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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám březnové  číslo dokumentačního bulletinu 
Finanční a ekonomické INFORMACE. Nabízí jako obvykle souhrn 
nejnovějších  odborných  článků,  knih  a  jiných  informačních 
zdrojů  vztahujících  se  k problematice Ministerstva  financí  a 
jeho resortu. 

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, 
první nese název „Problematika přeshraničního čerpání přídavků 
na děti a volného pohybu pracovních sil v zemích Evropské unie“ 
a  věnuje  se  jak  britské  iniciativě  z doby  před  brexitem  na 
regulaci přístupu občanů EU/ EHP na národní pracovní trh a 
do  sociálních  systémů,  tak  aktuálním  rakouským  plánům, 
které  s dnes  již bezpředmětnou britskou  iniciativou vykazují 
jistou podobnost. Text si rovněž všímá rakouské argumentace 
ve  prospěch  těchto  navrhovaných  opatření  i  postoje,  který 
k nim zaujímá Evropská komise. 

Druhý  článek  „Hospodářská  politika Donalda  Trumpa  a  její 
dopady na Evropu II: daňová reforma, zvýšení fiskálních výdajů 
a  revize  regulací ve  finančním  sektoru“  je dokončením  textu 
započatého v minulém čísle, který se snaží shrnout komentáře 
k  deklarovaným  i odhadovaným  krokům  nové  Trumpovy 
administrativy  v hospodářské  oblasti.  Tentokrát  je  pozornost 
věnována  oblastem,  jež  jsou  v odborném  tisku  přijímány méně 
kriticky,  a  to  daňové  reformě,  zvýšení  fiskálních  výdajů  na 
infrastrukturní projekty či deregulaci finančního sektoru. 

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        

V přehledovém  článku „Problematika přeshraničního 
čerpání  přídavků  na  děti  a  volného  pohybu 
pracovních  sil  v  zemích Evropské unie“  v tomto 
čísle bylo zmíněno, že rakouský kancléř Kern považuje 
názory  upozorňující  na  konflikt  rakouských  plánů 
s právem EU za neopodstatněné s ohledem na dohodu 
Německa a Evropské komise v otázce dálničního mýta. 
V této souvislosti je třeba zmínit, že dne 24. 3. 2017 
Německý spolkový sněm skutečně schválil zpoplatnění 
německých dálnic i pro osobní auta, a to od roku 2019. 
 
Monitoring 

Pravidelný  speciální  monitoring  za  období 
27. 2. 2017 – 27. 3. 2017 se tentokrát věnuje tématu: 

Zavedení bankovní daně 
 
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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Problematika přeshraničního čerpání přídavků na děti a volného pohybu 
pracovních sil v zemích Evropské unie 

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

 

Loňská kampaň kolem britského referenda za vystoupení z Evropské unie vnesla do evropského veřejného 
prostoru problematiku volného pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského 
prostoru (včetně smluvně navázaného Švýcarska) a účasti občanů zemí EU / EHP na sociálních transferech 
jednotlivých členských států. Návrhy na určitou regulaci přístupu občanů EU / EHP na národní pracovní trh 
a do sociálních systémů ale nevznikaly pouze ve Velké Británii, ale nově i u našich rakouských sousedů. 
Účelem těchto iniciativ je především snížení vnitroevropské migrace, jejíž ohnisko se nyní nachází 
v tzv. nových členských zemích EU, kam patří i Česká republika. V tomto přehledovém článku budou 
shrnuty původní britské i aktuální rakouské plány, přičemž v rakouském případě budou rovněž zmíněny 
hlavní argumenty ve prospěch navrhovaných opatření a postoj, který k nim zaujímá Evropská komise.  

Cameronův nenaplněný „deal“ s Evropskou radou před referendem o setrvání v EU 

Patrně nejznámějším cílem britské vlády při jednáních na úrovni EU se na počátku roku 2016 stala 
regulace přídavků pro děti občanů jiného státu EU / EHP, jež samy ovšem ve Velké Británii nežijí. Na 
tématu dětských přídavků, jakož i na ve Velké Británii často odmítaném volném pohybu pracovních 
sil, lze demonstrovat jeden ze základních principů fungování evropské integrace, kterým je zásada 
nadřazenosti společného práva vůči legislativě jednotlivých členských států. V případě přídavků na 
děti občanů z jiných zemí EU / EHP je tak určující nařízení EU č. 884/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení1, konkrétně články 67 a 68. Podle nich přísluší přídavky jednoho národního 
systému i dětem žijícím v některé jiné z těchto zmíněných zemí, pakliže jejich zákonní zástupci splnili 
zákonné podmínky pro jejich udělení. V případě souběhu více nároků obsahuje nařízení kritéria jejich 
upřednostnění za účelem zabránění akumulace dávek. Přednost tak mají vždy dávky navázané na 
ekonomickou aktivitu rodiče. Při souběhu stejných nároků (např. jsou-li oba rodiče v různých státech 
ekonomicky aktivní) dostává přednost vyplácení dávky toho státu, kde dítě žije (v tomto případě jde o stát 
s primární příslušností). Druhý stát, kde jeden z rodičů pracuje (zde stát se sekundární příslušností), ale 
vyplácí rozdíl mezi výší dávek obou států, jsou-li jeho dávky vyšší.2    

Vzhledem ke značným rozdílům ve výši sociálního zabezpečení a příjmů obyvatelstva jednotlivých zemí 
EU však vznikla určitá disproporce, jež z přídavků učinila politické téma v jednáních mezi Velkou Británií 
a zbytkem Unie. Nyní již bývalý britský ministerský předseda David Cameron dosáhl tzv. indexace 
přídavků na děti v rámci souboru dohod mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím3 uzavřeném na 

                                                      
1 EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Švýcarsko). In: Úřední věstník L 166, 
30/04/2004, s. 0001 – 0123. Konsolidované znění dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1488190831017&uri=CELEX:02004R0883-20140101 [cit. 2017-02-24]  
2 Toto vyplácení rozdílu mezi dávkami by se týkalo ale i případu, kdy pracuje pouze jeden z rodičů, jenž ale svou 
ekonomickou aktivitu vykonává ve státě s nižšími dávkami, než ve kterém žije dítě. Za vyplácení rozdílu je pak 
zodpovědný stát s primární příslušností, kde žije dítě. K praktické realizaci této součinnosti dvou států viz EVROPSKÁ 
UNIE.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a 
Švýcarsko). In: Úřední věstník L 284/1, 30. 10. 2009, s. 1-42. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
CS/TXT/?uri=CELEX:32009R0987&qid=1488790264696  [cit. 2017-03-06]  
3 EUROPEAN COUNCIL. European Council meeting (18 and 19 February 2016) – Conclusions. Dostupné z: 
http://docs.dpaq.de/10395-0216-euco-conclusions.pdf [cit. 2017-02-24] 
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summitu Evropské rady (tj. hlav vlád a států) v únoru 2016. Tyto i v rámci celé EU / EHP aplikovatelné 
dohody obsahovaly závazek Evropské komise doplnit výše zmíněné nařízení EU o možnost přizpůsobení 
dětských přídavků životním standardům a výši přídavků v zemi pobytu dítěte. Indexace se ale nejprve měla 
týkat pouze nových žádostí od nabytí platnosti takto doplněného nařízení EU a teprve od 1. ledna 2020 se 
měla rozšířit na všechny existující nároky, jestliže by se k tomu daný členský stát rozhodl.   

Další Cameronem prosazovaná regulace se týkala všech nepojistných sociálních dávek a daňových 
slev pro občany EU / EHP, které v duchu přísného zákazu diskriminace na základě státního občanství 
upravuje nařízení EU č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (EHP)4. Zde se v rámci 
dohod s Velkou Británií5 Evropská komise zavázala k doplnění tohoto nařízení o možnost omezeného 
přístupu zahraničních pracovníků z jiných zemí EU / EHP k sociálním benefitům, pokud v důsledku 
přílivu občanů jiných zemí na pracovní trh daného státu by dotyčná národní vláda pokládala situaci za 
napjatou. V takovém případě by se členský stát mohl obrátit na Evropskou komisi a Radu EU (tj. na 
ministry práce členských států) s žádostí o povolení dočasných omezení. Restrikce by směly trvat 
maximálně 7 let a vylučovaly by evropské zahraniční pracovníky z nároku na všechny nepojistné 
dávky a slevy na dani po dobu nejvýše 4 let od uzavření pracovního poměru. Regulace měla ale opět 
platit pouze pro nově příchozí od jejího vstupu v platnost. S ohledem na výsledky britského referenda, 
kdy se většina voličů rozhodla pro odchod z Evropské unie, ovšem uzavřené dohody spadly pod stůl, 
protože jejich naplnění bylo výslovně navázáno na britské setrvání v Unii. Další diskuse v EU o nepřímé 
regulaci volného pohybu osob ovšem hlasování o „brexitu“ nijak neutlumilo.     

 Rakouské požadavky na indexaci přídavků na děti a pozice Evropské komise 

Zatím nejintenzivněji se těmito otázkami zabývají v Rakousku, kde také vznikají první návrhy zákonů. 
Jejich iniciátory jsou tamní spolkový kancléř Christian Kern ze Sociálnědemokratické strany 
Rakouska (SPÖ) a jeho vládní kolegové nominovaní koaliční Rakouskou lidovou stranou (ÖVP), 
ministr zahraničí a integrace Sebastian Kurz, ministryně pro rodinu Sophie Karmasinová a ministr 
financí Hans Jörg Schelling. Zmíněná trojice lidoveckých ministrů se již v polovině listopadu 2016 
obrátila dopisem na předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera s požadavkem na 
celoevropské zavedení přizpůsobení dětských přídavků kupní síle země pobytu dítěte. Ve své 
argumentaci se přitom měli dovolávat nenaplněné dohody mezi Velkou Británií a EU.6 Odpověď 
Evropské komise přišla 13. prosince 2016 v rámci prezentace návrhu doplňujícího nařízení o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení7 a byla negativní. V doprovodné tiskové zprávě Questions and 

                                                      
4 EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném 
pohybu pracovníků uvnitř Unie. Text s významem pro EHP. In: Úřední věstník L 141/1, 27. 5. 2011, s. 1-12. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32011R0492&qid=1487945217424 
[cit. 2017-02-24]  
5 Viz pozn. č. 3  
6 MARCHART, Michael; REISINGER, Werner. ÖVP-Alleingang bei Familienbeihilfe. In: wienerzeitung.at 
[online], vom 15. 11. 2016, 17:48 [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/856441_OeVP-Alleingang-bei-Kinderbeihilfe.html  
7 EVROPSKÁ KOMISE. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko), In: 
ec.europa.eu [online], 13. 12. 2016 [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ 
TXT/?qid=1488206962713&uri=CELEX:52016PC0815. Problematika dětských přídavků však v návrhu nařízení 
hraje jen dílčí roli. Hlavním navrhovaným opatřením je prodloužení minimální doby pro pobírání podpory 
v nezaměstnanosti z jednoho státu za účelem hledání zaměstnání ve státě jiném, a to z 3 na 6 měsíců. Na druhé 
straně ale návrh jednoznačně uvádí, že občan EU bude muset v daném členském státě pracovat alespoň 3 měsíce, 
aby měl nárok na jeho podporu. Odvody na pojištění učiněné v jiném státě EU / EHP by tak už nebyly nikde 
automaticky zohledňovány. 
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Answers on the revision of social security coordination rules8 Komise neopouští své přesvědčení, že 
stát, kde rodič dítěte pracuje, má být plně odpovědný za platbu přídavků bez ohledu na místo pobytu 
dítěte. Komise dále upozorňuje, že objem dětských přídavků putujících přes hranice národních států 
EU / EHP nedosahuje ani jednoho procenta, čímž odkazuje na jednu z příloh dopadové analýzy 
k návrhu nařízení, posudek Export of family benefits9 z pera výzkumníků Leuvenské univerzity 
Jozefa Pacoleta a Frederica de Wispelaere, který byl pro Komisi zpracován pomocí dat 19 států EU / EHP 
za rok 2013. A na základě případové studie nadace Giacoma Brodoliniho10 provedené v 6 státech EU 
(D, DK, NL, PL, RO, UK) dospěli evropští komisaři rovněž k názoru, že uskutečnění indexace by přineslo 
spíše nemalé administrativní náklady než reálnou úsporu pro rozpočty členských států. V samotné dopadové 
analýze (Impact Assessment)11 Evropská komise nicméně podrobně diskutuje různé možnosti 
indexace včetně výlučného spojení přídavků s místem pobytu dítěte. Ze všech zvažovaných cest je ale 
v návrhu nařízení nakonec obsažena tzv. horizontální možnost, kdy by nárok na dětské přídavky směli 
individuálně uplatňovat oba rodiče a příspěvek by tak nebyl vázán na rodinu jako celek. Stát se 
sekundární příslušností by se ale mohl rozhodnout, zda platit dávku v plné výši či jen její rozdíl 
k dávce státu s primární příslušností, pokud jsou jeho dávky vyšší.   

Rakouští ministři Kurz a Karmasinová ale se stanoviskem Evropské komise nejsou spokojeni a 
bezprostředně po oznámení návrhu nařízení avizovali vypracování vlastní legislativní předlohy 
o indexaci přídavků i při absenci společné unijní pozice.12 Poukazují přitom na skutečnost, že rakouské 
platby na dětské přídavky do jiných zemí EU dosáhly v roce 2015 249 milionů eur (z celkově 
vynaložených 3,4 miliard eur na všechny přídavky) a týkaly se 122 tisíc dětí. Převážná většina dávek 
pak putovala do Maďarska (65 mil.), na Slovensko (60 mil.), do Polska (37 mil.), Rumunska (27 mil.), 
České republiky a Slovinska (obě země po 17 mil.).13 Ve všech případech se jedná o státy s výrazně 
nižší kupní silou i násobně nižšími přídavky. Tím je podle ministryně Karmasinové překročen původní 
rámec rakouského přídavku jako částečné kompenzace za výdaje vynaložené na zaopatření dětí,14 což 
se domnívá i expert na pracovní a sociální právo Wolfgang Mazal z Vídeňské univerzity ve svém 
právním posudku15 pro Spolkové ministerstvo financí. Mazalův posudek navíc předkládá právní 
                                                      
8 EUROPEAN COMMISSION. Questions and Answers on the revision of social security coordination rules. In: 
europa.eu [online], 13 December 2016 [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-16-4302_en.htm  
9 PACOLET, Jozef; DE WISPELAERE, Frederic. Export of family benefits. In: Commission Staff Working 
Document - Impact Assessment, SWD(2016) 460 final, PART 4/6, p. 4-43. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3aa0bc5e-c1e6-11e6-a6db-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF 
[cit. 2017-03-03]  
10 FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI. Brodolini Report Administrative Costs family benefits. In: tamtéž, 
PART 5/6, p. 3-95. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3aa0bc5e-c1e6-11e6-a6db-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF [cit. 2017-03-03]  
11 EUROPEAN COMMISSION. Commission Staff Working Document - Impact Assessment, SWD(2015) 460 
final. In: eur-lex.europa.eu [online], 13. 12. 2016 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1488219737141&uri=CELEX:52016SC0460 
12 KURIER. Karmasin: Alleingang bei Familienbeihilfe „im Notfall“ denkbar. In: kurier.at [online], 13. 12. 
2016, 10:11 [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: https://kurier.at/politik/inland/karmasin-haelt-einen-alleingang-bei-
der-anpassung-der-familienbeihilfe-fuer-denkbar/235.628.398  
13 KOGELNIK, Lisa; OSWALD, Günther. 250 Millionen Euro an Familienleistungen gehen ins EU-Ausland. In: 
derstandard.at [online], 12. Dezember 2016, 17:05 [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: 
http://derstandard.at/2000049193350/250-Millionen-Euro-an-Familienleistungen-gehen-ins-EU-Ausland?ref=rec 
14 MITTELSTAEDT, Katharina. Familienbeihilfe: Aktuelles System für Sozialrechtler „fragwürdig“. In: 
derstandard.at [online], 21. Februar 2017, 15:48 [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: 
http://derstandard.at/2000052953386/Familienbeihilfe-im-Ausland-Aktuelles-System-fuer-Sozialrechtler-
fragwuerdig  
15 MAZAL, Wolfgang. Rechtsgutachten zur Neugestaltung der Familienbeihilfe für Kinder, die im EU-Ausland 
leben für das BM für Finanzen, Wien 2017. Dostupné z: http://www.bmfj.gv.at/dam/jcr:36ebfe71-d593-4404-
a13f-21c298ba3476/Download.pdf [cit. 2017-02-27]  
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názor, podle nějž indexace dávky na kupní sílu dané země nejenže není v rozporu, ale je dokonce 
v plném souladu s větou čl. 67 nařízení EU č. 883/2004 tvrdící, že rodinní příslušníci s bydlištěm v jiném 
členském státě mají právo na rodinné dávky „jako by bydleli v příslušném členském státě“. To ovšem 
podle Mazala znamená, že by nemělo docházet pouze ke snižování přídavků, ale i k jejich navyšování, 
pokud dítě žije v zemi s vyšší kupní silou. Jak prozrazují první mediální výstupy, bude rakouskými 
ministry navrhovaná indexace koncipována právě v této logice. Autoři předlohy také již oznámili, že pokud 
by zákon byl schválen a začal platit k 1. lednu 2018, znamenalo by to, že výše přídavků by se určovala podle 
statistiky Evropského statistického úřadu o cenové hladině v zemi pobytu dítěte k 1. červnu 2017. 
Každý druhý rok by přitom docházelo k aktualizaci hodnot, z nichž by se dávka vypočítávala. 
Indexací by podle údajů Spolkového ministerstva pro rodinu mělo také dojít k úspoře prostředků ve 
výši kolem 100 milionů eur.16 Tím ale rakouský střet se stávajícím pojetím unijních svobod nekončí a 
jeho další dějství se odehrává na poli boje s téměř půlmilionovou nezaměstnaností. 

Rakouský plán na částečnou refundaci odvodů za „vlastní“ zaměstnance 

Za účelem snížení počtu nezaměstnaných prosadil sociálnědemokratický kancléř Christian Kern dne 
21. února 2017 na zasedání svého kabinetu záměr vládní podpory podnikům (tzv. Beschäftigungsbonus)17, 
jež by se ale týkala nejen klientů rakouských úřadů práce, ale také absolventů škol, osob již 
v Rakousku zaměstnaných a držitelů tzv. červeno-bílo-červené karty pro kvalifikované pracovníky ze 
třetích zemí. Zaměstnavatelům, kteří vytvoří nové pracovní místo a nabídnou jej těmto uchazečům, by 
stát následně vrátil polovinu odvodů za toto pracovní místo. Bonus by byl přiznán za předpokladu 
trvání pracovního poměru alespoň v délce šesti měsíců a byl by vyplácen nejvýše po tři roky. 
Z podpory by však byla vyloučena místa obsazená pracovníky, kteří poprvé přicházejí do Rakouska 
přímo z ostatních zemí EU / EHP. Podle vládních údajů mělo v minulém roce připadnout na 70 procent 
nově vytvořených pozic cizím státním příslušníkům, z nichž 70 procent pak obsadili nově příchozí 
občané EU / EHP.18 Program podpory „domácích“ má být spuštěn již 1. července 2017 a pro období 
2018–2021 na něj chce vláda vyčlenit 2 miliardy eur, po vyčerpání těchto prostředků by měl program 
skončit. Po dvou letech od jeho spuštění bude celé opatření podrobeno evaluaci. Návrh nyní detailněji 
rozpracovává Spolkové ministerstvo hospodářství.  

Námitky týkající se možného konfliktu s právem EU považuje kancléř Kern za neoprávněné 
a poukazuje na nedávnou dohodu mezi Německem a Evropskou komisí ohledně německého 
dálničního mýta,19 jež by občanům Německa bylo kompenzováno snížením daně z motorových 

                                                      
16 TIROLER TAGESZEITUNG ONLINE. Familienbeihilfe - ÖVP legt Entwurf für Kürzungen im EU-Ausland 
vor. In: tt.com [online], letztes Update am Di, 21.02.2017 17:03 [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: 
http://www.tt.com/home/12653150-91/familienbeihilfe---%C3%B6vp-legt-entwurf-f%C3%BCr-
k%C3%BCrzungen-im-eu-ausland-vor.csp  
17 BUNDESKANZLERAMT. Regierung beschließt Beschäftigungsbonus. In: bka.gv.at [online], 21. 02. 2017 
[cit. 2017-02-28]. Dostupné z: https://www.bka.gv.at/-/regierung-beschlie-t-beschaftigungsbonus; podrobněji 
k vládní podpoře viz návrh přednesený na zasedání vlády: VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 
betreffend Umsetzung “Beschäftigungsbonus„ gemäß Pkt. 1.1. des Arbeitsprogramms der Bundesregierung 
2017/2018. Dostupné z: http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65407 [cit. 2017-02-28]  
18 KLEINE ZEITUNG. Nur für Österreicher? Geht nicht! In: kleinezeitung.at [online], 14.50 Uhr, 21. Februar 
2017 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: 
http://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5172739/Beschaeftigungsbonus_Nur-fuer-Oesterreicher-Geht-
nicht  
19 DIE PRESSE. Kern: "Können ja gar keine Ausländerbremsen machen". In: diepresse.com [online], 21. 02. 
2017 um 12:15 [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: http://diepresse.com/home/innenpolitik/5172736/Kern_Koennen-
ja-gar-keine-Auslaenderbremsen-machen. 
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vozidel či dokonce daňovým bonusem za ekologicky šetrná vozidla.20 Evropská komise sama se 
k těmto rakouským plánům zatím nechce přímo vyjadřovat, dokud nebudou známy všechny 
podrobnosti. Podle informací rakouského deníku Kurier21 by však Komise nemusela mít proti 
podpoře námitky, když se kritériem pro její udělení nestane státní občanství zaměstnanců, což 
minimálně záběrem na všechny klienty rakouských úřadů práce bude možné naplnit (pozn.: v současné 
době je podle statistik úřadů práce mezi rakouskými nezaměstnanými téměř 30 procent cizích státních 
příslušníků22). Rakouská vláda by ale měla na unijní úrovni zdůvodnit, jaký legitimní cíl a veřejný 
zájem „Beschäftigungsbonus“ sleduje. Z dosavadních vyjádření kancléře Kerna23 je možné usuzovat, 
že bude kroky svého kabinetu hájit poukazem na nebezpečí platového dumpingu ze strany do 
Rakouska vyslaných pracovníků a na absenci „sociální unie“, která by zajišťovala vzestupnou 
konvergenci sociálních standardů v EU.  

Závěr 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměry rakouské vlády – podobně jako v britském 
případě – nejsou výsledkem dlouhodobého konsensu mezi státy a společnými institucemi Evropské 
unie, ale spíše vycházejí z vnitropoliticky motivovaných úvah a rozhodnutí. Britské a rakouské snahy 
nicméně také přímo i nepřímo poukazují na značné rozdíly v příjmech obyvatelstva i sociálních 
systémech mezi „starými“ a „novými“ členskými státy EU. V otázce indexace dětských přídavků 
plynoucích do zahraničí přednesli Britové a Rakušané více méně shodný požadavek. V případě dalších 
regulací volného pohybu pracovních sil pak Britové v jednáních před referendem prosazovali 
znevýhodnění zahraničních pracovníků prostřednictvím pozdržení nároků na nepojistné benefity, 
zatímco Rakušané upřednostňují vyšší podporu „domácích“ pracovníků, nezaměstnaných a 
absolventů. Vládní podpora je odůvodňována nutností snížení nezaměstnanosti a boje s platovým 
dumpingem, přičemž možná kolize s právem EU je odmítána s odkazem na údajně analogický případ 
německého dálničního mýta (byť sama rakouská vláda stále nevylučuje ve věci německého mýta 
žalobu u Soudního dvora EU24). Pro prosazení obou rakouských návrhů na indexaci dětských přídavků 
a snížení odvodů vybraným skupinám zaměstnanců bude nicméně klíčová pozice Evropské komise a 
zástupců vlád národních států v Radě EU i Evropské radě, kteří nemusí být k Vídni podobně vstřícní 
jako k Londýnu či Berlínu. Rovněž neméně zásadní slovo připadne i Soudnímu dvoru EU, bude-li 
k němu podán podnět. A pro další vývoj v otázce volného pohybu pracovních sil a přístupu 
k sociálním benefitům v EU bude v neposlední řadě důležité, v jaké formě se Evropské komisi podaří 
prosadit doplňující nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 

                                                      
20 Dohoda mezi Evropskou komisí a Německem k dálničnímu mýtu obsahuje zrušení principu 1:1 refundace 
silniční daně za dálniční známku v tom, že německým majitelům zvláště ekologicky šetrných vozů bude přiznán 
i daňový bonus. Mýtné pro zahraniční motoristy bude závislé na míře zplodin jejich vozidel, přičemž cena za 
známku pro nejekologičtější z nich s platností na deset dní byla v rámci dohody snížena z 5 na 2,50 eura. Viz: 
EUROPEAN COMMISSION. European Commission and Germany reach agreement on a fair and non-
discriminatory road charging scheme. In: ec.europa.eu [online], 1 December 2016 [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4221_en.htm 
21 KURIER. Beschäftigungsbonus für Österreicher? Regierung sieht Regelung EU-konform. In: kurier.at 
[online], 21. 02. 2017, 11:34 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: https://kurier.at/politik/inland/beschaeftigungsbonus-
fuer-oesterreicher-regierung-sieht-regelung-eu-konform/247.763.588 
22 CSARMAN, Judith. Ausländische Staatsangehörige am österreichischen Arbeitsmarkt. Spezialthema zum 
Arbeitsmarkt, Februar 2016. Wien: Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und 
Berufsinformation. Dostupné z: http://www.ams.at/_docs/001_spezialthema_0216.pdf [cit. 2017-03-09] 
23 Viz pozn. č. 19 a KERN, Christian; MAYER, Thomas. Kanzler Kern: "Wir müssen eine soziale Säule in 
Europa schaffen". In: derstandard.at [online], 22. März 2017, 15:30 [cit. 2017-03-24]. Dostupné z:  
http://derstandard.at/2000054622874/Kanzler-Kern-Wir-muessen-eine-soziale-Saeule-in-Europa-schaffen   
24 KURIER. Leichtfried: Deutsche Pkw-Maut ist „rechtswidrig“. In: kurier.at [online], 24.03.2017, 11:36 [cit. 
2017-03-24]. Dostupné z: https://kurier.at/wirtschaft/deutscher-bundestag-beschloss-umstrittene-pkw-
maut/254.028.071  
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Hospodářská politika Donalda Trumpa a její dopady na Evropu II: 
daňová reforma, zvýšení fiskálních výdajů a revize regulací ve 
finančním sektoru 

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

 

V prvním dílu článku1 zabývajícího se komentáři ekonomů a ekonomických komentátorů ve vztahu 
k hospodářské politice Donalda Trumpa a nové americké administrativy byla pozornost věnována 
především zahraničněobchodní a kurzové politice USA. V této oblasti vyzněly komentáře vesměs 
velmi kriticky. Jak jsou ovšem hodnoceny další hospodářské plány americké administrativy v podobě 
daňové reformy, zvýšení fiskálních výdajů mj. na infrastrukturní projekty či deregulace finančního 
sektoru? Tím se zabývá druhý díl článku, v němž je stejně jako v dílu předcházejícím kladen důraz na 
potenciální dopady nové hospodářské politiky USA na vývoj evropského hospodářství.   

Co se týče daňové oblasti, věnuje se většina komentářů reformě korporátní daně v USA, kterou 
navrhují republikáni v čele s Paulem Ryanem. Tony Nitti poměrně podrobně rozebírá plány na tuto 
změnu ve svém článku „The border adjustment tax for dummies: who will pay for the wall?“2 a 
dochází mj. k závěru, že republikánský návrh nepovede ani ke snížení deficitu obchodní bilance USA, 
ani k prezidentem požadovanému zaplacení stavby zdi na jižní hranici USA Mexikem. Návrh spočívá 
v transformaci daně z příjmu korporací se sazbou 35 % na „daň z cash-flow na základě principu určení 
s přihlédnutím k hranicím“ („destination-based cash-flow tax with a border adjustment“) se sazbou 20 %. 
Nová podoba daně by se vztahovala spíše ke spotřebě statků na daném území než k příjmům firmy. Do 
značné míry by se tak podobala dani z přidané hodnoty uplatňované v jiných státech. Cílem reformy je 
zaprvé povzbuzení amerických firem, aby zůstaly v USA, zadruhé jejich odrazení od přesouvání se do 
zemí s nižšími daňovými sazbami a od importování zboží zpět do USA a zatřetí zvýšení dodatečných 
daňových příjmů USA tak, aby mohly být využity ke snížení daňové sazby a zároveň aby nedošlo 
k výraznému zvýšení rozpočtového deficitu. V každém případě by podle Nittiho tato změna vedla 
k daňovému zvýhodnění amerických exportérů a znevýhodnění importérů. Zeď s Mexikem by však 
podle něj tímto způsobem zaplatili spíše američtí spotřebitelé než Mexiko. Stále také není jasné, jaká 
je pozice amerického prezidenta k tomuto návrhu podle jeho nejednoznačných prohlášení. 

Příslušnému daňovému návrhu se věnuje i Clemens Fuest ve svém článku „Trumps Steuerrevolution“.3 
Nová podoba daně by podle něj zkomplikovala nadnárodním společnostem vyhýbání se daňové 
povinnosti. Vzhledem k vysokému přebytku obchodní bilance Německa vůči USA by však rovněž 
příslušná změna znamenala významný přesun daňových výnosů z Německa do USA, a to i v případě, 
že by Německo přešlo na stejný systém. Lawrence Summers ve svém komentáři „US tax reform is 
vital but Donald Trump’s plan is flawed“4 tvrdí, že reforma korporátní daně v USA je nezbytná, 
avšak odmítá návrh republikánů. Ten by totiž podle Summerse zvýšil nerovnost v americké 
společnosti, svévolně by redistribuoval příjmy, zvyšoval nejistotu a nadměrně zatížil některé sektory 
ekonomiky. Navíc by podle něj nová podoba daně poškodila světovou ekonomiku, protože by byla 
vnímána ostatními členy WTO jako protekcionistické opatření. Ačkoliv její zastánci argumentují, že 
daň by měla být legální, protože se podobá DPH, pravidla WTO zcela jasně zakazují, aby byly 

                                                      
1 Viz KNÝ, Daniel. Hospodářská politika Donalda Trumpa a její dopady na Evropu I: zahraniční obchod a 
americký dolar. Finanční a ekonomické informace: Dokumentační bulletin MF. 2017, (2). ISSN 1804-7262. 
Dostupné též z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2017-c-02_2017-02_Financni-a-
ekonomicke-informace-22017.pdf. 
2 NITTI, Tony. The border adjustment tax for dummies: who will pay for the wall?. In: Forbes.com [online]. 
January 26, 2017, 11:13 pm [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: http://www.forbes.com/sites/anthonynitti/2017/ 
01/26/the-border-adjustment-tax-for-dummies-who-will-pay-for-the-wall/#2483601615b6. 
3 FUEST, Clemens. Trumps Steuerrevolution. Handelsblatt. 2017, (29), 48.  
4 SUMMERS, Lawrence. US tax reform is vital but Donald Trump’s plan is flawed. In: FT.com [online]. January 
8, 2017, 6:26 pm [cit. 2017-02-19]. https://www.ft.com/content/7e5900ec-d401-11e6-b06b-680c49b4b4c0#myft: 
list:page. 
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prostřednictvím daně z příjmu (přímé daně) zvýhodňovány exporty. Kombinace výrazně nižší daňové 
sazby, nových příležitostí pro daňovou arbitráž a skutečnosti, že by případný návrat finančních 
prostředků amerických firem ze zahraničí měl pouze jednorázový charakter, by podle Summerse 
rovněž znamenala snížení daňových výnosů pro federální rozpočet. Jisté aspekty daňových změn 
plánovaných americkou administrativou jsou však některými ekonomy vítány. Martin Feldstein 
podporuje snížení daňových sazeb pro nejbohatší Američany.5 To však kritizuje např. Simon Johnson.6 

Dalším aspektem Trumpovy hospodářské politiky je plánovaný fiskální stimul v podobě zvýšení 
výdajů na infrastrukturu a obranu. Paul Krugman, keynesiánský ekonom, vysvětluje ve svých článcích 
„The Shock of the normal“7 a „Macrohypocrisy“8 svůj vlažný přístup k fiskální expanzi ve chvíli, 
kdy se ekonomika Spojených států nachází blízko plné zaměstnanosti. V současné době podle něj není 
ze strany republikánů příliš zodpovědné a konzistentní vytvářet tímto způsobem rozpočtové deficity. 
Podle Josepha Stiglitze9 je jediný způsob, jak může Donald Trump zároveň naplnit své sliby vyšších 
výdajů na infrastrukturu a obranu, nižších daní a snížení deficitu, tzv. voodoo ekonomie z dob Ronalda 
Reagana. Trump k tomu navíc přidává další dvě osudné ingredience – obchodní válku s Čínou a ztrátu 
přístupu ke zdravotnímu pojištění pro miliony Američanů, což bude mít podle Stiglitze katastrofální 
politické důsledky vzhledem k zrazení zájmů a ještě větší deziluzi Trumpových voličů ze států Rezavého 
pásu. Naopak Kenneth Rogoff10 vítá Trumpův fiskální stimul jako klasický keynesiánský způsob 
podpory agregátní poptávky. Ačkoliv Trumpovy daňové návrhy podle něj disproporčně zvýhodňují 
bohaté Američany, mohou alespoň krátkodobě přispět k významně rychlejšímu růstu ekonomiky. 

Řadu vstřícných komentářů lze zaznamenat ve vztahu k Trumpově záměru revidovat regulační 
opatření týkající se finančního sektoru. Greg Ip v článku „U.S. news – capital account: Trump fixes 
flaw in banking regulations“11 hodnotí prezidentův exekutivní příkaz týkající se finančního sektoru12 
jako cestu k napravení vážných nedostatků tvrdých regulací přijatých v USA v období po finanční 
krizi. Ve snaze nastolit finanční stabilitu a ochránit spotřebitele podle něj tyto regulace ignorovaly 
náklady nerealizovaných úvěrů, nižšího hospodářského růstu a omezeného rozhodování spotřebitelů. 
Donald Trump tak požádal ministra financí, aby prozkoumal, do jaké míry současné regulace 
podporují růst, efektivitu a konkurenceschopnost. Ip uvádí, že takové přehodnocení by mohlo vytvořit 
vyrovnanější nabídku úvěrů širšímu okruhu firem a domácností, aniž by se výrazně zvýšilo riziko ve 
finančním systému. Dále se odvolává na studii od Goldman Sachs, která tvrdí, že regulace finančního 
sektoru vytvořila dvourychlostní ekonomiku, kde jsou zvýhodněny velké firmy oproti malými 
podnikům a start-upům. Řada menších podniků a nízkopříjmových spotřebitelů je tak místo bank 
odkázána na finanční společnosti, které často působí pouze na webu a příští krizi by vůbec nemusely 
přežít. Nejlepší prevencí proti další finanční krizi je podle Ipa růst výše kapitálu, který jsou banky 
nuceny držet za účelem absorpce budoucích ztrát. Přitom se podle něj nezdá, že by Trumpova 
administrativa chtěla přikročit ke snižování nároků v této oblasti a vrátit se zpět k předkrizovému období.  

                                                      
5 KALETSKY, Anatole. Trumping capitalism? In: Project-syndicate.org [online]. January 20, 2017 [cit. 2017-
02-19]. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/onpoint/trumping-capitalism-by-anatole-kaletsky-2017-
01?barrier=accessreg. 
6 Viz poznámku 4. 
7 KRUGMAN, Paul. The Shock of the normal. In: NYTIMES.com [online]. January 7, 2017, 11:13 am [cit. 2017-
02-19]. Dostupné z: https://krugman.blogs.nytimes.com/2017/01/07/the-shock-of-the-normal/. 
8 KRUGMAN, Paul. Macrohypocrisy. In: NYTIMES.com [online]. January 6, 2017, 3:23 pm [cit. 2017-02-19]. 
Dostupné z: https://krugman.blogs.nytimes.com/2017/01/06/macrohypocrisy/. 
9 Viz poznámku 4. 
10 Viz poznámku 4. 
11 IP, Greg. U.S. news – capital account: Trump fixes flaw in banking regulations. In: WSJ.com [online]. 
February 8, 2017, 2:32 pm [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/trump-fixes-flaw-in-
post-crisis-regulatory-crackdown-1486582335. 
12 K obsahu Trumpova exekutivního příkazu viz též RYAN, Tracy; BENDER, Michael C. President signals new 
era for banks. In: WSJ.com [online]. February 4, 2017, 7:32 am [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: 
http://www.commoditiescontrol.com/commodity-market/dowjonescommoditiesnews/president-signals-new-era-
for-banks-wsj-20170204DN000094.html.   
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Kriticky k Trumpově iniciativě v oblasti regulace finančního sektoru přistupuje Aaron Back ve svém článku 
„Trump reforms are stuff of banker dreams“.13 Kromě změn v Dodd-Frankově zákonu, svěřeneckého 
(fiduciárního) pravidla (fiduciary rule) pro důchodové spoření14 či Volckerova pravidla15 může podle něj 
americká administrativa sáhnout i ke zmírnění kapitálových požadavků. Úvěrová aktivita ve Spojených 
státech však za poslední tři roky rostla průměrně tempem ve výši 6,9 % ročně, což srovnává s průměrným 
ročním růstem o 7,9 % v předkrizových letech 2000-2007, jenž se podle Backa ukázal být příliš rychlý pro 
udržení finanční stability. Pokud navíc nedojde k výrazným změnám v kapitálových pravidlech, bude mít 
podle něj mnoho z navrhovaných opatření pouze minimální dopad na bankovní úvěrování. 

Naopak Tim Congdon a Steve H. Hanke v článku „ More bank capital could kill the economy“16 
varují před zvyšováním kapitálových požadavků, jež navrhoval jeden z představitelů Fedu Neel 
Kashkari. Kapitál podle nich není problém a argumentují přitom skutečností, že v roce 2006 (před 
finanční krizí) byl podíl kapitálu vůči aktivům bank nejvyšší od roku 1939. Vinu za finanční krizi 
z roku 2008 tak podle Congdona a Hankeho nesou regulátoři, kteří v panice po krachu Lehman 
Brothers uspěchali zvýšení kapitálových požadavků na banky ze 4 % na 7 %, což vedlo k výraznému 
omezení úvěrování soukromého sektoru a propadu množství peněz v ekonomice. Současné úsilí Fedu 
o navyšování bankovního kapitálu, jež je součástí mezinárodního programu organizovaného Bankou 
pro mezinárodní platby (BIS) v Basileji, by podle nich mohlo vyvolat novou krizi. Vedle toho 
naznačují, že basilejská pravidla jsou anti-americká a představují hrozbu pro tržní kapitalismus. 

Mezinárodní kooperaci finančních regulátorů hájí Paul J. Davies ve svém textu „U.S. to world: 
banking deregulation race back on“.17 Gary Cohn, Trumpův ekonomický poradce a bývalý vedoucí 
pracovník v Goldman Sachs, podle Daviese poslal světu zprávu, že mezinárodní kooperace je 
pozastavena ne-li mrtvá a mezinárodní konkurence je zpět. Se zvyšujícími se úrokovými sazbami a 
rostoucí tržní aktivitou v USA je podle něj nevhodné období k opuštění těžce vybojovaného zdraví 
finančního systému. Americké banky již mají globálně dominantní pozici a nepotřebují podporu 
v mezinárodní konkurenci. Naopak evropské banky stále bojují s přetvářením svých strategií 
v pokrizovém období. Davies varuje před důsledky nové éry globální soutěže v deregulaci finančního 
sektoru. Ve svém článku „Trump can only do so much for European banks“18 pak Davies mírní 
optimismus, že změna přístupu americké administrativy k finanční regulaci by mohla poskytnout 
jistou úlevu pro evropské banky. Tlak evropských regulátorů na banky totiž bude přetrvávat i nadále, 
přičemž Davies cituje slova guvernéra ECB Maria Draghiho, že idea opětovného vytvoření 
předkrizových podmínek je (v situaci velmi uvolněné měnové politiky v eurozóně) velice zneklidňující.19  

                                                      
13 BACK, Aron. Trump reforms are stuff of banker dreams. In: WSJ.com [online]. February 3, 2017, 5:54 pm [cit. 
2017-03-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/trump-reforms-are-stuff-of-banker-dreams-1486119392. 
14 Podrobněji ke svěřeneckému pravidlu viz BEILFUSS, Lisa; WURSTHORN, Michael. Donald Trump’s Labor 
Department proposes delaying ‘fiduciary’ rule. In: WSJ.com [online]. March 1, 2017, 1:40 pm [cit. 2017-03-23]. 
Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/fiduciary-rule-to-be-delayed-for-60-days-1488385535;   
WURSTHORN, Michael. Banking & finance: fiduciary rule or not, brokerages have made plans. Wall Street 
Journal. February 07, 2017, B.10. 
15 Podrobněji k Dodd-Frankově zákonu a k Volckerovu pravidlu viz též WALL STREET JOURNAL. A Trump-
Cohn financial rewrite. In: WSJ.com [online]. February 6, 2017, 2:52 pm [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: 
https://www.wsj.com/articles/a-trump-cohn-financial-rewrite-1486334494; SHUMSKY, Tatiana. SEC faces 
obstacles to rolling back Dodd-Frank rules. In: WSJ.com [online]. February 6, 2017, 6:00 pm [cit. 2017-03-23]. 
Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/sec-faces-obstacles-to-rolling-back-dodd-frank-rules-1486395805.  
16 CONGDON, Tim; HANKE, Steve H. More bank capital could kill the economy. In: WSJ.com [online]. March 
13, 2017, 7:04 pm [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/more-bank-capital-could-kill-
the-economy-1489446254.   
17 DAVIES, Paul J. U.S. to world: banking deregulation race back on. In: WSJ.com [online]. February 3, 2017, 
9:09 am [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/u-s-to-world-banking-deregulation-race-
back-on-1486130986.  
18 DAVIES, Paul J. Trump can only do so much for European banks. In: WSJ.com [online]. February 8, 2017, 
6:22 am [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/trump-can-only-do-so-much-for-european-
banks-1486552745.  
19 Viz též FIDLER, Stephen. Trump and Brexit pose new questions for financial regulation. In: WSJ.com 
[online]. February 9, 2017, 5:33 am [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/trump-and-
brexit-pose-new-questions-for-financial-regulation-1486636244. 
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Komentáře The Economist „The litter of the law: the right way to redo Dodd-Frank“20 a „Shearing 
and shaving: remaking American financial regulation“21 zdůrazňují jak řadu předností dosavadních 
regulací finančního sektoru v USA, tak i potíže, které by iniciativa nové americké administrativy mohla 
pomoci vyřešit. Vyplývají z nich i doporučení, která The Economist v této oblasti nabízí. Zachovány by 
podle něj měly být kapitálové požadavky na banky. Zároveň by však mělo dojít ke konsolidaci celé řady 
finančních agentur s překrývajícími se kompetencemi do menšího počtu regulátorů. Detailní předpisy by 
vedle toho měly být nahrazeny regulací založenou na obecnějších principech. Zároveň by měla být 
vyžadována větší odpovědnost (accountability) finančních regulátorů, kteří by měli vysvětlovat svá 
rozhodnutí tak, aby následně každý věděl, co se ještě považuje za přijatelné chování. V některých 
oblastech, jako je zvýšení hranice výše aktiv pro klasifikaci bank jako „systémově důležitých finančních 
institucí“ (SIFIs), by navíc mohlo být dosaženo shody republikánů s demokraty v Kongresu.        

Burzovní indexy od zvolení Donalda Trumpa lámou rekordy, což naznačuje důvěru finančních trhů 
vůči jeho hospodářské politice. Komentář FT „The many faces of Trump’s furious rally“22 však nabízí 
i alternativní pohledy na tento růst. Nákupem akcií podle něj mohou investoři reagovat na očekávané 
zrychlení inflace, proti kterému jsou akcie odolnější než dluhopisy či hotovost. Růst akciových trhů 
může být také interpretován jako optimismus investorů ve vztahu k plánovaným změnám pravidel, 
včetně regulací finančního trhu,23 ze kterých by měli profitovat především vlastníci kapitálu nezávisle 
na tom, zda podpoří i ekonomický růst. Trendy na akciových trzích rovněž podle FT naznačují, že 
jejich růst od zvolení Trumpa prezidentem je spíše třešničkou na dortu dlouhodobější tendence. 
Ačkoliv mají podle citovaného komentáře FT finanční trhy řadu předností, politické pochvaly mezi ně 
nepatří vzhledem k tomu, že přicházejí příliš pozdě na to, aby byly užitečné. John Plender v komentáři 
„Trump trade blind to global cost of protectionism“24 podezřívá investory na akciových burzách 
z podcenění rizik a nákladů Trumpova protekcionismu, který může vyústit do obchodní války. 

Za pozornost stojí i komentář Martina Sandbua „Trump’s arbitrary use of power is a threat to rules-based 
order“,25 kde mj. s využitím teorie her či ekonomického myšlení Friedricha Hayeka kritizuje Trumpovu 
nepředvídatelnost a despekt k pravidlům. Naopak optimistický postoj vůči Trumpově hospodářské 
politice vyjadřuje Thomas Donohue v článku „Donald Trump is making America safe for business“,26 
kde chválí mj. obsazení pozic v americké administrativě zejména lidmi pocházejícími z byznysu. 
Gillian Tett si vedle toho v textu „Donald Trump unleashes business’s animal spirits“27 všímá pozitivního 
psychologického efektu, který do soukromého sektoru vneslo zvolení Donalda Trumpa. Tento efekt by 
se neměl podceňovat, protože přináší zdravou dravost a motivaci k ambiciózním investičním plánům. 

                                                      
20 THE ECONOMIST. The litter of the law: the right way to redo Dodd-Frank. In: ECONOMIST.com [online]. 
February 11, 2017 [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/leaders/21716607-make-
rules-simpler-all-means-not-expense-safety-right-way-redo.  
21 THE ECONOMIST. Shearing and shaving: remaking American financial regulation. In: ECONOMIST.com 
[online]. February 11, 2017 [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/finance-and-
economics/21716622-donald-trump-starts-long-struggle-overhaul-dodd-frank-act-remaking.  
22 FINANCIAL TIMES. The many faces of Trump’s furious rally. In: FT.com [online]. January 26, 2017, 7:05 
pm [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/c9fdb532-e3cf-11e6-8405-9e5580d6e5fb# 
myft:list:page.  
23 Viz též DYE, Jessica. Trump treasury secretary pick Mnuchin eyes streamlined bank regulation. In: FT.com 
[online]. January 19, 2017, 5:55 pm [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/bcb5c46e-bb0b-
30ec-adee-178454e0560f#myft:list:page.  
24 PLENDER, John. Trump trade blind to global cost of protectionism. In: FT.com [online]. January 31, 2017, 
9:53 am [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/2bee373a-e786-11e6-893c-082c54a7f539 
#myft:list:page.  
25 SANDBU, Martin. Trump’s arbitrary use of power is a threat to rules-based order. In: FT.com [online]. 
January 31, 2017, 12:53 pm [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/6f9dae3c-e710-11e6-
893c-082c54a7f539#myft:list:page.  
26 DONOHUE, Thomas. Donald Trump is making America safe for business. In: FT.com [online]. January 10, 
2017, 6:03 am [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/2289baa2-d43a-11e6-b06b-680c49 
b4b4c0#myft:list:page.  
27 TETT, Gillian. Donald Trump unleashes business’s animal spirits. In: FT.com [online]. January 5, 2017, 6:54 
pm [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/c3984518-d344-11e6-b06b-680c49b4b4c0# 
myft:list:page.  
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Co se týče dopadů Trumpovy hospodářské politiky na Evropu, vyjadřuje optimismus Joachim Fels ve 
svém komentáři „Europe may prove unlikely winner from Trump’s ‘America first’“.28 I přes snahu 
USA o snížení importů a podporu domácí produkce by podle něj měli být evropští exportéři schopni 
ještě nějakou dobu zvyšovat svůj podíl na americkém trhu. Důvodem je sílící dolar a skutečnost, že 
rostoucí agregátní poptávka USA by se měla projevit i ve vztahu k evropskému zboží. Fels navíc tvrdí, 
že vyhlídky na protekcionistickou politiku USA by měly vyprovokovat reakci z Evropy ve formě 
stimulace vlastní poptávky a potenciálního růstu. Dále by podle něj americká izolacionistická 
zahraniční a obranná politika mohla vést Evropu k vytvoření obranné iniciativy se společným 
rozpočtem, což by mohlo být snadněji obhajitelné před evropským veřejným míněním než jiné formy 
fiskální unie. Naopak články od Alana Beattieho „Theresa May will not find it easy to broker a US-UK 
trade deal“29 a od Martina Sandbua „US-UK trade talks will expose British confusions“30 
zpochybňují představy vlády Spojeného království o dosažení rychlé a výhodné dohody o volném 
obchodu s USA po brexitu.  

Hospodářské plány Donalda Trumpa a jeho administrativy v oblasti reformy daní, zvýšení fiskálních 
výdajů a přehodnocení regulace finančního sektoru se setkávají s vyváženějším hodnocením ze strany 
ekonomů a ekonomických komentátorů než v oblasti zahraničněobchodní a kurzové politiky. Zvláště 
revize komplikovaných pravidel vztahujících se k finančnímu sektoru se setkává se souhlasem řady 
komentátorů. Rovněž vývoj finančních trhů (tažený zejména akciemi finančních společností) 
naznačuje optimismus investorů a byznysmenů ohledně hospodářské politiky nové administrativy 
Spojených států. Zanedbatelný není však ani hlas těch, kteří kritizují sociální a protekcionistické 
aspekty daňové reformy, nevhodné načasování fiskálního stimulu v dané fázi hospodářského cyklu či 
rizikové aspekty deregulace finančního sektoru. Jak již bylo předesláno v prvním dílu článku, závisí 
hospodářské a politické dopady Trumpovy politiky na Evropu, tedy zejména na EU (či eurozónu) a 
Spojené království, na její reakci. Trumpova hospodářská politika může zkomplikovat brexit (i z pohledu 
Spojeného království), znesnadnit proces ozdravování evropského bankovního sektoru či vnést spory 
mezi členy eurozóny, ale také Evropu vyprovokovat k užší spolupráci, ze které by nakonec mohla 
vyjít hospodářsky silnější.      

 
 

                                                      
28 FELS, Joachim. Europe may prove unlikely winner from Trump’s ‘America first’. In: FT.com [online]. 
January 25, 2017, 12:52 pm [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/353af322-e2e6-11e6-8405-
9e5580d6e5fb#myft:list:page.  
29 BEATTIE, Alan. Theresa May will not find it easy to broker a US-UK trade deal. In: FT.com [online]. January 
27, 2017, 6:02 am [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/9b2ab7ec-e3a6-11e6-8405-9e5580 
d6e5fb#myft:list:page.  
30 SANDBU, Martin. US-UK trade talks will expose British confusions. In: FT.com [online]. January 23, 2017, 
2:54 pm [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/508826d4-e15d-11e6-8405-9e5580d6e5fb# 
myft:list:page.  
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Daně  

Roman Vybíral, Michal Tuláček  

Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi    

Daně a finance, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 17-22  

Článek seznamuje s konceptem automatické výměny informací se zaměřením na informace 
poskytované finančními institucemi. Z věcného i procedurálního úhlu pohledu představuje aktuální 
novelu č. 105/2016 Sb. zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou byla zavedena 
automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi podle společného standardu pro 
oznamování. Autoři upozorňují na vícekolejnost právní úpravy, rozebírají mezinárodní smlouvu 
FATCA a blíže představují společný standard pro oznamování (GATCA). Zdůrazňují také důsledky 
pozdního přijetí evropské směrnice DAC 2 v ČR i dvě plánované novely zákona o mezinárodní 
spolupráci při správě daní, které mají tuto výměnu dále modifikovat. - Pozn.  

Martin Ťopek  

Babiš slíbil odpouštění pokut kvůli kontrolnímu hlášení    

Hospodářské noviny, Sv. 61, (2017) č. 47 (7.3.2017), s. 3  

Informace o plánovaném odpouštění pokut plátcům DPH v souvislosti s podáváním kontrolních 
hlášení. Přísné finanční tresty jsou kritizovány zejména v případě drobných pochybení v hlášeních 
nebo při zpoždění s podáním vysvětlení. Plátci DPH, kteří v r. 2016 pochybili v souvislosti s podáním 
kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc 
korun, mají možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu 
pochybení. Za r. 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.  

Bankovní daň - Česká republika jako investorský ostrov v moři   

Bankovnictví, Sv. 2017, č. 2, s. 40-41  

Česká republika je poslední zemí Visegrádské skupiny, která dosud nezavedla bankovní daň. Článek 
rozebírá a kriticky hodnotí důvody současných diskusí o zavedení bankovní daně v ČR a zdůrazňuje 
zvažování tohoto opatření v souvislosti s tématem odlivu zisků českých společností vlastněných 
zahraničními matkami. Stručně představuje důvody, cíle i formy zavedení bankovní daně v Rakousku, 
Maďarsku, Polsku a na Slovensku i jejich nedávné změny. Uvádí, že racionální a vhodnou formou 
zdanění bankovního sektoru se jeví současná rakouská cesta s vázáním majoritní části odvodu na 
obecně prospěšné účely a jejich pevné zastropování konkrétní částkou.  

Zdeněk Morávek  

Daň z nemovitých věcí ve vztahu k obcím : stavby    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 12, (2017) č. 2, s. 62-64  

Problematika daně z nemovitých věcí u obcí z pohledu staveb. Autor upozorňuje na skutečnost, že v případě 
staveb platí u obcí poměrně široké osvobození od daně, proto je nutné vždy nejdříve zkoumat, zda je stavba 
vůbec předmětem daně z nemovitých věcí, a pokud ano, zda není od daně osvobozena. Osvobození 
bude uplatněno i v případě, že by se jednalo o stavbu či jednotku, které jsou užívány k podnikání, 
pronajímány nebo propachtovány. Dále řeší otázky správy daně z nemovitostí. Zkoumaná 
problematika je doplněna řadou praktických příkladů.  

Xénia Makarová  

Daniari si po Bašternákovi zlepšujú imidž : vyšetrovanie daňových únikov    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 5, s. 30  

Pohled na opatření a problémy s potíráním daňových trestných činů na Slovensku. Autorka informuje 
o nových nebo plánovaných nástrojích pro posilování dokazování v trestním řízení a pro úspěšný boj 
s daňovými podvody (zavedení institutu zrychleného vyměření daní, omezení účelového slučování 
firem doprovázeného často "ztrátou" účetnictví, super zajišťovací příkaz umožňující obstavit bankovní 
účty a jiný movitý majetek již při vážném objektivním podezření z daňového podvodu, prodloužení 
lhůty pro možnou kontrolu podezřelých operací na 10 let, posílení kompetencí Kriminálního úřadu 
Finanční správy). -- Další informace k vyšetřování daňových kauz viz čas. Trend č. 6/2017, s. 20-22.  
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Sebastian Benz, Julian Böhmer  

Der RegE eines § 4j EStG zur Beschränkung der Abziehbarkeit von Lizenzzahlungen 
(Lizenzschranke)    

Vládní návrh paragrafu 4j u zákona o dani z příjmu, který omezí odečitatelnost licenčních 
poplatků (tzv. licenční limit)  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 5, S. 206-211  

K návrhu zákona německé spolkové vlády o omezení daňových odpočtů za licenční poplatky, jež 
plynou do tzv. licenčních boxů v zahraničí a proti kterým je namířen bod 5 Akčního plánu OECD/G20 
proti erozi daňového základu (BEPS). Omezení by se mělo týkat i tuzemských provozoven zahraničních 
daňových subjektů. Pokud dané subjekty budou směřovat své licenční poplatky do zemí se zvláštním 
daňovým režimem (tj. státy mimo EU) a nižší mírou zdanění (tj. méně než 25%), může dojít k částečnému 
či úplnému zákazu klasifikace poplatků coby daňově odečitatelných provozních výdajů. Autoři článku 
představují účinky navrhované normy na praktických příkladech a diskutují její slučitelnost s právem EU, 
německým ústavním právem a zásadami OECD proti dvojímu zdanění. - Pozn. -- K tématu viz také komentář 
v Der Betrieb č. 6/2017, s. M5 a Finanz-Rundschau: Ertragsteuerrecht roč. 99 (2017), č. 5, s. 217-223.  

Bundesministerium der Finanzen  

Die wichtigsten steuerlichen Änderungen zum 1. Januar 2017    

Nejdůležitější daňové změny k 1. lednu 2017  

Monatsbericht des BMF, Jg. 2017, Nr. 2, S. 28-30  

Stručný přehled všech německých legislativních změn v daňové oblasti, které vstupují v účinnost 
1.1.2017 (zvýšení daňových slev a kompenzace "studené progrese"; změny v náležitostech odevzdávaných 
finančním úřadům spolu s daňovým přiznáním; zavedení individuálních produktových listů penzijních 
fondů; country-by-country reporting; přenositelnost daňové odečitatelnosti ztrát i po změnách ve 
vlastnické struktuře podniku; zpřísnění požadavků na zaznamenávání ukládání dat u registračních 
pokladen, taxametrů a dalších záznamových systémů). - Pozn.  

Siegfried Grotherr  

Implementierung der länderbezogenen Berichterstattung in die Berichtssysteme und -prozesse 
einer multinationalen Unternehmensgruppe. (Teil 1), (Teil 2)   

Implementace daňového zpravodajství country-by-country do zpravodajských systémů a 
procesů nadnárodní podnikatelské skupiny. (1. díl), (2. díl)  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 6, S. 263-275  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 7, S. 330-337  

Dvoudílný příspěvek se zabývá výzvami, které stojí před nadnárodními podniky činnými           
v Německu v souvislosti se zaváděním mezinárodní výměny daňových informací (country-by-
country-reporting) v rámci iniciativ Evropské unie a OECD proti daňovým únikům (jak vyplývá ze 
směrnice EU č. 2016/881/EU, návrhu na změnu směrnice č. 2013/34/EU a Vícestranného ujednání      
z 27.1.2016 uzavřeného na půdě OECD). Autor očekává, že dotčených zhruba 1200 podnikatelských 
subjektů dodá svá data vztažená na jednotlivé státy své činnosti koncem roku 2017 či nejpozději v průběhu 
roku 2018, přičemž po roce 2020 může dojít k dalšímu rozšíření objemu povinně hlášených údajů. 
V článku ale dokládá, že podniky mohou pro sestavování zpráv pro finanční úřady využít své již 
existující procesy a mechanismy, které pro ně vyplývají jak z dosavadní zákonné regulace, tak z vlastního 
interního fungování. - Pozn.  

Sol Picciotto  

International taxation and economic substance    

Mezinárodní zdanění a ekonomická podstata  

Bulletin for international taxation, Vol. 70 (2016), No. 12, p. 752-759  

Článek představuje další příspěvek k tématu zdanění nadnárodních podniků (multinational enterprises, MNE). 
Autor upozorňuje na dva protichůdné přístupy ke zdanění těchto firem - chápání podniku jako jednoho celku 
(unitary approach) vs. zdanění hospodářských operací, které přísluší k určitému státu, v daném státě. 
Kombinace těchto přístupů v systému zdanění poskytla nadnárodním podnikům příležitost vyhýbat se dani. 
Autor se dále věnuje tomu, jak si s problémem poradila iniciativa OECD/G20 proti erozi daňového základu a 
přesouvání zisků, a navrhuje tři alternativní přístupy, jak přejít k systému zdanění podniku jako celku. - Pozn.  
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Petra Kamínková  

K čemu zákaz zneužití práva? 1. část   

Daně a finance, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 22-28  

Autorka v úvodu stručně představuje navrhovaná i přijatá pravidla proti zneužití práva v oblasti 
daňového práva na úrovni EU. Dále kriticky hodnotí tendence ke kodifikaci zákazu zneužití daňového 
práva. V této části definuje kritéria zneužití práva a dále se zaměřuje na povahu subjektivního kritéria 
zneužití. Poté rozebírá význam zákazu zneužití práva ve vztahu k teleologickému výkladu. - Pozn.  

Karel Brychta ... [et al.]  

K mezinárodnímu zdaňování dividend    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 4, s. 8-16  

Poslední díl ze série článků zaměřených na problematiku mezinárodního zdaňování dividend, které 
mají zdroj na území ČR a jsou vyplaceny daňovému rezidentu jiného státu. Autoři nejprve představují 
úpravu v situaci, kdy příjmy plynou rezidentu státu, se kterým má ČR uzavřenu platnou smlouvu o zamezení 
dvojího zdanění (SZDZ), a zároveň nejsou v ČR splněny podmínky pro osvobození od srážkové daně. 
Dále se zaměřují na situaci, kdy je příjemce daňovým rezidentem státu, se kterým nemá ČR uzavřenu SZDZ, 
ale mezi příslušnými státy existuje smlouva či dohoda o výměně daňových informací. Následně rozebírají 
situaci, kdy mezi státem rezidenta a ČR neexistuje žádná mezinárodní smlouva či dohoda o výměně 
daňových informací (výplata dividend bude zatížena srážkovou daní ve výši 35%). Zkoumaná 
tematika je ilustrována na komplexním případu. - Pozn. -- Navazuje na články z DHK č. 22 a 23/2016.  

Martin Děrgel  

K prokazování původu majetku    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 1, s. 15-22  

Autor vysvětluje účel nové právní úpravy prokazování původu majetku a představuje dva nové informační 
zdroje, které si může finanční správa od poplatníka vyžádat v případě, kdy má důvodné pochybnosti o tom, 
zda příjmy poplatníkem tvrzené odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání odhadem 
o více než 5 milionů korun - detailní rozpis příjmů a prohlášení o majetku. Seznamuje se strukturou 
nové právní úpravy ve formě novely č. 321/2016 Sb. zákona o daních z příjmů (§ 38x - § 38ze) a poté 
detailně komentuje jednotlivá ustanovení (výzva k prokázání příjmů; povinnost prokázat příjmy a 
samotné prokázání; stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem; penále; výzva k podání 
prohlášení o majetku; náležitosti prohlášení o majetku; zvláštní ustanovení o náležitostech prohlášení 
o majetku). -- Viz také příspěvek v čas. Auditor č. 2/2017, s. 14-17.  

Milan Vašíček, Petra Belanová  

Neoprávněně dlouhé zadržování odpočtu DPH - jak se bránit? : institut zásahové žaloby vs. 
žaloby na nečinnost    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 1, s. 28-32  

Blíže k problematice zadržování nadměrného odpočtu DPH správcem daně v případě podezření na daňové 
úniky. Autoři vycházejí z tvrzení, že tyto odpočty jsou často zadržovány neúměrně dlouho. V příspěvku 
vymezují právní rámec možných obranných postupů, které mají správní subjekty k dispozici, a to ve 
vztahu ke konkrétním procesním postupům uplatňovaným finančními úřady. Nejprve představují 
možnosti správce daně - postup k odstranění pochybností a daňovou kontrolu i rozdíly mezi těmito 
alternativními postupy. Poté se zaměřují na nástroje ochrany práv daňových subjektů v případě 
průtahů správce daně prostřednictvím správních žalob. Autoři zdůrazňují, že nejlepší obranou proti 
neúměrnému zadržování daňového odpočtu se ve světle aktuální judikatury jeví žaloba na ochranu 
před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. - Pozn.  

Rainer Hüttemann  

Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand - alles wird gut?    

Nová úprava zdanění z obratu veřejnoprávní sféry - bude vše dobré?  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 66, (2017) Nr. 4, S. 129-139  

V německé legislativě vládla dlouhá léta v otázce veřejnoprávních subjektů jako plátců DPH (v Německu 
se nadále používá pojem "daň z obratu") určitá dvoukolejnost, jež byla častým terčem kritiky     
z Evropské unie. Veřejnoprávní subjekty se ve své nepodnikatelské činnosti mohly platbě daně zcela 
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vyhnout nebo si pro určité vedlejší oblasti své činnosti (týkající se například správy majetku) 
nárokovat odpočet daně na vstupu. Judikáty Spolkového finančního dvora z let 2010 až 2012 tuto 
dvoukolejnost sice fakticky ukončily, kritizovaná právní úprava byla ale změněna až v listopadu 2015. 
Článek analyzuje přijaté změny, které mimo jiné oddělily status plátce DPH od plátce daně z příjmů 
právnických osob a harmonizovaly německý zákon o DPH se směrnicí č. 2006/112/ES. Autor se však 
domnívá, že s unijním právem nadále není v souladu dalekosáhlé daňové osvobození spolupráce 
veřejnoprávních podniků. - Pozn.  

Jiří Vychopeň  

Podávání opravných nebo dodatečných daňových přiznání a opravných nebo následných hlášení    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 1, s. 9-14  

Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové tvrzení, které může být řádným daňovým 
tvrzením nebo dodatečným daňovým tvrzením. Podáním opravného nebo dodatečného daňového 
tvrzení daňový subjekt sám napravuje zjištěné chyby a nedostatky již podaného daňového tvrzení. 
Příspěvek se nejprve zaměřuje na podávání opravných daňových přiznání dle daňového řádu, na 
podávání dodatečných daňových přiznání podle daňového řádu a problematiku ilustruje na příkladech. 
Dále představuje speciální ustanovení týkající se dodatečných daňových přiznání v jiných daňových 
předpisech dle různých typů daní. Zvláště se zaměřuje na opravná a následná hlášení u DPH, kontrolní 
hlášení a následné kontrolní hlášení. V závěru zmiňuje úpravu pokuty za opožděné tvrzení daně.  

Pavel Kyselák  

Příjmy právnických osob ze zahraničí za rok 2016 : příklad výpočtu    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 2-9  

Blíže k problematice vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí a k metodám, které 
napomáhají praktickému vyloučení dvojího zdanění. Autor zdůrazňuje, že některou z metod zamezení 
dvojímu zdanění lze uplatnit pouze v případech, kdy daňový rezident ČR dosahuje příjmy ze státu, se 
kterým má ČR uzavřenu příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Autor představuje 
jednotlivé metody zamezení dvojímu zdanění (prostý zápočet; úplné vynětí; vynětí s výhradou 
progrese) a uvádí příklady smluv obsahující danou metodu. V další části pak přináší praktický příklad 
zpracování a metodiky výpočtu příjmů právnických osob ze zahraničí za r. 2016.  

Christoph Wäger  

Rechtsprechungsauslese 2016    

Výběr z judikatury za rok 2016  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 66, (2017) Nr. 3, S. 85-110  

Soudní dvůr Evropské unie a německý Spolkový finanční dvůr vydaly v roce 2016 řadu rozsudků, 
které se týkaly problematiky daňových jednotek, odpočtu daně na vstupu a daňových povinností nebo 
osvobození od daní vyplývajících ze specifického typu služeb či právního postavení jejich 
poskytovatele. Příspěvek cituje a rozebírá rozsudky obou soudních institucí k vybraným tématům 
(případům). - Pozn.  

Bettina Spilker  

Rechtsstaatliche Grenzen für die steuerliche und steuerstrafrechtliche Würdigung von Cum/Cum- 
und Cum/Ex-Transaktionen    

Limity právního státu pro daňové a trestněprávní posouzení transakcí "cum-cum" a "cum-ex"  

Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 3, S. 138-150  

Několikanásobným vratkám daně z kapitálových příjmů a neoprávněným daňovým úlevám prostřednictvím 
transakcí s cennými papíry kolem dne splatnosti dividend (obchody "cum-ex" a "cum-cum") bylo       
v Německu zamezeno teprve zákony z roku 2012 a 2016 (tzv. OGAW-IV-Umsetzungsgesetz, 
Investmentsteuerreformgesetz). Nyní se německá finanční správa a finanční soudy snaží hnát někdejší 
aktéry těchto daňových optimalizací k odpovědnosti. K těmto snahám se ale autorka článku staví 
kriticky, neboť bylo podle ní především chybou zákonodárce, že desítky let nebyl schopen napravit 
relevantní mezery v legislativě. - Pozn.  
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Správa spotřebních daní je efektivní   

Veřejné zakázky, Sv. 2016, č. 6, s. 19  

Článek seznamuje s hlavními závěry prověrky efektivnosti výběru spotřebních daní a postupu celních 
orgánů při jejich správě v letech 2012-2015 provedené Nejvyšším kontrolním úřadem. Kontroloři se 
zaměřili především na to, zda jsou výdaje Celní správy ČR na správu spotřebních daní efektivní a dále 
na efektivitu výdajů na projekty pro zlepšení fungování a řízení CS (modernizace celní správy se 
změnou organizační struktury a projekt komplexního zavedení procesního a strategického řízení). 
NKÚ vyhodnotil výběr spotřebních daní v porovnání s ostatními daňovými příjmy jako efektivní, 
administrativní náklady na výběr 100 Kč spotřebních daní v r. 2015 dosáhly 0,73 Kč.  

Clemens Fuest  

Trumps Steuerrevolution    

Trumpova daňová revoluce  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 29 (9.2.2017), S. 48  

Komentář prezidenta německého Ifo-Institutu C. Fuesta k možné daňové politice amerického prezidenta 
D. Trumpa. Trumpovy hrozby zdanění dovážených produktů do USA nemusí být podle Fuesta 
realizovány uvalením cel, ale pouze změnou metody vyměřování daní z příjmů a zisků, jak ji již 
navrhl republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan (tzv. border adjustment tax).         
U importovaného zboží by tak daňovým základem pro americký fiskus nebyl pouze konečný zisk 
docílený jeho prodejem, ale daň by se stanovovala ze sumy všech nákladů a marží spojených s výrobou 
a přepravou výrobku do USA. Pokud by se takový systém etabloval i mimo USA, došlo by ke 
značnému znevýhodnění zemí s přebytkem zahraničního obchodu, mezi nimiž na předních místech 
figuruje Německo. Kdyby se však tyto země rozhodly změnit svou zahraničněobchodní strategii a ve 
zvýšené míře vsadily také na dovoz, mohly by být daňové výpadky způsobené "Trumpovými daněmi" 
více než minimalizovány. Tento nový daňový systém by navíc mohl snížit atraktivitu daňových rájů 
pro nadnárodní koncerny, bude-li pro výslednou daňovou zátěž více určující místo odbytiště jejich 
produktů. -- Hodnocení přeshraniční daně (BAT) v komentáři N. Roubiniho viz HN č. 46/2017 
(6.3.2017), s. 8.  

Stephan Eilers, Max Nosthoff-Horstmann  

Verbindliche Auskunft - ein Werkstattbericht    

Závazné posouzení - provozní zpráva  

Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 4, S. 170-173  

Institut závazného posouzení ze strany finančních úřadů je jedním ze základních prvků německého 
právního systému, který má přispívat k posilování právní jistoty. V souvislosti se stále komplexnější a 
mezinárodně propojovanou daňovou legislativou autoři článku očekávají, že jednotlivé hospodářské 
subjekty budou tento institut stále častěji využívat. Současná praxe jeho poskytování však není prosta 
nejasností a potíží. Ty se týkají vyloučení potenciálně sporných norem, nejednoznačných kompetencí 
jednotlivých úřadů či problematiky poplatků za poskytnuté informace. Do podávání posudků rovněž 
v poslední době zasahuje Evropská komise, jež národní finanční úřady kvůli některým sdělením 
podezřívá z nedovolené podpory. Tento konflikt by měl být podle autorů co nejdříve vyřešen na 
politické úrovni. - Pozn. -- Podrobněji k problematice závazné informace v německých právních 
předpisech a judikatuře viz také články v čísle na s. 161-169, 173-177 a 186-188.  

Lenka Krištofíková  

Vliv právních zásad na úspěch v daňovém řízení. (1.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 4, s. 23-28  

Autorka podrobněji rozebírá jednotlivé ústavní principy i další právní zásady podle daňového a 
správního řádu, které mohou mít zásadní vliv na úspěch v daňovém řízení. Nejprve se věnuje vztahu 
správního řádu a daňového řízení. Následně analyzuje základní zásady správy daní a základní činnosti 
správních orgánů - zásada zákonnosti; zásada zákazu libovůle správního orgánu a správce daně; 
zásada ochrany práv nabytých v dobré víře, zásada proporcionality; zásada ochrany veřejného zájmu, 
zásada objektivního a nestranného postupu a zásada legitimního očekávání; zásada materiální pravdy; 
zásada zdvořilosti a vstřícnosti. - Pozn.  
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Václav Benda  

Změny ve vymezení plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet daně    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 4, s. 2-7  

Příspěvek stručně shrnuje aktuálně platná obecná pravidla pro osvobození od daně bez nároku na 
odpočet daně, která vyplývají z § 51 zákona o DPH. Dále upozorňuje na změny provedené či 
navrhované v některých z navazujících § 52 - § 62 zákona o DPH, kde jsou podrobněji vymezena 
plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Jedná se zejména o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, vymezení penzijních činností (dle zákona č. 377/2015 Sb.), 
provozování hazardních her (dle zákona č. 188/2016 Sb.), výchovné a vzdělávací činnosti aj. dle 
připravované novely zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku (s účinností od 1.4.2017). 

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. 22, (2017) č. 1  

Vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu v podmínkách daňového řádu (s. 2-8); Podávání 
opravných nebo dodatečných daňových přiznání a opravných nebo následných hlášení (s. 9-14); 
K prokazování původu majetku - zákon č. 321/2016 Sb. (s. 15-22); Daň z nemovitých věcí v roce 
2017 (s. 23-26); Další novela zákona o spotřebních daních - č. 453/2016 Sb. (s. 27-28); Manažerské 
účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce (4. část) (s. 36-40); Judikatura 
z daňových dopadů využívání mezinárodního pronájmu pracovní síly (s. 44-52).  

Daně a právo v praxi : měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí  

Sv. 22, (2017) č. 2  

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 (s. 2-12); Odpisy a optimalizace 
daňové povinnosti v daňovém přiznání za rok 2016 (s. 13-17); Daňové zatížení společníka společnosti 
s ručením omezeným vs. živnostníka (s. 22-28); Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 
2016 (s. 29-36); Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce 
(5. část) (s. 37-41); Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2017 (s. 42-44); Osoba 
samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění (s. 45-47).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 18, (2017) č. 2  

Roční zúčtování záloh na daň ze mzdy (s. 3-5) a související dotazy z praxe na s. 11-12; Zdravotní 
pojištění - některé změny k 1.1.2017 (s. 9-10); Daň z příjmů FO stanovená paušální částkou (s. 17-19); 
Ostatní příjmy fyzických osob (s. 20-22); Stravovací služby - změna sazby DPH (s. 28-30); DPH při 
poskytnutí spotřebitelského úvěru (s. 32-35); Externí vedení účetnictví (s. 40-44); Elektronické 
doručování v soudním řízení (s. 49-51); Co lze považovat za lichvu? (s. 56-59); Dávky nemocenského - 
dle vyhlášky č. 343/2016 Sb. (s. 67-70).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 18, (2017) č. 3-4  

Slevy na dani v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2016 (s. 3-6); Občanský zákoník - změny 
(č. 460/2016 Sb.) (s. 7-11); Zákon o daních z příjmů - novinky (s. 13-14); Příjmy osvobozené od daně 
z příjmů (s. 19-23); Stanovení místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci (s. 24-26); 
Prodej knih a časopisů - uplatnění DPH (s. 33-36); Novela zákona o účetnictví - č. 462/2016 Sb. (s. 37-40); 
Změny týkající se poplatníka vedoucího daňovou evidenci v r. 2017 (s. 61-63); Cestovní náhrady 
v roce 2017 (s. 64-67); Skrytá reklama (s. 73-77); Škoda na automobilu z hlediska daně z příjmů (s. 81-82); 
Zápočtový list a pracovní posudek (s. 88-90); Švarcsystém (s. 91-94).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 25, (2017) č. 4  

Změny ve vymezení plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet daně (s. 2-7); K mezinárodnímu 
zdaňování dividend (s. 8-16); Příjmy z dědictví a majetkového prospěchu z pohledu daně z příjmů (s. 17-21); 
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti - z 26.1.2017 (s. 21-22) a Příjmy ze závislé činnosti pro 
rok 2016/2017 - informace Finanční správy (s. 22); Vliv právních zásad na úspěch v daňovém 
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řízení (1.) (s. 23-28); Novela občanského zákoníku a souvisejících zákonů od 28.2.2017 - č. 460/2016 Sb. 
(s. 29-34); Novela zákona o střetu zájmů - č 14/2017 Sb. (s. 34-35); Účetní závěrka za rok 2016 (s. 36-40).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 25, (2017) č. 5  

Ke slevě na manželku (manžela) v ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2016 (s. 2-7); 
Vyrovnání odpočtu daně a navrhované změny (s. 8-12); Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti (1.) (s. 12-19); Snížení sazby DPH u novin a časopisů od 1.3.2017: 
nález Ústavního soudu ze dne 6.12.2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 k DPH (s. 20-21); Home office: téma, o kterém 
se mluví (s. 23-27); Vliv právních zásad na úspěch v daňovém řízení (2.) (s. 27-32); Vypovídací 
schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů a výnosy (s. 33-39); 
Zákon o sběru vybraných údajů pro monitorování a řízení veřejných financí - č. 25/2017 Sb. (s. 40).  

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

Sv. 2017, č. 3-4  

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2017 - č. 462/2016 Sb. (s. 1-2); Přiznání k dani z příjmů FO 2016 (s. 2-10); 
Optimalizační tipy pro daňové přiznání fyzických osob za rok 2016 - využití spolupráce osob, 
uplatnění paušálních výdajů na dopravu (s. 11-14); Sazby DPH a závodní stravování - dotaz (s. 14).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2017, č. 3-4  

Přepočet cizí měny - s příklady (s. 1-3); Nepodaná daňová přiznání v letech 2010 až 2014 - dotazy a 
odpovědi (s. 3-4); Nárok na odpočet DPH u nemovité věci - dotazy a odpovědi (s. 4); Fakturace 
telefonních služeb - dotazy a odpovědi (s. 7); Nespolehlivý plátce - dotazy a odpovědi (s. 10); Sazba 
DPH u estetických a kosmetických zdravotních výkonů - dotazy a odpovědi (s. 12).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 9  

Vaše smrt, naše radost - pohled na české pohřebnictví a konkurenční válku mezi pohřebními 
službami (s. 12-17); Jánošík na oranžovém koni: ČSSD chce odstranit pracující chudobu, ale 
hazarduje s rozpočtem - plány na progresivní zdanění v ČR (s. 26-29) a Útěků se nebojíme: firmy, 
které v Česku podnikají, kvůli pár procentům sazby daně neodejdou, říká premiér (s. 29); Nizozemské 
holdingy už netáhnou: zájem o zakládání firemních struktur v daňových rájích v posledních letech klesá. 
V módě je spíš Kypr a Švýcarsko (s. 36-37); Ta naše koruna česká, ta je tak hezká - pohled M. Zámečníka 
na vývoj nominálního kurzu koruny k euru (s. 44); Jak na daně (s. I-VI komerční příl.).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 40 (24.2.2017)  

Hlavní úder EET: další vlna EET zasáhne 250 tisíc podnikatelů - téma čísla k očekávanému počátku 2. fáze 
evidence tržeb od 1.3.2017, statistiky, otázky a odpovědi (s. 1-6); Vývozci mají strach z posílení 
koruny, zájem o měnové zajištění znovu roste (s. 13).  

Účetnictví  

Sv. 2017, č. 2  

Koordinační výbor ke zdanění závislé činnosti vykonávané pro českého zaměstnavatele v zahraničí (s. 2-9); 
Jak na účtenku podle zákona o evidenci tržeb (Účetnictví 12/2016) - reakce čtenářů (s. 22-25); 
Registrace plátce DPH (s. 26-29); Novela zákona o daních z příjmů - č. 454/2016 Sb. (s. 32); Strážce 
ústavnosti zrušil dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty upravující kontrolní hlášení (s. 37-41); 
Zvláštní režim pro cestovní službu (s. 49-55). 
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

Miroslav Hloušek  

An estimated DSGE model with a housing sector for the Czech economy    

Odhad DSGE modelu zahrnujícího sektor bydlení v rámci českého hospodářství  

Statistika, Vol. 53, (2016) No. 4, p. 37-55  

Navzdory skutečnosti, že je sektor bydlení relativně malou částí národního hospodářství, může 
výrazněji ovlivnit jeho makroekonomické ukazatele. Autor prostřednictvím dynamického 
stochastického modelu všeobecné rovnováhy (model DSGE) provádí empirickou analýzu vztahu mezi 
realitním sektorem a půjčkami na bydlení na jedné straně a fluktuací hospodářského cyklu 
projevujícího se v domácí ekonomice na straně druhé. Zaměřuje se zejména na kvantitativní 
hodnocení vlivu šoků v oblasti bydlení na zbytek ekonomiky a na další otřesy, které ovlivňují 
ukazatele sektoru bydlení. Za druhé pak kvantifikuje vlivy změn LTV (loan-to-value ratio, poměru 
mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti) na schopnost měnové politiky ovlivnit 
makroekonomické ukazatele a seznamuje se zjištěnými výsledky. - Pozn.  

By Javier Bianchi  

Efficient bailouts?    

Účinné záchranné programy?  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 12, p. 3607-3659  

Na záchranná opatření ve finančním sektoru se objevují protichůdné názory - jejich zastánci argumentují 
tím, že by bez těchto opatření mohlo dojít ke zhroucení celého finančního sektoru a k výraznému 
poklesu hospodářského produktu a zaměstnanosti. Odpůrci naopak poukazují na nákladnost 
záchranných programů a na to, že programy vedou ke zvýšené ochotě firem riskovat, pokud firmy 
jejich spuštění předem očekávají (existence morálního hazardu). Autoři v článku vyvíjejí speciální 
model, s pomocí kterého hodnotí účinky záchranných opatření. Zjišťují, že účinky záchranných 
opatření mohou vést ex post k výrazné stabilizaci finančního sektoru i přes pouze mírný morální 
hazard. Pokud firmy věří, že jejich finanční problémy povedou k záchrannému opatření jen v případě, 
kdy má problémy celá ekonomika, vliv morálního hazardu klesá. Programy jsou dále efektivnější, 
pokud jsou zaměřeny na širší počet institucí. - Pozn.  

Giang Ho, Paolo Mauro  

Growth - now and forever?    

Růst - teď a navždy?  

IMF Economic Review, Vol. 64, (2016) No. 3, p. 526-547  

Článek se zabývá dlouhodobými prognózami ekonomického růstu s využitím dat Mezinárodního 
měnového fondu. Autoři docházejí k závěru, že prognózy jsou optimističtější než je oprávněné na 
základě mezinárodních zkušeností z minulosti, a to jak u zemí s rychlým, tak pomalým či záporným 
růstem. Čím delší je horizont prognózy, tím je optimistické zkreslení růstu (oproti realitě) větší. - 
Pozn.  

By Rudolfs Bems and Julian di Giovanni  

Income-induced expenditure switching    

Volba mezi nákupem domácího a zahraničního zboží způsobená změnou příjmu  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 12, p. 3898-3931  

Mikroekonomická teorie předpokládá, že změna příjmu v domácí zemi ovlivňuje spotřebu domácího 
i zahraničního zboží rovnoměrně (volbu mezi nákupem zahraničního a domácího zboží tedy ovlivňují 
pouze změny relativních cen). Autoři v článku nicméně zjišťují, že rozhodování ovlivňuje i důchodový 
efekt: v Lotyšsku došlo v letech 2008-2009 vlivem zvýšení zájmu o domácí zboží k poklesu dovozů o třetinu. 
Tento jev se vyskytl u úzce vymezených skupin výrobků. Změna zájmu byla způsobena poklesem příjmu - 
zákazníci začali preferovat domácí zboží, které bylo průměrně levnější ve srovnání s dováženým 
zbožím, přičemž příčinou nebyla změna relativních cen. Autoři v článku vyvíjejí také speciální model, 
na kterém teorii ilustrují. - Pozn.  
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Richard Thaler ; [rozhovor vedl] Ján Záborský  

Keď prestanete premýšľat, umriete    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 3, s. 20-22  

V rozhovoru se profesor ekonomie Richard Thaler, čelný představitel behaviorální vědy, zaměřuje na témata 
svého výzkumu a publikační činnosti. Vyjadřuje se k popularitě své knihy "Nudge" i k fungování 
tzv. "nudge units" využívajících zjištění behaviorální vědy k zlepšení veřejných politik (ve Velké Británii 
a USA). Propaguje využití behaviorálního přístupu v některých oblastech veřejné správy a společnosti. 
Text je doplněn informacemi o doporučených Thalerových knihách. -- Viz také příspěvek na s. 18-19.  

By Peter Koudijs and Hans-Joachim Voth  

Leverage and beliefs : personal experience and risk-taking in margin lending    

Dluhové financování a přesvědčení : osobní zkušenost a riskování u spekulativních půjček  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 11, p. 3367-3400  

Autoři v článku na příkladu bankrotu na amsterdamské burze ukazují, jak negativní zkušenost z minulosti 
může ovlivnit přesvědčení věřitelů. V roce 1772 došlo na amsterdamské burze k bankrotu. Hrozilo, že 
řada investorů přijde o své peníze, k čemuž nakonec nedošlo. I přesto ale dotčení investoři změnili své 
chování - výrazně vzrostla jejich averze k riziku a začali půjčovat s vyššími srážkami při ocenění 
("haircuts"). Investoři, kterým ztráta peněz nehrozila, své chování nezměnili. V důsledku této situace 
došlo k celkovému poklesu dluhového financování (leverage) na amsterdamské burze. - Pozn.  

Pavel Sirůček  

Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení : M. Kalecki    

Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 78-85  

Příspěvek představuje odborné působení polského ekonoma a hospodářského experta Michala Kaleckiho 
a některé modely (např. ekonomických cyklů) inspirované jeho podnětným dílem. Věnuje se mimo 
jiné Kaleckiho teorii úspor, investic a zaměstnanosti z počátku 30. let 20. století, kterou předběhl daleko 
známější koncepci teorie efektivní poptávky J. M. Keynese. Seznamuje také s jeho postkeynesovskými 
pokračovateli a přináší přehled vybraných odborných prací představovaného ekonoma. - Pozn.  

By João Gomes, Urban Jermann, and Lukas Schmid  

Sticky leverage    

Přetrvávající pákový efekt  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 12, p. 3800-3828  

Autoři v článku vytvářejí model, ve kterém se zabývají vztahem mezi dlouhodobými nominálními 
firemními dluhopisy, inflací a reálnými proměnnými. Ukazují, že neočekávaná inflace mění reálné 
dluhové břemeno a vede k převisu dluhu, což ovlivňuje budoucí investiční rozhodování a rozhodování 
o výrobě. Tyto účinky jsou trvalé a výrazné u dluhopisů s dlouhodobou splatností. - Pozn.  

By Jordi Galí and Tommaso Monacelli  

Understanding the gains from wage flexibility : the exchange rate connection    

Porozumění přínosům mzdové flexibility : spojitost s měnovým kurzem  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 12, p. 3829-3868  

Flexibilita mezd je obecně považována za prostředek, kterým lze během hospodářské krize zvýšit 
makroekonomickou stabilitu - pokles mezd částečně vytěsní nárůst nezaměstnanosti a pokles 
produktu. V měnových uniích může pružnost mezd pomoci v situaci, kdy roste tlak na depreciaci 
měny a kdy depreciace není vzhledem k členství v měnové unii možná. Autoři tento pozitivní účinek 
nazývají "kanál konkurenceschopnosti" (competitiveness channel). Podle autorů se však pozitivní 
účinek mzdové flexibility nemusí projevit vždy - záleží na tom, jakým způsobem reaguje centrální 
banka na inflační tlaky. Pokud je reakce centrální banky slabá, přínosy plynoucí z pružnosti mezd mohou 
být vytěsněny volatilitou cen. Projevuje se tedy tzv. "endogenní kanál měnové politiky" (endogenous 
policy channel). Autoři svoji teorii dále rozvíjejí na příkladu malé otevřené ekonomiky, která je 
součástí měnové unie, a kde se objevují oba zmíněné kanály. Ve srovnání s uzavřenou ekonomikou jsou 
přínosy pružnosti mezd u otevřené ekonomiky, která je součástí měnové unie, daleko nižší. Závěry 
zpochybňují běžně převládající názor, že je pružnost mezd obzvláště žádoucí v měnových uniích. - 
Pozn.  
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Dagmar Brožová  

Utváření moderní ekonomie trhů práce: neoklasické paradigma s institucionálními teoriemi    

Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 56-68  

Pohled na moderní ekonomii trhů práce. Autorka nastiňuje postupný vpád neoinstitucionalistických 
témat a teorií do neoklasického paradigmatu trhu práce a poukazuje na odlišnosti v neoklasických a 
neoinstitucionálních interpretacích fungování pracovních trhů. Následně rozebírá důsledky těchto změn 
pro ekonomickou teorii trhu práce. Upozorňuje, že neoinstitucionalisté se zaměřují na studium každodenních 
problémů trhu práce a zjišťují, jak trhy práce ve skutečnosti fungují. Neoklasické optimalizační 
modely lidského chování sledující vlastní preference na konkurenčních trzích, které vedou k rovnováze, 
nejsou reálné. Neoinstitucionalisté připisují mnohem větší důležitost v utváření výstupu trhu velkým 
firmám, odborům, tržním nedokonalostem, omezeným informacím a nerovným příležitostem. - Pozn.  

Norbert Häring, Julia Balk  

Wenn Kompetenz schadet : Harvard-Ökonomen stellen ein Modell vor, das die Wahl eines 
unfähigen Präsidenten erklären soll    

Když kompetentnost škodí : harvardští ekonomové představují model, který má vysvětlit volbu 
neschopného prezidenta  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 31 (13.2.2017), S. 15  

Výzkumníci z Harvard Business School Rafael Di Tella a Julio Rotemberg sestavili formální 
ekonomický model, podle nějž by bylo možné vysvětlit volbu D. Trumpa americkým prezidentem na 
základě teorie racionální volby. Svůj model dvojice ekonomů opírá o výsledky vlastního výzkumu na 
vzorku 3500 respondentů před prezidentskými volbami, podle nějž byla kompetentnost prezidentských 
kandidátů pro Trumpovy voliče spíše přitěžující okolností. Z toho lze podle Di Tella a Rotemberga 
v obecném případě vyvodit, že voliči dávají přednost nekompetentnějšímu kandidátovi, pokud od těch 
kompetentnějších neočekávají řešení svých problémů. A rovněž voliči lépe snášejí, pokud jejich horší 
postavení vyplývá z nekompetentnosti vlády než z jejího přímého záměru.  

Philippe Aghion ... [et al.]  

When does domestic savings matter for economic growth?    

Kdy hrají domácí úspory roli při hospodářském růstu?  

IMF Economic Review, Vol. 64, (2016) No. 3, p. 381-407  

Autoři se věnují výzkumné otázce, zda vyšší míra domácích úspor vede k vyššímu hospodářskému 
růstu. Vytvářejí teoretický model, jenž následně empiricky testují s využitím regresní analýzy. V souladu 
s teoretickým modelem docházejí k závěru, že v chudých zemích vzdálených od nejvyspělejších 
technologií (technological frontier) vyšší domácí úspory skutečně vedou k vyššímu hospodářskému 
růstu (růstu produktivity), protože umožňují kofinancování investic od zahraničních investorů 
přinášejících s sebou nové technologie domácími podniky, které jsou seznámeny s místními 
podmínkami. Kofinancování je přitom důležité z důvodu omezení morálního hazardu ze strany 
domácích podniků. U bohatších, vyspělých států (disponujících vyspělými technologiemi) autoři 
nezjistili významný vztah mezi mírou domácích úspor a hospodářským růstem, což vysvětlují tím, že 
domácí podniky nepotřebují k investicím lákat zahraniční investory a dávat jim záruku 
kofinancováním projektů z domácích úspor. - Pozn.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Adair Turner ; [rozhovor vedl] Ingo Narat  

"Europa ist ein Pulverfass"    

"Evropa je sud s prachem"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 43 (1.3.2017), S. 32-33  

Bývalý předseda britského finančního dozoru (FSA) Adair Turner považuje v rozhovoru za nezbytnou 
užší politickou a ekonomickou integraci Evropské měnové unie včetně zavedení společných dluhopisů. 
V opačném případě bude ohroženo členství Řecka a Itálie v eurozóně či dokonce dojde k rozpadu EU. 
K roli centrálních bank při řešení současného slabého hospodářského růstu, nízkých reálných úroků a 
negativního veřejného sentimentu ve vyspělých ekonomikách je ale skeptický, pokud jejich intervence 
nejsou doprovázeny vyššími investicemi jednotlivých států do infrastrukturních projektů.  
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Andrea Enria ; [rozhovor vedl] Michael Maisch  

"Wir müssen dringend handeln"    

"Musíme urgentně jednat"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 32 (14.2.2017), S. 4-5  

Rozhovor s předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) A. Enriou o jeho návrhu na zřízení 
společné evropské bad bank, která by odkupovala od bank z Evropské unie pohledávky za dlouhodobě 
nedobytné úvěry. V 10 členských státech EU přesahuje podíl nesplácených úvěrů na celkové bilanci 
tamních bank hranici 10 procent. Bankovní služby přitom ohrožuje již pětiprocentní podíl těchto 
pohledávek. Enria se obává, že při stávajícím tempu odepisování nedobytných úvěrů bude evropský 
bankovní sektor potřebovat dobu delší než 15 let, jakou potřebovalo Japonsko během bankovní krize 
v 90. letech. Právě bad bank by ale mohla přispět k rychlejšímu očištění bilancí, aniž by zespolečenšťovala 
rizika. Enria totiž zdůrazňuje, že při uplatnění státní garance za ztrátové pohledávky budou muset být 
dodržena stávající evropská pravidla o spoluúčasti akcionářů a dalších podílníků dotčených 
bankovních domů. -- K Enriově návrhu a reakcím na něj viz také článek na s. 1 a 4.  

By Rachel Sanderson, Martin Arnold and Jonathan Ford  

Bridging the loans gap    

Jak překonat propast nedobytných půjček  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39390 (7.2.2017), p. 7  

V souvislosti s tím, že největší italská banka UniCredit chce navýšit svůj kapitál prodejem akcií v celkové 
hodnotě 13 mld. EUR, se v článku rozebírá situace v italském bankovnictví. Mnozí doufají, že úspěšný 
úpis pozvedne sektor tradičně zatížený nedobytnými půjčkami, jehož akcie v posledních 18 měsících klesaly. 
Krok banky přichází v bouřlivé době, kdy realizace výnosu vlády o poskytnutí 20 mld. EUR na 
záchranu několika středních bank zůstává ve vzduchu, protože Itálie jedná s Evropskou komisí o podmínkách.  

Carl-Ludwig Thiele  

Das Netz der Notenbanken : die Forderungen der Bundesbank gegenüber der EZB steigen auf 
Rekordniveau - und sie werden weiter steigen    

Síť centrálních bank : pohledávky Spolkové banky vůči ECB stoupají na rekordní úroveň - 
a budou dále růst  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 27 (7.2.2017), S. 48  

Koncem ledna 2017 dosáhly pohledávky Německé spolkové banky vůči Eurosystému (tj. vůči 
ostatním centrálním bankám Evropské měnové unie prostřednictvím ECB) v rámci platebního systému 
TARGET2 rekordní výše 796 miliard eur. To je o 45 miliard více než v srpnu 2012, tedy v době těsně 
po kulminaci krize eurozóny. Podle člena bankovní rady NSB C.-L. Thieleho ale nemusí být současný 
vývoj nutně chápán jako indikátor vzrůstajících problémů finančního systému eurozóny. Nárůst 
pohledávek NSB lze interpretovat i jako účinek programů zaměřených na přeshraniční nákup cenných 
papírů (kvantitativního uvolňování) v kombinaci s vysokým počtem finančních institucí, které své 
konto pro TARGET2 evidují u Německé spolkové banky.  

By Mark Egan, Ali Hortaçsu, and Gregor Matvos  

Deposit competition and financial fragility : evidence from the US banking sector    

Boj o vklady a finanční nestabilita : poznatky z amerického bankovního sektoru  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 1, p. 169-216  

Autoři v článku vytvářejí empirický model amerického bankovního sektoru, ve kterém se vyskytují 
pojištění střadatelé a střadatelé bez pojištění, kteří jsou náchylní k runům na banku. Banky bojují o střadatele a 
některé z nich selhávají. Poptávka po nepojištěných vkladech s růstem finanční tísně klesá (u pojištěných 
vkladů k tomuto jevu nedochází). Autoři model dále upravují a posléze jej využívají k analýze 
bankovních regulací. Zjišťují mimo jiné, že snížení kapitálových požadavků o 18 % může vést k výrazné 
destabilizaci bankovního systému. - Pozn.  
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Martina Kláseková  

Drahšie hypotéky? Zatiaľ je to naopak : ceny nehnuteľností    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 6, s. 34-36  

Autorka popisuje aktuální vývoj na slovenském hypotečním trhu s ohledem na dynamiku úrokových 
sazeb a zdůrazňuje, že Slovensko patří jednoznačně k zemím s nejlevnějšími úvěry na bydlení. Dále 
stručně shrnuje nedávný vývoj cen nemovitostí a předkládá názor odborníka, dle kterého se na jaře 
očekává stabilizace cen starých bytů a nárůst cen nového bydlení. Upozorňuje na vliv očekávaného 
zpřísnění pravidel na hypotekárním trhu na slovenský realitní trh. Zabývá se také obecnými 
podmínkami pro vznik cenových bublin na realitním trhu a uvádí, že i dle vývoje cen nemovitostí ze 
začátku r. 2017 se zatím o cenové bublině na Slovensku nedá hovořit (ceny jsou sice ve stádiu růstu, 
ale nejsou v rizikovém pásmu).  

Financial stability assessment Finland alerted to household debt [elektronický zdroj]   

Hodnocení finanční stability : Finsko upozorněno na zadlužení domácností  

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 5, p. 93-105  

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) v listopadu 2016 upozornila Finsko na vysoké zadlužení 
domácností, které by mohlo ve střednědobém časovém horizontu poškodit makroekonomickou a 
finanční stabilitu v zemi. Určitá opatření na zmírnění rizika již byla přijata (popř. se připravují), podle 
ESRB jsou však nedostatečná. Situace bankovního sektoru je stabilní, bankovní sektor je ale vysoce 
koncentrovaný, což zvyšuje zranitelnost finančního systému. Pojišťovny a penzijní společnosti patří 
mezi největší institucionální investory ve Finsku. Nové a rychle rostoucí společnosti, vlastnící převážně 
nehmotná aktiva, se potýkají s obtížným financováním. Určité riziko pro stabilitu finského finančního 
systému by mohlo představovat propojení bankovního sektoru se Švédskem, kde v současné době 
taktéž roste zadlužení domácností, objem hypoték i ceny nemovitostí. V krátkodobém časovém 
horizontu však finanční systém ve Finsku žádná bezprostřední rizika neohrožují. - Pozn. Plný text 
dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2017/02/BOF_bulletin_5_2016.pdf 

Par Laurent Quignon  

Impact économique de Bâle III une adaptation de l’analyse de la BRI à la zone euro  
[elektronický zdroj]  

Hospodářské dopady Basilejské dohody III : aplikace analýzy Banky pro mezinárodní 
vypořádání na eurozónu  

Conjoncture, No. 2 (2017), p. 3-20  

V listopadu 2016 vydala Banka pro mezinárodní vypořádání studii hodnotící dopady opatření Basilej 
III (Basel III, ve francouzštině Bâle III), ve které dospěla k závěru, že ještě existuje prostor pro další 
zpřísnění kapitálových požadavků. Z výzkumu BNP Paribas zveřejněném v článku ale vyplývá, že tato 
skutečnost neplatí pro eurozónu. Autoři této studie použili metodiku Banky pro mezinárodní 
vypořádání, její parametry však upravili tak, aby odpovídaly evropským podmínkám. Dominantní 
úloha bank při financování v Evropě zvyšuje náklady regulatorních opatření a snižuje optimální výši 
ukazatele kapitálové přiměřenosti bank (solvency ratio). Optimum ukazatele kapitálové přiměřenosti 
udává hranici, nad kterou ekonomické náklady převyšují přínosy přísnějších regulací. - Pozn. -- 
Dostupné také v anglické verzi na webu BNP Paribas. Plný text dostupný z: http://economic-
research.bnpparibas.com/Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=fr-FR 

Mark Fehr  

Kostenlos? Von wegen! : Bankgebühren    

Zdarma? V žádném případě! : bankovní poplatky  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 4, S. 72-74  

Banky v Německu svými těžko rozpoznatelnými mini poplatky stále více rozčilují klienty. Vše může 
skončit i u soudu.  
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Roman Horváth ; [rozhovor vedl] Michal Lehuta  

Kvantitatívne uvoĺňovanie hasí požiar, ale tiež zvyšuje nerovnosť    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 3, s. 32-34  

Rozhovor s ekonomem R. Horváthem o výsledcích jeho nedávné výzkumné práce v oblasti faktorů 
finančního rozvoje ekonomik a vlivu měnové politiky na retailové úrokové sazby. Reaguje také na 
aktuální měnovou politiku ČNB, očekávané uvolnění kurzu koruny a představuje svůj pohled na přijetí 
eura v ČR a na možné zlepšení evropské měnové unie. Vyjadřuje se také ke kvalitě akademického 
ekonomického vzdělávání v ČR a SR, ke slabinám českého podnikatelského prostředí a k činnosti 
ECB v prostředí evropských strukturálních problémů.  

Par Céline Choulet  

Les systèmes de protection institutionnels sont-ils des groupes?    

Jsou institucionální systémy ochrany bankovními skupinami?  

Conjoncture, No. 1 (2017), p. 3-23  

Autorka se v článku zabývá družstevními záložnami a spořitelnami v eurozóně, jejich sdružováním do 
sítí a regulací těchto sítí. Družstevní záložny a spořitelny poskytují své služby převážně v určitém 
regionu či místě. Jejich postavení a služby, které mohou nabízet, se stejně jako legislativa, která je 
upravuje, v různých členských zemích EU liší. Často se však tyto instituce sdružují do sítí, což jim 
přináší řadu výhod - sdílení rizika, výnosy z rozsahu či fungování pod společným jménem. Mezi členy 
sítí dále existují vzájemné závazky podpory (mutual support commitments). Tzv. institucionální 
systémy ochrany, jejichž členy instituce jsou, nejsou z pohledu legislativy bankovními skupinami 
(i přes některé podobné znaky). Úroveň regulace těchto subjektů se liší v závislosti na jejich struktuře 
a míře integrace. - Pozn. -- Dostupné také v anglické verzi na webu BNP Paribas. Plný text dostupný 
z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=fr-FR 

Nella Hendriyetty and Bhajan S. Grewal  

Macroeconomics of money laundering : effects and measurements    

Makroekonomie praní špinavých peněz : účinky a měření  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 1, p. 65-81  

Autoři v článku shrnují různé studie zabývající se dopady praní špinavých peněz na ekonomiku i měřením 
těchto ilegálních aktivit. Praní špinavých peněz podporuje růst stínové ekonomiky, kriminality a ilegálních 
toků peněz, a brzdí také výběr daní. Předpokladem úspěšného boje proti praní špinavých peněz je 
schopnost tuto aktivitu vyčíslit. Různé metody odhalování praní špinavých peněz lze rozdělit do dvou 
skupin: první z nich sdružuje metody, které vycházejí z měření úniků kapitálu (praní špinavých peněz 
zvyšuje peněžní toky mezi ekonomikami). Druhá skupina metod odhaduje praní špinavých peněz s využitím 
různých makroekonomických či mikroekonomických proměnných (např. daňových příjmů). - Pozn.  

Martina Kláseková  

Medzibankový prevod za desať sekúnd. Už v tomto roku : rýchle platby    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 4, s. 28-30  

Pohled na rozvoj inovativních systémů okamžitých plateb na národní (slovenské) úrovni a zejména 
pak na celoevropské úrovni prostřednictvím iniciativy Evropské platební rady (EPC) - SEPA okamžité platby. 
Evropská pravidla mají vést k harmonizaci systému a sjednocení národních standardů pro okamžité 
platby. Účast v systému je pro zprostředkovatele plateb dobrovolná, na přípravu dostaly banky i clearingové 
společnosti jeden rok. Tabulka přináší příklady fungujících i připravovaných systémů rychlých plateb 
ve světě a autorka dále rozebírá aktuální přístup velkých slovenských bank k zavádění placení a 
zúčtování v platebním styku v reálném čase.  
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Gerd Höhler  

Nach der Krise ist vor der Krise : Sparer ziehen Geld bei den griechischen Banken ab, gleichzeitig 
steigt die Zahl der faulen Kredite    

Po krizi je před krizí : střadatelé stahují své peníze z řeckých bank, současně stoupá počet 
nesplácených úvěrů  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 38 (22.2.2017), S. 32  

Řecký bankovní sektor stále není v dobré kondici. Ke konci roku 2016 činil objem nesplácených úvěrů 
se 108 miliardami eur 45 procent všech poskytnutých půjček. Od počátku roku 2017 existuje navíc trend 
růstu problémových pohledávek v absolutních číslech (jen za leden 2017 se jedná o nárůst o 800 milionů eur). 
Rovněž objem vkladů na bankovních účtech se od konce prosince 2016 do poloviny února 2017 snížil 
ze 131,84 na 129,09 miliard eur. Důvodem těchto tendencí je především přetrvávající nejistota o právním 
rámci pro odpis úvěrů a o výsledcích vyjednávání mezi řeckou vládou a zahraničními věřiteli Řecka. 
Skutečný stav řeckých bank by ale měl prověřit až zátěžový test Evropské centrální banky v roce 2018.  

Radim Boháč, Jan Řehola, Václav Ulrich  

Regulace online hazardních her v ČR : východisko pro moderní regulaci z národní i mezinárodní 
perspektivy    

Daně a finance, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 10-17  

Problematika regulace hazardních her v ČR. Příspěvek přináší teoreticko-právní úvod do zkoumané 
problematiky, podrobně analyzuje novou právní úpravu hazardních her a zaměřuje se především na 
ustanovení, která se zabývají regulací online hazardních her (tj. hazardních her nabízených konečnému 
uživateli dálkovým způsobem prostřednictvím internetu). Zdůrazňuje důvody a cíle regulace online 
hazardních her a její specifika v porovnání s klasickými podobami hazardních her. Dále se věnuje 
modelům zdanění online hazardních her. - Pozn. -- Úvodní díl seriálu článků detailně rozebírajících 
téma online provozování hazardních her.  

Domitilla Vanni  

The role of compliance in Italian banking system    

Role zajišťování shody s předpisy v italském bankovním systému  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 1, p. 143-147  

Úkolem tzv. funkce zajišťování shody s předpisy (compliance function) je minimalizace rizika sankcí, 
popř. snížení rizika ztráty dobrého jména v důsledku porušení předpisů. V italském bankovním 
sektoru je však tato funkce (ve srovnání s jinými evropskými zeměmi či s USA) zatím stále v rozvoji. 
Do roku 2007 přebíral úlohu zmíněné funkce interní audit, z hlediska organizační struktury tedy šlo 
o tzv. závislý model (dependent model), zatímco ve světě je běžný spíše "samostatný model" (stand-alone 
model). U samostatného modelu je funkce zajišťování shody s předpisy zvlášť vyčleněná. V roce 2007 
došlo ke změně pravidel - pokyny italské centrální banky nyní umožňují výběr mezi několika modely 
organizace v závislosti na velikosti banky a rozsáhlosti jejích činností. I přes uvedené změny je ale 
funkce zajišťování shody s předpisy v italských bankách jako samostatná jednotka zatím spíše   
v experimentální fázi. - Pozn.  

Petr Liška  

Vznik centrální evidence účtů    

Bulletin advokacie, Sv. 2017, č. 1-2, s. 44-48  

Autor rozebírá dosavadní stav a novou právní úpravu poskytování údajů od finančních institucí 
oprávněným orgánům a osobám, který je administrativně náročný a neefektivní pro všechny účastníky. 
Novou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, se zřizuje 
centrální evidence účtů, která by mohla zajistit výrazné zvýšení efektivity a urychlení celého procesu 
dotazování. Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka. Centrální evidence účtů však 
bude dostupná pouze pro vybraný okruh subjektů a za stanovených podmínek. Zákon v celém svém 
rozsahu nabude účinnosti k 1.1.2018. - Pozn.  
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Jan Mallien ... [et al.]  

Weidmanns Warnung : teure Euro-Rettung    

Weidmannovo varování : drahá záchrana eura  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 40 (24.2.2017), S. 3, 6-7  

Německá spolková banka převedla do spolkového státního rozpočtu namísto plánovaných 2,5 miliard 
pouze 400 milionů eur, což je nejméně za deset let. Rovněž zisk centrální banky za rok 2016 klesl pod 
jednu miliardu eur. Za důvody těchto výsledků stojí především program kvantitativního uvolňování 
Evropské centrální banky, která nutí NSB kupovat i dluhopisy se zápornou výnosností. Zároveň si NSB 
vytváří pro případ zvýšení úrokových sazeb finanční rezervy (aktuálně dosahující výše 15,4 miliard eur), 
jež by kompenzovaly náhlý výpadek příjmů ze záporného úročení depozit podřízených finančních 
institucí. -- K bilanci hospodaření centrální banky USA (Fed) po tamním zvýšení úrokových sazeb viz 
článek na s. 7; k tématu předcházení rizik vyšších úrokových sazeb viz také komentář člena bankovní 
rady NSB A. Dombreta na s. 72.  

Zbyněk Kalabis  

Z historie centrálního bankovnictví v Bělorusku, Moldávii a na Ukrajině    

Bankovnictví, Sv. 2017, č. 2, s. 56-57  

Seznámení s historickým vývojem i současností centrálního bankovnictví v Bělorusku, Moldávii a na 
Ukrajině. Autor představuje vývoj bankovnictví a měnové oblasti ve zkoumaných zemích v době, kdy 
byly součástí carského Ruska a Sovětského svazu, i po jejich osamostatnění v 90. letech 20. století.  

Zbyněk Kalabis  

Z historie centrálních bank nejmenších států Evropy    

Bankovnictví, Sv. 2017, č. 1, s. 48-49  

Seznámení s klíčovými okamžiky historie a hlavními úkoly centrálních bank v Lichtenštejnském knížectví, 
Lucemburském velkovévodství, v Republice San Marino a ve Vatikánu. Autor představuje Národní 
banku Lichtenštejnska (založenou v r. 1861), Centrální banku Lucemburska (založenou v r. 1998), 
Centrální banku San Marina (založenou v r. 2005) a Vatikánskou banku (IOR), která vykonává funkci 
centrální banky římskokatolické církve. Krátce se také věnuje Monackému knížectví a knížectví 
Andorra, které nemají svoji vlastní centrální banku. 

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

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank  

Sv. 2017, č. 2  

Státní podpora exportu je nutná! Musí se ale změnit pravidla (s. 10-12); ČEB a EGAP v očích 
dohledu (s. 13); Dotace, finanční nástroje a banky. Jaká je jejich role? (s. 22-23); Finanční nástroje 
kohezní politiky, efekty vytěsňování a multiplikace (s. 24-27); Dynamika zadlužování českých 
domácností od přelomu milénia (s. 34-35); Bankovní daň - Česká republika jako investorský ostrov 
v moři (s. 40-41); Pozor na politicky exponované osoby! - dle novely zákona č. 253/2008 Sb. (s. 42-43); 
Interchange - jaké následky měla nová regulační opatření - směnárenská síť (s. 45); Bezhotovostní 
společnost je férovější (s. 46-47); Z historie centrálního bankovnictví v Bělorusku, Moldávii a na 
Ukrajině (s. 56-57).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 38 (22.2.2017)  

Úvěry začaly rychle zlevňovat: konkurenční boj bank se z hypoték přesouvá do spotřebitelských úvěrů 
(s. 1) a komentář na s. 8; Konec slabé koruny - k očekávanému ukončení umělého oslabování české 
měny (s. 2); Desítky tisíc sázkařů přijdou o účty u zahraničních kanceláří - internetový hazard (s. 12); 
Auditní zprávy v novém se firmám prodraží (s. 17). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

By Jonathan Wheatley  

A new virtuous cycle?    

Nový silný cyklus?  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39409 (1.3.2017), p. 7  

Podle průmyslové asociace Institute of International Finance dosáhl v lednu průměrný růst v rozvíjejících 
se ekonomikách 6,4 %, což je nejvyšší měsíční míra od června 2011. Budou-li data potvrzena, bude to 
znamenat zvrat v klesajícím růstovém trendu, jímž se vyznačovaly roky od globální finanční krize. 
Obchod mezi východem a západem se zvedá. Optimismus vyvolává zejména loňské hospodářské 
oživení v Číně.  

Anne-Sophie Dufernez, Laura Le Saux  

Composition and allocation of the distributable surplus in France since the crisis [elektronický zdroj]  

Složení a alokace dělitelného přebytku ve Francii od hospodářské krize  

Trésor-economics, No. 189 (2017), p. 1-4  

Autoři v článku analyzují vývoj tzv. dělitelného přebytku ("distributable surplus"; ve francouzštině 
"surplus distribuable") ve Francii. Tato veličina charakterizuje, jaká část růstu hrubého domácího 
produktu vede ke zvýšení reálné odměny za poskytování výrobních faktorů (práce a kapitálu). Růst 
dělitelného přebytku je ovlivněn změnou multifaktorové produktivity a změnami zahraničního 
obchodu. Ve Francii dělitelný přebytek dlouhodobě klesá, především z důvodu pomalého růstu 
produktivity. Většina přebytku vede ke zvyšování reálné mzdy, šoky produktivity se naopak promítají 
do snižování výnosu kapitálu. - Pozn. -- Článek dostupný také ve francouzské jazykové verzi na webu 
DG Trésor. Plný text dostupný z: http://www.tresor.economie.gouv.fr/15742_tresor-economics-2017 

Matthias Kamp, Lea Deuber, Anke Henrich  

Die goldenen Jahre sind vorbei : China    

Zlatá léta jsou pryč : Čína  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 5, S. 40-42  

Konjunktura v Číně oslabuje, reformy stagnují, vláda posiluje domácí koncerny. Německé podniky 
tím trpí. Prezident Evropské obchodní komory v Číně hovoří o „konci zlatých časů", který se týká 
všech odvětví.  

Jürgen Flauger  

Elektroautos finden endlich Anschluss : Ladeinfrastruktur    

Elektroautomobily naleznou konečně připojení : napájecí infrastruktura  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 43 (1.3.2017), S. 16-17  

Od března 2017 mohou německé podniky žádat o státní dotaci na výstavbu nabíjecích stanic pro 
elektroautomobily. Podpůrný program spolkové vlády s objemem 300 milionů eur schválila Evropská 
komise a podle autora článku lze očekávat větší zájem než v případě státního příspěvku občanům na 
koupi automobilu na elektrický či hybridní pohon.  

Silke Wettach  

Endstation Hoffnung : Griechenland    

Konečná stanice naděje : Řecko  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 5, S. 32-34  

K hospodářské situaci Řecka. Po dvou letech v úřadu je bilance předsedy vlády Alexise Tsiprase 
hrozivá. Žádný ze svých slibů nesplnil. Mnoho Řeků prchá do zahraničí.  

Finland has left recession behind Bank of Finland forecast [elektronický zdroj]  

Finsko má recesi za sebou : prognóza Finské národní banky  

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 5, p. 7-28  

Finská ekonomika se vzpamatovala z recese. Hospodářský růst pomohla obnovit soukromá spotřeba 
i investice. V následujících letech bude ekonomika i nadále růst, tempo hospodářského růstu ale bude 
jen mírné (okolo 1 %). Díky lepší konkurenceschopnosti by se měl oživit také export. Situace na trhu 
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práce se zlepšila (míra nezaměstnanosti klesla na 8,7 %), dalšímu zotavování ale brání strukturální 
problémy. Mzdy a ceny porostou jen pomalu (v období 2017-2019 je očekávána míra inflace 0,8-1 %). 
Prognóza může být ovlivněna nejistou politickou a hospodářskou situací ve světě (vystoupení Velké 
Británie z EU, problémy v eurozóně, vítězství D. Trumpa v prezidentských volbách v USA a s tím 
související pravděpodobný růst protekcionismu, zpomalení v Číně). - Pozn. -- Více viz tabulky na str. 
106-118. -- Alternativní scénář na str. 32-37. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/ 
2017/02/BOF_bulletin_5_2016.pdf 

Vlad Ciornohuz  

Japan's response to deflation : an assessment of Abenomics  [elektronický zdroj]  

Odpověď Japonska na deflaci : zhodnocení abenomiky  

Trésor-economics, No. 184 (2016), p. 1-7  

Japonsku se stále nedaří opustit deflaci, do které se tato země dostala v roce 1998. Příčin, proč v Japonsku 
deflace vůbec propukla, bylo více - šlo o strukturální faktory (stárnutí populace, zmírňování 
pozitivních účinků technologického pokroku) i cyklické faktory (prasknutí realitní a akciové bubliny, 
hospodářská krize v asijských zemích). Od té doby se Japonsku nepodařilo dosáhnout trvalého nárůstu 
inflace. V prosinci 2012 byl spuštěn program reforem zvaný "abenomika", jehož cílem bylo opustit 
deflaci a obnovit hospodářský růst. Po čtyřech letech od zahájení programu jsou však jeho výsledky 
smíšené - prvotní pozitivní účinky zaznamenané v roce 2013 díky obnovení důvěry a depreciaci jenu 
pominuly, nedochází k dostatečnému růstu půjček, řada strukturálních reforem byla opožděna, popř. 
vůbec nezačala. V blízké budoucnosti bude podstatné, zda dojde k růstu mezd a tedy i k odstartování 
mzdově-cenové spirály. V dlouhodobém časovém horizontu by Japonsko mělo dokončit strukturální 
reformy a pokročit s fiskální konsolidací. - Pozn. -- Článek dostupný také ve francouzské jazykové 
verzi na webu DG Trésor. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2017/02/ 
Tresor_Economics_184_2016.pdf 

Par Hélène Drouot  

Malaisie : fragilité du modèle de croissance    

Malajsie : křehkost růstového modelu  

Conjoncture, No. 1 (2017), p. 25-33  

Malajská ekonomika je relativně odolná vůči šokům díky svému růstovému modelu, který je založen 
na třech pilířích - ekonomická a sociální stabilita, hospodářský intervencionismus (podpora určitých 
sektorů, veřejné investice, řízení dovozu) a zahraniční obchod. I přesto by však měly být provedeny 
některé reformy, vzhledem k možné zranitelnosti plynoucí z utlumení světového obchodu, rozmachu 
protekcionistických politik a zpomalení v Číně. Do budoucna by Malajsie měla podpořit inovace, 
zvýšit produktivitu a zajistit rozvoj střední třídy. - Pozn. -- Dostupné také v anglické verzi na webu 
BNP Paribas. Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/Conjoncture 
Publication.aspx?Lang=fr-FR 

M. Jeršov  

Mechanizmy rosta rossijskoj ekonomiki v uslovijach obostrenija finansovych problem v mire    

Mechanismy růstu ruské ekonomiky v podmínkách zostření finančních problémů ve světě  

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, no. 12, s. 5-25  

Ve světové ekonomice přetrvává řada problémů z dřívějších dob a přidávají se i zcela nové. Dnes lze 
současně pozorovat i nízké tempo hospodářského růstu ve většině zemí, i růst státního dluhu, i přehřátí 
trhů s cennými papíry. Také je zjevnější pokles poptávky po finančních zdrojích v reálné ekonomice 
na pozadí záporných úrokových sazeb. Opětovné problémy mají i velké mezinárodní komerční banky. 
Stát přitom poskytuje ekonomickým aktérům stále větší pomoc a snaží se podporovat rozvoj různých 
segmentů trhu. Za této situace by ruské regulační úřady měly pozorně sledovat vznik krizových jevů a 
být připraveny ke zpracování mechanismů a nástrojů, které by ruské ekonomice umožnily trvalý 
rozvoj i v podmínkách vnějších šoků. - Pozn.  
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Sylvain Bellefontaine, Tarik Rharrab  

Mexique : l’arrimage aux Etats-Unis en question  [elektronický zdroj] :  

Mexiko : otázka navázanosti na ekonomiku USA  

Conjoncture, No. 2 (2017), p. 21-30  

Hospodářské cykly Mexika a USA jsou vysoce synchronizované. Růst Mexika je slabý, zemi navíc 
nyní hrozí zhoršení ekonomické situace v případě provedení hospodářských reforem v USA, které 
plánuje D. Trump. Do budoucna by Mexiko mělo omezit svoji závislost na USA, přehodnotit svůj 
ekonomický model a dále se integrovat do globálních hodnotových řetězců. Obchodní vyjednávání 
mezi Mexikem a Evropskou unií je pozitivním krokem v tomto směru. - Pozn. -- Dostupné také v angličtině 
zdarma na webu BNP Paribas. Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/ 
Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=fr-FR 

By Yuriy Gorodnichenko and Oleksandr Talavera  

Price setting in online markets : basic facts, international comparisons, and cross-border integration    

Určování cen na online trzích : základní fakta, mezinárodní srovnání, přeshraniční integrace  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 1, p. 249-282  

Ceny zboží v elektronických obchodech mají svá specifika – vzhledem k nízkým nákladům na 
přeceňování dochází oproti kamenným obchodům k větším fluktuacím, díky existenci různých 
speciálních stránek je navíc pro spotřebitele jednoduché ceny porovnávat. Tyto a další vlastnosti cen 
zboží na internetu využívají autoři k výzkumu toho, proč se ceny v realitě odchylují od zákona jediné 
ceny. S pomocí souboru údajů o cenách amerického a kanadského zboží na internetu autoři zjišťují, že 
ceny na internetu se kurzovým změnám přizpůsobují daleko rychleji než u kamenných obchodů. 
Citlivost cenových změn na změny nominálního měnového kurzu je dále v korelaci s vlastnostmi 
zboží i specifiky trhů (např. stupeň konkurence). - Pozn. -- K cenám v online prostředí také viz článek 
na s. 283-303 ("Are online and offline prices similar? Evidence from large multi-channel retailers").  

Hans-Peter Siebenhaar, Matthias Streit  

Trump setzt der Opec zu    

Trump udolá OPEC  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 27 (7.2.2017), S. 28-29  

Experti z oblasti energetiky očekávají, že USA pod Trumpovou administrativou se ještě intenzivněji 
zaměří na nekonvenční těžbu ropy na svém území z tzv. ropných břidlic. Tato energetická politika 
bude stlačovat světovou cenu ropy a oslabovat vliv ropného kartelu OPEC, který se tak zřejmě bude 
muset smířit s cenami mezi 40 až 60 dolary za barel. Nižší cena ropy by v budoucnu dopadla nejen na 
rozpočtové příjmy států OPEC a dalších významných producentů ropy (Rusko, Mexiko či Súdán), ale 
promítla by se také do inflačních očekávání v Evropě. -- K tématu viz také rozhovor na s. 29 a 
komentář na s. 26.  

Informatika. Počítače  

Eroding exceptionalism : Internet regulation   

Konec výjimečného postavení : regulace internetu  

The Economist, Vol. 422, (2017) No. 9027, p. 49-50  

Online giganti jako Google a Facebook vděčí za svůj úspěch nejenom skvělým nápadům svých 
zakladatelů, ale i tomu, že v podstatě nenesou žádnou právní odpovědnost. Tato éra digitální 
výjimečnosti však nemůže trvat věčně. Vlády a soudy postupně osekávají suverenitu internetových 
firem a veřejné mínění je tlačí k tomu, aby si dávaly větší pozor. První kroky k jejich zkrocení 
podnikla Evropská unie, když Soudní dvůr EU ustanovil "právo být zapomenut". Evropská komise 
také navrhuje plán, podle kterého by se online platformy měly přihlásit k "dobrovolnému" kodexu 
chování a aktivně a okamžitě odstraňovat nenávistné projevy na internetu. Některé země EU chtějí jít 
ještě dál, např. Německo uvažuje o zákonu, který by pokutoval online firmy, když neodstraní 
nezákonný obsah do 24 hodin.  
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Yves-Emmanuel Bara ... [et al].  

A contribution to the work on the strengthening of the euro area [elektronický zdroj]  

Příspěvek k tématu posilování eurozóny  

Trésor-economics, No. 190 (2017), p. 1-11  

Eurozóna je díky řadě reforem přijatých v průběhu ekonomické krize odolnější, přesto se ale potýká 
s problémy, především v důsledku vnitřních makroekonomických nerovnováh mezi členskými státy. 
Je potřeba přijmout další opatření - dokončit bankovní unii a pokročit s unií kapitálových trhů, vytvořit 
společný rozpočet a zpřísnit fiskální pravidla a zajistit koordinaci strukturálních reforem. Tyto návrhy 
předpokládají těsnější integraci, vytvoření nových institucí a změnu evropských smluv. - Pozn. -- 
Článek dostupný také ve francouzské jazykové verzi na webu DG Trésor. -- Viz také komentář na s. 12. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2017/02/Tresor_Economics_190_2017.pdf 

Daniel Gros  

Deutschland muss Europa krisenfester machen    

Německo musí učinit Evropu odolnější vůči krizím  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 41 (27.2.2017), S. 10-11  

Autor článku se domnívá, že aktuální stav eurozóny je lepší než její pověst. V roce 2017 lze očekávat 
hospodářské oživení a růst průměrné zaměstnanosti směrem k předkrizovým hodnotám. Výzvy, se 
kterými se Evropská měnová unie nadále musí popasovat, jsou ale dlouhodobějšího charakteru. 
Především nepříznivý demografický trend, vysoké zadlužení a absence strukturálních reforem mohou 
v budoucnu výrazně omezit růst produktivity a nasměrovat země měnové unie na podobnou trajektorii, 
na níž se v současnosti nachází Japonsko. Rizika dlouhodobé stagnace je ale ještě možné snížit 
posílením finančního systému, které by Německo nemělo a priori blokovat a naopak účinně podpořit. 
Především je třeba vytvořit stimuly pro zvyšování vlastního kapitálu finančních institucí, společné 
pojištění vkladů při současné redukci rizikových položek v bilancích bank a "evropský měnový fond", 
který by v případě finančních a dluhových krizí v jednotlivých státech eurozóny poskytl těmto zemím 
svou výlučnou asistenci. -- K návrhu zřízení "evropského měnového fondu" viz také komentář  
v Handelsblatt č. 54/2017 (16.3.2017), s. 12.  

O.V. Chmyz  

Finansovyje časy Brekzita zapuščeny    

Finanční hodiny brexitu už běží  

Finansy, Sv. 2016, no. 12, s. 51-55  

Autor analyzuje měnové a finanční aspekty rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii, které 
mají vliv na ekonomiku a finance samotného Spojeného království, EU a celého systému 
mezinárodních financí. Pozornost věnuje zejména měnovému kurzu libry a finančním vztahům 
Británie s EU.  

Je. Vinokurov  

Jevrazijskij ekonomičeskij sojuz bez emocij    

Euroasijská hospodářská unie bez emocí  

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, no. 12, s. 43-60  

Článek shrnuje předběžné výsledky utváření Celní unie a Euroasijské hospodářské unie (Bělorusko, 
Rusko, Kazachstán, Arménie a Kyrgyzstán). Jsou charakterizovány euroasijské instituce, formování 
jednotného trhu zboží a služeb, stav obchodních a investičních toků mezi členskými zeměmi unie, 
práce na odstranění a sjednocení netarifních překážek, problémy koordinace makroekonomické 
politiky, postupy při vytváření sítě zón volného obchodu a dohod o obchodní a hospodářské spolupráci 
a také údaje o společenském vnímání euroasijské integrace. - Pozn.  
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Taťána Dudáčková  

Měnová politika v eurozóně : aktuální vývoj a komentáře    

Finanční a ekonomické informace, Sv. 2017, č. 2, s. 5-8  

Evropská centrální banka (ECB) oznámila v prosinci r. 2016 záměr prodloužit tzv. kvantitativní uvolňování 
v eurozóně do konce r. 2017. Zároveň však ECB plánuje omezit nákup dluhopisů z 80 mld. eur za 
měsíc na 60 mld. eur. V přehledovém článku jsou shrnuty aktuální komentáře v zahraničním tisku 
k prosincovému rozhodnutí ECB i názory na kvantitativní uvolňování obecně. Zmíněny jsou 
protichůdné názory některých představitelů ECB a popsán je i vztah k současné měnové politice 
amerického Fedu, který v r. 2017 pravděpodobně přistoupí k restriktivní měnové politice (zvyšování 
úrokových sazeb). - Pozn. Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-
knihovny-MF_2017-c-02_2017-02_Financni-a-ekonomicke-informace-22017.pdf 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Nicolaj Alexander Kuplewatzky  

An appeal for targeted regulatory protection of human rights in the European Union's external 
trade relations in light of Front Polisario    

Výzva k přijetí cíleného regulačního opatření na ochranu lidských práv ve vnějších obchodních 
vztazích Evropské unie ve světle případu Front Polisario  

Global trade and customs journal, Vol. 11 (2016), No. 11-12, p. 568-579  

Ve Spojených státech zakazuje dovoz zboží vyrobeného s využitím dětské či nucené práce paragraf 
307 Celního zákoníku (Tariff Act) z roku 1930. V Evropské unii dosud neexistovala obdoba tohoto 
zákona, toto téma se ale otevřelo v souvislosti s rozhodnutím Tribunálu EU v případu s povstaleckým 
hnutím Front Polisario (hnutí na území Západní Sahary, které se snaží získat nezávislost na Maroku). 
Evropská unie uzavřela dohodu na dovoz ryb a zemědělských výrobků s Marokem, dohodu však 
v roce 2012 napadlo hnutí Front Polisario (dohoda by se vztahovala i na sporné území Západní Sahary). 
Z následujících rozsudků posléze vyplynulo, že by Evropská unie měla brát otázku lidských práv 
v úvahu při mezinárodním obchodu. Autor v článku shrnuje pozadí případu a rozsudky, dále informuje 
o americkém paragrafu č. 307 a jeho aplikaci v praxi a následně diskutuje o možné podobě evropského 
ekvivalentu paragrafu č. 307. - Pozn. -- S problematikou souvisí také článek na s. 580-583 (o legislativě 
upravující zákaz dovozu zboží spojeného s nucenou prací do USA).  

Jesse Kreier, Seref Coskun, Hiromi Yano  

Anti-circumvention in the multilateral system : plus ça change    

Pravidla proti obcházení antidumpingových opatření v multilaterálním systému : čím více se 
věci mění, tím jsou stejnější  

Global trade and customs journal, Vol. 11 (2016), No. 11-12, p. 461-472  

Obcházení povinnosti platit clo lze v oblasti zahraničního obchodu považovat za ekvivalent daňových úniků. 
V daňové oblasti se diskutuje o tom, jaké jednání lze ještě považovat za legální (daňová optimalizace, 
či vyhýbání se dani) a jaké je již trestné (daňové úniky). Podobně je tomu i u antidumpingových cel - 
ani po téměř třiceti letech vyjednávání neexistuje mezi členy Světové organizace obchodu shoda v názoru 
na to, jaké jednání je ještě přijatelné, kdy se již jedná o obcházení povinnosti (circumvention), zda by 
dovážející země měla proti obcházení nějak zasáhnout a případně jak. Autoři v článku shrnují historii 
vyjednávání o opatřeních proti obcházení antidumpingových cel na mezinárodní půdě, uvádějí vývoj 
pojmu "obcházení" a krátce také podávají přehled o současné legislativě a praxi v této oblasti. - Pozn. -- 
Článek je jedním z výstupů projektu "TEN IV", jehož součástí jsou srovnávací studie o určitých 
aspektech antidumpingového práva a praxe. Další články k tématu viz s. 459-558 (mj. také přístup EU).  

ATLAS backstage [elektronický zdroj]  

Ze zákulisí systému ATLAS  

Zoll aktuell, Jg. 2017, Nr. 1, S. 4-5  

Představení činnosti zaměstnanců německé celní správy, kteří spravují systém ATLAS 
(Automatisierte Tarif- und Lokale Zollabwicklungssystem). O systém ATLAS, který již téměř 20 let 
slouží v Německu k automatizovanému odbavování zboží, se stará přibližně 50 zaměstnanců celní 
správy. Tito zaměstnanci spadají pod organizační jednotku "Direktion V - Allgemeines Zollrecht", 
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dále jsou však rozčleněni do speciálních několikačlenných projektových týmů. Úkolem zaměstnanců 
je vývoj systému i jeho aktualizace. V poslední době například musel být systém přizpůsoben novému 
celnímu kodexu Evropské unie. Plný text dostupný z: http://www.zoll.de/DE/Service/Publikationen/ 
Zoll-aktuell/zoll-aktuell_node.html;jsessionid=8CBC870A1D23848CE231BBC69FEDC287.live4651 

Ruth Berschens ... [et al.]  

Der große Ausverkauf : Streit um deutsche Exporte    

Velký výprodej : spor o německý export  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 30 (10.2.2017), S. 42-47  

Americký prezident Trump zvažuje zavedení dovozních cel a kritizuje Německo za vysoký přebytek 
salda výkonové bilance, které v roce 2016 dosáhlo téměř 9 procent. Transatlantická obchodní válka 
tak již není zcela nemyslitelnou záležitostí. I kdyby však těchto turbulencí nebylo, představuje podle 
článku vysoký převis vývozu nad dovozem pro Německo vážný problém, který poškozuje především 
jeho vlastní ekonomiku. -- K postoji politické reprezentace Francie, Velké Británie a Rakouska k deficitu 
své obchodní bilance s Německem viz články na s. 45 a 47; k rizikům zahraničněobchodní politiky 
Trumpovy administrativy viz také rozhovor s americkým ekonomem P. Krugmanem na s. 48-49; 
k problematice německých přebytků obchodní bilance viz také komentář ekonoma M. Fratzschera 
v Handelsblatt č. 31/2017 (13.2.2017), s. 48.  

Angela Hennersdorf ... [et al.]  

From Germany with love : USA    

Srdečné pozdravy z Německa : USA  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 3, S. 18-24  

Výpady proti firmám na Twitteru, hospodářská politika podle vnitřního pocitu: americký prezident D. Trump 
velmi znejistil německé podniky. Obávají se o své obchody v USA a snaží se nového prezidenta 
nerozhněvat. Získat přízeň D. Trumpa se snaží lobbováním, poklonkováním či uspokojováním jeho ješitnosti.  

Maurizio Michael Habib, Sascha Bützer, Livio Stracca  

Global exchange rate configurations : do oil shocks matter?    

Konfigurace měnových kurzů ve světě : záleží na ropných šocích?  

IMF Economic Review, Vol. 64, (2016) No. 3, p. 443-470  

Autoři se zabývají výzkumnou otázkou, zda ropné šoky ovlivňují měnové kurzy ve světě a zda měnové 
kurzy hrají užitečnou roli při absorpci šoků na ropném trhu. Zkoumán je přitom soubor 43 rozvinutých 
i rozvíjejících se zemí v období 1986-2013. Hlavní závěr studie spočívá ve zjištění, že v rámci 
zkoumaného vzorku zemí neexistuje žádný systematický vztah mezi obchodní bilancí s ropou (i dalšími 
komoditami) a pohybem měnového kurzu v důsledku ropných šoků. Lze to částečně vysvětlit 
skutečností, že země s vysokým ropným obchodním přebytkem mají sklon působit proti tendenci k apreciaci 
své měny (zejména v důsledku poptávkových ropných šoků) akumulací devizových rezerv. I přesto 
u ropných exportérů s volně plovoucím měnovým kurzem dochází k jeho nominálnímu zhodnocování 
v důsledku poptávkových ropných šoků. Autoři hodnotí politiku akumulace devizových rezerv jako 
rozumnou pro země zásadně závislé na exportu ropy, zároveň ale dodávají, že může přispět k vytváření 
globálních nerovnováh. - Pozn.  

Frank Appel  

Hoffnung für die Weltwirtschaft    

Naděje pro světové hospodářství  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 35 (17.2.2017), S. 64  

Komentář generálního ředitele Německé pošty (Deutsche Post AG) F. Appela ke smlouvě Trade 
Facilitation Agreement, jež byla uzavřena v roce 2013 na půdě Světové obchodní organizace (WTO) a 
kterou dosud ratifikovalo 108 jejích členů. Až počet členů s dokončeným procesem ratifikace dosáhne 
110 (tj. dvou třetin všech členů WTO), vstoupí dokument v platnost. Autor článku vyzdvihuje 
potenciál smlouvy pro rozvoj světového obchodu a pro zlepšení postavení zemí třetího světa. - Trade 
Facilitation Agreement vstoupila v platnost 22. února 2017 poté, co ji ratifikovaly Rwanda, Omán, 
Čad a Jordánsko.  
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Adrian Peter Pressburg  

Kto zaplní priestor po USA : ak sa Spojené štáty skutočně prestanú angažovať v zahraničí tak 
ako dosiaľ, zmenia sa aj mocenské pomery vo svete    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 5, s. 52-54  

Prezident Trump je odhodlaný vymanit USA z mnohostranných mezinárodních struktur a závazků, 
které dle jeho mínění omezují tvořivý potenciál Spojených států. Tento přístup vyvolává ve světě 
přechodné mocenské vakuum. Příspěvek rozebírá, jak tato situace ovlivní globalizační trendy a jaké 
jsou perspektivy mocností a regionálních seskupení soupeřících v rámci celosvětových mocenských 
vztahů. Zaměřuje se na získávání pozice Číny v rámci globalizačních procesů a globální ekonomiky.  

Jiří Martiš  

Novinky v povolení AEO    

Clo-douane, Sv. 51 (2017), č. 2, s. 14-15  

Autor v článku představuje novinky, ke kterým došlo v poslední době v oblasti certifikace AEO. 
Označení "AEO" (oprávněný hospodářský subjekt) dokládá spolehlivost a prověřenost hospodářského 
subjektu. Cílem je zajistit vytvoření bezpečného obchodního řetězce u dovozu a vývozu. V souvislosti 
s novým celním kodexem Evropské unie byl mimo jiné zredukován počet druhů povolení, dále se také 
změnila některá kritéria pro vydání povolení (některá kritéria byla zavedena zcela nově, u jiných se prověřuje 
širší okruh skutečností). Zájem o AEO dlouhodobě roste. Na přelomu listopadu a prosince 2016 
proběhl první mezinárodní seminář o AEO. Diskutovalo se o stávající podobě certifikace i o dalším 
vývoji v této oblasti.  

Stéphanie Noël, Weihuan Zhou  

Replacing the non-market economy methodology : is the European Union's alternative approach 
justified under the World Trade Organization Anti-dumping Agreement?    

Náhrada metodiky pro netržní ekonomiky : je alternativní přístup Evropské unie oprávněný 
podle antidumpingové dohody Světové obchodní organizace?  

Global trade and customs journal, Vol. 11 (2016), No. 11-12, p. 559-567  

Od prosince 2016 nelze Čínu nadále v oblasti mezinárodního obchodu považovat za netržní ekonomiku, což 
znamená, že již není možné aplikovat dosavadní antidumpingové sankce na dovozy z této země. Tato 
skutečnost vyplývá z přístupových protokolů Číny ke Světové organizaci obchodu. Evropská komise 
v souvislosti s tím oznámila záměr revidovat svou vlastní antidumpingovou směrnici (č. 1225/2009). 
Po úpravách by měl být odstraněn seznam netržních ekonomik a místo toho by měla být přijata univerzální 
pravidla pro boj se státními intervencemi, které narušují tržní prostředí. Autoři v článku diskutují o tom, 
zda jsou nová pravidla (na základě kterých by na čínské dovozy bylo možné aplikovat téměř stejně 
vysoké sankce jako dříve) v souladu s právem WTO, přičemž docházejí spíše k zápornému  stanovisku. - 
Pozn.  

Surplus war   

Válka o přebytek  

The Economist, Vol. 422, (2017) No. 9027, p. 20  

Skutečnost, že Německo v únoru oznámilo největší přebytek běžného účtu obchodní bilance na světě 
ve výši 270 mld. EUR a předstihlo tak dokonce Čínu, vedla ekonomického poradce prezidenta Trumpa 
Petera Navarra k tomu, že obvinil Německo z měnové manipulace. Podle jeho logiky Německo 
"vykořisťuje" Ameriku a ostatní tím, že využívá euro, které je nyní slabší než by byla stará německá 
marka, a tím získává konkurenční výhodu. Tato argumentace je však naivní, protože slabší vůči dolaru 
je nejenom euro, ale i další měny, a způsobila to rétorika prezidenta Trumpa. Ten slíbil velké snížení 
daní a investice do infrastruktury, které zvýší úrokové sazby v Americe a posílí dolar. Naopak 
prezident ECB Mario Draghi drží úrokové sazby blízko nuly a kupuje dluhopisy primárně proto, aby 
podpořil ekonomiky mimo Německo. V článku se dále rozebírají příčiny vysokého německého přebytku.  
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Tinatin Akhvlediani, Katarzyna Śledziewska  

The impacts of common commercial policy on export performances of Visegrad countries 
[elektronický zdroj]  

Dopady společné obchodní politiky na vývoz v zemích Visegrádské čtyřky  

Prague economic papers, Vol. 26 (2017), No. 1, p. 3-18  

Země Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko) před vstupem do Evropské unie 
uzavíraly řadu obchodních dohod. Tyto dohody po přistoupení do Evropské unie přestaly platit, 
zároveň však Visegrádská čtyřka získala nové obchodní partnery díky společné obchodní politice EU. 
Společnou obchodní politiku nicméně iniciovaly původní členské země EU, obchodní partneři takto 
získaní jsou tedy spíše přirozenými obchodními partnery původních zemí EU, zatímco pro Visegrádskou 
čtyřku jsou přirozenými obchodními partnery postsovětské země. Autorky v této souvislosti zkoumají, 
zda bylo připojení se ke společné obchodní politice Evropské unie pro Visegrádskou čtyřku prospěšné, 
tzn., jaké byly dopady regionálních obchodních dohod a společné obchodní politiky na vývoz těchto zemí. 
Docházejí k závěru, že připojení se ke společné obchodní politice mělo pro země Visegrádské čtyřky 
jednoznačně pozitivní dopady. Obchod se zeměmi bývalého Sovětského svazu však byl pro Visegrádskou 
čtyřku významný i po vstupu do EU. - Pozn. Plný text dostupný z: https://www.vse.cz/pep/archiv.php 

Michael Hüther  

Überschuss im Fadenkreuz : wer die Politik zum Handeln auffordert, muss gute Gründe haben    

Přebytek na mušce : kdo vyzývá politiky k akci, musí mít dobré důvody  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 37 (21.2.2017), S. 48  

Německý přebytek výkonové bilance je častým tématem diskusí mezi německými i světovými ekonomy 
a politiky. Autor článku varuje před příliš šablonovitými představami o jeho povaze a jeho možném 
snížení. Jednak poukazuje na případ Švýcarska, kde ani přes sílící kurz franku se nepodařilo zvrátit 
trend stoupajícího přebytku. Jednak upozorňuje, že přebytek výkonové bilance má alespoň v německém 
případě za následek stoupající deficit kapitálové bilance, který přinesl nárůst úspor a zároveň i pokles 
domácích investic. Domácí poptávka v Německu zároveň ale již pět let nepřetržitě stoupá, takže 
důvody pro přetrvávající přebytek netkví pouze v jejím zanedbávání, ale také v nízké ceně ropy a 
vysoké exportní dynamice. Pro požadované snížení kladného salda výkonové bilance by bylo proto 
smysluplné nejen povzbuzování domácí poptávky, ale také vytváření impulsů pro stranu nabídky, jako 
je odbourání byrokracie a podpora soukromých investic.  

Podnik a podnikání  

By Luis Garicano, Claire Lelarge, and John Van Reenen  

Firm size distortions and the productivity distribution : evidence from France    

Deformace velikosti firem a rozložení produktivity : poznatky z Francie  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 11, p. 3439-3479  

Ve Francii existuje řada povinností pro firmy, které mají více než 50 zaměstnanců - například musí 
zřídit tzv. "firemní výbor" (comité d'entreprise) či vykazovat detailní informace o zaměstnancích ministerstvu 
práce. Kritici namítají, že podobná opatření mohou vzhledem k souvisejícímu růstu nákladů snižovat 
motivaci firem se dále rozrůstat. I firmy, které se dostanou s počtem zaměstnanců nad stanovenou 
hranici, budou vzhledem k růstu nákladů menší, než by byly v případě neexistence regulace. Autoři v článku 
vytvářejí speciální model a zjišťují, jaký je dopad nákladů plynoucích z regulace a jaký je daňový 
ekvivalent opatření. Nárůst variabilních nákladů na zaměstnance je poměrně vysoký (přibližně 2,3 %). 
Ve Francii toto podle autorů (spolu s nepružnými mzdami) vede k poklesu HDP o 3,4 %. - Pozn.  

Antonín Hajdušek  

K povinnosti zadavatele požadovat po vybraném dodavateli, jenž je právnickou osobou, 
předložení identifikačních údajů tzv. skutečného majitele a k tomu relevantních dokladů    

Veřejné zakázky, Sv. 2016, č. 6, s. 54-55  

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. stanovuje v § 104 odst. 2 povinnost požadovat 
od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy 
předložil identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále požaduje předložení dokladů, z nichž 
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vyplývá vztah všech osob identifikovaných vybraným dodavatelem jako jeho skuteční majitelé k dodavateli 
(zejména výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení 
podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy). Příspěvek rozebírá pojem 
skutečný majitel a blíže se věnuje zkoumaným povinnostem v rámci prokazování skutečného majitele. - 
Pozn.  

A. Abramov, A. Radygin, M. Černova  

Kompanii s gosudarstvennym učastijem na rossijskom rynke: struktura sobstvennosti i rol' v 
ekonomike    

Podniky se státní účastí na ruském trhu: struktura vlastnictví a úloha v ekonomice  

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, no. 12, s. 61-87  

Autoři zkoumají vlastnickou strukturu společností se státní účastí a jejich úlohu v ruské ekonomice. 
Na základě výběru ze 114 největších firem hodnotí velikost balíků akcií (podílů), které byly v letech 
2006-2014 v přímém a nepřímém vlastnictví státu. Hodnocení úlohy podniků se státní účastí v ekonomice 
prováděli na základě dvou metodik, umožňujících srovnávat získané výsledky s údaji OECD a 
ukazateli Ruského statistického úřadu za širší výběr ruských státních podniků. - Pozn.  

By Eric Zwick and James Mahon  

Tax policy and heterogeneous investment behavior    

Daňová politika a heterogenní investiční chování  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 1, p. 217-248  

Autoři v článku zkoumají vliv dočasných daňových pobídek v podobě změn ve zrychleném odepisování 
(accelerated depreciation) na investiční chování firem. Na základě analýzy více než 120 000 
amerických firem autoři zjišťují, že možnost počátečního mimořádného odpisu (bonus depreciation) 
způsobila v letech 2001-2004 a 2008-2010 růst tzv. uznatelného kapitálu (eligible capital) oproti 
neuznatelnému kapitálu, že malé firmy reagovaly na opatření výrazně citlivěji (o 95 % více) než velké 
firmy, a že firmy reagovaly pouze tehdy, když očekávaly bezprostřední růst peněžních toků. - Pozn.  

Ed Crooks ... [et al.]  

The future of regulation    

Budoucnost regulace  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39403 (22.2.2017), sep. sect. (4 p.)  

Trend k deregulaci podnikatelské činnosti nabírá ve světě na síle. Světová banka napočítala v letech 
2015-16 až 283 deregulačních reforem ve137 zemích. Pouhý tlak na celkovou deregulaci však nemusí 
představovat všeobecně úspěšnou strategii. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na zdaňování 
potravin a nápojů pro zdravotní účely, snahu Bruselu zkrotit byrokracii, státní monopol na prodej 
alkoholu ve Švédsku, označování tabákových výrobků aj.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Irena Kubátová  

Budeme znát panevropský penzijní produkt za pár let všichni? [elektronický zdroj]   

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 4, s. 24-27  

Autorka představuje iniciativu jednotného trhu soukromých penzí na úrovni EU a proces jednání a 
konzultací, které EIOPA a Evropská komise vede s cílem zavést nový panevropský penzijní produkt 
(PEPP). Uvádí dvě možná řešení ze strany EK, jak tvořit jednotný trh soukromých penzí, a blíže 
charakterizuje evropský produkt, tzv. 2. režim, jehož zavedením by se měly odstranit existující 
překážky přeshraničního obchodu a pohybu a současně by se přispělo k vícepilířové struktuře 
penzijních systémů v členských státech, vyšší ochraně spotřebitele, lepší transparentnosti a porovnatelnosti. 
Zmiňuje také problematiku daňového zvýhodnění nového standardizovaného penzijního produktu, 
nejpodstatnější faktory podpory nabídky PEPP, flexibilní prvky, výplatní fázi i nejvýznamnější 
překážky produktu. Seznamuje také s dosavadními zjištěními z probíhající veřejné konzultace EK o PEPP. - 
Pozn. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv 
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By Manasi Deshpande  

Does welfare inhibit success? : the long-term effects of removing low-income youth from the 
disability rolls    

Potlačuje sociální pomoc úspěšnost? : dlouhodobé účinky vynětí mladých lidí s nízkými příjmy 
z nároku na příjem sociálních dávek  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 11, p. 3300-3330  

Autorka v článku určuje dopady vynětí mladých lidí s nízkými příjmy a se zdravotním handicapem 
z amerického programu "Supplemental Security Income" (SSI) na jejich příjmy v dospělosti. Program 
SSI je určen osobám s nízkými příjmy, které jsou starší než 65 let, popř. mladším osobám se 
zdravotním handicapem. Účastnit se mohou také mladiství. V roce 1996 došlo k úpravě programu - 
nově musí všichni příjemci dávek ve věku 18 let podstoupit posouzení, zda se mohou programu i nadále 
účastnit (u dospělých osob je využívána jiná definice pojmu "disability"). V důsledku toho řada 
účastníků programu přestala dostávat tuto sociální dávku. Kritici sociálních dávek poukazují na to, že 
mnohdy tyto dávky potlačují soběstačnost jejich příjemců a jejich účast na trhu práce. Mladí lidé, kteří 
byli z programu vyňati, však později nedosáhli stejné výše příjmů, jako kdyby dávky dále dostávali. 
Příjem těchto lidí se výrazně snížil (i ve srovnání s dalšími znevýhodněnými skupinami), vzrostla 
navíc jeho volatilita. Tato zjištění mohou mít několik různých vysvětlení, mj. to, že tito lidé vzhledem 
k nižšímu vzdělání museli přijímat méně kvalifikované pozice. - Pozn.  

Pierre Brouland, Janka Priesolová  

Doplňkové zdravotní pojištění ve Francii, institut „mutuelle“ a jeho terminologie    

Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 69-77  

Článek nejprve stručně seznamuje s duálním charakterem francouzského systému zdravotního 
pojištění (mutuelles a Sécurité sociale) a dále popisuje fungování institutu mutuelles, tzv. vzájemných 
zdravotních profesních (či regionálních) pojišťoven, i samotný princip povinného doplňkového 
zdravotního pojištění ve Francii. Jeho vznik ovlivnily dva faktory: na jedné straně snahy vylepšit 
existující pojištění (v oblasti kvality poskytnuté péče a výše dávek) a na druhé straně snaha snížit 
pacientům vlastní úhrady z důvodu nízkých částek proplácených systémem povinného sociálního 
zabezpečení. Autoři se také zaměřují na francouzskou terminologii specifických pojmů francouzského 
práva v dané oblasti a poukazují na některé terminologické i obsahové odlišnosti francouzštiny a 
češtiny. Přibližují též fungování francouzských institutů ve vztahu k českému právnímu prostředí. - 
Pozn.  

Lenka Jurošková  

Komentář Ministerstva financí k vývoji regulace pojistného trhu [elektronický zdroj]  

Pojistný obzor, Sv. 2016, zvláštní č. Konference, s. 12-13  

Náměstkyně ministra financí L. Jurošková hodnotí prohlubování regulace pojišťovnictví v kontextu ochrany 
spotřebitele na úrovni EU a její odraz v českém prostředí. Upozorňuje, že se zpřísněním regulace vzniká 
nebezpečí, že přílišné sešněrování činnosti finančních institucí omezí jejich aktivity na finančním trhu, 
což se může negativně projevit jako brzda ekonomického rozvoje. Volá po racionální a přiměřené míře 
regulace v oblasti ochrany spotřebitele. Dále představuje předpoklady vývoje dané oblasti v horizontu 
pěti, deseti a dvaceti let. V nejbližší budoucnosti očekává pokračování procesu sjednocování regulatorních 
nástrojů a postupů na úrovni EU, a to zejména akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty 
přijímanými Evropskou komisí. -- Viz i další příspěvky první odborné konference pojistného trhu pořádané 
ČAP v r. 2016. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv/69-2016-konference 

Zdeněk Husták  

Několik poznámek k novele zákona o pojišťovnictví [elektronický zdroj]  

Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 4, s. 7-10  

Příspěvek představuje rozsáhlou novelu č. 304/2016 Sb. zákona o pojišťovnictví, která do českého 
právního řádu implementuje směrnici Solvency II. Cílem nové úpravy je posílení finanční stability 
pojišťoven a zajišťoven, vytvoření vnitřního trhu s pojištěním a zajištěním s využitím tzv. jednotného 
evropského pasu a dosažení přiměřené ochrany pojistníků a osob oprávněných z pojistných smluv. 
Dohled v pojišťovnictví má být založen na prospektivním přístupu zohledňujícím rizika. Dále dochází 
ke změně koncepce prováděcích předpisů, kdy je z části nahradí přímo použitelné předpisy EU a dále 
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doporučení EIOPA. Autor poskytuje přehled hlavních změn zákona o pojišťovnictví (řídicí a kontrolní 
systém, požadavky na osoby s klíčovou funkcí, pravidla pro outsourcing, řízení rizik, vnitřní kontrola, 
účel vnitřního auditu). Upozorňuje také na významné změny pro výkon dohledu nad pojišťovnami ze 
strany ČNB, změny přípustného rozsahu činnosti pojišťoven a na zavedení limitace výplaty provize 
zprostředkovatelům pojištění. - Pozn. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv 

B.V. Srebnik, A.A. Kurilin  

O napravlenijach pensionnoj reformy    

O směrech důchodové reformy  

Finansy, Sv. 2016, no. 12, s. 45-50  

Jedním z hlavních cílů důchodových reforem v současném světě je snížení zátěže státních rozpočtů a 
rozpočtů státních důchodových fondů v dlouhodobé perspektivě. V článku se popisuje stávající systém 
důchodového zabezpečení v Rusku a možné cíle a směry důchodové reformy. Rozebírá se nový 
materiál Strategie rozvoje spořícího důchodového systému, předložený Ministerstvem financí a 
Centrální bankou RF, a zdůrazňuje se nutnost efektivnější regulace investiční činnosti penzijních fondů.  

Mojmír Hampl  

Regulace pojišťovnictví a ochrana spotřebitele pohledem ČNB [elektronický zdroj]  

Pojistný obzor, Sv. 2016, zvláštní č. Konference, s. 10-11  

Viceguvernér České národní banky představuje pohled na regulaci pojišťovnictví s ohledem na 
posilování ochrany spotřebitele na finančním trhu. Upřednostňuje hledání rovnováhy mezi odůvodněnou 
ochranou spotřebitele, tedy smluvní strany, která má často méně informací a znalostí, a zbytečnou 
regulací, jež ve výsledku nepomůže ani těm, na jejichž údajnou ochranu byla vytvořena. Podporuje 
přiměřenou míru odpovědnosti spotřebitele za své vlastní volby a rozhodnutí. Podstatu ochrany 
spotřebitele v pojišťovnictví spatřuje zejména ve finanční stabilitě pojistného trhu, spočívající ve 
schopnosti pojišťoven dostát závazkům z pojistných smluv. Dále zmiňuje některá budoucí opatření 
k regulaci pojišťovnictví (PRIIPs, regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a transpozice 
IDD do českého prostředí). -- Viz i další příspěvky první odborné konference pojistného trhu pořádané 
ČAP v r. 2016. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv/69-2016-konference 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Rok hypoték a bydlení je fuč - co přijde? : realitní trh   

Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 1, s. 26-29  

Rok 2016 byl rekordním v objemu poskytnutých hypoték v ČR s meziročním nárůstem zhruba 22%. 
Zároveň zejména díky nárůstu zájmu o bydlení a tenčící se nabídce stouply ceny bytů v Česku za dva 
poslední roky o 21%. Příspěvek rozebírá tento vývoj a změny v rámci hypotečního trhu v návaznosti 
na novou legislativu (zákon o spotřebitelském úvěru, doporučení ČNB týkající se dvoufázového 
snížení poskytovaného limitu LTV). Dále se zaměřuje na regionální odlišnosti nabídkových cen bytů a 
jejich porovnání se stavem v r. 2005 a 2008. Je zdůrazněno, že ČNB poukazuje na rostoucí 
nadhodnocení cen bytů, a dále se upozorňuje na negativní dopad růstu cen nemovitostí na dostupnost 
vlastního bydlení. V návazné části je pak analyzována specifická situace trhu s bydlením a nové 
výstavby v hlavním městě Praze.  

Miloslav Macela  

Sociální bydlení v České republice : pokus číslo tři. II. část   

Obec & finance, Sv. 22, (2017) č. 1, s. 38-39  

Tato část se zaměřuje zejména na aktuální vývoj legislativního procesu u vládního návrhu zákona o sociálním 
bydlení a věnuje se širšímu kontextu řešení problematiky sociálního bydlení. Autor vychází z upravené 
verze návrhu zákona z konce r. 2016, z něhož byla vypuštěna zákonná povinnost obcí zajišťovat 
sociální bydlení (účast se má stát pro obce dobrovolnou záležitostí) i zřízení nového státního úřadu 
zajišťujícího dostupnost sociálního bydlení ve všech částech ČR. Rozebírá potenciální dopady této 
koncepční změny. Dále představuje systémy sociálního bydlení ve vybraných evropských státech, 
charakterizuje jejich hlavní modely a způsoby financování sociálního bydlení v Evropě a v ČR (v návrhu 
jsou hlavním zdrojem financování státní a evropské dotace).  
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Es geht ums Ganze [elektronický zdroj]  

Jde o všechno  

Zoll aktuell, Jg. 2017, Nr. 1, S. 6-8  

Skladba zaměstnanců německé celní správy odráží demografické změny současné společnosti - 69 % 
zaměstnanců je starších čtyřiceti let, 40 % zaměstnanců odejde do 17 let do důchodu. Řada zaměstnanců 
do čtyřiceti let má nebo plánuje rodinu. V současné době probíhá u německé celní správy speciální tříletý 
audit s názvem "Beruf und Familie" (zaměstnání a rodina) s úmyslem umožnit zaměstnancům v budoucnu 
snáze slaďovat rodinný a pracovní život a přizpůsobit mj. místo práce či pracovní dobu moderním 
požadavkům (např. práce na dálku). -- Součástí článku je i rozhovor k tématu s Hansem Josefem Haasem 
(viceprezident generálního ředitelství cel). Plný text dostupný z: http://www.zoll.de/DE/Service/ 
Publikationen/Zoll-aktuell/zoll-aktuell_node.html;jsessionid=8CBC870A1D23848CE231BBC69FEDC287. 
live4651 

Richard W. Fetter  

Podpora v nezaměstnanosti a nekolidující zaměstnání : nově od 1.1.2017    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 12, (2017) č. 2, s. 54-57  

Přehledné shrnutí problematiky podpory v nezaměstnanosti a nároku na tuto podporu s ohledem na 
zvýšení částky maximální podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci od 1. ledna 2017. 
Autor upozorňuje na zvýšení příjmu z nekolidujícího zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání, který 
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti (nově 5500 Kč měsíčně) a na připravované změny v dané 
oblasti v letošním roce.  

Marie Salačová  

Přerušení pracovní cesty    

Národní pojištění, Sv. 48, (2017) č. 1, s. 24-26  

Příspěvek blíže seznamuje s právním institutem, který do českého práva zavádí ustanovení § 160 
zákoníku práce - s předem dohodnutým přerušením pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance. 
Podstata institutu spočívá v tom, že zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci, kterého vyslal na 
pracovní cestu, v limitované výši náhradu jízdních výdajů i za cestu na dovolenou, která plnění 
pracovních úkolů předchází, popř. za cestu z dovolené, kterou zaměstnanec absolvuje po splnění 
pracovních úkolů, pokud se obě strany tak dohodnou. K dohodě zaměstnance a zaměstnavatele o přerušení 
pracovní cesty musí prokazatelně dojít před zahájením pracovní cesty.  

Estelle Dhont-Peltrault  

Unemployment benefits in France compared to European practices [elektronický zdroj]  

Dávky v nezaměstnanosti ve Francii v porovnání s evropskou praxí  

Trésor-economics, No. 188 (2016), p. 1-7  

Autorka v článku analyzuje systém dávek v nezaměstnanosti ve Francii z hlediska jejich výše, doby 
trvání a nároku na ně, a dále jej srovnává s ostatními evropskými systémy. Dávky v nezaměstnanosti 
ve Francii bývají podle autorky považovány za neobyčejně štědré, tzv. čistý nahrazovací poměr je 
nicméně po zahrnutí dalších dávek (např. příspěvek na bydlení) v souladu s evropským průměrem. Ve 
Francii ale dávky v nezaměstnanosti převažují nad jinými příspěvky (tzn. v jiných zemích je nižší výše 
dávek v nezaměstnanosti kompenzována jinými příspěvky). Kritéria pro nárok na dávky jsou při 
porovnání s dalšími evropskými zeměmi poměrně benevolentní (nutnost odpracovat alespoň 4 měsíce 
v osmadvacetiměsíčním referenčním období). Aktivní politika zaměstnanosti není podle autorčiny 
analýzy dostatečná. - Pozn. -- Článek dostupný také ve francouzské jazykové verzi na webu DG 
Trésor. Plný text dostupný z: http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-economics-2016 

Jana Drexlerová  

Zaměstnávání cizinců. (2.)   

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 12, (2017) č. 2, s. 18-21  

Blíže k právní úpravě zaměstnávání cizinců a k povinnostem spojeným se vznikem pracovněprávního 
vztahu cizince v České republice. V této části jsou představeny otázky související se získáváním 
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zaměstnanecké karty (ta nahradila institut zelené karty), tři základní podmínky pro vydání zaměstnanecké 
karty a náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty. Dále autorka seznamuje s institutem modré 
karty (ta je vymezena pro cizince s vysokou kvalifikací) a s podmínkami, za jakých mohou být 
zaměstnáni uprchlíci přicházející z tzv. třetích zemí. Věnuje se také kontrole dodržování právních 
předpisů při zaměstnávání cizinců ze strany oblastních inspektorátů práce a celních úřadů, sankcím za 
neoprávněné zaměstnávání a požadavkům na agenturní zaměstnávání.  

Antonín Daněk  

Zvýšení minimální mzdy k 1. lednu 2017 [a jeho dopady]. 2. část   

Národní pojištění, Sv. 48, (2017) č. 1, s. 15-18  

Příspěvek seznamuje s jednotlivými oblastmi, ve kterých se u zaměstnavatele projeví zvýšení minimální 
mzdy od 1. ledna 2017, zejména v rámci zdravotního pojištění. Minimální mzda představuje pro zdravotní 
pojištění významnou hodnotu, neboť od její výše se přímo odvíjí placení pojistného zaměstnavateli a 
osobami bez zdanitelných příjmů. V této části autor ukazuje, jak se změna minimální mzdy projeví 
v platbách dalších účastníků zdravotního pojištění a jaké změny pro některé z nich přinese r. 2017 
obecně. Podrobněji se věnuje institutu vzniku zaměstnání pro účely zdravotního pojištění. 

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

Práce a mzda  

Sv. 65, (2017) č. 2  

Daňové aktuality - přehled nejvýznamnějších změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro r. 2017 
(s. 7-8); Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016 (s. 9-18); Změna výše sazeb cestovních náhrad 
účinná od 1. ledna 2017 (s. 19-22); Mezinárodní pronájem pracovní síly versus vyslání zaměstnance 
do zahraničí (s. 31-36); Započtení pohledávek v pracovním právu (s. 37-40).  

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]  

Sv. 12, (2017) č. 2  

Novela NOZ - občanskoprávní změny v pracovně-právních vztazích - č. 460/2016 Sb. (s. 3-5); Roční 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 (s. 6-10); Změny náhrad 
cestovních výdajů od 1.1.2017 (s. 11-13); Zaměstnávání cizinců (2.) (s. 18-21); Vrcholoví řídící 
zaměstnanci - navrhovaná novela zákoníku práce (s. 22-25); Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (2.) 
(s. 27-29); Solidární zvýšení daně u zaměstnanců v roce 2017 (s. 40-43); Zdaňování podílu na zisku 
obchodní korporace - na straně zaměstnavatele (s. 44-46); Podpora v nezaměstnanosti a nekolidující 
zaměstnání - nově od 1.1.2017 (s. 54-57); Obec vydává právní předpisy (s. 65-69).  

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]  

Sv. 12, (2017) č. 3-4  

Alkohol a kouření na pracovišti - nový zákon č. 262/2016 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek (s. 13-16); Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou (s. 17-21); 
Osobní důvody zaměstnance a pracovní volno (s. 22-24); Změny pracovní smlouvy - navrhovaná novela 
zákoníku práce (s. 30-33); Dohody o odpovědnosti - problémy kolem dohody o odpovědnosti (s. 36-40); 
Náhrada mzdy za nemoc a nemocenské - nové redukční hranice (s. 41-45); Zdaňování příjmů ze 
závislé a samostatné činnosti srážkou (s. 51-54); Zaměstnanec a příležitostné příjmy (s. 57-60); 
Daňové výdaje zaměstnavatele na vzdělání a stravování zaměstnanců (s. 61-64); Osoby z EU bez 
zdanitelných příjmů - vynětí z českého systému v.z.p. (s. 72-73); Identifikované osoby v DPH - neziskové 
subjekty (s. 89-91); Opravné položky - daňový a účetní pohled u neziskových subjektů (s. 97-100). 
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Právo  

Tomáš Kubeša  

Aktuální stav, právní předpoklady a východiska soukromoprávního vymáhání škody způsobené 
porušením soutěžního práva v ČR    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 555-567  

V r. 2014 došlo k přijetí evropské směrnice ke zlepšení podmínek pro vymáhání náhrady škody 
způsobené porušením hospodářské soutěže č. 2014/104/EU. Směrnice má za cíl zlepšit podmínky pro 
soukromoprávní žaloby v této oblasti. Článek porovnává nové nástroje zaváděné směrnicí s již 
existujícími nástroji použitelnými žalobci pro vymáhání škody. Autor představuje problematické 
momenty, na které naráží praxe v řízeních o nárocích na náhradu škody z protisoutěžních deliktů dle 
právního stavu před implementací směrnice podle vnitrostátního práva a upozorňuje na slabiny 
užívaných nástrojů. V závěru konstatuje, že směrnice neobsahuje jednoznačné nástroje, které by vedly 
ke zvýšení atraktivity tohoto druhu řízení pro žalobce. - Pozn. -- Viz také příspěvek o návrhu zákona 
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže v čas. Právní rádce č. 1/2017, s. 34-35.  

Mark Lauchs and Rebecca Keane  

An analysis of the Australian illicit tobacco market    

Analýza nelegálního trhu s tabákem v Austrálii  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 1, p. 35-47  

Autoři podávají v článku přehled o ilegálním trhu s tabákem v Austrálii - o velikosti tohoto trhu, 
zdrojích poptávky i o nabídce. Austrálie je jednou ze zemí s nejvyššími cenami tabáku na světě. 
Protikuřácká opatření v podobě předepsaného vzhledu balení na růst ilegální nabídky nemají vliv, 
poptávku po nelegálních cigaretách a tabáku však mohou podporovat vysoké spotřební daně. 
Vzhledem ke geografické poloze Austrálie jsou do této země cigarety pašovány spíše ve velkém 
objemu (na lodích). Zájem o nelegální cigarety je velký mezi imigranty z jiných zemí, kde je obyvatelstvo 
více zvyklé kouřit. Nejčastěji pochází ilegální tabák z Číny. Pašeráci cigaret svou ilegální činnost 
propojují s jinými formami organizovaného zločinu (např. praní špinavých peněz, financování 
terorismu).  V Austrálii potírání ilegálních prodejců není v porovnání s např. Velkou Británií dostatečně 
medializováno, téma navíc bývá zlehčováno jako "taktika" legálního tabákového průmyslu. - Pozn.  

Paul Latimer  

Anti-bribery laws : compliance issues in Australia    

Zákony proti úplatkářství : otázky jejich dodržování v Austrálii  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 1, p. 4-16  

Austrálie je jednou ze zemí s nejnižší korupcí na světě, její pozice v žebříčku Transparency 
International nicméně klesá. Problémem jsou slabé postihy uplácení úředníků v jiných zemích 
australskými firmami. Uplácení zahraničních úředníků roste spolu s expanzí australských podniků do 
zahraničí. Autor v článku po obecném úvodu, kde jsou shrnuty negativní dopady korupce na 
ekonomiku, představuje australskou protikorupční legislativu, mj. i v kontextu protikorupčních zákonů 
ve světě. Dále autor informuje o významném případu korupce, ke kterému došlo v roce 2011 a do kterého 
byla zapojena dokonce australská centrální banka (Reserve Bank of Australia). V současnosti již 
Austrálie projevila snahu zahraniční korupci řešit, což již ocenila i OECD. - Pozn. -- Článek představuje 
upravenou verzi příspěvku, který zazněl na 33. ročníku Mezinárodního sympozia k organizovanému 
zločinu v září 2015.  

Lenka Holá  

K pojmu konciliace v řešení spotřebitelských sporů    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 9, (2017) č. 2, s. 47-50  

Dne 28.12.2015 nabyl účinnosti zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. Novela má návaznost na přijetí směrnice EP a Rady 2013/11/EU ze dne 21.5.2013 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů a nařízení č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o on-line řešení 
sporů a zcela nově do našich právních předpisů zavádí pojem „konciliace". Pojem však není v zákoně 
ani jinde dostatečně objasněn, což s sebou přináší mnohé výkladové nejasnosti a komplikace pro praxi. - 
Pozn.  
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Milan Bakeš, Karel Eliáš  

K právní kvalifikaci ujednání odporujících cenovým předpisům    

Právník, Sv. 156, (2017) č. 1, s. 1-19  

Autoři řeší otázky související s případy smluvních ujednání o úplatě za situace, kdy dohodnutá výše úplaty 
odporuje regulované ceně. Nejprve stručně shrnují teoretický pohled na cenovou regulaci v demokratickém 
právním řádu a upozorňují, že právní režim regulovaných cen s možností je stanovit jako pevné, anebo 
maximální nebo minimální, je zachován pro určitá plnění i v současné době. Následně shrnují a 
porovnávají šest rozdílných přístupů zákonů k ujednáním o ceně odporujícím cenovým předpisům (od 
všeobecného zákoníku občanského až do kodifikace provedené zákonem č. 89/2012 Sb.). Analyzují 
také judikatorní stanoviska a názory prezentované v odborné literatuře. Dále se podrobněji věnují 
právnímu řešení zkoumané problematiky v novém občanském zákoníku. Vyvozují, že nejpříhodnější 
přístup soukromého práva spočívá v konstrukci částečné neplatnosti smlouvy ve vztahu k nezákonně 
ujednané výši úplaty a ke změně cenového ujednání ex lege na výši úplaty neodporující cenovým 
předpisům. - Pozn.  

Jan Turek, Tereza Hošková  

K uveřejňování smlouvy na VZ podle nové právní úpravy    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 1 (leden), s. 24-26  

Příspěvek přibližuje právní úpravu uveřejňování smluv zakotvenou v zákoně o zadávání veřejných 
zakázek a v zákoně o registru smluv. Oba zákony kladou důraz na strukturovanou informovanost 
veřejnosti o hospodaření s veřejnými prostředky a upravují za tímto účelem i specifické povinnosti 
subjektů seznámit veřejnost s obsahem a podmínkami závazků, do nichž vstupují. Po seznámení se 
základními pravidly autoři poukazují na nejasnosti a možné sporné otázky, které z nové právní úpravy 
vyvstávají (zejména otázky rozdílných lhůt pro uveřejňování, sankcí za nesplnění povinností 
uveřejňování a povaze a formátu zveřejňovaných informací). Rozebírají také otázku povinnosti 
uveřejnění skutečně uhrazené ceny podle ZZVZ v případě, že daná smlouva, podle níž bylo plněno, 
byla uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv.  

Michael Kohajda, Jiří Moravec  

Legal aspects of bitcoin under the Czech law    

Právní postavení bitcoinu v českém právu  

Daně a finance, Vol. 24, (2016) No. 4, p. 36-45  

Článek vymezuje právní povahu virtuální měny bitcoin v právu ČR. Autoři zvažují čtyři hlavní 
přístupy v definování jeho právní povahy a charakterizují problémy související s koncepcí bitcoinu 
jako věci v právním smyslu. Rozebírají hmotné a nehmotné pojetí věci, porovnávají tato pojetí ve 
starém i novém občanském zákoníku a poté se zaměřují na bitcoin jako autorské dílo; bitcoin jako 
počítačový program a licence; bitcoin jako právo; bitcoin jako věc bez absolutních majetkových práv. - 
Pozn.  

Jan de Weerth  

Neues zur "Selektivität" im EU-Beihilferecht    

Novinky ohledně "selektivity" v unijním právu regulujícím veřejnou podporu  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 6, S. 275-277  

K judikatuře Tribunálu a Soudního dvora Evropské unie týkající se souladu daňových a jiných úlev 
s ustanoveními Smlouvy o fungování EU, která omezují veřejnou podporu podnikům. Pro konstatování 
jakékoli nedovolené podpory je v zásadě nutné dokázat selektivitu daného opatření (tj. prospěch či 
znevýhodnění pro pouze určitou skupinu subjektů). Unijní soudní soustava ani právní názory 
generálních advokátů SDEU ale ve výkladu pojmu selektivity ve vztahu k daňovým úlevám dosud 
nebyly příliš jednotné. Autor se nicméně domnívá, že judikáty SDEU z 21.12.2016 (zejm. v kauzách 
"World Duty Free, Banco Santander a Santusa Holding", "Air Lingus a Ryanair" či "Flughafen 
Lübeck GmbH") mohou významně přispět k jednotnějšímu chápání selektivity a jejího dokazování. - 
Pozn.  
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Michaela Poremská  

Obchodní tajemství při uveřejnění smluv na profilu zadavatele či v registru smluv    

Obchodní právo, Sv. 25, (2016) č. 9, s. 328-333  

Uveřejňování smluv upravuje v České republice několik zákonů (zákon č. 340/2015 Sb., č. 137/2006 
Sb. a č. 134/2016 Sb.) Předmětem článku je otázka, jak uveřejnit smlouvu buď na profilu zadavatele či 
v registru smluv, pokud zahrnuje obchodní tajemství. - Pozn.  

Radislav Bražina, Nikola Jílková  

Odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle současné a budoucí právní úpravy    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 2, s. 43-48  

Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sjednocuje režim projednávání 
většiny správních deliktů, pro něž je zavedeno označení přestupek. Autoři pojednávají o požadavcích 
kladených na odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt/přestupek v současné     
i budoucí úpravě správního trestání (nový přestupkový zákon je účinný od 1.7.2017). Kromě analýzy a 
porovnání právní úpravy poukazují i na související judikaturu a na zahraniční doktrínu v rovině 
německé úpravy projednávání bagatelních deliktů v oblasti veřejné správy. Zdůrazňují význam právní 
úpravy odůvodnění při ukládání správního trestu a uvádějí, že nový přestupkový zákon lze z hlediska 
požadavků na odůvodnění rozhodnutí chápat jako posun kupředu. - Pozn.  

Tereza Matušková  

Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně jako sankce trestní povahy    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 105-110  

Úvaha nad povahou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 10 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tohoto penále se obávají především příjemci 
dotací, kteří jsou mnohdy za formální pochybení postiženi povinností vrátit celou poskytnutou dotaci 
v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně, přičemž penále s ním spojené je uloženo nad rámec 
této částky. Autorka rozebírá povahu odvodu a penále a předkládá argumenty podporující názor, že i penále 
za prodlení s odvodem dle rozpočtových pravidel je trestem, na který se vztahují pravidla Úmluvy a 
Listiny. Zabývá se také důsledky spojenými s tímto závěrem, jakož i související právní úpravou. V závěru 
zmiňuje nové nastavení výše penále vyplývající z připravované novelizace rozpočtových pravidel 
s předpokládanou účinností od 1.1.2018. - Pozn.  

Mária Pastorková  

Právo rozhodné pre medzinárodnú licenčnú zmluvu : medzery a limity aplikácie Nariadenia Rím I    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 689-698  

Blíže k problematice rozhodného práva pro mezinárodní licenční smlouvy z pohledu českého soudu. Autorka 
rozebírá situace, které by vyžadovaly využití jiného právního pramene než nařízení č. 593/2008 
o rozhodném právu pro smluvní závazky (Řím I) ve sporech vyplývajících z licenčních smluv. 
Zdůrazňuje, že otázka odklonu od použití Nařízení Řím I souvisí se samotnou kvalifikací předmětu 
sporu. Autorka uvádí, že první situace, kdy se nepoužije nařízení Řím I, nastává v případě přednosti 
mezinárodních smluv. Druhou situací je existence mezer tohoto nařízení, které vedou k použití zákona 
o mezinárodním právu soukromém anebo nařízení Řím II (č. 864/2007). - Pozn.  

Michala Špačková  

Smluvní možnosti limitace práva squeeze-out    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 9, (2017) č. 1, s. 1-9  

V případě společníků akciových společností poskytuje zákon pouze velmi omezený katalog způsobů 
nedobrovolného ukončení jejich účasti na společnosti. Jednu z mála možností představuje tzv. nucený 
přechod účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, upravený v § 375 a násl. zákona o obchodních 
korporacích. Nucený přechod (známý též jako tzv. vytěsnění nebo squeeze-out) je institut již v českém 
právním prostoru etablovaný a v praxi využívaný. Otázka, na níž se tento příspěvek snaží odpovědět, 
zní, zda lze realizaci práva squeeze-out smluvně modifikovat (omezit, resp. zpřísnit), či dokonce 
vyloučit. - Pozn.  
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Václav Šmejkal  

Výzvy pro evropský antitrust ve světě vícestranných online platforem    

Antitrust, Sv. 2016, č. 4, s. 105-114  

Příspěvek se zaměřuje na problematiku hospodářské soutěže v prostředí internetu, konkrétně u vícestranných 
online platforem (online multi-sided platforms, OMSP). Autor nejprve charakterizuje OMSP (ty s pomocí 
internetu propojují zájmy dvou či více skupin svých uživatelů, mezi nimiž často zprostředkovávají 
interakce, které by bez internetové sítě nebyly možné), jejich obchodní modely a činnost. Poté krátce 
představuje hlavní problémy tradičního antitrustu na těchto online tržištích. Následně analyzuje otázky 
chráněných cílů soutěže na trzích OMSP a typy jednání podniků směřující proti tomuto objektu 
ochrany. Autor zdůrazňuje nutnost přesnějšího zacílení ochrany soutěže a testuje potenciál přesnějšího 
zacílení v EU na výběr spotřebitele jako možného řešení obtíží, které jí OMSP působí. - Pozn.  

Statistika. Demografie. Sociologie  

Albert Braakmann, Stefan Hauf  

Bruttoinlandsprodukt 2016    

Hrubý domácí produkt v roce 2016  

WISTA, Jg. 2017, Nr. 1, S. 9-34  

Spolkový statistický úřad v Německu předkládá přehled předběžných výsledků souhrnných 
národohospodářských účtů právě ukončeného roku 2016 (stav k lednu 2017). V roce 2016 činil o inflaci 
očištěný růst HDP 1,9 %, což je o dvě desetiny procentního bodu více než v roce předchozím. Byla tak 
již třetím rokem překonána průměrná hodnota růstu HDP za posledních deset let, která se nyní 
pohybuje kolem 1,4 %. Počet zaměstnaných se meziročně zvýšil o 1 % (tj. o přibližně 429 tisíc osob), 
přičemž produktivita práce na pracující osobu vzrostla o 0,9 %. Na hospodářském růstu se podílely 
všechny sektory ekonomiky. Na straně tvorby HDP zaznamenalo nadprůměrný meziroční růst investic 
stavebnictví (o 2,8 %), na straně užití to pak byla jak spotřeba domácností (o 2 %), tak i státu (o 4,2 %). 
Za nárůstem spotřeby státu jsou především výdaje a investice spojené se zvýšenou migrací. Celkové 
příjmy obyvatelstva vzrostly v roce 2016 o 3,4 %. - Pozn.  

Aleš Kocourek, Jana Šimanová, Jiří Šmída  

Estimation of regional price levels in the districts of the Czech Republic    

Odhady regionální cenové úrovně v jednotlivých okresech ČR  

Statistika, Vol. 53, (2016) No. 4, p. 56-70  

Autoři navrhují a prakticky používají metodu odhadu regionální cenové úrovně v okresech ČR. 
Představují pokročilý ukazatel regionální cenové úrovně (regionální index cenové úrovně), který je 
nástrojem odhadu skutečné životní úrovně v regionech ČR. Zaměřují se zejména na domácnosti v regionech a 
na přesnější porovnání a hodnocení místních odlišností jejich reálného socioekonomického postavení. 
V krátkosti také seznamují s metodami odhadu vývoje regionálních cen používanými ve světě, v některých 
dalších členských státech EU a v ČR a poté charakterizují specifika tvorby svého regionálního indexu 
cenové úrovně. V závěru shrnují rozdíly v úrovni regionálních cen a zjišťují, že hlavní odlišnosti jsou 
způsobeny zejména službami vázanými na místo (bydlení, vzdělávání, ubytování a stravovací služby). - 
Pozn.  

Účetnictví  

Jana Bellová, Jaroslav Zlámal  

Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce. (4. část)   

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 1, s. 36-40  

V této části autoři pokračují v seznamování s problematikou kalkulací. Zaměřují se na další aspekty tvorby 
kalkulací, představují výčet a charakteristiku jednotlivých druhů kalkulací i rozbor kalkulací a jeho význam 
pro řízení firmy či instituce. Dále se věnují kalkulačním technikám a dokumentují je na příkladech 
(kalkulace dělením; kalkulace přirážkové; kalkulace ve sdružené produkci; kalkulace rozdílové).  
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Jana Marková, Božena Hrvoľová  

Ohodnocovanie akcií porovnávacou metódou    

Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 16-37  

Porovnávací metoda je jednou z možných metod odhadu vnitřní hodnoty majetkových cenných papírů. 
Výsledkem porovnávací metody je v podstatě stanovení tzv. substituční hodnoty, která vyjadřuje 
hodnotu akcie, jež je stanovena na základě hodnoty akcií společností s podobnými charakteristikami. 
Příspěvek ukazuje, jak postupovat při použití porovnávací metody v podmínkách slovenského 
akciového trhu. Z důvodu přetrvávající existence nerozvinutého a nelikvidního kapitálového trhu v SR 
je porovnávací metoda aplikována spíše v pozici pomocné metody. Autorky ukazují, že výsledkem 
aplikace transakčního a vzorového přístupu mohou být výrazně rozdílné vnitřní hodnoty podniku. - 
Pozn.  

Oliver Prystawik, Sebastian Sandritter  

Steuerliche Bewertung von Kreditforderungen - Auswirkungen durch das 
Wertminderungsmodell des IFRS 9?    

Daňové ocenění úvěrových pohledávek - účinky modelu snižování hodnoty IFRS 9?  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 5, S. 197-205  

Nařízením Evropské komise č. 2016/2067/EU z 22.11.2016 vzniká od 1.1.2018 v Evropské unii 
povinnost zahrnout do všech účetních závěrek sestavených podle mezinárodních účetních standardů 
také standard IFRS 9. Tento standard přináší změny v metodách odhadu, hodnocení a vykazování 
finančních nástrojů. Článek se zaměřuje na jednu z klíčových změn IFRS 9, koncept očekávané ztráty 
("expected-loss"), který podle autorů povede ke zvýšené evaluaci úvěrových pohledávek a úročených 
cenných papírů. Autoři představují tento koncept a s ním související třístupňový model zjišťování rizik 
a zohledňování úrokových výnosů. Následně analyzují možné nejasnosti ve stávající německé 
legislativě a pokynech Spolkového ministerstva financí, jež by etablování IFRS 9 v Německu mohly 
znesnadňovat. - Pozn. 

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

Auditor  

Sv. 24, (2017) č. 1  

Struktura nové zprávy auditora (s. 14-16); Nejistota týkající se principu nepřetržitého trvání (s. 17); 
Hlavní záležitosti auditu (s. 18-19); Ověřování výroční zprávy (s. 20-21); Změny v auditorských 
standardech pro zakázky pro zvláštní účely (s. 22-23); Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky - 
možnosti praktického využití (s. 24-26); Úvahy nad smlouvou o auditu - 1. část (s. 28-29); Nastavení 
„důvěry, integrity a transparentnosti" pro následujících 30 let : rozhovor s Olivierem Boutellis-Taftem, 
výkonným ředitelem Accountancy Europe (s. 30-31).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 17, (2017) č. 1  

Legislativní novinky k 30.12.2016 - novela č. 462/2016 Sb. zákona o účetnictví, novela č. 458/2016 Sb. 
zákona o obchodních korporacích, novela č. 460/2016 Sb. a novela č. 453/2016 Sb. zákona o spotřebních 
daních (s. 2-3); Účetní uzávěrka roku 2016 (s. 4-11); Aktuální daňové a účetní novinky - v oblasti 
daně z příjmů, DPH a účetnictví (s. 16-22); Zaměstnanecké benefity z pohledu zdanění (s. 23-27); 
Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2017 (s. 28-32). 
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Veřejná správa  

Ivo Keisler  

Disciplinární odpovědnost osob ve služebním poměru    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 623-645  

Autor nastiňuje základní aspekty pojetí disciplinární odpovědnosti státních zaměstnanců, příslušníků 
bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Zaměřuje se na pojmy služební kázeň a disciplinární delikt, 
sankce a jejich ukládání, orgány vykonávající disciplinární pravomoc a na disciplinární řízení. Na 
základě tohoto nástinu provádí následně pokus o harmonizaci jednotlivých pojetí pozitivněprávní 
úpravy disciplinární odpovědnosti osob ve služebním poměru. Výsledkem je několik obecných návrhů 
na provedení legislativních změn, jimiž by mohl být v různém rozsahu upraven text tří relevantních 
zákonů (č. 234/2014 Sb., č. 361/2003 Sb., č. 221/1991 Sb.) a které mohou posloužit jako podnět k odborné 
diskuzi. - Pozn.  

Marcela Káňová  

Dobrovolné podrobení se režimu ZZVZ a podstatná změna smlouvy na veřejnou zakázku    

Veřejné zakázky, Sv. 2016, č. 6, s. 47-49  

Osobní působnost zákona o zadávání veřejných zakázek je dána naplněním definice zadavatele. Nový zákon 
svým způsobem podstatně rozšiřuje definici zadavatele, resp. zakotvuje zcela novou kategorii osob, 
které jsou za určitých okolností považovány za zadavatele ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. 
(v případě zahájení zadávacího řízení způsobem stanoveným zákonem). Autorka rozebírá rozšíření 
osobní působnosti a poté zvažuje, jaké důsledky s sebou toto rozšíření přinese s ohledem na podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Na základě svojí analýzy dovozuje, že v otázce 
podstatné změny smlouvy zákon přistupuje odlišně k subjektům, kteří jsou zadavateli na základě 
svého postavení a k osobám, které se jím stanou na základě svého jednání. - Pozn.  

Marek Pavlík  

Podpora lokální ekonomiky musí vycházet z jasných vizí a opírat se o spolupráci všech aktérů 
v regionu    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 12, s. 50-51  

Autor nabízí doporučení, která by měla přispět k rozvoji místních (lokálních) ekonomik, jež jsou 
ohroženy odlivem obyvatelstva a vyšší nezaměstnaností. Doporučení jsou sdružena do následujících 
kategorií: věda a výzkum a spolupráce s výzkumným sektorem, podpora lidských zdrojů, 
podnikatelské prostředí, podnikatelská kultura, sociální kapitál, dopravní a informační dostupnost, 
kvalita života v regionu. Zároveň autor identifikuje klíčové aktéry pro rozvoj místních ekonomik. 
Nabádá regiony k vytvoření svých vizí a cílů, systematické péči o spolupráci různých aktérů a 
navrhuje matici regionální spolupráce jako vhodný nástroj řízení cílů a aktivit v regionu.  

Lucie Wellartová  

Řízení o inovačním partnerství    

Veřejné zakázky, Sv. 2016, č. 6, s. 43-44  

Blíže k problematice právní úpravy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. se 
zaměřením na nově zavedené řízení o inovačním partnerství. Řízení o inovačním partnerství bylo do 
zákona transponováno na základě evropských směrnic s cílem zvýšit podporu a prohloubit spolupráci 
mezi soukromým a veřejným sektorem v oblasti vědy a výzkumu. Autorka charakterizuje specifika 
řízení o inovačním partnerství a zdůrazňuje fakt, že jde o jediné zadávací řízení, kterému zákon 
upravuje vztahy zadavatele a dodavatele/dodavatelů veřejné zakázky po jejím zadání.  

Vlastimil Fidler  

Srovnání staré a nové úpravy veřejných zakázek. (III.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 1 (leden), s. 4-11  

Závěrečná část přehledu vybraných změn právní úpravy zadávání veřejných zakázek zprostředkovaného 
porovnáním odlišností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, podle předmětu úpravy. V této části se autor zaměřuje na problematiku 
obnovení způsobilosti, prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, jednotného evropského 
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osvědčení, štítků, dostupnosti zadávací dokumentace, mimořádně nízké nabídkové ceny a důvody pro 
vyloučení a důvodům zrušení zadávacího řízení. -- Prokazování kvalifikace jinými osobami rozebírá 
příspěvek v čas. Právní rádce č. 1/2017, s. 52-56. 

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

Obec & finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst a regionů  

Sv. 22, (2017) č. 1  

Pravidla rozpočtové odpovědnosti v podmínkách obcí a krajů (s. 6-7); Zprávy Ministerstva financí pro 
finanční orgány obcí a krajů (s. 16-17); Rozpočtované a skutečné výsledky hospodaření obcí (s. 18-19); 
Obec účtuje - dotazy k povinným rozpočtovým opatřením, tombole a digitalizaci pozemků (s. 26-27); 
Zadávání veřejných zakázek - obsah a zásadní změny nového zákona III. část (s. 35-37); Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb obcí: promarněná příležitost? (s. 42-43); Organizační složky obce - dle 
zákona č. 250/200 Sb. (s. 70-71).  

Veřejná správa  

Sv. 28, (2017) č. 3  

Plzeň a Kvasiny nastoupily do boje proti byznysu s levnou pracovní sílou - agenturní pracovníci (s. 2-5); 
Starostové k problematice agenturního zaměstnávání (s. 6-7); Praha 4 je největší samosprávnou 
jednotkou (s. 8-11); Praha 4: Participace veřejnosti (s. 12-13); Republika, naše vlast. Část 1. Senát (s. 15-18); 
Minulý rok šlo více než 40 miliard korun na výzkum, vývoj a regionální i vysoké školství (s. 19); 
Smog v Česku zaviní až dvanáct tisíc předčasných úmrtí ročně (s. 20-21); Malta: ministát řídí Unii (s. 26-27).  

Veřejná správa  

Sv. 28, (2017) č. 4  

Inkluzivní vzdělávání - škola pro každého? (s. 2); Každé dítě by mělo dostat šanci (s. 3-7); Asistenty 
pedagoga nový zákoník práce opomenul (s. 8-9); Nově nastavená pravidla dají školám i rodičům 
jistotu (s. 12-14); Dva roky v roli „superúředníka" - rozhovor s J. Postráneckým (s. 15-18); Studijní texty 
pro veřejnou správu (s. 19); O Senátu i o tom, že pomáhat lidem má smysl - rozhovor s M. Horskou (s. 20-
21); Pokroky v projektu rozvoje veřejné správy (s. 22-23); Korupce ochuzuje stát a snižuje důvěru 
veřejnosti v demokracii (s. 24-25); NIMBY: nedělejte nic na mém dvorku! (s. 26-27). 

Veřejné finance. Rozpočet  

Günther Oettinger ; [rozhovor vedli] Sven Afhüppe, Ruth Berschens  

"Deutschland muss etwas mehr zahlen"    

"Německo musí platit o něco více"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 42 (28.2.2017), S. 4-5  

Rozhovor s komisařem Evropské unie pro rozpočet G. Oettingerem o finančních dopadech brexitu, nákladech 
uprchlické krize, úspěchu populistů a německých volbách. Komisař Oettinger naznačuje s ohledem na 
vystoupení Velké Británie z EU možnost předsunutí začátku nového rozpočtového období Unie již na 
rok 2020. Britové by však měli i po vystoupení až do roku 2026 spolufinancovat projekty, k nimž se 
dříve zavázali, a přispívat tak do společného rozpočtu. Oettinger rovněž nevylučuje zkrácení příštích 
rozpočtových období ze 7 na 5 let a redukci prostředků v některých dotačních programech pro 
zemědělství ve prospěch investic do bezpečnosti. Přimlouvá se také za vyšší platby členských zemí 
zejména po britském odchodu, a to například i přímým transferem části národních příjmů z prodeje 
emisních certifikátů či ze spotřebních daní do rozpočtu EU. A v neposlední řadě hodlá prosadit 
cílenější využívání strukturálních fondů do vzdělávacích systémů a infrastruktury, přičemž ale zároveň 
odmítá často navrhované navázání jejich čerpání na přijímání žadatelů o azyl jednotlivými členskými 
státy EU. -- K tématu viz také článek na s. 1; k německým reakcím na Oettingerův návrh přímých 
transferů daňových příjmů do unijního rozpočtu a problematice stagnujících příjmů EU viz 
článek v Handelsblatt č. 43/2017 (1.3.2017), s. 8 a komentář tamtéž na s. 13.  
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Tereza Matušková  

Aplikuje se § 14e rozpočtových pravidel v praxi správně?    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 1 (leden), s. 44-46  

Institut tzv. pozastavení výplaty dotace byl do rozpočtových pravidel začleněn novelou č. 465/2011 Sb., 
účinnou od 30.12.2011, kdy nové ustanovení § 14e zavedlo právo poskytovatele dotace část dotace 
nevyplatit. Autorka se zaměřuje na interpretační potíže, které toto ustanovení přineslo, a předkládá 
názor, že jeho použití na některá pochybení příjemců dotací by mohlo být užší, než se dosud v praxi 
předpokládalo. Rozebírá výklad pojmu "pravidla pro zadávání veřejných zakázek" z § 14e a domnívá se, 
že poskytovatelé dotací při výkladu a aplikaci zkoumaného ustanovení rozpočtových pravidel (ve znění 
účinném do 19.2.2015) nerespektují zákonnou terminologii, když krátí dotaci za nedodržení povinností 
vyplývajících z pravidel konkrétního dotačního programu, nikoli ze zákona o veřejných zakázkách.  

Assessment of public finances in December 2016 [elektronický zdroj]  

Hodnocení stavu veřejných financí v prosinci 2016  

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 5, p. 40-48  

Zhodnocení stavu finských veřejných financí s výhledem do budoucna. Strukturální saldo rozpočtu 
Finska se výrazně zhoršilo v roce 2009 v době ekonomické recese, k dalšímu zhoršení pak došlo 
v roce 2012, kdy se Finsko dostalo znovu do recese. V roce 2015 se deficit zmírnil v důsledku různých 
opatření (snížení počtu zaměstnanců ve veřejném sektoru, zpomalení růstu penzí a sociálních 
příspěvků, aj.). Schodek veřejných financí nicméně stále zůstává na vysoké úrovni a veřejný dluh se 
zvyšuje. Mezi problémy, které dosažení vyrovnanějších veřejných financí brzdí, patří vysoké sociální 
výdaje (mj. spojené s nezaměstnaností), výdaje související se stárnutím populace i slabý hospodářský 
růst. Vysoké zadlužení, které je ovlivněno zmíněnými strukturálními problémy, zvyšuje zranitelnost 
finské ekonomiky. - Pozn. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2017/02/BOF_ 
bulletin_5_2016.pdf  

Bundesministerium der Finanzen  

Ausgaben und Einnahmen des Bundeshaushalts im Jahr 2017    

Výdaje a příjmy spolkového státního rozpočtu v roce 2017  

Monatsbericht des BMF, Jg. 2017, Nr. 2, S. 31-49  

Analýza schváleného německého spolkového rozpočtu na rok 2017. Německý stát v tomto roce počítá 
s příjmy ve výši 322,1 miliard eur, zatímco výdaje jsou plánovány v objemu 329,1 miliard eur. 
Sedmimiliardový schodek by přitom měl být pokryt příjmy ze stahování mincí z oběhu a z rozpočtových 
rezerv určených pro zabezpečení uprchlíků a žadatelů o azyl. Spolkový státní rozpočet tak již třetí rok 
po sobě neplánuje další zadlužování. - Pozn.  

Věra Kameníčková  

Evropská charta místní samosprávy a česká realita    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 12, s. 22-23  

Autorka srovnává závazky vyplývající z Evropské charty místní samosprávy a týkající se finanční 
autonomie obcí s údaji z ČR. Ze srovnání vyplývá, že celá řada ustanovení není naplněna. Jedná se mj. 
o pružnost a různorodost zdrojů obecních rozpočtů, neúčelovost dotací, možnost přizpůsobit 
přenesenou působnost místním podmínkám či o kompetence obcí v oblasti služebních podmínek jejich 
zaměstnanců. Ačkoliv obce mají podstatný vliv jen na zhruba 15 % svých příjmů (kapitálové a 
nedaňové), mohou do značné míry ovlivňovat své výdaje (cca 77 %). Přes přírůstek povinností obcí 
jejich podíl na veřejných příjmech za posledních deset let klesl.  

Jiří Fiurášek  

Financování projektů měst a obcí se občas střetá s tvrdou realitou : existují vhodná řešení?    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 12, s. 29-30  

Autor se věnuje překážkám zejména v podobě nadměrné administrativní zátěže, které obcím 
komplikují realizaci investičních projektů financovaných z národních i evropských dotací. Zároveň 
chválí snahu Evropské komise i národních vlád snižovat podíl poskytovaných nevratných dotací ve 
prospěch čerpání splatných dotovaných půjček (v prostředí nízkých úrokových sazeb). V článku jsou 
nastíněny některé možnosti financování investičních projektů obcí, které by mohly přispět ke snižování 
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provozních nákladů, včetně výzvy Státního fondu pro životní prostředí o objemu 100 milionů Kč na 
pořízení vozidel s alternativními pohony či tzv. EPC (Energy Performance Contracting) tedy 
energetických služeb s garantovaným hospodářským výsledkem. -- Viz též s. 32-36.  

Luděk Tesař  

Krytí investic obcí úvěrovým rámcem aneb Obce nejsou připraveny na to, těžit z prosperity    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 12, s. 23-24  

Autor nabádá obce k využití úvěrových rámců při realizaci jejich investičních záměrů. Zároveň obcím 
navrhuje konkrétní postup při dojednávání takových úvěrových rámců: vypracování kvalitní analýzy 
financí obce (optimálně s ratingem), vytvoření rozpočtového výhledu obce a vyhlášení kvalitní výzvy 
pro podání nabídky bankám. Autor vyzývá zejména k investicím, které zlepší stav budov tak, aby 
došlo k úspoře provozních nákladů. Rovněž doporučuje, aby úroky v rámci úvěrového rámce byly 
nastaveny na tzv. floatingový mechanismus vázaný na sazbu PRIBOR a nikoliv fixním způsobem. 
Úvěrový rámec podle autora zásadně zlepšuje finanční likviditu obce vzhledem k tomu, že ho obec 
může, ale nemusí využít.  

Miroslav Matej  

Obce by i v příštích letech měly posilovat svou finanční kondici - předpoklady k tomu existují    

Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 12, s. 19-21  

Autor se zabývá současným stavem a ročním výhledem v oblasti financování obcí. Kromě vývoje zejména 
daňových příjmů obcí, jejich zadlužení a úspor se věnuje stále diskutovanému tématu rozpočtového 
určení daní, pravidlům pro rozpočtovou odpovědnost obcí, příspěvkům na výkon státní správy pro 
obce (vč. finančního zajištění výkonu veřejného opatrovnictví) a investičním dotacím ze strany MF ČR.  

By Lucie Gadenne  

Tax me, but spend wisely? : sources of public finance and government accountability    

Zdaň mě, ale utrácej moudře? : zdroje veřejných financí a odpovědnost vlády  

American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 9 (2017), No. 1, p. 274-314  

Autorka se v článku zabývá tím, jaký vliv mají různé typy příjmů do veřejných rozpočtů (dotace vs. 
daňové příjmy) na jejich efektivní utrácení. V Brazílii byl představen program, v rámci něhož bylo 
investováno do místních daňových správ, čímž došlo k růstu daňových příjmů. Růst daňových příjmů 
posléze vedl ke zlepšení místní vzdělávací infrastruktury. Ve srovnání s tím nedošlo při obdržení 
dotace k žádnému zlepšení infrastruktury. Výsledky naznačují, že záleží na způsobu, jakým jsou vlády 
financovány (daňové příjmy jsou ve srovnání s dotacemi více využívány k účelům, z nichž má 
prospěch veřejnost). - Pozn.  

Leandro Medina  

The effects of commodity price shocks on fiscal aggregates in Latin America    

Vliv šoků v cenách komodit na fiskální agregáty v Latinské Americe  

IMF Economic Review, Vol. 64, (2016) No. 3, p. 502-525  

Odborný článek se věnuje dopadům fluktuace v cenách komodit na fiskální politiku 
latinskoamerických zemí exportujících komodity. Autor dochází k závěru, že růst cen komodit 
výrazně zvyšuje příjmy veřejných rozpočtů latinskoamerických zemí. Vliv na výdaje je však mnohem 
diferencovanější. Na jedné straně Venezuela reaguje na růst cen komodit výrazným zvýšením výdajů, 
na druhé straně Chile výdaje podobně jako vyspělé ekonomiky vyvážející komodity nezvyšuje vůbec. 
Reakce fiskálních výdajů na ceny komodit jsou mírnější v zemích, kde existují fiskální (především 
výdajová) pravidla. - Pozn.  
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Zdravotnictví  

By Martin Gaynor, Carol Propper, and Stephan Seiler  

Free to choose? : reform, choice, and consideration sets in the English National Health Service    

Svoboda volby? : reforma, možnost výběru, a soubor alternativ připadajících v úvahu v britské 
Národní zdravotní službě  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 11, p. 3521-3557  

Autoři v článku zkoumají vliv svobodné volby pacientů ve výběru nemocnic na jejich chování ve 
Velké Británii. V roce 2006 britská vláda zavedla pro praktické lékaře, kteří odesílají pacienty do 
nemocnic, povinnost dávat pacientům na výběr několik nemocnic, kde se mohou nechat ošetřit (dříve 
taková povinnost nebyla). S využitím speciálního modelu autoři zjišťují, že na základě tohoto opatření 
začali pacienti více vnímat kvalitu zdravotní péče a došlo také k mírnému snížení počtu úmrtí v nemocnicích. 
Elasticita poptávky se výrazně zvýšila, přičemž nemocnice začaly zavádět různá opatření na zvýšení 
kvality péče. Výsledky proto naznačují, že větší svoboda ve volbě lékaře může vést ke zvýšení kvality 
zdravotní péče. - Pozn.  

By Mariacristina de Nardi, Eric French, and John Bailey Jones  

Medicaid insurance in old age    

Pojištění Medicaid u osob vysokého věku  

The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 11, p. 3480-3520  

Autoři v článku zkoumají dopady zdravotního pojištění Medicaid v USA na osoby ve věku 70 let a 
výše žijící v domácnosti samostatně. Zjišťováno bylo například, kteří senioři transfery z programu 
dostávají, zda je pokrytí programu správně nastaveno, o kolik by pojištěnci přišli, kdyby byl program 
omezen, aj. U osob s nižšími příjmy je pravděpodobnost získání transferů vyšší než u osob s vyššími 
příjmy. Transfery, které dostávají osoby s vysokými příjmy, jsou většinou vysoké (v těchto případech 
jde o vážné případy s vysokými náklady na léčbu). Dále bylo zjištěno, že pojištěnci programu 
přisuzují větší hodnotu v porovnání s náklady na něj. - Pozn.  

Eric French, Elaine Kelly  

Medical spending around the developed world    

Výdaje na zdravotnictví v zemích rozvinutého světa  

Fiscal studies, Vol. 37, (2016) No. 3-4, p. 327-344  

Úvodní příspěvek specializovaného čísla dává dohromady zjištění o struktuře léčebných výdajů ve 
zkoumaných devíti rozvinutých zemích (Kanada, Dánsko, Anglie, Francie, Německo, Japonsko, 
Nizozemsko, Tchaj-wan a USA). Porovnání odhadů mezi jednotlivými zeměmi přineslo tři hlavní zjištění, 
která autoři shrnují. Ukazuje se, že téměř ve všech případech jsou výdaje na zdravotní péči v negativní 
korelaci s příjmem, což naznačuje, že systémy zdravotní péče zajišťují redistribuci zdrojů od bohatých 
k chudým. Dále z výzkumu vyplývá, že výdaje jsou velmi koncentrované u malé skupiny obyvatel a 
jsou v čase trvalé, nicméně míra koncentrace i perzistence je ve zkoumaných zemích různá. Náklady 
na léčbu v posledním roce života zahrnují 5-10 procent celkových výdajů na zdravotní péči celé 
populace. - Pozn. -- Viz i další příspěvky monotematického čísla věnovaného detailnějšímu výzkumu 
financování zdravotnictví v jednotlivých zemích.  

Martin Karlsson, Tobias J. Klein and Nicolas R. Ziebarth  

Skewed, persistent and high before death: medical spending in Germany    

Nesouměrné, trvalé a vysoké před úmrtím: výdaje na zdravotní péči v Německu  

Fiscal studies, Vol. 37, (2016) No. 3-4, p. 527-559  

Empirická studie zkoumá výdaje na zdravotní péči jednotlivců se soukromým zdravotním pojištěním 
v Německu v období 2005-2011. Autoři studie analyzují mikrodata o rozdělení těchto výdajů, o provázanosti 
výdajů a věku pojištěnce i závislosti na dalších demografických charakteristikách; dále o jejich stálosti 
v čase a o vývoji výdajů v roce před úmrtím. Nejprve stručně seznamují s německým systémem 
financování zdravotní péče a s trendy v agregátních výdajích. Dále představují výsledky analýzy 
individuálních dat pojištěnců velké německé soukromé zdravotní pojišťovny. Zjištění potvrzují 
značnou vychýlenost zdravotnických výdajů (mezi 50. a 80. rokem se více než zdvojnásobí) a jejich 
koncentrovanost u deseti procent pojištěnců s nejvyššími výdaji. Ukazují také, že se značná část 
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výdajů objeví až v relativně krátké době před smrtí a v roce předcházejícím úmrtí jsou náklady 
šestinásobně větší než u ostatních pojištěnců. - Pozn. -- Viz i další příspěvky monotematického čísla 
věnovaného detailnějšímu výzkumu financování zdravotnictví v jednotlivých zemích.  

Životní prostředí  

Jean Giraud, Nicolas Lancesseur, Thomas Roulleau  

Economic analysis of the Paris Agreement [elektronický zdroj]   

Ekonomická analýza Pařížské dohody  

Trésor-economics, No. 187 (2016), p. 1-11  

Mezinárodní klimatické dohody jsou obecně založeny na třech principech – principu všeobecnosti 
(universality principle), efektivity (efficiency principle) a spravedlnosti (equity principle). Podle 
principu všeobecnosti je nutná spolupráce všech států, aby byl eliminován efekt černého pasažéra. 
Uzavření dohody, se kterou by všichni souhlasili, je ale obtížné. Tento problém řeší tzv. polycentrický 
přístup, který spočívá v implementaci řady různých nástrojů, a řešení problému tedy již není 
podmíněno jediným opatřením, jehož selhání by vedlo k fatálním důsledkům. Na polycentrickém 
přístupu je založena i Pařížská klimatická dohoda přijatá v prosinci 2015. Úspěch této dohody však 
bude záviset na vybudování důvěry mezi zúčastněnými zeměmi a na zvýšení efektivity opatření na 
redukci emisí. - Pozn. -- Článek dostupný také ve francouzské jazykové verzi na webu DG Trésor. -- 
Viz také komentář na s. 12. Plný text dostupný z: http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-
economics-2016 

Klaus Stratmann  

EU-Parlament ebnet Weg für Reform : Emissionshandel    

Evropský parlament urovnává cestu pro reformu : obchodování s emisemi  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 34 (16.2.2017), S. 8  

Evropský parlament schválil dne 15.2.2017 návrh Evropské komise na reformu obchodování s emisními 
povolenkami, která by měla vstoupit v platnost v roce 2021. Návrh snižuje celkové množství povolenek 
o 2,2 procenta a na 800 milionů z nich natrvalo odstraňuje. Zároveň by se však měl o pět procent 
zvýšit podíl zdarma přidělených certifikátů. Podle kritiků schválené předlohy z řad ekologů ale norma 
výrazně nezvýší cenu povolenek, a tudíž ani motivaci podniků investovat do šetrnějších technologií. 
Zástupci průmyslu se zase obávají zhoršení pozice zejména evropských chemiček v mezinárodní konkurenci.  

Steely defences : carbon tariffs and steel   

Tvrdá obrana : odvody z uhlíku a výroba oceli  

The Economist, Vol. 422, (2017) No. 9028, p. 62  

Snaha EU omezit znečišťování ovzduší zahrnuje návrhy na reformu systému obchodování s emisními 
povolenkami i návrh na zavedení daně pro dovoz oceli, protože zatímco domácí výrobci by za tunu 
vyprodukovaného uhlíku platili až 30 EUR, zahraniční výrobci prodávající v EU by nemuseli platit ani cent. 
Problémem je, jak vypočítat obsah uhlíku v dovážené oceli a výrobcích z ní. Objevují se také názory, 
že takový odvod by sotva vedl ke snížení emisí, ale v horším případě by mohl způsobit i obchodní válku.  

Životní úroveň  

Rupees for nothing : the Indian economy   

Rupie za nic : indické hospodářství  

The Economist, Vol. 422, (2017) No. 9026, p. 59-60  

Myšlenka vyplácet občanům určitou peněžní částku nezávisle na jejich majetku je stará stovky let. 
Nepodmíněný základní příjem je obvykle projednáván jen abstraktně, ale hlavní ekonomický poradce indické 
vlády Arvind Subramanian nyní přišel s konkrétním návrhem: poskytnout každému 7 620 rupií ročně 
(113 USD). Tato částka by nedosahovala ani měsíční minimální mzdy ve městě, takže by rozhodně 
nikomu neumožnila vést zahálčivý život. Absolutní chudobu by však snížila z 22 % na 0,5 %.V článku 
se rozebírají překážky uskutečnění tohoto návrhu. -- K problematice viz i článek na s. 8.  
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Ostatní 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 10  

EET v deseti bodech - téma čísla (s. 10-22); Světová centra hazardu - jak velcí jsou Češi hráči v porovnání 
s první světovou patnáctkou (s. 30-31); Praha má balík peněz na parkoviště, ale ani jeden projekt (s. 38-40); 
Nová pravidla pro ochranu citlivých dat Evropanů mají jméno GDPR - ochrana osobních údajů 
v Evropě (s. 46-49) a další články na s. 50-53; Češi zabředají do exekucí, šance na otočení trendu je 
minimální (s. 60-62).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 6  

Jak investovat do bytu - téma čísla o dynamice cen bytů, nájmů a investičních příležitostech (s. 10-22); 
Tichá hrozba číhající v on-line světě - kyberútoky (s. 32-33); Hrozby, které můžeme změnit ve stimul 
pro českou ekonomiku - dle P. Teličky (s. 38-40); Podniky se snáz dostanou do konfliktu se zákonem, 
nastal čas zlepšit firemní kulturu - novela zákona o trestní odpovědnosti firem (s. 52-54).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 7  

Prodejny na vsích bez dotací nepřežijí - rozhovor o budoucnosti družstevní skupiny COOP (s. 20-26); 
Jak na daně za rok 2016: podrobný návod, jak postupovat při vyplňování přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob - mimořádná příloha Daňové přiznání (s. 29-71); Evropské dotace v českém podání 
pomáhají k rozmachu agrokolosů: Česko na rozdíl od jiných evropských zemí nezvýhodňuje při 
rozdělování dotací malé sedláky (s. 76-77); Konec roztříštěnosti. Unie bourá bariéry on-line obchodu - 
sjednocení zákonných pravidel pro elektronický obchod (s. 92-94).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 8  

Evropské dotace pro regiony - téma čísla (s. 16-17) a další příspěvky na s. 18-22; Průmyslová špionáž: 
všichni proti všem (s. 37-39); EET byznys kvete. Denně se prodají stovky pokladen - dodavatelé EET 
se přetahují o tisíce obchodníků, kteří nechali přípravu na poslední chvíli (s. 44-45); Máte v příbuzenstvu 
politika? Banka začne sledovat pohyby na vašem účtu: stát zpřísňuje pravidla pro toky peněz, 
finančním institucím přibudou rizikoví klienti (s. 60-62).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 9  

Jak se změní hypotéky - téma čísla k dopadům opatření ČNB omezujícím hypotéky, k úvěrům na 
stavbu a k stoprocentním hypotékám (s. 10-20); České zdravotnictví v Evropě exceluje, přesto si ho 
nevážíme (s. 32-35); Továrny v Česku vyrábějí osobní automobily již 120 let (s. 42-44); Evropa chce 
zdanit i přestěhování firmy do zahraničí: Brusel vydal směrnici, která má omezit přelévání zisků mezi 
státy (s. 52-54).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 10  

Nová doba letová - český letecký průmysl ožívá (s. 12-18); Ohlodaný tržní koláč: po 15 letech od 
zahájení liberalizace energetického trhu v Česku přišel ČEZ o dvě pětiny zákazníků, ještě hůře je na 
tom innogy (s. 40-41); Potřebujeme přátelský daňový systém: legislativní kultura je v oblasti daní 
mimořádně nízká. Zákon o dani z příjmů se novelizoval snad stopadesátkrát a je naprosto nepřehledný - 
pohled advokátky M. Novotné (s. 47); Kolik stojí čas - empirický pohled M. Zámečníka (s. 50-51); 
Jak se vyhnout nástrahám evropských dotací: podniky doplácejí na přístup úřadů, podle kterých je za 
jakékoliv pochybení zodpovědný jen žadatel o dotaci (s. II-IV příl. Dotační a exportní politika).  
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 7  

Nepijte, radši vydělávejte: najít raritní whisky je lepší než vykopat zlatý poklad. Zhodnotit se může o desítky 
procent ročně (s. 12-16) i další článek o investicích do luxusních nápojů na s. 18-19; Mezi fraškou a 
masakrem: Gambie má po dvou desetiletích nového prezidenta a západ Afriky o vlásek unikl další 
ničivé válce (s. 43-44); Odpadový zákon by měl motivovat, ne pokutovat: budování spaloven jde proti 
trendu západní Evropy, říká ekonom Jiří Cihlář (s. 49); Čeká nás největší změna v dějinách: evropská 
pravidla pro zacházení s osobními údaji procházejí největší revolucí za posledních 20 let (s. 55).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 8  

Radost pro čtvrt milionu: ministerstvo financí spouští druhou vlnu evidence tržeb. Zásadní chyby 
dosud neopravilo - EET (s. 12-15); Bankovní revoluce: od příštího roku musejí finanční instituce 
poskytovat svá online data konkurenci a fintechovým firmám. Bankovnictví se tak konečně posune do 
21. století - směrnice PSD2 (s. 28-30); Zůstávám jaderným optimistou: sadu návrhů, jak postavit a 
profinancovat nové reaktory, zpracujeme do května, říká vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
Ján Štuller (s. 38-39) a příspěvek k rozšiřování jaderných elektráren v ČR na s. 36; V Americe 
nemáme partnera pro jednání - rozhovor s komisařkou pro obchod C. Malmströmovou (s. 44-45) a 
Obchod mezi Amerikou a Evropou. Co bude dál - pohled M. Zámečníka (s. 50-51); Obchody se 
nestíhají připojit k EET (s. I-III komerční příl.).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 27 (7.2.2017)  

Makléřům končí realitní žně – trh s byty v ČR (s. 2); Hlášení vynesla na dani miliardy, za nedodržení hrozí 
pokuty – kontrolní hlášení k DPH po roce existence (s. 4) a komentář na s. 8; Německý průmysl těší silný 
příliv zakázek. Pomůže to i Česku – česko-německý obchod a hlavní exportní trhy českých firem (s. 15).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 29 (9.2.2017)  

Za opožděná kontrolní hlášení padají vysoké pokuty (s. 5); VŠE o...změnách v obsahu životního 
pojištění – pohled J. Daňhela (s. 6); USA se vzdalují od Asie, Evropě se rýsuje šance – odchod USA z TPP, 
obchodní politika EU vůči Číně a dalším členům TPP (s. 14).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 31 (13.2.2017)  

Za web bez EET hrozí hospodám pokuty: celníci komplikují restauracím život (s. 1); Evropě hrozí 
návrat řecké krize. Hádají se věřitelé – hrozba platební neschopnosti Řecka (s. 6); Bankovní intervence 
nemají smysl, inflace v Evropě roste – pohled na meziroční růst spotřebitelských cen (s. 14).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 33 (15.2.2017)  

Sobotka chce jít bankám po majetku: ČSSD slibuje zavedení bankovní daně (s. 1) a komentář na s. 8; 
Těžší zkoušky na insolvenční správce. Chceme tam mít elitu a pročistit je, zní z ministerstva (s. 5); 
Česká minimální mzda patří k nejnižším v EU - porovnání v rámci členských států EU (s. 7).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 39 (23.2.2017)  

Poslanci omezili registr smluv, původně chtěli vyjmout jen Budvar - novela zákona (s. 3); Blokace 
webů není cenzura, rozhodl Ústavní soud - zamítnutí ústavní stížnosti na hazardní zákon (s. 3); 
Zdanění bohatých - návrhy sociální demokracie na zavedení progresivní daně, případné dopady tohoto 
opatření (s. 10-11); GDPR přinese více práv, povinností i byrokracie (s. 18-20 samostatné příl. ICT revue).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 43 (1.3.2017)  

EET: zapojí se výrazně méně firem. Začíná druhá fáze EET, odhad o počtu firem nevyšel o polovinu 
(s. 1) a komentář Nečekané vedlejší efekty EET na s. 8; Zákon o sociálním bydlení řeší vláda na 
poslední chvíli (s. 4); Erste kritizuje bankovní daň: Andreas Treichl odmítá daň pro banky, kterou chce 
v Česku zavést ČSSD. Podle něho poškodí hospodářský růst i pověst země (s. 12); Česko v době 
dluhů: víc než tři exekuce má až půl milionu lidí - nesplácené dluhy v ČR (s. 18).  
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Daně  

28715  

Miloslav Hnátek, David Zámek  

Daňové a nedaňové náklady 2017   

Praha : ESAP 2017Praha : Grada, 2017, 232 s.  

Správné uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Základní předpisy. Následují abecedně 
uspořádaná hesla k problematice uplatňování nákladů s výkladem a příklady (od automobilu, přes 
daňové odpisy, náhradu škody, paušální výdaje až po heslo zmařená investice). - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-905899-4-0 (brož.)  

28716  

Miloslav Hnátek  

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným   

Praha : ESAP , 2017Praha : Grada, 2017, 159 s.  

Zpracování vybraných témat správného a optimálního využití zákona o daních z příjmů při podnikání 
společností s ručením omezeným. Zdanění společnosti s.r.o., srovnání podnikání fyzické osoby a 
podnikání prostřednictvím s.r.o., příjmy jednatelů a společníků, příjmy zaměstnanců, osvobozené 
výnosy, vybrané náklady v základu daně z příjmů, pohledávky a opravné položky v základu daně, 
finanční prostředky poskytované společníky a zápůjčky, ceny mezi spojenými osobami, daňová ztráta 
a možnosti jejího uplatnění, podání daňového přiznání k dani z příjmů. Publikace je zpracována podle 
daňové legislativy platné k 1.1.2017. - 2. rozš. vyd. - ISBN: 978-80-905899-5-7 (brož.)  

28713     Pouze prezenčně  

Hana Marková  

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2017   

Praha : Grada, 2017 2017, 288 s.  

Úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1.1.2017. Přehled novelizací, které byly přijaty během 
roku 2016, je společně se stručným komentářem uveřejněn v úvodu publikace. Novelizovaný text je 
zobrazen odlišným typem písma. Významné novely uvozují navíc odborné komentáře u jednotlivých 
zákonů. Znění nového zák. č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. - 26. vyd. - ISBN: 978-80-271-
0451-2 (brož.)  

28720  

Hana Skalická  

Mezinárodní daňové vztahy       

Praha : Wolters Kluwer, 2016 2016, 298 s.  

Publikace sestavená na základě dotazů široké veřejnosti se týká rozmanitých situací, s nimiž se 
podnikatelé setkávají a kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Obsahuje tato témata: právní 
předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR, určení rezidentství, stálá provozovna, srážková daň, 
zajištění daně, zdanění příjmů občanů ČR ze zahraničí, zahraniční pracovní cesta, zdanění cizinců 
pracujících nebo žijících v ČR, kursové rozdíly, DPH, správa daní a poplatků apod. Každý 
zodpovězený dotaz obsahuje i odkaz na související právní předpisy. Součástí knihy je i znalostní test. 
Právní stav publikace je k 1.12.2016. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7552-400-3 (brož.)  

28718  

Aneta Vondráčková  

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii   

Praha : Leges 2016, 152 s.  

Zkoumání harmonizačního procesu daní z příjmů fyzických a právnických osob v EU. Vymezení 
základní terminologie. Dosažené výsledky v harmonizaci daňového práva, pravomoci, kategorizace, 
posílená spolupráce. Vývoj daňové harmonizace vybraných nepřímých daní s analýzou konkrétních 
přijatých opatření. Dosud přijaté směrnice upravující přímé daně. Dvojí zdanění. Inspirace pro 
harmonizaci zdanění v daňovém systému USA. Aktuální iniciativy v oblasti harmonizace přímých 
daní. Text vychází z právního stavu ke dni 31.7.2016. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-175-5 (brož.)  
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28709  

Milan Lošťák, Petr Pelech  

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016   

Olomouc : ANAG, 2016 2016, 367 s.  

Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2016. Výklad a příklady zdaňování v průběhu 
roku 2016 a po jeho skončení a příklady provedení závěrečného ročního zúčtování záloh na daň. 
Přehled slev na dani a odpočtů ze základu daně. Aktuální vzory tiskopisů a postupy jejich vyplnění 
včetně řešení nestandardních (přeplatky a nedoplatky) postupů při jejich vzniku. Znění souvisejících 
předpisů. Odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. - 21. aktualiz. vyd. - Tabulka daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2016. - ISBN: 978-80-7554-054-6 (brož.)  

28636  

OECD  

Taxing wages 2016   

Zdanění mezd v roce 2016  

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2016, 558 s. : tab., grafy  

Každoroční publikace přináší srovnávací analýzu statistických dat o daních placených z mezd a 
daňového zatížení zaměstnanců ve všech 34 členských zemích OECD. Zpráva pokrývá daň z příjmu 
fyzických osob, příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnanci i jejich zaměstnavateli, daň ze 
mzdy a peněžité dávky, které pobírají rodiny s dětmi. Výsledky zahrnují daňové břemeno pro rodinu s jednou 
a dvěma výdělečně činnými osobami a mzdové náklady zaměstnavatelů. Poskytují kvantitativní 
mezinárodní srovnání úrovně zdanění práce a celkové daňové a dávkové situace jednotlivců a rodin. 
Mezinárodní srovnání daňového zatížení v roce 2014 a 2015, trendy daňového zatížení v letech 2000-
2015. V části sdružující údaje za jednotlivé země je popsán daňově-dávkový systém každé země a 
prostřednictvím osmi typů domácností je ilustrována mzdová úroveň a jejich daňové zatížení. Speciálním 
tématem vydání je měření daňového klínu u příjmu druhé výdělečně činné osoby v domácnosti. - 2016 ed. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-25187-8 (brož.)  

28688  

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer  

Zákon o evidenci tržeb : komentář   

Praha : Wolters Kluwer 2016 2016, xiii, 137 s.  

Komentované znění zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Komentář je doplněn citacemi z důvodové 
zprávy a odkazy na související ustanovení, předpisy a judikaturu. Právní stav publikace k 1.12.2016. - 
Vyd. 1. - Kniha je dostupná také v systému ASPI. - ISBN: 978-80-7552-461-4 (brož.)  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

28690  

Adair Turner  

Between debt and the devil : money, credit, and fixing global finance   

Mezi dluhem a ďáblem : peníze, úvěr a náprava globálních financí  

Princeton : Princeton University Press, c2016, xiv, 302 s. : grafy  

Adair Turner se stal předsedou britského Úřadu pro finanční služby (Financial Services Authority) 
v roce 2008, právě v době, kdy udeřila globální finanční krize. Hrál hlavní roli v přepracování regulace 
globálního finančního trhu. V této knize uvádí na pravou míru skutečnou příčinu krize. Na vině je náš 
sklon k soukromému zadlužení, banky jsou pro bankrot příliš velké. Kniha zpochybňuje přesvědčení, 
že potřebujeme růst úvěrů k podpoře hospodářského růstu, a že rostoucí dluh je v pořádku, pokud inflace 
zůstává nízká. Ve skutečnosti většina úvěrů není pro hospodářský růst potřeba, ale pohání prosperitu a 
krizi trhu nemovitostí a vede k finanční krizi a depresi. Turner vysvětluje, proč veřejná politika musí 
řídit růst a rozdělení tvorby úvěru, a proč dluh musí být zdaněn jako forma ekonomického znečištění. 
Banky potřebují mnohem více kapitálu, úvěry na nemovitosti musí být omezeny, a musíme řešit 
nerovnosti a zmírnit vytrvalý růst cen nemovitostí. Turner také odhaluje mýtus o nekrytých penězích - 
chybnou představu, že tisk peněz povede ke zhoubné inflaci. Chceme-li uniknout nepořádku 
způsobenému chybami předchozí politiky, potřebujeme někdy zpeněžit vládní dluh a fiskální deficit 
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financovat penězi centrální banky. Autor ukazuje, proč musíme odmítnout domněnky, že soukromý 
úvěr je nutný pro růst a nekryté peníze jsou nevyhnutelně nebezpečné. Obojí má své výhody a obojí 
vytváří rizika, která musí veřejná politika vědomě vyvažovat. - Pozn. - ISBN: 978-0-691-16964-4 (váz.)  

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

28635  

OECD  

OECD compendium of productivity indicators 2016   

Přehled ukazatelů produktivity OECD za rok 2016  

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2016, 126 s. : tab., grafy, vzorce  

Obsáhlý přehled současných i dlouhodobých trendů úrovně produktivity a růstu v zemích OECD. 
Měření produktivity. Hospodářský růst a produktivita. Sektorová produktivita. Produktivita, obchod a 
mezinárodní konkurenceschopnost. Trendy v produktivitě v zemích G7. Toto vydání pojednává též 
o klíčových problémech měření prezentovaných novým fenoménem digitalizace jako jsou big data v kontextu 
chápání "paradoxu produktivity" a důvodů, proč se současné zpomalení objevuje v době významné 
technologické změny. - Příl. - ISBN: 978-92-64-25018-5 (brož.)  

28721  

[editor Daniel Franklin] ; The Economist  

The world in 2017   

Svět v roce 2017  

London : Economist, c2016, 138 s. : grafy, fot.  

Ročenka časopisu The Economist přináší články o očekávaných událostech v roce 2017 a předpovědi 
některých mezinárodně-politických, hospodářských a integračních tendencí pro jednotlivé geografické 
regiony (Evropa, Velká Británie, USA, Amerika, Asie, Čína, Střední východ a Afrika). Další 
příspěvky se věnují vybraným tématům z oblasti obchodu, financí, vědy, technologie a kultury. 
Připojena je stručná předpověď politického a hospodářského vývoje v 81 zemích světa a vývoje 
čtrnácti průmyslových odvětví z globální perspektivy.  

Informatika. Počítače  

28712  

Barbora Vlachová  

Zákon o elektronických komunikacích : komentář   

V Praze : C.H. Beck 2016 2016, xxi, 508 s.  

Komentované znění zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (naposledy zák. č. 378/2015 Sb.). Ucelený výklad 
jednotlivých ustanovení zákona je doplněný odkazy na související ustanovení, předpisy i stěžejní 
soudní rozhodnutí. Výklad je zpracován k datu 1.9.2016. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-632-6 (váz.)  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

28714  

Tomáš Břicháček  

Unie ve víru migrační krize   

Praha : Institut Václava Klause 2016 2016, 260 s.  

Evropská unie a její schopnost reagovat na migrační krizi z let 2015 a 2016. Sled klíčových událostí 
souvisejících s krizí, které se odehrály na unijní úrovni, nebo které mají politický dosah přesahující hranice 
jednotlivých členských států. Statistické údaje o migrační krizi. Ekonomické a sociální dopady. Jednání 
unijních institucí a fungování právních předpisů a mechanismů v krizové situaci. Role EU a schengenského 
prostoru. Ideový přístup unijních politických a intelektuálních elit k migrační krizi. Navrhovaná či již 
přijatá opatření, kterými se unijní orgány snaží na krizi reagovat (uprchlické kvóty, Evropská pohraniční a 
pobřežní stráž, spolupráce s Tureckem). - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7542-023-7 (brož.)  
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

28692  

International Monetary Fund  

Balance of payments statistics yearbook : 2016   

Statistická ročenka platební bilance : 2016  

Washington : International Monetary Fund, c2016, xxxvi, F-xxviii, S-xxviii, 1135 s. : tab.  

Podrobné, tabulkově uspořádané údaje o platební bilanci a mezinárodní investiční pozici (IIP) 
jednotlivých zemí z celého světa v letech 2008-2015. Nově jsou ve statistice zahrnuty údaje za 
Curacao, jižní část ostrova Svatý Martin, Jižní Súdán a Zimbabwe. První část (World and regional 
tables) obsahuje tabulky shrnující mezinárodní transakce a údaje o komponentech platební bilance 
podle geografických i hospodářských regionů ve zmiňovaných letech. Součástí druhé části (Country tables) 
jsou statistická data jednotlivých zemí a jurisdikcí o roční platební bilanci a IIP. - Příl. -- Tříjazyčný 
úvod. - ISBN: 978-1-51359-402-6 (brož.)  

28691  

International Monetary Fund  

IMF financial operations 2016   

Finanční operace MMF 2016  

Washington : International Monetary Fund, c2016, xii, 180 s. : tab., grafy, rámečky  

Publikace poskytuje informace o tom, jak MMF naplňuje své poslání zajištění stability mezinárodního 
měnového systému prostřednictvím svých finančních aktivit. Jde o finanční strukturu a operace MMF 
a také podrobnosti ze zákulisí finančních výkazů pro aktivity během posledního finančního roku. 
Zpřístupněním takovýchto informací plní MMF svůj závazek transparentnosti v oblasti hospodářské 
politiky. Publikace aktualizuje předchozí zprávy nazvané Finanční organizace a operace MMF 
(Financial organization and operations of the MMF), která vycházela v letech 1986-2001. - 3rd ed. - 
Příl. - ISBN: 978-1-47553-219-7 (brož.)  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

28708  

Eva Hofmannová  

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady : od 1.1.2017   

Olomouc : ANAG, 2017 2017, 271 s.  

V úvodu publikace jsou popsány základní principy poskytování cestovních náhrad. Následuje komentované 
znění sedmé části zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, 
včetně prováděcích předpisů. Obsahem komentáře jsou druhy cestovních náhrad, paušalizace 
cestovních náhrad, záloha a její vyúčtování, cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní 
smlouvy nebo na základě dohod o výměně zaměstnanců aj. Výklad je doplněn příklady z praxe. - 
11. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7554-057-7 (brož.)  

Právo  

28710  

Martina Kasíková ... [et al.]  

Exekuční řád : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2017 2013, xxiii, 1143 s.  

Komentované znění zák. č. 120/2001 Sb., zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (naposledy č. 375/2015 Sb.). 
Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení, předpisy a judikaturu. Následuje komentář 
k prováděcím vyhláškám a znění stavovských předpisů (organizační, kancelářský a kárný řád, 
zkušební řád, činnost Kontrolní komise, pravidla profesionální etiky, sazebník úhrad nákladů aj.). - 
4. vyd. - ISBN: 978-80-7400-630-2 (váz.)  
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28705I  

Petr Čech a kolektiv autorů  

Forma, určitost a neplatnost smlouvy. Dotazy z praxe   

Praha : Svaz účetních 2016 2016, 64 s.  

První část publikace rozebírá formu a určitost právního jednání v občanském zákoníku. Přináší 
aktuální informace a výklad aplikace pravidel v dané oblasti. Zmíněny jsou i některé praktické důvody 
neplatnosti právních jednání. V druhé části publikace jsou uveřejněna stanoviska k dotazům z praxe, 
např. sleva na evidenci tržeb, dovoz zboží, oprava odpočtu daně, kurzové rozdíly u zásob aj. - ISBN: 
978-80-87367-73-5 (brož.)  

28711  

Vojtěch Chloupek, Kateřiny Hartvichová a kolektiv  

Patentový zákon : komentář   

V Praze : C.H. Beck 2017 2017, xv, 334 s.  

Komentované znění zák. č. 527/1990 Sb., zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění 
pozdějších předpisů (naposledy zák. č. 303/2013 Sb.). Vedle odkazů na právní předpisy a judikaturu 
jsou uvedeny odkazy i na Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7400-268-7 (váz.)  

15392/77  

Ústavní soud České republiky  

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 77, ročník 2015 - II. díl   

v Praze : C.H. Beck, 2016 2016, 986 s. +1 CD ROM  

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 67 až 126, usnesení č. 6 až 8 a stanovisko pléna Ústavního soudu č. 41/15 z roku 2015. - 
Vyd. 1. - CD ROM s věcným rejstříkem zahrnuje veškeré vydané svazky, tj. od č. 1 do č. 77. - ISBN: 
978-80-7400-635-7 (váz.)  

28717  

Zdeněk Schmied, Ladislav Trylč  

Zákoník práce 2017 : se stručným komentářem k jednotlivým oblastem právní úpravy : s některými 
nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu   

Olomouc : ANAG, 2017 2017, 167 s.  

Úvodní komentář k zákoníku práce ve znění účinném k 1.1.2017. Znění zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, rozdělené do jednotlivých ucelených částí, k nimž je připojen stručný souhrnný 
komentář. - 13. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7554-058-4 (brož.) 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

28701/1162  

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami, nový 
cenový výměr MF č. 01/2017 : redakční uzávěrka 1.1.2017  

28701/1166  

Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : redakční uzávěrka 1.1.2017  

28701/1165  

Daň z přidané hodnoty : směrnice Rady EU o společném systému DPH, informace a sdělení 
Generálního finančního ředitelství : redakční uzávěrka k 1.1.2017  

28701/1164  

Daně z příjmů. Evidence tržeb : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a 
sdělení MF a GFŘ, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění : redakční uzávěrka 1.1.2017  

28701/1168  

Hazardní hry; Daň z hazardních her : redakční uzávěrka k 1.1.2017  
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28701/1169  

Občanský zákoník   

28701/1171  

Obchodní korporace : zákon o obchodních korporacích a další zákony : redakční uzávěrka 1.1.2017  

28701/1167  

Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku : novela oceňovací vyhlášky od 1.1.2017 : 
redakční uzávěrka 1.1.2017  

28370/1120  

Penzijní spoření a připojištění : redakční uzávěrka 11.1.2016  

28370/1154  

Pojišťovnictví : zákon o pojišťovnictví a vyhlášky, pojišťovací zprostředkovatelé a likvidátoři, 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : redakční uzávěrka 3.10.2016  

28701/1163  

Předpisy související s novým občanským zákoníkem : zákon o veřejných rejstřících : plnění spojená 
s užíváním bytu, rozúčtování nákladů na teplo za r. 2016, běžná údržba a drobné opravy, bytové 
spoluvlastnictví, úrok z prodlení, odpovědnost za škodu - veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : 
podle stavu k 1.1.2017  

28701/1179  

Sociální zabezpečení 2017 : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, 
sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 16.1.2017  

28701/1161  

Státní služba : zákon o státní službě po novelách: kompletní soubor nařízení vlády a vyhlášek: obory 
státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, 
sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací ... a další oblasti : 
podle stavu k 1.1.2017  

28701/1172  

Stavební zákon a vyhlášky : technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, 
územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové 
užívání staveb, autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční 
uzávěrka 1.1.2017  

28701/1176  

Účetnictví 2017. Kontrola : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky, kontrolní řád, finanční kontrola, přezkoumávání 
hospodaření : redakční uzávěrka 9.1.2017  

28701/1175  

Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon, vyhláška, standardy : redakční uzávěrka 9.1.2017  

28701/1174  

Účetnictví podnikatelů. Audit : redakční uzávěrka k 9.1.2017  

28701/1173  

Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2017 : syntetické účty ke směrné účtové osnově, 
provázanost účtové osnovy s rozvahou a výsledovkou  

28701/1170  

Zákoník práce : redakční uzávěrka 1.1.2017  

28701/1180  

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, zákony o zdravotních pojišťovnách, prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 
16.1.2017  
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Účetnictví  

28705II  

Marta Ženíšková, Miroslava Nebuželská  

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2017.  Účetní závěrka neziskových organizací 2016   

Praha : Svaz účetních, 2017 2017, 64 s.  

Přehled změn v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2017 (výše hranic příjmů v roce 2016 a po jejich 
valorizaci v roce 2017, rozdíly v sociálním a zdravotním pojištění, započitatelnost příjmů do vyměřovacího 
základu pro odvod pojistného v příkladech). Účetní závěrka nestátní neziskové organizace za rok 2016 
(nová pravidla, nejdůležitější změny). Pravidelná rubrika "Stanoviska k dotazům" je věnována např. 
neziskové organizaci vedoucí jednoduché účetnictví, problematice DPH u vícestranného obchodu, 
DPH při pořizování zboží v jiném členském státě a vystavování daňových dokladů. - ISBN: 978-80-
87367-74-2 (brož.)  

Veřejná správa  

28702  

Jitka Jelínková  

Kontrolní řád ; Správní řád (vybraná ustanovení)   

Praha : Wolters Kluwer 2016 2016, xx, 284 s.  

Komentář ke kontrolnímu řádu (zák. č. 255/2012 Sb.), včetně příkladů z praxe a související judikatury. 
Stručný komentář k vybraným ustanovením správního řádu, která se použijí při kontrole, nestanoví-li 
kontrolní řád jinak. Vzory úkonů. Právní stav publikace je k 1.10.2016. - Přehled souvisejících 
právních předpisů. - ISBN: 978-80-7552-456-0 (váz.)  

28719  

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek (eds.)  

Služební vztahy a výkon závislé práce   

Praha : Wolters Kluwer 2016 2016, 335 s. : il.  

Problematika právní regulace státní služby. Změna postavení osob ve státní službě vyvolává řadu 
otázek, které byly předneseny na vědecké konferenci s názvem "Služební vztahy a výkon závislé 
práce" (uskutečnila se v červnu 2016 na PF UK v Praze). Příspěvky z konference rozebírají základní 
teoretické a koncepční otázky úpravy služebních vztahů, praktické zkušenosti se zákonem o státní 
službě, připravovaný zákon o zahraniční službě a další související aspekty. Například roční zkušenost 
s aplikací zákona o státní službě v resortu Ministerstva vnitra, vzdělávání státních zaměstnanců, 
přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů do služebního úřadu, kárná odpovědnost, 
stížnosti ve věcech výkonu státní služby a ve věcech služebního poměru, příprava a specifika 
zákona o zahraniční službě, příčina nárůstu počtu úředníků tzv. překlopením z pracovního na služební 
poměr aj. - Vyd. 1. - Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě. - ISBN: 978-80-
7552-429-4 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet  

28707I     Pouze prezenčně  

Ministerstvo financí  

Státní rozpočet České republiky na rok 2017 : schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR dne 7. prosince 2016   

Praha : Ministerstvo financí ČR, leden 2017 2017, 2 sv. : il.  

Materiál zahrnuje dva svazky. Svazek I. obsahuje: Zákon č. 457 ze dne 7. prosince 2016 o státním 
rozpočtu ČR na rok 2017; Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1449 z 53. schůze ze dne 
7. prosince 2016; Usnesení vlády ČR ze dne 21. září 2016 č. 831; Makroekonomický rámec na rok 
2017; Zpráva ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2017; Rozpočty územních samosprávných celků, 
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti; Tabulková část. Svazek II. obsahuje 
strukturu rozpočtů kapitol podle druhů a odvětví. - Čj. MF-43 280/2016/1101-1. - (brož.)  
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Ostatní  

28703  

Vít Šimral  

Financování českých politických stran   

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2016 2016, 247 s. : il., formuláře  

Účelem studie je sumarizovat poznatky o financování politických stran v Československu a ČR mezi 
lety 1990 a 2015. Uvádí přehled o výzkumu politického financování a nabízí jednoduchý model pro 
analýzu dat z účetnictví politických stran a pro kategorizaci stran na základě jejich rozpočtových 
charakteristik. Úvodní kapitoly představují literaturu, která byla napsána k tématu ve světě i v ČR a 
vývoj legislativy regulující politické finance ve světě. Následuje popis vývoje regulace politických 
financí v ČR a vývoje českého stranického systému. V další části jsou rozebrány rozpočty jednotlivých 
českých stran, dynamika stranického systému a vývoj stran ve světle finančních dat. Vybrané 
poznatky jsou porovnány se zkušenostmi ze Slovenska, Polska a Rakouska. Závěr práce se mimo jiné 
zabývá možnostmi dalšího vývoje českého právního rámce financování politiky. - ISBN: 978-80-
7325-410-0 (brož.)  

28706  

Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.)  

Na rozhraní : krize a proměny současného světa   

V Praze : Vyšehrad 2016 2016, 348 s. : il., mapy, portréty  

Hledání odpovědí na naléhavé a znepokojující otázky současného světa na téma civilizace, stát, zdroje 
a bezpečnost. Ve sborníku se tým odborníků zamýšlí nad vážnými výzvami, kterým bude muset čelit 
západní (euroatlantická) civilizace včetně ČR, v blízké budoucnosti. Mezi tyto výzvy patří vývoj a 
povaha kapitalismu v Evropě, soumrak moderního státu, výzvy současného právního státu, vlna 
migrace, tzv. ekonomická bezpečnost, hrozba válečného konfliktu v Evropě, role a podoba armády, 
situace kolem Brexitu, klimatické změny, zásoby přírodních zdrojů atd. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7429-357-3 (váz.)  

28693  

Ali Al-Naimi  

Out of the desert : my journey from nomadic Bedouin to the heart of global oil   

Z pouště : moje cesta od kočovného beduína do srdce celosvětové produkce ropy  

[S. l.] : Portfolio Penguin, 2016, xvi, 317 s., [8] s. obr. příl.  

Ali Ibrahim Al-Naimi byl od srpna 1995 do května 2016 saúdskoarabským ministrem ropy a 
nerostných zdrojů. Za dvacet let své kariéry čelního představitele OPEC svými rozhodnutími hýbal 
světovými trhy. Ale nebylo tomu taky vždy. Al-Naimi se narodil ve 30. letech 20. století do velmi 
chudých poměrů kočovných beduínů, právě v době, kdy americké společnosti objevily v arabské poušti 
obrovské množství ropy. Autobiografická kniha vzpomínek mapuje jeho neobyčejnou cestu k moci, od 
první práce pastevce ve čtyřech letech, přes různé vedoucí pozice v ropné společnosti Saudi Aramco, 
až po jmenování do jednoho z politicky a ekonomicky nejvlivnějších míst na světě. - ISBN: 978-0-
241-27925-0 (váz.)  
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