe (s vyššími přebytky - v procentech příjmů či na 
obyvatele) než obce velké. Dále se autorka zabývá otázkami, co s volnými prostředky obcí a zda by 
bylo účelné umožnit vzájemné výpůjčky mezi obcemi. -- Viz též polemiku na s. 7.  

Martin Nekola, Petr Bouška  

Participativní rozpočtování - celosvětový trend nově i u nás    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 6, s. 64-65  

Autoři představují participativní rozpočtování (participatory budgeting - PB) a přibližují jeho pilotní 
realizaci v MČ Praha 10. Participativní rozpočtování se zpravidla skládá ze tří fází: 1) workshopy 
občanů, kteří podle prověřené metodiky navrhují své projekty, o jejichž financování vedení obce 
žádají; 2) evaluace ze strany radnice, která umožní včas detekovat, zda jsou podané projekty 
realizovatelné; 3) veřejné hlasování, jehož se může účastnit každý občan obce. V článku je uveden 
výčet projektů, které získaly podporu ze strany občanů, a SWOT analýza podpory jednotlivých 
projektů. -- Viz též Moderní obec č. 7/2016, s. 20, 45-46. 
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Věra Kameníčková  

Rozpočty obcí a DSO v roce 2015    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 6, s. 26   

Autorka analyzuje a shrnuje rozpočtové výsledky a výši a strukturu příjmů i výdajů obcí a dobrovolných 
svazků obcí za rok 2015. Vykázán byl celkový přebytek ve výši 21,5 mld. Kč, pokračoval tedy trend 
ve snižování obecního dluhu, zvýšil se podíl kapitálových výdajů na výdajích celkových (bez Prahy), 
objem celkových výdajů se meziročně zvýšil o 11%, celkové příjmy vzrostly o 3%.  

Vladimíra Kalnická  

Výdaje na dlouhodobou péči se zvýšily    

Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 6, s. 22-23  

V souvislosti s postupným stárnutím obyvatelstva narůstá význam kvalitního systému dlouhodobé 
péče, který tvoří široké spektrum zdravotních a sociálních služeb poskytovaných jak v domácím, tak    
v institucionálním prostředí. Článek přináší statistický pohled na výdaje na dlouhodobou péči v ČR za 
období 2010-2014. Dokumentuje narůstající podíl těchto výdajů na celkových výdajích za zdravotní 
péči a rozebírá dynamiku a hlavní zdroje financování jednotlivých typů péče a služeb. Tabulka 
informuje o vývoji výdajů na dlouhodobou péči členěných dle druhu péče (dlouhodobá péče zdravotní - 
lůžková, domácí a denní; dlouhodobá péče sociální - peněžité dávky, sociální služby).  

Zdravotnictví  

By Jonathan Gruber and Robin McKnight  

Controlling health care costs through limited network insurance plans : evidence from 
Massachusetts state employees    

Řízení nákladů na zdravotní péči pomocí plánů zdravotního pojištění s omezenou sítí 
poskytovatelů zdravotní péče : případ státních zaměstnanců v Massachusetts   

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 2, p. 219-250  

Jednou z možností, jak omezit náklady na poskytování zdravotní péče, jsou v USA tzv. plány 
zdravotního pojištění s omezenou sítí poskytovatelů zdravotní péče (limited network insurance plans). 
Tyto plány spočívají ve srovnání různých poskytovatelů zdravotní péče a vyloučení poskytovatelů       
s nejvyššími náklady. Plány mají ale také své odpůrce, kteří poukazují na možné snížení kvality 
zdravotní péče. Autoři na příkladu z Massachusetts zkoumají, jaké jsou dopady tohoto zdravotního 
pojištění na pojištěnce. Zjišťují, že pojištěnci jsou při přechodu k omezeným sítím do značné míry 
motivováni finančními pobídkami. Největší pravděpodobnost přechodu k těmto sítím je u zdravých 
jedinců. Pojištěnci přechodem k omezeným sítím ušetří. Dále dochází ke změnám ve využívání 
zdravotnických zařízení - roste návštěvnost praktických lékařů a naopak klesá využívání specialistů, 
pohotovostí a nemocnic. Známky poklesu kvality zdravotní péče se neobjevily. - Pozn.  

Helena Chodounská  

Jak rostly mzdy a platy lékařů    

Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 6, s. 24   

Statistický pohled na dynamiku vývoje mezd a platů lékařů v ČR v období 2011-2015. K navýšení 
výdělku lékařů docházelo jak v platové, tak v mzdové sféře, nicméně medián mezd lékařů v platové 
sféře se v r. 2015 zvýšil na 60 463 Kč, ale v mzdové sféře jen na 43 120 Kč.  

Martin Gerth  

Schutz nach Maß : private Krankenversicherung    

Ochrana na míru : soukromé zdravotní pojištění  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 26, S. 68-74  

Nízké úroky a stoupající náklady zdražují soukromé zdravotní pojištění v Německu. Ten, kdo se 
rozhodne změnit nemocenskou pojišťovnu ze zákona na soukromé pojištění, musí počítat se 
stoupajícími náklady. Časopis WirtschaftsWoche ve spolupráci s analytickou firmou Softfair vypracoval 
srovnání 690 tarifů soukromého zdravotního pojištění v Německu. Popis a ukázka v článku.  
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Životní prostředí  

Not easy being green : road taxes in Europe   

Není snadné být zelený : silniční daně v Evropě  

The Economist, Vol. 420, (2016) No. 9000, p. 58  

Kolem 23 % uhlíkových emisí pochází z dopravy, z čehož tři čtvrtiny tvoří silniční doprava. Vlády 
proto hledají co nejefektivnější způsob, jak přimět občany k nákupu aut méně znečišťujících životní 
prostředí. Ze studie zpracované na základě švýcarských zkušeností vyplývá, že nejúčinnější je zdanění 
pohonných hmot, které je však velmi nepopulární. V mnoha evropských zemích proto dávají přednost 
dotacím k nákupu aut produkujících méně emisí.  

Daniela Spiesová  

Prediction of emission allowances spot prices volatility with the use of GARCH models    

Predikce volatility cen emisních povolenek s využitím modelů GARCH  

Acta VŠFS, Vol. 10 (2016), No. 1, p. 66-79  

Autorka se v práci zabývá z teoretického hlediska systémem emisních povolenek v EU. Nejprve 
stručně představuje systém obchodování s povolenkami, diskutuje o jeho efektivitě a poté se soustředí 
na predikci volatility cen povolenek s využitím modelů ARIMA, ARCH a GARCH. V závěru autorka 
dochází k názoru, že systém emisních povolenek není v současné době efektivní (ceny povolenek jsou 
z různých příčin příliš nízké), a pokud Evropská unie nezasáhne, může celý systém v budoucnu selhat.  

Životní úroveň  

Xénia Makarová, Michal Lehuta  

Bohatstvo v bytoch nás obmedzuje : ako sme na tom s peniazmi    

Trend, Sv. 26, (2016) č. 27, s. 10-13  

Pohled na finanční situaci domácností na Slovensku podpořený průzkumem NBS. Výsledky ukázaly, 
že dominantní částí majetku Slováků jsou nemovitosti (nemovitost vlastní až devět z deseti domácností). 
Příspěvek přináší analýzu (negativních) důsledků a upozorňuje na regionální odlišnosti tohoto stavu, 
poté rozebírá finanční majetek domácností, míru zadlužení, dynamiku bankovních úspor a postoj ke 
spoření na důchod. -- Viz také rozhovor Slováci nadávajú, ale určitě nie sú chudobní na s. 13-15.  

Ostatní  

By William Skimmyhorn  

Assessing financial education : evidence from boot camp    

Hodnocení finančního vzdělávání : důkazy z výcviku americké armády   

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 2, p. 322-343  

Autor v článku zkoumá vliv kurzu finančního vzdělávání na působení účastníků kurzu na úvěrovém 
trhu, chování na trhu práce a na důchodové spoření. Jednalo se o kurz správy osobních financí 
(Personal Financial Management Course) pořádaný americkou armádou, který proběhl v letech 2007-2008. 
Autor zjišťuje pozitivní dopady na ekonomické rozhodování účastníků v prvním roce od absolvování 
kurzu, v dalších letech se nicméně rozdíl neprojevil. Výsledky proto poukazují na nutnost 
pokračujícího vzdělávání. Účast na kurzu dále zvýšila míru důchodového spoření, chování na trhu 
práce (např. produktivitu) ale neovlivnila. - Pozn.  
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Rémi Galin  

Le renouveau minier français    

Obnova těžby ve Francii  

Problemes économiques, No. 3136 (2016), p. 60-64  

Těžba nerostných surovin ve Francii v předchozích desetiletích klesala, došlo k uzavření mnoha dolů 
např. na uhlí nebo na železnou rudu. Země však stále disponuje dostatečnými zásobami některých 
surovin, nyní se proto objevují plány na obnovení těžby. Snahy jsou podporovány i iniciativami ze 
strany ministerstva životního prostředí a energetiky (reforma těžebního zákona, definice nového 
modelu těžby, aj.).  

Isabelle Jonveaux  

Les moines entrepreneurs    

Mnichové podnikateli  

Problemes économiques, No. 3136 (2016), p. 42-50  

Kořeny podnikatelské činnosti klášterů (např. prodej vlastních výrobků) ve Francii sahají až do 
středověku. V dnešní době je vlastní činnost jedním z hlavních zdrojů příjmů francouzských klášterů. 
K jejich podnikání se ale vážou některé specifické otázky, jako např. otázka etiky nebo rentability. 
Autorka v článku popisuje zdroje financování francouzských klášterů v historii a v současnosti, 
výhody a omezení jejich podnikatelské činnosti a otázky související s umisťováním výrobků na trh 
(reakce na poptávku, diferenciace výrobků, místo prodeje). - Pozn.  

By Murad Ahmed and Joe Leahy  

The high price of Olympic glory    

Vysoká  cena za olympijskou slávu  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39230 (1.8.2016), p. 7  

Pořádat olympijské hry je velmi prestižní záležitostí a boj o získání pořadatelství byl vždy ve znamení velké 
konkurence. Náklady jsou však tak vysoké a světová ekonomika tak křehká, že mnohá města přestávají 
mít zájem o organizaci her a stahují svou nabídku. Je to ovlivněno i nízkou podporou veřejnosti, která 
pochybuje o přínosu mnohamiliardových investic pro jejich město a pro vlastní život obyvatel. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 28  

Česká hospoda nad propastí: národ pivařů pije raději doma. Na hostince se přitom valí elektronická 
kontrola tržeb a zákaz kouření - téma čísla: české hospody (s. 12-25); Můžeme si mlasknout, ale ne 
chrochtat - rozhovor s Karlem Havlíčkem, podnikatelem a šéfem Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (s. 28-33); Monstrprocesy šetří peníze, v Česku jsou ale zatím u ledu - pohled na 
zavedení institutu hromadné žaloby (s. 50-51); Cizí kapitál do advokacie nepatří, říká bývalý ministr 
spravedlnosti Karel Čermák, který stál u zrodu etických pravidel advokacie (s. 52-53).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 29  

Brexit a kocovina po něm - téma čísla: jak referendum ovlivňuje životy Čechů a Britů žijících a 
podnikajících v Británii a ČR (s. 12-24); Konec referend, voličům se nedá věřit - komentář J. Pravce 
(s. 35-37); Pracovat méně, vyrábět více: v Česku stagnuje produktivita práce. Zvrátit trend pomůže 
větší podpora chytrých technologií (s. 43-44); Za nákup napodobenin hrozí pokuta i vězení - 
zpřísňování dohledu nad padělky (s. 52-54).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 30  

Zbraně: čeští zbrojaři dobývají zpět ztracené zahraniční trhy. Jejich střelné zbraně, munice, radary, 
optická zařízení, vojenská vozidla nebo letecká technika se vyvážejí téměř do stovky zemí. Loni 
export dosáhl 15 miliard korun - téma čísla renesance českých zbrojařů (s. 10-21); Jak česká věda 
může vydělat na brexitu: až 40 procent vědců působících v Británii zvažuje odchod. Nalákat je zkusí    
i české laboratoře (s. 39-40); Česká víza nejsou. Ukrajinci k nám jezdí přes Polsko: v Česku chybí 
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volná pracovní síla. Příležitosti se proto chopily polské agentury práce (s. 50-51); Brexit dopadne 
hlavně na finanční sektor. Právní pohroma ale nenastane (s. 54-55).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 28  

A co pro nás kdy udělala EU? (s. 12-16) a následný komentář M. Zámečníka Instruktáž vypelichaných 
holubů: czexit jako recept na ekonomickou katastrofu (s. 18-19); Zítra se bude pálit všude: vláda se 
bude zabývat novým zákonem o odpadech. V Česku kvůli němu vyrostou další spalovny (s. 32-33); 
Opus dei poradenství: poradenská firma v tichosti investuje miliardy dolarů. Využívá přitom svou 
bohatou síť kontaktů - případ McKinsey (s. 36-37); Čas krvácení obrů: důslednější regulace a 
technologická konkurence tlačí finanční domy ke zdi (s. 38-39); Evropské nadšení z hnoje: pokud 
chceme v EU zachovat základní svobody, bez byrokracie se to neobejde - komentář M. Zámečníka a 
reakce na předchozí příspěvek J. Varufakise (s. 52-53). 
  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 29  

Není nad dluhopisy: celosvětová honba za výnosy přeje státním dluhopisům, které investorům aspoň 
něco vydělají (s. 11); Pražská bída, moravská radost - pohled na oslabení hospodářského růstu 
hlavního města a na rozvoj dalších měst ČR (s. 12-17); Jen počkej, doktore! - pacientské žaloby v ČR 
(s. 32-33); Převrat ve Whitehallu: dosavadní ministryně vnitra Theresa Mayová se nastěhovala do 
Downing Street 10 za okolností jen neuspokojivě vysvětlených - nová britská premiérka a její ministři 
a úkoly (s. 46-48); O věcech a lidech: převratné technologické vynálezy jsou jedna věc, jejich vliv na 
ekonomiku práce věc druhá - úvaha M. Zámečníka (s. 54-56).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 30  

Miliardový souboj o Prazdroj: o koupi domácí pivovarské jedničky se uchází i několik českých 
investorů (s. 12-15) a Návrat rodinného stříbra?: sehnat peníze na Pilsner Urquell dá zabrat i nejsilnějším 
českým skupinám (s. 16-17); Šedesát giga na zelenou: ČEZ chce investovat do nové energetiky         
60 miliard korun (s. 30-31); Velký plán sultána Erdogana - situace v Turecku po neúspěšném 
vojenském puči (s. 36-37); Pragmatismus versus gilotina: Švýcarsko chystá imigrační kvóty. Ohrožuje 
to jeho zvláštní status malé alpské země v evropském běhu věcí (s. 42-43).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 130 (7.7.2016)  

Sedláci se mají téměř zbavit daní: vláda projedná úlevy pro farmáře až ve výši 10 miliard korun (s. 1), 
rozhovor s ministrem zemědělství M. Jurečkou na s. 14-15 a komentář na s. 8; Národ realitních 
makléřů - k novému zákonu o realitním zprostředkování (s. 2); Žáci chápou pád koruny, výši slevy ale 
spočítají hůř - testy ekonomických dovedností (s. 4); Čínský hospodářský model nakonec zkolabuje, 
tvrdí ekonom Robinson (s. 6); Německo zvyšuje vývoz zbraní (s. 12).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 133 (12.7.2016)  

Nahlásit korupci ve firmě by mělo být bezpečnější - k nové ochraně oznamovatelů protiprávního 
jednání v ČR (s. 3); Česko má zásoby jídla na den - situace Správy státních hmotných rezerv ČR a 
neúspěšné tendry (s. 14); V Praze se dá za pět milionů korun koupit velký byt, v centru Londýna leda 
koupelna - výsledky studie Property Index srovnávající ceny bytů a jejich dostupnost v 17 evropských 
zemích (s 15); Evropská unie chce modernizovat dopravní infrastrukturu - nový způsob financování 
velkých evropských projektů (s. 16).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 136 (15.7.2016)  

České banky se topí v penězích: vklady klientů jsou na rekordu. Banky přesto řeší, jak vydělat (s. 1); 
Železná Tereza - úvaha nad jmenováním nové britské premiérky T. Mayové a jejích ministrů (s. 2) a 
Vzkaz z Londýna: brexit bude, vyjednají ho tvrdí euroskeptici (s. 6); Exekutoři dostanou o třetinu 
méně. I to je dost, tvrdí Pelikán - snížení exekutorského tarifu (s. 3); Novinka z Bruselu: banky 
nebudou smět dlouho blokovat peníze na kartě za ubytování v hotelech - odblokování předautorizace 
(s. 13); Vše o ... karuselových podvodech - pohled H. Zídkové z VŠE (s. 14).  



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

60 

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 140 (21.7.2016)  

Velké firmy doplácí rekordní daně: nadnárodní firmy mají za půl roku doplatky jako za předchozích 5 let - 
boj proti daňovým únikům a cílené kontroly transferových cen (s. 1); Kdo hraje, nezlobí? Hazard 
zkusilo devět procent nezletilých - rizikové chování na internetu (s. 4); Ústavní soud zrušil 
diskriminaci důchodců s vyššími příjmy (s. 5); Evropská unie se chce bránit čínskému dumpingu (s. 7); 
V pasti záporných sazeb: záporné sazby a regulace přinášejí první "výsledky". Bankám klesají zisky, 
akcie míří dolů a v eurozóně se ozývají hlasy po státní pomoci (s. 12).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 144 (27.7.2016)  

Stát chce hlídat sdílené služby na síti. Problém, říká inspekce - kontroly ČOI v rámci poskytování 
služeb sdílené ekonomiky (s. 4); Europarlament chce více moci, na úkor jednotlivých států - 
vyšetřovací výbor ke kauze Panama Papers (s. 6); Z podpory zpět do práce: ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová řeší, jak dostat 160 tisíc dlouhodobě nezaměstnaných do práce (s. 12); 
Čeští zemědělci získali už 30 miliard korun z eurodotací - situace s novými unijními pravidly pro 
finanční podporu do r. 2020 (s. 14).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Sv. 14, č. 7-8  

Elektronická evidence tržeb (s. 3-7); Odpovědnost za hospodaření PO (příspěvkové organizace) obce - 
III. část, pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost ředitele (s. 8-11); Majetek a 
vybrané účetní jednotky [1.] (s. 12-21); Odpovědnost za hospodaření PO (příspěvkové organizace) 
obce - IV. část, odpovědnost představitelů obce (s. 36-39).  
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Daně  

28487  

Christiana HJI Panayi  

Advanced issues in international and European tax law   

Současné problémy v mezinárodním a evropském daňovém právu  

Oxford : Hart Publishing, 2015, xxx, 342 s.  

V knize se zkoumá současný vývoj a debaty, které se objevily na poli mezinárodního a evropského 
daňového práva. Zabývá se tématy jako mezinárodní vyhýbání se daňové povinnosti, společenská 
odpovědnost korporací, dobré řízení v daňových záležitostech, škodlivá daňová soutěž, státní pomoc, 
zneužívání daňových smluv a daň z finančních transakcí. Velká pozornost je věnována společnému 
projektu OECD a G20 nazvanému Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Jde o iniciativu, která se 
zabývá daňovými praktikami, jejichž účelem je minimalizace daňové povinnosti prostřednictvím 
narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí. Zkoumána je také interakce              
s Akčním plánem pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům, který vydala Evropské unie. 
Mohou být tyto dva přístupy vyrovnané nebo jsou mezi nimi podstatné konflikty? Autorka též zjišťuje, 
zda existují vnitřní konflikty mezi tradičním precedenčním právem Evropského soudního dvora a 
objevující se politikou institucí Evropské unie, pokud dojde k agresivnímu daňovému plánování. 
Závěrem úvahy o budoucnosti mezinárodního a evropského daňového práva v éře po iniciativě BEPS. 
- Pozn. - ISBN: 978-1-84946-695-0 (váz.)  

28525  

Jana Ledvinková  

DPH v příkladech k 1.5.2016   

Olomouc : ANAG, 2016, 758 s.  

Přehled hlavních změn v zákoně o DPH od roku 2015. Nové povinnosti pro plátce DPH. Výklad         
v oblasti zboží a služeb (opravy základu a oprava výše daně, oprava výše daně při nápravě chyb, 
oprava výše daně u pohledávek za dlužníka v insolvenčním řízení, intrakomunitární dodávky zboží, 
souhrnné hlášení ve znění k 1.1.2016, pořízení zboží ze států EU, stanovení místa plnění, finanční a 
operativní leasing, nárok na odpočet daně, režim přenesení daňové povinnosti, dovoz a vývoz zboží). 
Publikace je doplněna velkým množstvím příkladů z praxe včetně zaúčtování. - 11. aktual. a rozš. vyd. - 
ISBN: 978-80-7554-021-8 (brož.)  

Ekonomické vědy. Ekonomie  

28532  

Jíři Brodský ... [et al.]  

Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi : Festschrift k 75. narozeninám   

Praha : Institut Václava Klause 2016, 192 s. : il.  

Sborník textů mladých českých ekonomů, studentů prof. V. Klause, k jeho životnímu jubileu. 
Publikace je unikátní tím, že mimo očekávaného ekonomického rozměru je ve všech textech odhalena 
také osobní rovina vztahu jednotlivých autorů k prof. Václavu Klausovi, který ovlivnil a formoval 
jejich ekonomické myšlení. Obsahuje následující příspěvky: Něco málo z ekonomie pro dnešní (a zítřejší) 
zahraniční politiku (J. Brodský); Lafferova křivka funguje (P. Mach); Kvantitativní uvolňování - 
přínosy a zamlčovaná rizika (M. Mareš); Přehlížení základních ekonomických principů v moderní 
ekonomii (J. Průša); Zrušení hotovosti (P. Ryska); Veřejné finance v dluhové pasti (J. Skopeček); Esej 
na obranu (nejen) ekonomické svobody (M. Slaný, H. Lipovská); Ekonomická transformace a vznik 
trhu bez přívlastků (I. Strejček ml.); Globální oteplování - prohraný boj? (F. Šebesta); Inflační chování 
- ani cesta, ani cíl (L. Šetková); Rusko v kontextu přidané hodnoty českého exportu (A. Urbanovská). - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7542-015-2 (brož.) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

28493  

David E. Lindsey  

A century of monetary policy at the Fed : Ben Bernanke, Janet Yellen, and the financial crisis of 2008   

Století měnové politiky ve Federálním rezervním systému : Ben Bernanke, Janet Yellenová a 
finanční krize v roce 2008  

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016, xii, 331 s. : tab., grafy  

Kniha přibližuje historii amerického Federálního rezervního systému (Fed) a zaměřuje na tvorbu 
koncepce měnové politiky od založení Fedu v roce 1913 do současnosti. Třicet let práce v radě 
guvernérů Fedu umožňuje autorovi zasvěcený pohled na to, jak osobnosti předešlých předsedů a 
současné předsedkyně a jejich osobité vize ovlivňovaly politická rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky 
(jako např. v období finanční krize v roce 2008). Rovněž kvantitativně zkoumá alternativu ke 
konvenční nové keynesiánské teorii inflace, kterou nahradilo takzvané racionální očekávání, pomocí 
inflačního plánu Fedu. - Pozn. - ISBN: 978-1-137-57858-7 (váz.)  

28538  

Dominik Stroukal, Jan Skalický  

Bitcoin : peníze budoucnosti : historie a ekonomie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky   

Praha : Ludwig von Mises Institute 2015, 167 s. : il.  

Podstata kryptoměny bitcoinu, digitální P2P měny. Kniha přináší odpovědi na otázky týkající se jejího 
vzniku a vývoje od roku 2009. Nabízí průvodce uživatele bitcoinu, který mapuje, kde měnu koupit, jak 
ji používat a vydělávat na ní. Další část popisuje ekonomii virtuálních měn a ekonomické základy 
bitcoinu. Práce se zabývá též budoucností této měny a možnými problémy, se kterými se potýká. - 
ISBN: 978-80-87733-26-4 (brož.)  

28531  

Květa Kubátová a kolektiv  

Fiskální a monetární politika po velké recesi   

Plzeň : Čeněk 2016, 118 s. : il.  

Práce se zaobírá aktuálními otázkami vývoje jak měnové, tak i fiskální politiky po velké recesi.          
V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány analýzy dopadů světové finanční, hospodářské a dluhové 
krize na ekonomiky členských států EU. Kniha je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola analyzuje 
vliv krize na strukturu veřejných financí zemí EU a na hrozbu dluhové krize. Následující kapitola se 
zabývá měnovou politikou. Hodnotí a analyzuje užití standardních a nestandardních nástrojů měnové 
politiky centrálními bankami. Další kapitola se zamýšlí nad problémem, jak zvýšit inovační potenciál 
malých a středních podniků formou zapojení se do projektů EU. Ve čtvrté kapitole je analyzována 
veřejná podpora podnikům v EU. Kniha nabízí i analýzu veřejných podpor během hospodářské recese 
a poukazuje na nová pravidla při poskytování pomoci na období let 2014–2020. Poslední kapitola se 
obrací k příjmové stránce veřejných rozpočtů, resp. k daním a jejich změnám v období krize. - ISBN: 
978-80-7380-605-7 (brož.)  

28527  

Petr Syrový  

Investování pro začátečníky   

Praha : Grada, 2016, 120 s. : il.  

Základy investování pro investory začátečníky. Výklad hlavních pojmů (účel investic, výnos a riziko, 
doba investice). Volba vhodné strategie u investování do fondů. Nabídka fondů, jejich dělení a popis 
(fondy dluhopisové, akciové, smíšené, zajištěné, fondy životního cyklu). Základní charakteristika 
známých produktů, jako jsou stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, spořící účty a 
termínované vklady. Rizika investování. Nejčastější investorské chyby. Další možnosti investování. 
Názorné příklady, tabulky a grafy. - 3. zcela přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-271-0092-7 (brož.)  
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E-9577  

Ministerstvo financí ČR, oddělení Analýzy finančního trhu  

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2015   

Praha : Ministerstvo financí ČR, 2016, 106 s. : il.  

Každoroční zpráva analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu                 
v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Je 
sestavena z částí: makroekonomická situace a vnější vztahy, prostředky použitelné na finančním trhu, 
struktura úspor domácností, institucionální pohled na finanční trh, úvěrové instituce a ostatní 
poskytovatelé financování aktiv, kapitálový trh, pojišťovny, penzijní systém. Též obsahuje oddíl 
věnovaný hlavním legislativním aktivitám MF v daném roce a působení MF v pracovních skupinách a 
výborech na evropské i globální úrovni. Uvedená data jsou z období duben - květen 2016. - 1. vyd. - 
Příloha obsahuje legislativu finančního trhu a doplňující tabulky. - ISBN: 978-80-85045-90-1 (brož.)  

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

28486  

OECD  

Czech Republic : OECD economic surveys 2016   

Česká republika : hospodářské přehledy OECD 2016  

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, June 2016, 127 s. : tab., grafy, rámečky  

Hospodářská situace ČR. Hodnocení a doporučení. Shrnutí pokroku v oblasti hlavních strukturálních 
reforem. Podpora produktivity k příjmové konvergenci. Zvýšení výkonnosti a efektivity veřejného 
sektoru. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-25721-4 (brož.)  

28537  

Vladimír Mařík a kol.  

Průmysl 4.0 : výzva pro Českou republiku   

Praha : Management Press 2016, 262 s. : il.  

Průmysl 4.0 je označení pro nástup digitalizace, automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou 
tato koncepce přináší. Cílem práce je poskytnout základní informace o tomto konceptu, ukázat možné 
směry jeho vývoje a představit návrhy opatření, která by mohla zkvalitnit ekonomiku i průmyslovou 
základnu ČR. Text shrnuje hlavní myšlenky expertní studie, která vznikla z podnětu Ministerstva 
průmyslu a obchodu v letech 2015-2016. V úvodní části je uveden přehled národních iniciativ 
reagujících na 4. průmyslovou revoluci spolu s charakteristikou konceptu Průmysl 4.0. Následují 
poznatky o významu tohoto konceptu a situaci v ČR. Technologické předpoklady a vize jsou popsány 
v další části. Kapitola pátá se zabývá otázkami bezpečnosti dat. Mezi další zmiňované oblasti patří 
standardizace a právní a regulatorní aspekty implementace Průmyslu 4.0, dopady na trh práce, 
kvalifikace pracovní síly a sociální dopady, kvalita a fungování vzdělávacího systému a analýza potřeb 
změn. Očekávané přínosy, efektivita využívání zdrojů a investice podporující Průmysl 4.0 jsou 
popsány v posledních dvou kapitolách. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7261-440-0 
(brož.)  

Informatika. Počítače  

28536  

Josef Pecinovský  

1001 tipů a triků pro Windows 10   

Brno : Computer Press 2016, 376 s. : il.  

Efektivní postupy a skryté volby pro ovládání operačního systému Windows 10. Příručka se mimo jiné 
zabývá těmito tématy: bezproblémové ovládání na počítači i tabletu, propojení počítače s mobilním 
telefonem a fotoaparátem, nastavení sítí, bezdrátové připojení, sdílení dat, správa účtů, poslech hudby 
a sledování videí ve Windows, speciální funkce pro notebook a tablet, užitečné aplikace, správa 
souborů a složek, nastavení systému a ovládací panely. - ISBN: 978-80-251-4685-9 (brož.)  
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28533  

Vladimír Smejkal  

Kybernetická kriminalita   

Plzeň : Čeněk 2015, 636 s.  

Publikace se věnuje všem aspektům kriminality spojeným s počítači, sítěmi, internetem, virtuálním 
prostorem, sociálními sítěmi apod. Úvodní kapitola objasňuje základní pojmy. Následující část se 
detailně zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie po současnost. Nechybí 
ani problematika zločinů spojených s bitcoiny a virtuálních zločinů ve virtuálním prostoru. Další 
kapitola popisuje odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality a závěrečná část nastiňuje 
prognózu dalšího vývoje kybernetické kriminality. Publikace obsahuje též komentovanou judikaturu. - 
ISBN: 978-80-7380-501-2 (váz.)  

Podnik a podnikání  

28488  

OECD  

Financing SMEs and entrepreneurs 2015 : an OECD scoreboard   

Financování malých a středních podniků a podnikatelů 2015 : srovnávací tabulky OECD   

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015, 404 s. : tab., grafy, rámečky   

Publikace OECD analyzuje vývoj ve financování malých a středních podniků v období 2007 – 2013, 
hlavní trendy v této oblasti a dopady finančních reforem na přístup malých a středních podniků ke 
zdrojům financování v 34 zapojených zemích. Publikace je založená na údajích z centrálních bank a 
národních statistických úřadů. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-22896-2 (brož.)  

28385VII  

Petr Čech, kolektiv autorů  

Právní úprava s.r.o. a a.s.; Dotazy z praxe   

Praha : Svaz účetních, 2016, 64 s.  

Právní úprava společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva ve třetím roce své účinnosti. Výklad zkušeností z dosavadní praxe nových 
rozhodnutí odvolacích vrchních soudů a z výkladových stanovisek Nejvyššího soudu ČR. Znění 
Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101 odst. 4 zák. č. 235/2004 Sb.,       
o DPH, ve znění od 1.5.2016. Odborná stanoviska k dotazům z praxe - v tomto čísle např. prodej části 
obchodního závodu a DPH, konsingenční sklad v EU, osobní automobil v podnikání a DPH, zboží ze 
třetí země a jeho fakturace, sazba DPH při ubytování i stravování aj. - Obálkový podnázev: účetnictví, 
daně, mzdy, pojištění. - ISBN: 978-80-87367-69-8 (brož.)  

28539  

Martina Kuncová, Jakub Novotný, Radek Stolín a kolektiv  

Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy   

Praha : Ekopress 2016, 219 s. : il.  

Hlubší popis těch částí projektového managementu, kterým se většina publikací zaměřených na 
projektové řízení věnuje spíše okrajově. Jedná se o podrobnější výklad techniky plánování času, 
nákladů a zdrojů či studii proveditelnosti a o problematiku finanční analýzy projektů jako jisté 
ekonomické nadstavby vlastního projektového managementu. Z obsahu jednotlivých kapitol: stručná 
rekapitulace procesů řízení projektů dle nejpoužívanější metodiky, struktura studie proveditelnosti, 
techniky plánování času, nákladů a zdrojů (obsahující i popis možnosti využití simulace Monte Carlo 
v projektovém řízení a nástin využití programů Microsoft Excel a Microsoft Project při plánování 
projektů), základy finanční matematiky pro finanční analýzu projektu, analýza nákladů a přínosů 
(CBA), finanční analýza nositele projektu. Celý výklad je uzavřen případovou studií. - 1. vyd. - 
Anglicko-česká terminologie. - ISBN: 978-80-87865-26-2 (brož.)  
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

28535  

Stanislav Křeček  

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích   

Praha : Leges, 2016, 283 s.  

Problematika bydlení v nájmu (uzavírání nájemní smlouvy, právní postavení pronajímatele i nájemce, 
sjednávání nájemného, práva a povinnosti stran, úpravy a jiné změny bytu, podnájem, přechod nájmu 
atd.) i v bytovém družstvu (upraveno v zákoně o obchodních korporacích) a bydlení manželů i po 
zániku manželství. Upozornění na všechny změny, které přinesl nový občanský zákoník. Toto 
aktualizované vydání reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení 
oprav v bytě a připravovaný zákon o sociálním bydlení. V závěru knihy jsou uvedeny výňatky ze 
souvisejících právních předpisů. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7502-135-9 (brož.)  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

28530  

Eva Janečková, Václav Bartík  

Ochrana osobních údajů v pracovním právu : (otázky a odpovědi)   

Praha : Wolters Kluwer 2016, 192 s. : formuláře  

Pracovněprávní úprava ochrany osobních údajů je vyložena formou otázek a odpovědí. Obsahuje 
výklad základních pojmů a souvislostí a popisuje povinnosti při zpracování osobních údajů před 
vznikem pracovního poměru, v jeho průběhu i po jeho skončení. Jedna kapitola se věnuje 
kamerovému sledování fyzických osob na pracovišti. Právní stav publikace je k 1.4.2016. - Vyd. 1. - 
Obsahuje též znění zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. - 
ISBN: 978-80-7552-145-3 (brož.)  

Právo  

28524  

Jakub Dohnal, Miroslav Galvas, Jakub Oliva  

Obchodní smlouvy   

V Praze : C.H. Beck 2016, xvi, 214 s.  

Praktická příručka popisuje základní zásady uzavírání obchodních smluv, právní jednání, vznik 
smlouvy (oferta a akceptace), předmět smlouvy, změny smluv, splnění smlouvy a její porušení, 
ukončení smlouvy vůlí stran, zajištění plnění, zvláštní smluvní variace a specifika určitých typů smluv. 
Od 1.1.2014 došlo ke sjednocení právní úpravy smluvního práva v podobě rekodifikace občanského 
práva představované novým občanským zákoníkem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7400-489-6 (brož.)  

28526  

Martin Maisner  

Zákon o některých službách informační společnosti : komentář   

V Praze : C.H. Beck 2016, xiv, 209 s.  

Komentované znění zák. č. 480/2004 Sb. Zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství  
odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní 
sdělení. Komentář se zaměřuje především na praktické vysvětlení dopadů a významu zákona. Jeho 
součástí jsou i příklady, odkazy na související předpisy a související ustanovení. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7400-449-0 (váz.) 
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Účetnictví  

28529  

Jindřiška Plesníková, Marie Krbečková  

Hospodaření odborových organizací a spolků : aktuální metodický výklad pro praxi k právnímu 
stavu k 1.3.2016   

Praha : Sondy, 2016, 175 s. : il.  

Metodický výklad s platností k 1.3.2016. Vymezení základních pojmů, výklad hospodaření spolku, 
přehled právních předpisů pro vedení účetnictví, mzdové a osobní náklady v činnosti spolku, 
používání finančních prostředků a jejich zdaňování, prodej drobného a odepisovaného majetku, daně, 
vzory smluv a dohod, technika provádění kontroly, vzory protokolů. Přechod z jednoduchého 
účetnictví na účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví vedené v peněžním deníku a v účetní 
knize. Vzory předpisů a tiskopisů. - ISBN: 978-80-86846-62-0 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet  

28528  

Jiří Lorenc, Jana Kašpárková  

Rozpočtová skladba a účetnictví 2016 pro územní samosprávné celky   

Polešovice : M LORDY, 2016, 621 s. : il.  

Základní rysy rozpočtového procesu a výklad rozpočtové skladby k 1.1.2016 se zvýrazněným 
zobrazením novelizovaných pasáží. Komentář jednotlivých ustanovení rozpočtové skladby k položkám a 
paragrafům včetně praktických příkladů. Interpretace problematických oblastí rozpočtu a upozornění 
na nejčastější chyby, kterých se územní samosprávné celky dopouštějí.  Vzorové dokumenty pro 
daňové řízení v případech porušení rozpočtové kázně. Dotace a návratné finanční výpomoci. 
Schvalování účetní závěrky. Účtový rozvrh. - 8. vyd. - (brož.)  

Životní prostředí  

E-9549  

OECD, Climate Policy Initiative  

Climate finance in 2013-14 and the USD 100 billion goal : a report by the OECD in collaboration 
with Climate Policy Initiative   

Financování ochrany klimatu v letech 2013-14 a mezník 100 miliard USD : zpráva OECD         
ve spolupráci s Iniciativou pro politiku v oblasti klimatu  

[Paris?] : Organisation for Economic Co-operation and Development, [2015], 64 s. : tab., grafy, rámečky  

Vyspělé země se zavázaly ke společnému cíli uvolnit do roku 2020 na opatření v oblasti klimatu          
v rozvojových zemích částku ve výši 100 miliard USD ročně. Zpráva ukazuje, že v roce 2013 bylo 
mobilizováno 52 miliard USD, v roce 2014  62 miliard USD, čímž se vyspělé země úspěšně přibližují 
k cíli. Veřejné finance převyšovaly nad soukromými. - Příl., pozn.  

28485  

OECD  

The economic consequences of climate change   

Ekonomické důsledky změny klimatu  

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015, 137 s. : tab., grafy, rámečky, 
vzorce  

Zpráva poskytuje podrobný pohled na důsledky politické nečinnosti v oblasti změny klimatu pro 
globální ekonomiku. Obsahuje kapitoly o modelování ekonomických důsledků změny klimatu, 
dopadech na hospodářský růst, odvětvových a regionálních dopadech, dopadech škod do roku 2060, 
nákladech politické nečinnosti, přínosech politických opatření. V příloze popis nástrojů modelování. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-23540-3 (brož.) 
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Ostatní  

28534  

Markéta Pravdová (ed.)  

Čeština nově od A do Ž   

Praha : Academia 2016, 147 s. +1 list  

V celkem třiceti lekcích autoři seznamují s novými, zajímavými či problematickými jevy v českém 
jazyce. Kniha nabízí výklady obecných témat, odpovědi na časté či zajímavé dotazy adresované 
jazykové poradně, pojednání o nejrůznějších nářečních výrazech a o původu vybraných osobních a 
zeměpisných jmen. Rubrika "Čeština v práci" představuje novinky v aktuální normě pro úpravu 
písemností. V publikaci nechybějí ani cvičení na probíraná témata. - 1. vyd. - Samostatná příloha 
obsahuje mapu českých, moravských a slezských nářečí a společenskou hru. - ISBN: 978-80-200-
2560-9 (váz.)  

28523  

Markéta Křížová  

Dějiny Střední Ameriky   

Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 313 s. : il., mapy, fot.  

Historie území na rozhraní obou částí amerického kontinentu a zároveň Atlantického a Tichého 
oceánu od nejstarších dob (Mayská kultura, bílí dobyvatelé, koloniální období, nezávislost, diktatury a 
občanské války, demokratizace Střední Ameriky) až po první dekádu 21. století. Česko-
středoamerické vztahy. - Vyd. 1. - Dodatky: chronologický přehled významných událostí a 
představitelů. - ISBN: 978-80-7422-486-7 (váz.)  

28540  

Nadační fond proti korupci  

Václav Klaus : stopy a odkaz pragmatika bez přívlastků   

Brno : Tribun EU 2016, 178 s.  

Publikace pokrývá celou kariéru V. Klause, včetně kariéry předlistopadové, a mapuje jeho názory a 
deklarované postoje. Jedna z kapitol je nazvaná „Svoboda bez míry“ a věnuje se porevoluční 
ekonomické transformaci a jevům s ní spojeným. V textu je dokládáno, že již původní záměr 
transformace musel vést ke koncentraci státního majetku do rukou omezeného počtu jednotlivců. Jako 
prostředek k tomu byla zvolena metoda kupónové privatizace. Je zmíněn i úmyslný odpor vládních 
špiček k zavedení jakékoli kontroly. Další kapitola popisuje vztah V. Klause nebo jeho spolupracovníků 
k osobě Viktora Koženého, kauze vytunelovaných CS Fondů a kauze Investiční a poštovní banky. 
Následuje část věnovaná pádu premiéra Klause a jeho vzestupu do prezidentské funkce. Jsou zmíněny 
okolnosti kolem jeho zvolení prezidentem jak v roce 2003, tak i v roce 2008. Podrobněji je popsáno 
Klausovo prezidentské působení na nejvyšší patra justice. Zmíněna je amnestie v lednu 2013. Text 
publikace je sestavený z otevřených zdrojů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-263-1061-7 (brož.)  
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