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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme  Vám  říjnové  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. 

I toto číslo jako obvykle přináší v rubrice Podrobně k tématům 
dva  přehledové  články,  první  z nich  pod  názvem  „Irská 
specifika  při  zjišťování  výkonu  tamní  ekonomiky“  věnuje 
pozornost oznámení  irského  statistického úřadu, který místo 
původně odhadovaného růstu 7,8 % oznámil bezprecedentní růst 
o 26,3 %. Text přibližuje ohlasy  z veřejné diskuze k  irskému 
měření  HDP,  věnuje  se  také  nedostatkům  mezinárodních 
statistických pravidel, na něž je v odborném tisku poukazováno, 
neboť irský statistický úřad dospěl ke svým zjištěním striktním 
užitím evropského standardu ESA 2010. 

Druhý  článek  se  jmenuje  „Nadcházející  změny  ve  vedení 
Federálního  rezervního systému a Evropské centrální banky“ 
a přibližuje debatu v médiích týkající se nadcházejících změn 
ve vedení dvou v titulku zmíněných centrálních bank, kromě 
informací  o  diskutovaném  personálním  obsazení  se  věnuje 
také  možným  scénářům  ekonomického  vývoje,  jež  mohou 
nastat v závislosti na tom, který představitel bude jmenován.  

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 
 
 
Monitoring 

Pravidelný  speciální  monitoring  za  období 
30. 9. 2017 – 30. 10. 2017 se tentokrát věnuje tématu: 

Zákon o platebním styku 
 
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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Irská specifika při zjišťování výkonu tamní ekonomiky  

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

V minulém roce vyvolalo nejen v mezinárodní statistické komunitě pozornost oznámení irského 
statistického úřadu (An Phríohm-Oifig Staidrihm, Central Statistics Office, CSO) o růstu hrubého 
domácího produktu Irské republiky, který se měl zvýšit nikoliv o původně odhadovaných 7,8, nýbrž 
o 26,3 procent (!).1 Není proto nikterak překvapivé, že například ekonom Paul Krugman označil ve své 
první reakci na Twitteru toto číslo za důkaz „šotkovské ekonomie“2, protože by takový růst byl zcela 
bezprecedentní, jak mezi členy OECD, kam Irsko patří, tak i mezi všemi státy světa. Hned vzápětí se 
objevily také snahy o důkladnější analýzu irského měření HDP, jež vyústily i v problematizování 
mezinárodních statistických pravidel, neboť irští statistici dospěli ke svému výsledku striktním užitím 
evropského standardu ESA 2010. Tento přehledový článek přiblíží důvody irské anomálie, reakce 
tamních statistiků a některé ohlasy z návazné veřejné diskuse.   

Ještě v ten samý den po zveřejnění údajů o růstu HDP (12. 7. 2016) vydal CSO další tiskovou zprávu3 
přinášející první interpretaci zjištěných dat. Příčinou zjištěného nárůstu mělo být především zvýšení 
počtu do Irska importovaných letadel za účelem mezinárodních leasingových aktivit a také četné 
restrukturalizace a fúze nadnárodních korporací, jež způsobily jak příliv nových aktiv, tak formální 
překvalifikování bilancí zahraničních subjektů pod hlavičku jejich irských dceřiných společností. 
V dalším tiskovém sdělení4 irských statistiků hned z druhého dne stálo, že vzniklý atypický výsledek 
spíše než o skutečném vývoji irského hospodářství vypovídá o jeho postavení ve světové ekonomice. 
Vysoce globalizovaný charakter a otevřenost irského trhu s sebou ale zároveň přináší nutnost 
podrobnějšího výzkumu jeho procesů, jakož i vývoje indikátorů, které by je byly schopny lépe odrážet.  

Z důvodů dodržování ochrany osobních a obchodních údajů nemohl být CSO ve svých výstupech 
o pohybech aktiv konkrétnější, pro novináře však tento závazek neplatí. Jedním z prvních 
ekonomických redaktorů, kteří se irskému případu blíže věnovali, byl Matt Phillips z digitálního 
magazínu Quartz. V článku Ireland’s 26% growth is more paper tiger than Celtic tiger5 Phillips uvádí 
jako ukázkový příklad ovlivnění výše irského HDP akvizici irské firmy Convidien, již získal americký 
výrobce zdravotnických technologií Medtronic za 43 miliard dolarů, přičemž sídlo Medtronicu bylo po 
fúzi obou společností přeneseno z americké Minneapolis do irského Dublinu. Důvodem celé transakce a 
změny sídla bylo podle Phillipse stále velmi atraktivní irské zdanění korporací ve výši 12,5 procent. Jako 
důkaz výrazných dopadů těchto obchodů na hospodářskou statistiku, ale jejich mizivého vlivu na 
národní hospodářství, článek uvádí vývoj zaměstnanosti. Ta se i podle CSO mezi 1. čtvrtletími let 2015 a 
2016 zvýšila o necelých 47 tisíc na 1,976 milionu osob, což nenasvědčuje žádnému výraznému nárůstu 
pracovních míst, který by potvrzoval reálnost vypočteného robustního růstu HDP.6  

                                                      
1 CENTRAL STATISTICS OFFICE. National Income and Expenditure Annual Results 2015. CSO statistical 
release. In: CSO.ie [online], 12 July 2016, 11 am [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: 
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/nie/nationalincomeandexpenditureannualresults2015/  
2 „Leprechaun economics: Ireland reports 26 percent growth! But it doesn't make sense. Why are these in GDP?“, 
5:24 - 12. 7. 2016. Viz twitterový účet P. Krugmana in: 
https://twitter.com/paulkrugman/status/752841032870551552?lang=cs [cit. 12-10-17] 
3 CENTRAL STATISTICS OFFICE. Press Statement: GDP increases significantly in 2015 - Explanatory Note. 
In: CSO.ie [online], 12 July 2016 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/newsevents/documents/pr_GDPexplanatorynote.pdf  
4 CENTRAL STATISTICS OFFICE. Press Statement: Ireland´s Economic Growth Figures – Increase in GDP of 
26,3 %. In: CSO.ie [online], 13 July 2016 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/newsevents/documents/IrelandEconomicGrowthFigures.pdf  
5 PHILLIPS, Matt. Ireland’s 26% growth is more paper tiger than Celtic tiger. In: QUARTZ.com [online], July 13, 2016 
[cit. 2017-10-06]. Dostupné z: https://qz.com/730030/irelands-26-growth-is-more-paper-tiger-than-celtic-tiger/ 
6 Podrobněji viz CENTRAL STATISTICS OFFICE. Quarterly National Household Survey - QNHS Detailed 
Employment Series Quarter 1 2010 - Quarter 1 2016. CSO statistical release. In: CSO.ie [online], 27 July 2016, 
11 am [cit. 2017-10-06]. Dostupné z: http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/qnhs-
es/qnhsemploymentseriesq12016/ 
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Jaké důsledky byly zatím z této diskrepance mezi statistikou a skutečností vyvozeny? Generální ředitel 
CSO, Pádraig Dalton, ještě v červenci 2016 oznámil vytvoření expertní komise, jež by diskutovala a 
navrhla mezinárodně přijatelné indikátory pro zjišťování růstu domácí ekonomiky.7 Komise s názvem 
Economic Statistics Review Group (ESRG) složená ze zástupců CSO, Irské centrální banky, vládních 
institucí země, akademické sféry a za účasti pozorovatelů vyslaných Statistickým úřadem EU a 
Mezinárodním měnovým fondem předložila v prosinci 2016 zprávu8, ve které navrhuje jako nový 
ukazatel měření hospodářského růstu „modifikovaný hrubý národní příjem“ (GNI* čili „GNI star“). 
Důvod pro jeho zavedení je podle autorů zprávy obzvláště naléhavý při pohledu na náležitosti 
evropského statistického standardu pro měření národních účtů ESA 2010, jenž byl v Evropské unii 
plně implementován v roce 2014. Tento standard totiž nereflektuje specifičnost Irska jako nositele a 
adresáta významného množství kapitálu z nehmotných aktiv, kam především patří autorská práva a 
patenty. GNI* by měl tuto situaci řešit tím, že by odečítal nerozdělené zisky domácích společností 
většinově vlastněnými zahraničními podílníky a také vylučoval znehodnocení některých kategorií 
kapitálových aktiv v držení zahraničních investorů (zejména ta, která jsou spojena s duševním 
vlastnictvím či nákupy letadel za účelem jejich leasingového prodeje nebo pronájmu). CSO přijal 
doporučení ESRG na rozpracování indikátoru GNI* s tím, že od roku 2017 jej irští statistici budou 
vyvíjet a používat jako doplňující ukazatel vedle těch konvenčních. Odpočtu nerozdělených zisků a 
znehodnocení u některých aktiv duševního vlastnictví budou rovněž přizpůsobovat data o vývoji irské 
platební bilance, národních příjmů a výdajů a investiční pozice.9  

Aplikace GNI* na hospodářský růst, míru veřejného zadlužení a rozpočtového deficitu včetně 
modifikované výše běžného účtu platební bilance (CA*) pro rok 2016 byly veřejnosti představeny na 
tiskové konferenci CSO dne 14. července 2017.10 Prezentované výsledky vykazovaly značné rozdíly 
oproti běžným ukazatelům. Výše HDP tak sice v roce 2016 vzrostla o 5,1 procent na 275,6 miliard 
eur, o globalizační efekty očištěný GNI* činil ale jen 189,2 miliard. Ve vztahu k HDP vykázala také 
Irská republika celkový veřejný dluh ve výši 73 procent, vůči GNI* to bylo však již 106 procent. 
Téměř o třetinu vyšší byl ve vztahu ke GNI*  i deficit irského státního rozpočtu (1 procento), než tomu 
bylo vzhledem k HDP (0,7 procenta). A po identické úpravě jako v případě GNI* dopadlo rovněž 
výrazně hůře i modifikované saldo irské platební bilance CA*. To v rámci zpětné projekce až do roku 
1998 nabylo skoro výlučně deficitních hodnot včetně období po roce 2013, od kdy standardní irská 
platební bilance platí za přebytkovou, přičemž v roce 2016 dosáhla CA* dokonce největšího schodku 
v historii země (29,4 miliard eur).11  

Co mají ale data konstruovaná pomocí nových ukazatelů vlastně o irské ekonomice vypovídat? A jak 
bylo celé snažení irských statistiků reflektováno v tisku a v odborné veřejnosti? První námět podala 
zmíněná tisková konference CSO z poloviny července 2017. V její druhé části věnované dotazům 

                                                      
7 CENTRAL STATISTICS OFFICE. Press Statement: Director General, Central Statistics Office, Pádraig 
Dalton, discusses the role of statistics and a changing Ireland. In: CSO.ie [online], 19 July 2016 [cit. 2017-10-06]. 
Dostupné z: http://www.cso.ie/en/media/csoie/newsevents/documents/MacGillSummerschool.pdf  
8 ECONOMIC STATISTICS REVIEW GROUP. Report of the Economic Statistics Review Group (ESRG). In: 
CSO.ie [online], December 2016 [cit. 2017-10-06]. Dostupné z: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/newsevents/documents/reportoftheeconomicstatisticsreviewgroup/Economic_
Statistics_Review_(ESRG)_Report_Dec_2016.pdf 
9 CENTRAL STATISTICS OFFICE. Central Statistics Office (CSO) Response to the Main Recommendations 
of the Economic Statistics Review Group (ESRG). In: CSO.ie [online], 3rd February 2017 [cit. 2017-10-09]. 
Dostupné z: http://www.cso.ie/en/media/csoie/newsevents/documents/reportoftheeconomicstatisticsreviewgroup/ 
ESRG_CSO_response_3_Feb_2017.pdf   
10 Tisková zpráva TK s hlavními daty: CENTRAL STATISTICS OFFICE. Press Statement: Macroeconomic 
Releases Year 2016 and Quarter 1 2017. In: CSO.ie [online], 14 July 2017 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: 
http://www.cso.ie/en/csolatestnews/pressreleases/2017pressreleases/pressstatementmacroeconomicreleasesyear2
016andquarter12017/ ; Stenografický záznam TK: CENTRAL STATISTICS OFFICE. Irelands Economy 2016 
Press Conference 14th July 2017 – Transcript. In: CSO.ie [online], 14 July 2017 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: 
http://www.cso.ie/en/methods/nationalaccounts/newdevelopmentsandinformationnotes/irelandseconomy2016pre
ssconference14thjuly2017-transcript/  
11 K CA* viz podrobněji CENTRAL STATISTICS OFFICE. A Modified Current Account Balance for Ireland 
1998-2016. In: CSO.ie [online], [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: 
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/in/acabi/amodifiedcurrentaccountbalanceforireland1998-2016/ 
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z pléna12 byla nejprve ekonomem Johnem Fitzgeraldem z Trinity College v Dublinu vznesena 
otázka k modifikovanému saldu platební bilance (CA*), zda – zejména při jeho vztažení ke GNI* – 
výsledný rekordní deficit neukazuje na „přehřátí“ irského hospodářství. Zástupci statistického úřadu 
by nicméně alespoň zatím CA* takto dalekosáhle neinterpretovali a spíše ji vnímají stále jen jako 
analytický nástroj demonstrující provázanost Irska s procesem globalizace a globálními produkčními 
řetězci. V podobném duchu zněla také odpověď na dotaz Vincenta Bolanda z Financial Times ohledně 
informační hodnoty GNI* pro investory a analytiky. V tomto případě je podle CSO ukazatel GNI* 
užitečným instrumentem pro popis té části vývoje růstu irského hospodářství, jež je odolnější vůči 
vnějším ekonomickým šokům, na globalizaci navázanému volatilnímu pohybu kapitálu a dalším 
přechodným a nepravidelným událostem.     

Samotný Vincent Boland pak k tomu ve svém článku Ireland´s ‘de-globalised’ data calculate a 
smaller economy13 dodává, že aplikování GNI* na výši veřejného zadlužení dokládá stále trvající 
proces ozdravování Irska z důsledků finanční krize na konci první dekády. Poskytuje tak informaci, 
kterou daňoví poplatníci na Zeleném ostrově v posledních letech postrádali – totiž jaký je reálný 
výkon domácí ekonomiky postavené na malých a středních podnicích a zemědělských farmách.      

Kritičtěji na vznik nového ukazatele nahlíží Norbert Häring z německého deníku Handelsblatt 
v článku Die Reform einer Volkswirtschaft.14 Podle něj odráží celá záležitost nejen irský, ale i obecný 
problém konvenčních statistických standardů a jejich nedávných implementací (ať už se jedná o standard 
Mezinárodní statistické komise Spojených národů SNA 2008 či o jeho evropskou verzi ESA 2010). 
Ohnisko potíží tkví především v tom, že v těchto standardech je nejen hodnota duševního vlastnictví 
podniků přiřazována k národohospodářsky relevantnímu objemu kapitálu, ale také zmnožování 
duševního vlastnictví je považováno za investici. Za touto operací sice tkví teze podložená ekonomickou 
teorií, že výdaje za licence, unikátní know-how a investice do výzkumu a vývoje se v delším období 
příznivě projeví i v národní ekonomice. To s sebou ovšem přináší i efekt umělého navyšování hrubého 
domácího produktu v přítomném okamžiku. A speciálně irský HDP dle Häringa ovlivnila i další 
změna mezinárodních statistických standardů, jež zúčtovává obchod s letadly nikoliv podle působiště 
jejich uživatelů, nýbrž v souladu s vlastnickými právy, což výrazně posílilo statistický význam 
leasingových společností operujících přes Irsko.    

A kontroverze v posledku vzbuzuje i samotný postup irského statistického úřadu. Své výhrady k jeho 
řešení v podobě GNI* přednesl v první polovině června 2017 poradce hlavního statistika OECD 
François Lequiller na 16. konferenci francouzské Asociace pro národohospodářské bilancování 
(L'Association de comptabilité nationale, ACN) při francouzském statistickém úřadu INSEE a 
Sorbonnské univerzitě. Anglické shrnutí jeho francouzsky předneseného příspěvku s názvem PIB et 
multinationales, le cas de l’Irlande15 přinesli také čeští ekonomové z VŠE Stanislava Hronová a 
Richard Hindls v letošním třetím čísle časopisu Statistika.16 Podle Lequillera by měl být irský GNI* 
mezinárodní statistickou komunitou odmítnut, protože v něm obsažené metody se zakládají na stále 
velmi vágní definici podle SNA 2008 o tzv. ekonomickém vlastnictví. Rovněž Lequiller nepodporuje 
odklon Irů od měření hrubého domácího produktu směrem k hrubému národnímu příjmu, který – ač 
modifikovaný – reflektuje spíše příspěvek rezidentů daného státu a nikoliv hospodářskou aktivitu na 
daném území. Samotný HDP je tím nepřímo vykazován do hájemství zbytečných a irelevantních 
indikátorů. To by však považoval Lequiller za předčasné, třebaže reforma měření HDP je nezbytná, 
aby jeho výše nebyla závislá na změnách v daňové rezidentuře nadnárodních firem, ale odpovídala 
                                                      
12 CENTRAL STATISTICS OFFICE. Irelands Economy 2016 14th July 2017 Q&A Transcript. In: CSO.ie 
[online], 14 July 2017 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: http://www.cso.ie/en/methods/nationalaccounts/ 
newdevelopmentsandinformationnotes/irelandseconomy201614thjuly2017qatranscript/ 
13 BOLAND, Vincent. Ireland´s ‘de-globalised’ data calculate a smaller economy. In: FT.com [online], July 18, 
2017 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/dd3a6f1c-6aea-11e7-bfeb-33fe0c5b7eaa 
14 HÄRING, Norbert. Die Reform einer Volkswirtschaft. In: Handelsblatt Jg. 2017, (24.7.2017) Nr. 140, S. 12. 
ISSN: 0017-7296. Dostupné v Odborné knihovně MFČR.  
15 Viz prezentaci k příspěvku: LEQUILLER, François. PIB et multinationales, le cas de l´Irlande. In: INSEE.fr 
[online], 15/06/2017 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2834065/acn-16-
5.2-presentation.pdf 
16 HRONOVÁ, Stanislava; HINDLS, Richard. Virtues, Limits and Prospects of the National Accounts. In: 
Statistika Vol. 97, (2017) No. 3, p. 80-82. ISSN: 0322-788x. Dostupné v Odborné knihovně MFČR.   
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faktické produkci v té které zemi. Zde bude především obtížné podchytit kapitál spojený s duševním 
vlastnictvím (intangible capital) nadnárodních korporací, jejž zatím pro statistické účely nelze účinně 
lokalizovat. Řešení pro vyšší vypovídající hodnotu HDP nicméně podle Lequillera existují: 1. Návrat 
k přístupu obsaženému v mezinárodním statistickém standardu SNA 1968, který příjmy z licencí 
považoval za výnosy spojené s vlastnictvím a nikoliv s výrobou; 2. Formulování nové konvence, která 
by určovala místo tvorby kapitálu duševního vlastnictví (kupříkladu podle umístění výzkumných 
center), přičemž zisk by byl přiřazován pouze v rámci hrubého národního příjmu země, v níž jej jeho 
příjemce daní, a neovlivňoval by tak hrubý domácí produkt; 3. Rozčlenění zisků nadnárodních 
korporací proporční metodou podle lokalizace pracovní síly, fyzického kapitálu a odbytu. Jakékoli 
z těchto tří opatření lze podle Lequiellerova názoru realizovat k prospěchu HDP jako statistické 
veličiny i ku prospěchu obecnému. Ostatně, směrem k účinnější lokalizaci produkce ekonomických 
statků a z nich plynoucích zisků jde i iniciativa OECD proti erozi daňových základů a přesouvání 
zisků (BEPS). Lequiller proto vyzývá statistiky, aby reflektovali cíle a opatření BEPS a z projektu 
v budoucnu získaná data zužitkovávali pro svá měření. Irský CSO však ukazatelem GNI*, 
zakládajícího se na hrubém národním příjmu a nikoliv domácím produktu, tyto ambice OECD 
nezohledňuje a jde dokonce proti duchu iniciativy BEPS ve věci sjednocení místa produkce statků a 
z nich plynoucích zisků.   

Z výše uvedeného vyplývá potenciální brizance irské „šotkovské“ záležitosti s měřením růstu ekonomiky, 
která se neomezuje jen na tuto ostrovní republiku s necelými pěti miliony obyvatel. Poukazuje totiž na 
možné problémy v odhadu hospodářského růstu i u dalších malých otevřených a globalizovaných 
ekonomik, jež jsou přitažlivé pro účetní operace velkých nadnárodních společností. Dosavadní reakce 
irských statistiků v podobě „modifikovaného hrubého domácího příjmu“ jako doplňujícího ukazatele 
sice přináší určitou korekci do irských národohospodářských bilancí, excesivní výsledky irského HDP 
za rok 2015 ale nemusí být tím nijak zapomenuty a mohou později přispět k ovlivnění světové debaty 
o užitečnosti mezinárodně přijímaných statistických standardů nebo dokonce i konkrétních ukazatelů 
hospodářského výkonu.   
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Nadcházející změny ve vedení Federálního rezervního systému a Evropské 
centrální banky 

Mgr. Ing. Taťána Dudáčková 
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

Americký prezident Donald Trump na konci září letošního roku oznámil, že v nejbližších několika 
týdnech zveřejní, kdo se stane novým předsedou či předsedkyní Rady guvernérů Federálního rezervního 
systému1 (Fedu). Stávající předsedkyni Janet Yellenové končí funkční období 3. února 2018 a v tisku 
se objevují spekulace, zda bude Yellenová jmenována znovu, či zda ji vystřídá jiný ekonom. Na jaře 
letošního roku zároveň v tisku vyšlo několik prvních článků, jejichž autoři diskutují o tom, kdo se 
stane v roce 2019 nástupcem Maria Draghiho ve vedení Evropské centrální banky. Z komentářů však 
lze vyčíst kromě informací o personálních hrách také možné scénáře ekonomického vývoje, které 
mohou nastat v závislosti na tom, který představitel bude jmenován. 

Bude Janet Yellenová jmenována na druhé funkční období? 

Velké množství článků (mj. např. článek Beneath the Uneasy Peace Between Trump and Yellen2) 
zmiňuje změnu postoje Donalda Trumpa vůči Janet Yellenové. Donald Trump v době prezidentské 
kampaně Yellenovou i stávající měnovou politiku Fedu opakovaně kritizoval, po svém zvolení se ale 
k tomuto tématu přestal vyjadřovat. Později také uvedl, že „Janet Yellenová odvádí dobrou práci“ a že 
by „byl rád, kdyby úrokové sazby zůstaly nízké“ (Yellenovou přitom Trump považuje za příznivkyni 
nízkých úrokových sazeb). Dle článku je však možné, že se americký prezident až dosud zdržoval 
komentářů z toho důvodu, že Fed zatím neučinil žádné opatření, které by jej mohlo rozhněvat.  

Zatímco se zdá, že názory Donalda Trumpa a Janet Yellenové na měnovou politiku USA se 
v současnosti nerozcházejí, u otázky finanční regulace je tomu jinak. Jak informuje článek Trump 
Gets Yellow Light from Yellen on Bank Deregulation3, předsedkyně amerického Fedu ve svém 
srpnovém projevu nepřímo kritizovala plány Bílého domu na deregulaci finančního sektoru 
představené v červnu letošního roku. Konkrétně se její vyjádření týkalo kapitálových požadavků 
amerických bank. Ty jsou podle ekonomického poradce Bílého domu a zároveň jednoho z možných 
kandidátů na předsedu Fedu Garyho Cohna příliš vysoké, což poškozuje konkurenceschopnost 
amerických bank. Yellenová je však toho názoru, že zvýšení kapitálových požadavků v USA vedlo 
k rychlejšímu růstu poskytnutých půjček i ziskovosti. 

Šance několika ekonomů na jmenování předsedou (či předsedkyní) Rady guvernérů (Board of 
Governors) hodnotí jedenáct odborníků v článku Who Will Be Trump’s Pick to Lead the Fed? We 
Asked Experts to Rate the Odds4. Každý odborník poskytl svůj odhad, přičemž odhady byly poté 
zprůměrovány. Odborníci také uváděli další jména, která se v tisku zatím neobjevovala. Janet 
Yellenová měla podle těchto názorů ve druhé polovině září 22% šanci na zvolení. Téměř stejně 
(s 23 %) si vedl bývalý člen Rady guvernérů Kevin Warsh. Znovujmenování Yellenové by 
pravděpodobně nevedlo k výkyvům na finančních trzích, Yellenová je dále zastánkyní regulace 
a mírného zvyšování úrokových sazeb. Warsh byl v minulosti skeptický vůči kvantitativnímu 
uvolňování; jeho pohled na regulaci finančního sektoru je bližší pohledu americké administrativy. 
Warsh však podle článku nemá ekonomické vzdělání (pouze právnické), což je mimo jiné jeden 

                                                      
1 DYE, Jessica. Trump says he will pick Fed chair nominee in coming weeks. In: FT.com [online]. September 
29, 2017 [cit. 2017-10-06]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/a6494a3c-3480-38ea-aabf-6371e85266c6  
2 TIMIRAOS, Nick a DAVIDSON, Kate. Beneath the Uneasy Peace Between Trump and Yellen. Dow Jones 
Institutional News [online]. Jun 13, 2017 [cit. 2017-10-08]. Dostupné komerčně ze systému Proquest. 
3 BACK, Aaron. Trump Gets Yellow Light From Yellen on Bank Deregulation. In: Wall Street Journal, Eastern 
edition. Aug 26, 2017, B 10. ISSN 0099-9660. Dostupné také komerčně ze systému Proquest. 
4 IRWIN, Neil. Who Will Be Trump’s Pick to Lead the Fed? We Asked Experts to Rate the Odds. In: The New 
York Times [online]. Sept. 22, 2017 [cit. 2017-10-06]. Dostupné z: 
https://www.nytimes.com/2017/09/22/upshot/who-will-be-trumps-pick-to-lead-the-fed-we-asked-experts-to-rate-
the-odds.html  
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z možných argumentů, proč by mohly vzniknout námitky proti jeho jmenování. Dříve v letošním roce 
byl dále považován za favorita již zmíněný poradce Gary Cohn, ten se však později nepohodl 
s americkým prezidentem. V září jeho šance odborníci odhadovali na 12 %. Mezi dalšími jmény 
(jejichž šance na jmenování byly však podle oslovených odborníků nízké) se objevil také ekonom 
John B. Taylor, Glen Hubbard, Larry Lindsey a Jerome Powell. 

Názory a postoje šesti adeptů na pozici předsedy Federálního rezervního systému jsou shrnuty 
v článku Doves and hawks in the race for Fed Chair5, jehož autorem je Gavyn Davies. Davies 
u kandidátů (konkrétně jde o Johna Taylora, Kevina Warshe, Jeroma Powella, Janet Yellenovou, 
Garyho Cohna a Neela Kashkariho) v přehledných tabulkách shrnuje, zda již danou osobu Donald 
Trump zmínil, zda jde o ekonoma, jestli má kandidát předchozí zkušenosti s působením ve Fedu, zda 
je republikánského přesvědčení a v jakých dalších významných institucích tato osoba dříve působila. 
Dále Davies kandidáty člení podle toho, jestli se jedná spíše o „holubice“ či „jestřáby“6. Největším 
„jestřábem“ je John Taylor, největší „holubicí“ naopak Neel Kashkari, kterého Trump zatím jako 
možného kandidáta nezmínil. Článek byl psán na počátku října, kdy měli největší šanci na jmenování 
Kevin Warsh a Jerome Powell. Jmenování Warshe by mohlo otřást finančními trhy, „bezpečnějším“ 
a zároveň politicky průchodnějším kandidátem se tak jevil Jerome Powell (jeden z členů Rady 
guvernérů, jehož názory na měnovou politiku se blíží názorům Janet Yellenové). 

O současných personálních problémech v Radě guvernérů hovoří Don Lee a Jim Puzzanghera 
v článku Reshaping Fed may be a key legacy of Trump; With four potential seats to fill, president 
could shake things up while making his economic imprint7. V současné době jsou tři ze sedmi křesel 
Rady neobsazená (poslední prázdné místo vzniklo v říjnu překvapivou zářijovou rezignací 
místopředsedy Stanleyho Fischera). V následujících měsících tedy Trump bude moci jmenovat až čtyři 
členy (včetně nového předsedy a kromě již jmenovaného Randala Quarlese), čímž se může složení 
Rady zásadně proměnit. Je tak dokonce možné, že sama Janet Yellenová nebude mít za této situace 
zájem setrvat ve funkci (podle článku se však ke svému budoucímu působení v Radě guvernérů 
Yellenová odmítla vyjádřit). 

Argumenty, proč by měl Donald Trump jmenovat opět Janet Yellenovou, uvádí článek Dangerously 
vacant; The Federal Reserve8 časopisu The Economist. Znovujmenováním Yellenové by byla podle 
článku zřejmá nezávislost Fedu i jeho další směřování. Pozitivem Yellenové jsou její zkušenosti (Fed 
se bude muset vypořádat s některými složitými úkoly, jako např. jak naložit s cennými papíry 
zakoupenými v době kvantitativního uvolňování, či snažit se přijít na to, proč nízká nezaměstnanost 
nevede k růstu inflace). Žádný ekonom z ostatních diskutovaných jmen (Cohn, Warsh, Taylor) není 
podle autorů z různých důvodů na funkci vhodnější (Cohn nemá zkušenosti s působením v centrální 
bance; některá Warshova vyjádření z minulosti týkající se měnové politiky jsou poněkud pochybná; 
názory Johna Taylora na úrokové sazby by mohly být příliš rigidní). Od 70. let navíc obvykle 
americký prezident podpoří jmenování stávajícího předsedy Fedu i po druhé funkční období, bez 
ohledu na příslušnost k opačné politické straně. Nejpodstatnějším argumentem pro znovujmenování 
Yellenové je ale její úspěšné působení ve funkci – míra inflace nepřekročila 2 %, v USA vzniká 
dostatek pracovních míst i přes zvyšování sazeb. 

                                                      
5 DAVIES, Gavyn. Doves and hawks in the race for Fed Chair. In: FT.com [online]. October 8, 2017 [cit. 2017-10-10]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/070eb6bc-8884-3d22-a93f-69c292aa365a  
6 „Holubicemi“ jsou označováni zastánci nízkých úrokových sazeb a měnové politiky upřednostňující 
hospodářský růst před cenovou stabilitou. Opačné platí pro jestřáby (preference cenové stability před 
hospodářským růstem). Více viz např. http://www.kurzy.cz/zpravy/124500-slangovy-slovnik-aneb-o-cem-to-
vlastne-mluvi-ti-traderi-a-analytici/   
7 LEE, Don a PUZZANGHERA, Jim. Reshaping Fed may be a key legacy of Trump; With four potential seats to 
fill, president could shake things up while making his economic imprint. In: Los Angeles Times. Sep 20, 2017, 
C.1. ISSN 0458-3035. Dostupné také komerčně ze systému Proquest. 
8 Dangerously vacant; The Federal Reserve. In: The Economist. 2017, 424(9058), 15. ISSN 0013-0613. 
Dostupné také komerčně ze systému Proquest. 
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Podobně vyznívá také redakční komentář Financial Times Yellen deserves a second term at the Fed's helm9. 
Podle deníku je Yellenová nejvhodnějším kandidátem kvůli svým názorům na měnovou politiku, 
postojům k finanční regulaci i s ohledem na nezávislost Fedu, a to i přes některé chyby (podle autorů 
příliš rychlé zvyšování sazeb). Reakce Fedu v době finanční krize byla podle autorů jedna z nejlepších 
(ve srovnání s jinými centrálními bankami). Kevin Warsh, další z diskutovaných kandidátů, oproti 
tomu ve stejné době opakovaně (a mylně) varoval před hrozbou inflace. Pokud by byl vybrán tento 
kandidát, mohla by odstartovat deregulace finančních trhů, což by mohlo destabilizovat finanční 
systém. Donald Trump by měl podle autorů potlačit své osobní instinkty a jmenovat předsedkyní 
znovu Janet Yellenovou. 

Skutečnost, že představitelé Fedu (jmenovitě Janet Yellenová a bývalý místopředseda Stanley Fischer) 
činí přílišná politická prohlášení, kritizuje článek Our Political Central Bankers10. Článek konkrétně 
reagoval na již zmíněný srpnový proslov Yellenové obhajující finanční regulaci. Podle autorů se 
v projevu Yellenová dotkla měnové politiky pouze okrajově, v době, kdy byl prezidentem USA 
Barack Obama, navíc předsedkyně upozorňovala na těsné úvěrové podmínky brzdící hospodářský 
růst. To, že jsou banky nyní v bezpečí, odpovídá několikaleté mírné hospodářské expanzi, skutečnou 
zkouškou bude podle autorů až další krize. Americká centrální banka potřebuje podle nich nezávislého 
předsedu, zároveň však také předsedu, který zná limity politické úlohy Fedu. 

Spekulace o novém vedení Evropské centrální banky 

Zatímco Janet Yellenové končí funkční období už v únoru, v tisku se spekuluje již i o tom, kdo 
nahradí ve funkci Maria Draghiho, guvernéra Evropské centrální banky. Tomu uplyne funkční období 
v roce 2019, přičemž na rozdíl od Yellenové již nemůže ve funkci pokračovat. Na jaře se začaly 
objevovat debaty o tom, zda by se novým guvernérem mohl stát guvernér německé Bundesbanky Jens 
Weidmann, popř. François Villeroy de Galhau (guvernér centrální banky Francie).  

K celé situaci se vyjadřují Jan Mallien, Michael Brächer, Daniel Schäfer a Jan Hildebrand v článku 
Wer folgt auf Mario Draghi?11 pro deník Handelsblatt. Ačkoli vedení Bundesbanky i kancléřka 
Angela Merkelová a ministr financí Wolfgang Schäuble oficiálně uvádějí, že debaty o nástupci Maria 
Draghiho jsou zatím předčasné, přejí si podle autorů, aby se dalším guvernérem ECB stal Němec. Pro 
Weidmanna mluví jeho zkušenosti; skutečnost, že předchozí guvernéři byli nizozemské, francouzské 
a italské národnosti (a tedy zatím ne německé). Prosazení Weidmanna je také „oříškem“ z hlediska 
strategie, jak postupovat, aby toho bylo dosaženo (od obsazení pozice viceprezidenta ECB příští rok 
vhodnou osobou, až po vyřešení problému s větším počtem německých ekonomů ve vedoucích 
pozicích finančních institucí EU). Weidmann také dlouhodobě kritizuje uvolněnou měnovou politiku 
Evropské centrální banky, a tak by jeho působení na místě guvernéra ECB pravděpodobně 
nevyhovovalo zemím na jihu EU (ačkoli již podle autorů Weidmann za poslední rok svoji původně 
ostrou kritiku poněkud zmírnil). 

O tom, jaké by mohly být důsledky krize eurozóny v roce 2011, pokud by byl tehdy zvolen ekonom 
s podobnými názory, jaké má Jens Weidmann, přemýšlí Jan Mallien v článku EZB-Chef fünf Jahre 
im Amt: Mario Draghi ist besser als sein Ruf12. Autor přichází s fiktivní postavou – ekonomem 
Stefanem Sparfuchsem („Spořivou liškou“). Po vypuknutí krize by tento ekonom odmítl snížit 
úrokové sazby s tím, že vysoké sazby pomáhají střadatelům. Následně by se recese prohloubila, 
a i když by se Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko podařilo zachránit, Itálii by nebylo možné 
pomoci a následně by padlo i euro. I když autor sám uvádí, že poněkud přehání, byly podle něj v době 
krize kroky Maria Draghiho správné (ačkoli je bylo možné provést i lépe). Problémem Maria 
Draghiho je podle autora to, že neumí svoje postoje srozumitelně obhájit před veřejností.  

                                                      
9 Yellen deserves a second term at the Fed's helm. In: FT.com [online]. October 4, 2017 [cit. 2017-10-10]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/81b744a8-a906-11e7-ab55-27219df83c97  
10 Our Political Central Bankers. Wall Street Journal, Eastern edition. 29 Aug 2017, A.14. ISSN 0099-9660. 
Dostupné také komerčně ze systému Proquest. 
11 MALLIEN, Jan, et al. Wer folgt auf Mario Draghi?. In: Handelsblatt. 22. Mai 2017, Nr. 98, S. 4. ISSN 0017-7296. 
12 MALLIEN, Jan. EZB-Chef fünf Jahre im Amt: Mario Draghi ist besser als sein Ruf. In: Handelsblatt.com 
[online]. 31.10.2016 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document?id=HBON__HB+14764720&src=hitlist  
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Podle Davida Marshe by Jens Weidmann lépe ovlivňoval budoucí podobu evropské integrace spíše 
z pozice německého ministra financí. Autor v článku Germany has no need to seize the control of the 
ECB top job13 uvádí, že Evropská centrální banka není Bundesbankou, a že kdyby se Weidmann stal 
guvernérem ECB, mohl by snadno být u zásadních otázek přehlasován. Podle autora by pro Německo 
bylo politicky výhodnější, kdyby se Draghiovým nástupcem stal François Villeroy (Villeroy 
a Weidmann uzavřeli podle něj neformální dohodu vzájemně si v otázce měnové politiky neoponovat). 

V článku byly představeny debaty v médiích týkající se nadcházejících změn ve vedení dvou velkých 
centrálních bank – amerického Fedu a Evropské centrální banky. Množství příspěvků, jež na toto téma 
vychází, dokládá, jak je personální obsazení obou institucí podstatné pro další směrování globální 
ekonomiky (také vzhledem k deregulaci finančních trhů, kterou plánují někteří kandidáti). Informace o tom, 
kdo má největší šanci stát se předsedou Fedu, se rychle mění. Na počátku října měli největší šanci na 
jmenování Kevin Warsh a Jerome Powell14, jasno ale bude teprve tehdy, až své rozhodnutí oznámí 
americký prezident. To by mohlo být ještě během října, a tak je možné, že v době vydání tohoto 
článku již bude nový předseda či předsedkyně americké centrální banky známý. 

                                                      
13 MARSH, David. Germany has no need to seize control of the ECB top job. In: FT.com [online]. July 3, 2017 
[cit. 2017-10-10]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/3d049e1a-5fe5-11e7-8814-0ac7eb84e5f1  
14 DAVIES, Gavyn, ref. č. 5 
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Daně  

Aurélien Mallaret  

3 % corporate income tax surcharge on distributed income : the beginning of the end?    

3 % přirážka k dani z příjmu právnických osob na rozdělené zisky : začátek konce?  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 1, p. 39-41  

V r. 2012 zavedla Francie novou přirážku k dani z příjmů právnických osob stanovenou ve výši tří 
procent z částky rozděleného zisku pro francouzské podniky a podniky ze států mimo EU působící ve 
Francii prostřednictvím stálých provozoven. Z tohoto pravidla existuje řada výjimek. Od svého 
zavedení je přirážka předmětem kritiky a narůstající nejistoty ohledně její ústavnosti a souladu s evropským 
právem. Příspěvek shrnuje pokračující právní diskuse a předpovídá, že ESD prohlásí přirážku za 
neslučitelnou s evropským právem (dle směrnice o mateřských a dceřiných společnostech a s ohledem 
na svobodu usazování). - Poznámky.  

Diana Calderón Manrique  

A comparative analysis of the indirect foreign tax credit in Latin America and in the United States. 
Part II.   

Komparativní analýza nepřímého zápočtu zahraniční daně v Latinské Americe a Spojených 
státech. 2. část  

Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 2, p. 71-87  

Ve druhé části článku analyzujícího systémy nepřímého zápočtu zahraniční daně autorka analyzuje systém 
v Mexiku a USA a následně porovnává dané opatření ve všech pěti zkoumaných zemích (v předchozí 
části článku autorka popisovala nepřímý zápočet daně v Argentině, Chile a Kolumbii). Mezi 
porovnávané znaky systémů patří například to, na koho se opatření vztahuje (všichni poplatníci, či pouze 
korporace), existence požadavku na minimální dobu držení akcií ("holding period") či zahrnování 
nepřímého zápočtu do daňových smluv. Dále se autorka vyjadřuje k některým specifikům opatření 
v daných zemích a doplňuje několik vlastních doporučení, jak by měl vypadat systém zápočtu 
zahraniční daně v ideálním případě. - Poznámky. -- Pokračování z č. 1/2017.  

Elizabeth Gil Garcia  

Addressing hybrid PE mismatches : the guidance of the Code od Conduct Group    

K nesouladům u hybridních stálých provozoven : poučení Skupiny pro kodex chování  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 2-3, p. 94-98  

K nesouladu ohledně hybridní stálé provozovny mezi dvěma jurisdikcemi dochází tam, kde jedna 
jurisdikce považuje podnikatelskou činnost v jurisdikci za provozovanou prostřednictvím stálé 
provozovny, zatímco druhá tuto činnost za provozovanou prostřednictvím stálé provozovny 
nepovažuje. Příspěvek se zabývá řešením nesouladů u hybridních stálých provozoven zahrnujících 
třetí státy a zkoumá případ placení daně z příjmů právnických osob společností McDonald v Lucembursku, 
který je příkladem hybridní stálé provozovny, v kontextu vysvětlení a poučení Skupinou pro kodex 
chování (Code of Conduct Group) Rady EU z r. 2016. - Poznámky.  

René Offermanns, Steef Huibregtse, Louan Verdoner and Avisha Sood  

BEPS Action 4 : policy considerations and implementations status    

Akce iniciativy BEPS č. 4 : projednávání a stav realizace  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 2-3, p. 47-68  

Autoři rozebírají akci č. 4 iniciativy OECD proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS), 
která se zaměřuje na pravidla omezení daňového odpočtu úroků a boje proti nadměrnému dluhovému 
financování ve vazbě na dluhové nástroje a vlastní kapitál. Po krátkém historickém úvodu do BEPS a 
obdobných opatření EU autoři seznamují s hlavními rysy akce č. 4 a charakterizují vzájemné působení 
akce č. 4 s dalšími akcemi BEPS ve vztahu k vnitropodnikovým půjčkám a úrokovým nákladům. Dále 
se věnují implementaci pravidel omezení odpočtu úroků a nízké kapitalizace ve stávající legislativě 
různých zemích (detailněji se zaměřují na Nizozemsko a Německo). Analyzují také soudní judikáty 
mnoha států týkající se vnitropodnikových úroků u nadnárodních firem, pravidel nízké kapitalizace a 
jejich slučitelnosti s daňovými smlouvami a evropským i národním právem. - Poznámky. -- Viz také 
příspěvek na s. 108-112, který představuje problematiku omezení odpočtu úroků ve světle BEPS 4 na Islandu.  
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Roland Suter  

Corporate tax reform (CTR) III    

Reforma daně z příjmů právnických osob CTR III  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 2-3, p. 70-79  

Autor představuje hlavní rysy reformy švýcarského korporátního zdanění prostřednictvím zákona CTR III 
(Corporate tax reform) z r. 2016. Popisuje také plány vybraných švýcarských kantonů na realizaci této 
daňové reformy na jejich vlastní legislativní úrovni. Uvedený zákon nahrazuje některé preferenční 
daňové režimy novým souborem mezinárodně uznávaných opatření a má za cíl posílit atraktivitu 
Švýcarska pro nadnárodní korporace i v období po schválení projektu BEPS. Autor charakterizuje stěžejní 
opatření v oblasti daně z příjmů právnických osob (snížení sazby daně, odpočty nákladů na výzkum a 
vývoj, zavedení patent boxů, omezení spekulativního odečítání úroků - NID, přechodné období na změnu 
preferenčního režimu zdanění k běžnému režimu, pravidla při přemístění sídla společnosti do Švýcarska, 
zamezení úhrnných daňových úlev na kantonální úrovni) a další doplňková opatření. - Poznámky.  

Zuzana Kollárová  

Čo sa má zmeniť v daňových zákonoch : návrhy z dielne ministerstva financií smerujú do vlády 
a parlamentu    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 34, s. 23  

Článek přehledně shrnuje aktuální návrhy změn daňové legislativy na Slovensku. Mezi hlavními 
opatřeními jsou zmiňovány novela daňového řádu částečně uvolňující daňové tajemství, hodnocení 
podniků dle plnění daňové povinnosti, povinná elektronická komunikace se slovenskou finanční 
správou od r. 2018 a zdanění digitálních aktivit zahraničních daňových subjektů působících 
prostřednictvím virtuálních sídel na Slovensku. Dále slovenské ministerstvo financí chystá zvláštní 
zdanění firem, které přesouvají majetek nebo sídlo do zahraničí, daňovou podporu lázeňských pobytů, 
zavedení daňového bonusu jako formu bonifikace úroků při úvěrech na bydlení pro mladé a výrazné 
zvýšení odpočtu nákladů na výzkum a vývoj ve slovenských firmách. -- Blíže k plánované podpoře 
lázní a slovenského turistického ruchu viz Trend č. 36/2017, s. 42-45.  

Katarína Ragáčová  

Daňová úľava na výskum sa kontroluje ľahšie ako eurofondy : zmena v daniach    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 35, s. 20-21  

Příspěvek informuje o plánech na výrazné zvýšení odpočtu nákladů na výzkum a vývoj na Slovensku od 
r. 2018, tzv. superodpočtu. Autorka porovnává současné nastavení superodpočtu s výpočtem 
superodpočtu podle navrhované novely ministerstva financí (nově bude odpočet ve výši 100 % nákladů 
na VaV) a zvažuje důvody malého uplatňování superodpočtu i možnost jeho zneužívání slovenskými 
podniky. Blíže představuje metodický pokyn slovenské finanční správy k postupu uplatňování odpočtu.  

Simona Hornochová ; rozhovor vedl Milan Mikulka  

Daňoví úředníci neustáli tlak politiků, říká Hornochová    

Hospodářské noviny, Sv. 61, (2017) č. 181 (19.9.2017), s. 4  

Kritický pohled bývalé náměstkyně pro daně S. Hornochové na ohlášení plošných kontrol emitentů 
korunových dluhopisů, z jejichž úroků se neodvádí daně, ze strany finanční správy. Hornochová 
upozorňuje na nekonzistentnost názorů finanční správy a na zpolitizování kauzy korunových 
dluhopisů. Nezpochybňuje nicméně možnou problematičnost některých emisí korunových dluhopisů, 
na které by se finanční orgány měly po provedené analýze zaměřit. -- Viz také komentář na s. 8 a 
článek v HN č. 180/2017, s. 1 a příspěvek v HN č. 182/2017, s. 3.  

By Eric Platt, Alexandra Scaggs and Nicole Bullock  

Debt collectors    

Sběratelé dluhů  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39579 (16.9.2017), p. 8  

Bohaté americké korporace, které se chtějí vyhnout placení daně ze zisků vydělaných v zahraničí, 
skupují podnikové dluhopisy. Stávají se tak mocnou silou na finančním trhu. V článku se rozebírají 
příčiny tohoto vývoje a hledá se odpověď na otázku, co se stane s těmito miliardovými portfolii po 
plánované daňové reformě, prosazované prezidentem Trumpem.  
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Michael Stöber  

Die subjektübergreifende Einkünfteerzielungsabsicht    

Úmysl docílení příjmů, který přesahuje daný daňový subjekt  

Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 17, S. 801-810  

Právní komentář k dosud v německé legislativě a judikatuře nejednoznačnému ošetření tzv. prognózy 
celkového úspěchu u daňově relevantních zdrojů příjmů. Sporná je především otázka, zda a případně 
za jakých podmínek je tato prognóza vázaná pouze na zdroje příjmů daného daňového poplatníka či je 
přenositelná a závazná i pro jeho právního nástupce. Autor je toho názoru, že přenositelnost a závaznost 
prognózy celkového úspěchu se týká pouze primárně předmětných příjmových zdrojů (tj. neodvislých 
od pracovního nasazení poplatníka), které právní nástupce získal bezúplatným převodem. - Poznámky.  

Siegfried Grotherr  

Einschränkung von Abkommensvergünstigungen durch das Multilaterale Instrument    

Omezení smluvních zvýhodnění Mnohostranným nástrojem  

Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 16, S. 767-776  

Dne 7.6.2017 došlo v Paříži na platformě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
k podpisu Mnohostranné dohody k prosazení opatření ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění za 
účelem boje proti agresivní daňové optimalizaci (tzv. Mnohostranného nástroje). Mezi signatáře 
dohody, která je součástí iniciativy proti daňové optimalizaci BEPS, patří sedm desítek států a 
suverénních území. Článek se zabývá články 8 až 11 Mnohostranného nástroje omezujícími daňová 
zvýhodnění v bilaterálních smlouvách o zamezení dvojího zdanění a jejich účinky na stávající smluvní 
ujednání Německa s některými státy světa i na práci tamních daňových poradců. - Poznámky.  

Vladimír Zdražil  

Fakturace přepravy zboží do zahraničí : o místě přiznání DPH rozhoduje zejména postavení 
objednatele    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 18, s. 19-21  

V článku jsou vysvětleny otázky související s uplatňováním DPH u zdanitelných plnění z titulu přepravy 
zboží do zahraničí, konkrétně fakturace přepravní služby za existence přeshraničního prvku s důrazem 
na uplatnění DPH. Autor uvádí, že povaha objednatele rozhoduje o způsobu zdanění, které je buď 
podle základního pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby (§ 9 ZDPH) nebo podle 
speciálního pravidla (§ 10f ZDPH). Přepravní společnosti si tedy musí být jisty postavením zákazníka, 
tzn. vědět, zda přepravní službu objednává osoba nepovinná k dani nebo osoba povinná k dani. Autor 
osvětluje rozdíly ve způsobu zdanění a zejména místu uplatnění DPH u těchto dvou skupin osob a 
zdůrazňuje použití souhrnného hlášení k DPH (EC sales list), kam se mimo jiné uvádějí poskytnuté 
služby v tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.  

Tom Maguire  

Finance Act 2016    

Finanční zákon 2016  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 6, p. 251-252  

Autor představuje významné změny, které přinesl irský Finanční zákon z roku 2016. Změny se týkají 
mj. "country-by-country reporting", automatické výměny předběžných cenových dohod (APA) a 
předběžných přeshraničních rozhodnutí (ACBR), sekuritizačních společností či daňového režimu 
fondů. - Poznámky.  

Ulrich Prinz, Thomas Otto  

Fortentwickelte Anrechnung ausländischer Quellensteuern auf die GewSt : ein steuersystematisches 
Gebot der Stunde!    

Zdokonalené započtení zahraničních daní ze zdroje do živnostenské daně : daňově-systémový 
úkol dne!  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 35, S. 1988-1993  

V německém daňovém právu chybí výslovná možnost pro započtení zahraničních daní ze zdroje 
(srážkových daní) do tuzemské živnostenské daně. V praxi se absence započtení těchto daní týká 
zejména příjmů z dividend a licenčních poplatků ze třetích zemí, což vede k částečnému dvojímu 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

16 

zdanění. Autoři článku tuto situaci kritizují a popisují možnosti, jak mohou podniky dosáhnout 
započtení zahraničních srážkových daní prostřednictvím bilaterálních smluv o zamezení dvojímu 
zdanění. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M12.  

Ruth Berschens, Donata Riedel  

Kampf um Facebooks Steuermilliarden    

Boj o facebookovské miliardy na daních  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 180 (18.9.2017), S. 8-9  

Ministři financí Německa, Francie, Itálie a Španělska požadují v rámci Evropské unie jednotné 
zdanění obratu nadnárodních internetových koncernů za účelem zamezení přesunů zisků těchto firem 
do zemí s nižší mírou zdanění. Tento záměr zatím nalezl podporu u správců státních pokladen 
Bulharska, Portugalska, Řecka, Rumunska, Slovinska a Rakouska. Evropská komise zatím rozpracovává 
také alternativní návrhy, jakými by mělo být zdanění výnosů z reklamy nebo oživení jednotného 
konsolidovaného základu pro daň z příjmů právnických osob (CCCTB). Bude-li některý z těchto 
námětů skutečně schválen v celé EU, je značně nejisté. Místopředseda Komise V. Dombrovskis ale 
nevylučuje, že toto zdanění bude zavedeno v rámci režimu zesílené spolupráce mezi některými 
členskými státy. -- K boji proti přesunům zisků do daňových rájů v EU prostřednictvím zveřejnění 
daňově relevantních dat evropských podniků viz také článek na s. 9.  

Václav Zíka  

Mnohostranná daňová úmluva    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 37-44  

Blíže k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a 
přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7.6.2017 a je 
jedním z hmatatelných výsledků projektu BEPS. Tento "mnohostranný nástroj" umožňuje hromadnou 
a v relativně krátkém čase realizovatelnou implementaci navrhovaných opatření do obsahu existujících 
mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. Autor seznamuje s jednotlivými články Úmluvy a 
s opatřeními souvisejícími s několika akcemi projektu BEPS. Jedná se o zdanění příjmů pobíraných 
tzv. daňově transparentními entitami a entitami s dvojím rezidentstvím; eliminaci mezinárodního 
dvojího zdanění příjmů bez otevírání prostoru k nezdanění, vyhýbání se daňové povinnosti včetně 
treaty shopping, zabránění zneužívání daňových smluv; problém umělého vyhýbání se existenci stálé 
provozovny; efektivní řešení sporů dohodou aj. Představuje také navrhované změny v textu existujících 
smluv o zamezení dvojího zdanění a přístupy ČR k národní realizaci mnohostranného nástroje.  

Roman Pecháček ; rozhovor vedla Anna Gromovová  

Negativní výsledek daňové kontroly a hrozba penále a úroku z prodlení    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 18, s. 34-36  

Rozhovor se věnuje problematice obrany před doměřenou daní po provedené daňové kontrole ze 
strany dotčených plátců, aspektům odvolacího řízení a jeho úspěšnosti i možnosti podat správní žalobu 
ke krajskému soudu v případě zamítnutí odvolání k Odvolacímu finančnímu ředitelství.  

H. David Rosenbloom  

O brave new world : the looming rethink of international taxation in the United States    

Báječný nový svět : rýsující se přehodnocení systému mezinárodního zdanění v USA  

Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 2, p. 63-67  

Profesor a odborník na mezinárodní zdanění D. Rosenbloom ve svém projevu předneseném 23. 9. 2016 
na půdě Institutu rakouského a mezinárodního daňového práva ve Vídni upozorňuje na zastaralost a 
zkostnatělost systému mezinárodního zdanění v USA (některá pravidla přetrvávají již od 60. let) a 
volá po výrazných reformách. Řešením problému daňové inverze podle něj není snížit zdanění 
odchozích investic, ale naopak změnit příliš benevolentní daňová pravidla pro příchozí zahraniční 
investice. Autor dále uvádí deset principů, kterými by se reforma daňového systému v USA měla řídit. - 
Poznámky. -- Komentář k projevu od Gerharda Krafta viz s. 68-70.  
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Ivan Macháček  

Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí v roce 2017 a 2018. (2.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 17, s. 2-8  

Autor s využitím příkladů rozebírá podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí u poplatníků 
daně z příjmů fyzických osob od daně a dále uvádí změny v relevantních ustanoveních zákona o daních 
z příjmů, které byly provedeny zákonem č. 170/2017 Sb. V této části rozebírá podmínky pro 
osvobození příjmů dle § 4 odst. 1 písm. v) a dále podmínky pro uplatnění poskytnuté náhrady a odstupného 
za uvolnění bytu nebo jednotky jako daňově uznatelného výdaje podle § 24 odst. 2 písm. za).  

Alena Kohoutková  

Pár poznámek k zajišťovacím příkazům    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 48-60  

Autorka nejprve seznamuje se současnou právní úpravou zajišťovacího příkazu dle daňového řádu a 
porovnává ji s úpravou v zákoně o přímých daních č. 76/1927 Sb. a s jejím výkladem. Poté se 
zaměřuje na soudní ochranu práv daňového subjektu ve věci zajišťovacího příkazu v ČR. Rozebírá 
jeho právní kvalifikaci v širších souvislostech a zdůrazňuje odlišnost zajištění versus sankce při správě 
daní. Zaměřuje se na problematiku správního uvážení v souvislosti s využíváním zajišťovacích příkazů 
a následně uvádí ze svého pohledu zásadní názory z několika judikátů, které slouží sjednocování 
správního uvažování při zajišťování v rámci správy daní (v případech, kdy správce daně u soudu 
uspěl, a v jiných, kdy neuspěl). Autorka upozorňuje, že existují také zajišťovací příkazy vydané ve 
spojení s § 103 zákona o DPH, který lze aplikovat, pokud z nastalé situace vyplývá, že hrozí nebezpečí 
z prodlení. - Poznámky.  

Zdeněk Kuneš  

Plnění poskytované na dlouhodobé bázi    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 18, s. 13-16  

Blíže k problematice zdanitelných plnění poskytovaných na dlouhodobé bázi s ohledem na novelu 
zákona o DPH č. 170/2017 Sb., kterou došlo ke zrušení definice opakovaného plnění, a povinnost 
přiznat daň k poslednímu dni zdaňovacího období byla u těchto plnění zrušena. Autor uvádí, že v případě, 
kdy plátce poskytuje zdanitelná plnění, která svým charakterem odpovídají opakovaným plněním, se 
mu povinnost přiznat daň prodloužila nejpozději až na konec následujícího kalendářního roku. Dále rozebírá 
případy dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v ČR osobou neusazenou v tuzemsku a 
případy s místem plnění mimo tuzemsko. Tematiku ilustruje několika příklady.  

Zuzana Marethová  

Podmínky přípustnosti stížnosti podle § 261 daňového řádu    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 7-8, s. 31-35  

Významné postavení mezi prostředky ochrany práva zaujímá institut stížnosti podle § 261 daňového 
řádu. Autorka nejprve představuje vývoj institutu stížnosti a její současnou právní úpravu. Poté se 
zaměřuje na otázku, za jakých podmínek dojde k úspěšnému uplatnění stížnosti, tj. za jakých 
podmínek jde o stížnost přípustnou. Rozebírá podmínky přípustnosti stížnosti plynoucí ze zákona a 
podmínky zákonem explicitně nestanovené, vychází při tom také z rozhodovací praxe Nejvyššího 
správního soudu. V závěru pak seznamuje se žádostí o prošetření způsobu vyřízení stížnosti. Autorka 
zdůrazňuje, že je-li stížnost uplatněna v situacích, ve kterých své místo má, jde o efektivní prostředek 
ochrany způsobilý napravit v krátké lhůtě případná pochybení správce daně. - Poznámky.  

Pietro Mastellone  

Profits and losses of foreign permanent establishments: the optional branch exemption regime    

Zisky a ztráty zahraničních stálých provozoven: volitelný režim vynětí pro pobočku  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 1, p. 21-29  

Problematika daňového režimu stálých provozoven v italském národním právu. Autor rozebírá článek 
14 italského legislativního nařízení č. 147/2015, který umožňuje daňovému poplatníkovi zvolit si 
režim vynětí pro pobočku (branch exemption regime, BEX) vztahující se na zisky a ztráty zahraniční 
stálé provozovny jako výjimku z metody zápočtu (credit method). Dokumentuje přechod od výhradního 
užívání metody zápočtu k volitelné možnosti využití režimu vynětí a jeho hlavní důvody a představuje 
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anglickou právní úpravu, která inspirovala italský režim BEX. Poté podrobně analyzuje nový režim a 
zdůrazňuje, že není nástrojem daňových úlev, ale jeho použití spíše směřuje k odstranění dvojího 
zdanění za použití alternativní metody. Zvažuje také koordinaci BEX se zvláštními opatřeními proti 
vyhýbání se daňové povinnosti (CFC, režim převodních cen) a jeho zohlednění při problematice 
rozdělení zisku. - Poznámky.  

Helena Machová  

Příjmy ze zaměstnání a srážková daň    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 17, s. 11-13  

Autorka se zaměřuje na změnu, kterou v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní 
přinesl zákon č. 170/2017 Sb., který novelizuje i zákon o daních z příjmů. Pro srovnání připomíná 
znění zákona od 1.1.2017 a poté seznamuje s novelou ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů 
a charakterizuje důvody této změny a nové parametry "malých příjmů". Problematika je doplněna 
ilustrativním příkladem. -- Viz také příspěvek v čas. Práce, mzdy, odvody... č. 10/2017, s. 46-49.  

Stefano Morri and Stefano Guarino  

Recent clarification of the tax authorities on the Italian CFC regime    

Aktuální objasnění pravidel pro ovládané zahraniční společnosti ze strany daňových úřadů  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 2-3, p. 117-119  

Příspěvek seznamuje s vysvětlením nedávno pozměněných pravidel pro ovládané zahraniční 
společnosti (CFC rules) v Itálii. Jedná se zejména o změnu v identifikaci daňových rájů a kritérií pro 
umisťování zemí na seznam daňových rájů, o výpočet zdanitelných příjmů ovládané zahraniční 
společnosti, problematiku speciálních daňových režimů a o dopad tax rulings na vyměřování daní. - 
Poznámky. -- Více k problematice speciálního daňového režimu pro osoby s vysokým čistým jměním 
v Itálii viz s. 113-115.  

Stanislav Kouba  

Směrnice o zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 32-36  

Autor provádí základní shrnutí projektu BEPS (Base erosion and profit shifting), jeho patnácti Akcí a 
přehledně informuje o implementaci jednotlivých Akcí v české legislativě. Poté představuje směrnici 
č. 2016/1164/EU o zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD, Anti Tax Avoidance Directive), 
která částečně přímo vychází z projektu BEPS. Charakterizuje povahu směrnice, její rozsah a implementační 
podmínky. Dále seznamuje s jednotlivými opatřeními a instituty boje s daňovými úniky (omezení 
odpočitatelnosti úroků, obecné pravidlo proti zneužívání GAAR, hybridní nesoulady, zdanění při 
odchodu a pravidla pro ovládané zahraniční společnosti CFC). Informuje také o směrnici ATAD 2 
(č. 2017/952/EU), která mění původní směrnici v oblasti hybridních nesouladů se třetími zeměmi.  

Robert Risse  

Steuerliche Transparenz durch ein Tax Compliance System und die Anforderugen nach IDW PS 980    

Daňová transparentnost pomocí systému zjišťování daňové povinnosti a požadavky 
vyplývající z kontrolního standardu č. 980 Institutu auditorů  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 36, S. 2061-2066  

V článku jsou popisovány přednosti a záběr systému zjišťování daňové povinnosti (Tax Compliance 
System), k jehož etablování podniky vybízejí jak mezinárodní iniciativy proti daňovým únikům (zejm. 
BEPS), tak v Německu rovněž tamní Institut auditorů (IDW) kontrolním standardem ze dne 1.6.2017 a 
nepřímo i soudní judikatura. Autor upozorňuje na odlišná očekávání od Tax Compliance System na 
straně podniků a finanční správy, přičemž současně zmiňuje příklady zahraniční dobré praxe ve 
spolupráci obou v daňovém řízení zúčastněných stran. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M13.  

Thomas Goemaere and Frank Hoogendijk  

Tax shelter regime for start-ups : finally up and running    

Režim daňové ochrany pro start-upy : konečně provozuschopný  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 2-3, p. 90-93  

Článek představuje nejnovější rozvoj oblasti režimu daňové ochrany pro začínající společnosti v Belgii, 
který zahrnuje snižování daní pro nepřímé investice pro start-upy na jedné straně a osvobození od 
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srážkové daně u prvních úroků z půjček poskytnutých začínajícím společnostem prostřednictvím 
uznané crowdfundingové platformy na straně druhé. Věnuje se obecné charakteristice systému 
daňového zvýhodnění souvisejícího se start-upy a dále seznamuje s návrhem zákona o platformách 
alternativního financování (crowdfundingové platformy) a pravidly jejich zavádění z října 2016. Vláda 
tímto zákonem doplnila některá opatření balíčku daňové ochrany pro start-upy a umožnila praktické 
fungování tohoto daňově pobídkového systému. - Poznámky.  

By Enrico Moretti and Daniel J. Wilson  

The effect of state taxes on the geographical location of top earners : evidence from star scientists    

Vliv místních daní amerických států na místo působení osob s nejvyššími výdělky : případ 
špičkových vědců  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 7, p. 1858-1903  

V USA existují výrazné rozdíly ve zdanění příjmů podniků i fyzických osob mezi jednotlivými státy. 
Rozdíly ve zdanění mohou podněcovat zaměstnance i firmy k přesunu do států s nižšími sazbami. 
Autoři v článku zkoumají vliv zdanění na mobilitu špičkových vědců (tedy skupiny vysoce vzdělaných a 
produktivních osob s vysokými příjmy, která navíc ovlivňuje tvorbu dalších pracovních míst v oblasti 
svého působení). S využitím údajů z USA z let 1976-2010 autoři vyčíslují elasticitu migrace vzhledem 
ke zdanění. I když při rozhodování o přesunu do jiného státu hraje roli více faktorů (např. počet vědců, 
kteří již v daném místě jsou), byl potvrzen významný vliv zdanění na místo působení špičkových 
vědců v USA. - Poznámky.  

Giorgio Beretta  

The notions of "beneficial ownership" and "place of effective management" in respect of a passive 
holding company    

Pojmy "skutečné vlastnictví" a "místo skutečného řízení" s ohledem na pasivní holdingovou společnost  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 6, p. 253-257  

Autor rozebírá rozhodnutí italského Nejvyššího soudu ve věci skutečného vlastnictví a místa 
skutečného řízení pro účely daňových dohod. Význam těchto pojmů má být posuzován na základě 
povahy a předmětu finanční holdingové společnosti, takže chybějící ekonomická podstata sama o sobě 
neznamená, že by společnost nemohla být efektivně založena v jiném smluvním státu. Rozsudek 
soudu autor vítá vzhledem k tomu, že je v souladu s přístupem a modelem OECD. - Poznámky.  

Petra Eckl  

The tax aspects of the discussions surrounding "cum/ex trades"    

Daňové aspekty diskusí týkajících se obchodů "cum-ex"  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 6, p. 227-233  

Autorka poskytuje přehled daňového pozadí německé diskuse týkající se struktur souvisejících s obchody 
realizovanými okolo data zápisu dividend. Při těchto obchodech označovaných jako "cum/ex trades" 
může být nárok na výplatu dividend oddělen od příslušných akcií. Vznikly tak struktury částečně 
zneužívající německý daňový systém, které umožnily vícero vratek německé srážkové daně, což 
vyústilo ve ztrátu daňových příjmů v Německu ve výši milionů až miliard eur. Reakce zákonodárce 
byla zpožděná a do jisté doby neadekvátní. Mj. proto autorku nepřekvapuje, že celá řada daňových a 
trestních procesů proti aktérům "cum/ex" obchodů je kritizována. Lze podle ní také argumentovat tím, 
že příslušné struktury nemohou být považovány za podvodné, pokud daňové úřady věděly o mezerách 
v systému a tolerovaly příslušné obchody. - Poznámky.  

Wei Hwa See  

The territoriality principle in the world of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative : 
the cases of Hong Kong and Singapore. Part II   

Princip teritoriality ve světě iniciativy OECD/G20 proti erozi daňového základu a přesouvání 
zisků : případ Hongkongu a Singapuru. 2. část  

Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 2, p. 111-126  

Při zdaňování příjmů korporací jsou u systémů založených na principu teritoriality brány v úvahu pouze 
příjmy v dané zemi (oproti systémům založeným na principu rezidence, kdy jsou zdaňovány i zahraniční 
příjmy). V pokračování článku, který se věnuje principu teritoriality v souvislosti s projektem 
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OECD/G20 proti BEPS, autor zkoumá princip teritoriality v daňových smlouvách uzavřených 
Hongkongem a Singapurem. Poté autor analyzuje vztah mezi principem teritoriality a projektem proti 
BEPS. Podle autora mezinárodní pravidla (včetně projektu proti BEPS) počítají spíše s daňovými 
systémy založenými na principu rezidence, což státům se systémy založenými na principu teritoriality 
působí mnohé potíže. - Poznámky. -- Pokračování z č. 1/2017.  

Heidi Friedrich-Vache, Daniela Endres-Reich  

Vorsteuerabzug der Funktions-/Führungsholding - Was ist der direkte und unmittelbare 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit?    

Odpočet daně na vstupu u funkčního či řídícího holdingu - co znamená přímá a bezprostřední 
souvislost s celkovou hospodářskou činností?  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 66, (2017) Nr. 17, S. 649-658  

Příspěvek polemizuje s judikaturou německého Spolkového finančního soudu a názorem německé 
finanční správy ohledně přípustnosti zastropování odpočtu daně na vstupu u plnění funkčních a 
řídících holdingů vůči svým společnostem za účelem získání kapitálu ke koupi dalších podílů. Svou 
argumentaci autorky zakládají především na judikatuře Soudního dvora Evropské unie, zejména na 
případech Larentia+Minerva (C-108/14) a Marenave (C-109/14). - Poznámky.  

Drahomíra Martincová  

Vybrané změny v oblasti zdaňování právnických osob daní z příjmů schválené zákonem         
č. 170/2017 Sb. první část   

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 16-24  

Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. 
Článek seznamuje s výběrem nejdůležitějších změn v oblasti zdanění právnických osob provedených 
v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách. V této části se autorka věnuje otázkám zdaňování 
tzv. rodinných nadací, zdaňování společenství vlastníků jednotek, osvobození příjmů ČR, osvobození 
bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací, podmínkám snížení daně veřejně prospěšných 
poplatníků a vybraným příjmům daňových nerezidentů. -- Pokračování v č. 4/2017.  

By Robert Wood  

What Europe's big soccer tax evasion cases should teach all taxpayers    

Co mohou evropské případy daňových úniků ve fotbale naučit všechny daňové poplatníky  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 4 (August - September), p. 61-63  

Špičkoví fotbalisté Christiano Ronaldo a Lionel Messi byli obviněni z daňových podvodů. Později 
odsouzený Lionel Messi se u soudu hájil tvrzením, že podepisoval příslušné dokumenty, aniž by je 
četl. Autor v článku rozebírá, zda by obvinění s podobnou obhajobou uspěli u amerických soudů, a 
dále popisuje, jak probíhá vyšetřování daňových podvodů ze strany IRS. Z případů s fotbalisty 
vyplývají některá poučení i pro běžné daňové poplatníky.  

Barney Jopson  

White House lays out plans for cuts to corporate tax rate    

Bílý dům vyložil plány na snížení sazby korporátních daní  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39589 (28.9.2017), p. 3  

Pro amerického prezidenta Trumpa je legislativní prioritou daňová reforma. Podle zveřejněného plánu 
se Bílý dům zavazuje učinit z USA nízkodaňovou jurisdikci pro velké korporace. Na základě "jednotného 
daňového rámce" by se měla snížit základní sazba korporátní daně z 35 % na 20 %. V návrhu se ale 
nespecifikuje, z čeho budou reformy financovány. -- Viz i článek na s. 1 -- Komentář Martina Wolfa 
viz FT ze dne 4.10.2017, s. 11.  

Stefan Bach  

Wiedererhebung der Vermögensteuer in Deutschland?    

Opětovné vybírání majetkové daně v Německu?  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 36, S. M26-M27  

Autor článku je skeptický k případnému znovuzavedení majetkové daně, která byla v Německu 
zrušena v roce 1996. Kromě rizika, že by vlastníci velkých majetků přesouvali svůj kapitál do 
zahraničí, by taková daň byla namířena především vůči aktérům reálné ekonomiky a proti v Německu 
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obzvláště vlivným rodinným podnikům, které by se patrně také postaraly o její eliminaci. Větší 
progresivita zdanění bohatých je ale možná určitým zvýšením daní z příjmů a daně dědické či 
darovací, případně eliminací četných úlev a daňových osvobození. Takto vedená daňová reforma by 
mohla podle autorova odhadu přinést státnímu rozpočtu navíc 10 až 15 miliard eur ročně, aniž by 
výrazněji uškodila konkurenceschopnosti německého hospodářství. -- Opačný úhel pohledu ve 
prospěch majetkové daně viz s. M24-M25.  

Martin Děrgel  

Zálohy a závdavky v účetnictví a daních    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 7-8, s. 13-22  

Autor nejprve charakterizuje zálohu vyplývající ze smlouvy a závdavek dle nového občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. Dále představuje řešení záloh a závdavků z účetního hlediska a problematiku 
ilustruje řadou příkladů. Poté rozebírá problematiku záloh a závdavků z daňového hlediska (dle 
zákona o daních z příjmů, dle zákona o DPH, vykazování záloh v daňové evidenci aj.). -- Zdaňování 
záloh po novelizaci zákona o DPH viz čas. Daně a účetnictví bez chyb... č. 10/2017, s. 31-33.  

Ivan Macháček  

Změny týkající se zdanění příjmů ze závislé činnosti    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 18, (2017) č. 9, s. 7-10  

Příspěvek se věnuje hlavním změnám ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v souvislosti se změnou 
zákona o daních z příjmů provedenou zákonem č. 170/2017 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1.7.2017. 
Mezi zásadní změny patří zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě a dále 
rozšíření okruhu příjmů ze závislé činnosti, u kterých lze uplatnit srážkovou daň. Autor upozorňuje 
také na změnu podmínek pro poskytnutí daňového bonusu a na způsob ocenění majetkového prospěchu 
u zaměstnance v souvislosti s bezúročnou zápůjčkou. -- Více ke změnám ve stanovení daně paušální částkou 
na s. 14-16 a příklady k novele ZDP viz s. 11-12. -- Blíže k bezúročné zápůjčce v DHK č. 18/2017, 
s. 2-6. -- Daňové zvýhodnění na děti viz Daně a účetnictví bez chyb... č. 10/2017, s. 16-18.  

Zdeněk Morávek  

Změny v oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 12, (2017) č. 9, s. 53-56  

Článek představuje změny zavedené zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní, do oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků. Rozebírá novou úpravu § 20 odst. 7 
zákona o daních z příjmů, která vymezuje tzv. daňovou úsporu jako položku snižující základ daně; 
zavedení možnosti daňově odpisovat svěřený majetek; změny v oblasti osvobození bezúplatných 
příjmů a rozšíření příjmů společenství vlastníků jednotek, jež nejsou předmětem daně. 

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. 9  

Úvaha nad povahou sankcí v daňovém a trestním právu (s. 2-5); Srovnání výhod a nevýhod paušálních 
výdajů - změny na základě zákona č. 170/2017 Sb. (s. 6-11); Elektronická podání orgánům finanční 
správy (s. 12-18); Opravné položky v účetnictví a daních (s. 19-26); Problematika přechodných 
ustanovení v novele daňových zákonů č. 170/2017 Sb. (s. 27-28); Zaměstnavatelé a odvod pojistného 
ze skutečné výše příjmů (s. 42-44); Dožádání v judikatuře správních soudů (s. 47-56).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 18, (2017) č. 9  

Změny v ošetřování nemocného člena rodiny (s. 3-6); Změny týkající se zdanění příjmů ze závislé činnosti - 
dle novely č. 170/2017 Sb. (s. 7-10); Oddlužení fyzické osoby v daních z příjmů (s. 17-21); Novela 
zákona o DPH - 1. část (s. 25-29); Neplnění povinností DPH - sankce (s. 30-32); Účetní povinnosti ve 
spol. s r.o. (s. 39-40); Dotace v daňové evidenci (s. 41-43); Daňové dopady bezúročné zápůjčky (s. 50-54); 
Porušování autorských práv (s. 55-58); Povinné lékařské prohlídky v zaměstnání (s. 64-68).  
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Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 25, (2017) č. 18  

Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci (s. 2-6); Zdanění příjmů z nájmu u fyzických 
osob (s. 7-12); Plnění poskytované na dlouhodobé bázi - ve vazbě na zákon o DPH (s. 13-16); Odpisy 
při zvýšení spoluvlastnického podílu - nově dle zákona č. 170/2017 Sb. (s. 16-18); Fakturace přepravy 
zboží do zahraničí: o místě přiznání DPH rozhoduje zejména postavení objednatele (s. 19-21); Zpětně 
zrušené DIČ odběratele u dodání zboží do jiného členského státu (s. 21-23); Zdaňování záloh po 
novelizaci zákona o DPH od 1.7.2017 (s. 23-28); Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků 
společnosti od 1.7.2017 (s. 28); Negativní výsledek daňové kontroly a hrozba penále a úroku      
z prodlení (s. 34-36); Hotovost v účetnictví (s. 37-40).  

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

Sv. 2017, č. 18  

Úprava odpočtu daně u automobilu používaného i pro soukromé účely - pro účely DPH (s. 1-5); 
Změny zákona o rezervách od 1.7.2017 - novela č. 170/2017 Sb. (s. 6-7).  

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

Sv. 2017, č. 19  

Finanční leasing z daňového pohledu od 1.7.2017 - zaměřeno na změny vyplývající z daňového 
balíčku (s. 1-5); Zaostřeno na DPH - dotazy (s. 6-8).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2017, č. 18  

Novela zákona o DPH 2017 - nárok na odpočet daně (s. 1-5); Storno poplatek a DPH - dotazy a 
odpovědi (s. 7); Zálohy na nájem a odvod DPH - dotazy a odpovědi (s. 8).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2017, č. 19  

Novela zákona o DPH 2017 - uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží nebo 
poskytnutí služby (s. 1-3); Novela zákona o DPH 2017 - vrácení daně osobám se zdravotním 
postižením u dodání motorového vozidla (s. 4); Vložení majetku do s.r.o. (nemovitá věc) - dotazy a 
odpovědi (s. 5); Změny v uplatňování zákona o DPH u společnosti - dotazy a odpovědi (s. 7).  

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Sv. 25, (2017) č. 3  

Novela zákona o DPH od 1.7.2017 (s. 2-7); Daně z příjmů fyzických osob - daňový balíček (s. 8-15); 
Vybrané změny v oblasti zdaňování právnických osob daní z příjmů schválené zákonem č. 170/2017 
Sb. - první část (s. 16-24); Daňové zvýhodnění se zaměřením na plátce daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti včetně dotazů a odpovědí (s. 25-31); Směrnice o zamezení vyhýbání se daňovým 
povinnostem (s. 32-36); Mnohostranná daňová úmluva (s. 37-44); Nemovité věci zařazené v obchodním 
majetku podnikatele z pohledu daně z nemovitých věcí (s. 45-47); Pár poznámek k zajišťovacím 
příkazům (s. 48-60); Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky nadací a nadačních fondů (s. 61-73); 
Stručná informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2018 a změny od 1.1.2019 (s. 79-83).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 189 (2.10.2017)  

Volební daňové sliby - předvolební sliby politických stran, které volají po zlevnění práce a snížení 
DPH na vybrané druhy zboží. Dále k rovné či progresivní dani, odvodům zaměstnanců, odpočtům pro 
rodiny a daním z majetku (s. 10-11).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 17, (2017) č. 9  

Změny v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku (s. 4-10); Informace Generálního 
finančního ředitelství k novele zákona o DPH účinné od 1.7.2017 (s. 11-15); Daň z přidané hodnoty 
u nemovitých věcí (dokončení) (s. 16-19); Daňová evidence poplatníků daně z příjmů fyzických osob 
v roce 2017 - dle novely č. 170/2017 Sb. (s. 22-29).   
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

Central bankers' holy grail : the natural rate of unemployment   

Svatý grál centrálních bankéřů : přirozená míra nezaměstnanosti  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9055, p. 56-57  

Pátý z řady článků o velkých ekonomických myšlenkách se zabývá konceptem přirozené míry 
nezaměstnanosti. Existuje několik důvodů, proč nelze nezaměstnanost úplně vykořenit, a centrální 
bankéře nejvíc zajímá kompromis mezi nezaměstnaností a inflací. První krok k hypotéze přirozené 
míry učinil britský ekonom John Maynard Keynes, který se zabýval "nedobrovolnou" nezaměstnaností. 
Vztah mezi inflací a nezaměstnaností jako první studoval Irving Fisher v r. 1926 a "Phillipsova křivka" 
dostala své jméno díky studii Williama Phillipse z londýnské Ekonomické školy z r. 1958. Ten sledoval 
vztah mezi nezaměstnaností a růstem mezd v Británii v průběhu téměř století a zjistil, že byl dost stabilní: 
čím nižší míra nezaměstnanosti, tím rychleji rostly mzdy. Dva další ekonomičtí osvícenci Paul Samuelson 
a Robert Solow následně zkoumali tento vztah v Americe a žádnou stabilitu v něm neobjevili. Popsali 
jej jako "menu" (jak nízko mohla klesnout nezaměstnanost, záviselo na tom, jaká úroveň inflace byla 
snesitelná). Tuto myšlenku podrobili sžíravé kritice Edmund Phelps a Milton Friedman. Jejich 
přirozená míra vešla ve známost jako míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci (NAIRU).  

Kicking the can down an endless road : overlapping generations   

Kopání do plechovky po nekonečné cestě : překrývající se generace  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9056, p. 53-54  

Poslední z řady šesti článků k velkým ekonomickým nápadům zkoumá náklady a přínosy myšlenky 
přenést úhradu účtu na budoucí generaci. S touto metodou přišel William Miller v r. 1899 a zdokonalil 
ji Charles Ponzi o dvacet let později. Systém nese Ponziho jméno (bývá označován i jako "letadlo" či 
"pyramida") a výnosy se v něm vyplácejí prvním investorům z peněz těch pozdějších. Když se 
příspěvků nedostává, systém zkrachuje. Tohoto principu využívají průběžné penzijní systémy v mnoha 
zemích, kdy mladá generace financuje důchody staré generace a vychází se z toho, že příští generace 
nikdy nebude poslední a systém tedy neskončí. Představu o tom, jak by Ponziho schéma mohlo 
prospět všem, načrtl Paul Samuelson v roce 1958 a ještě před ním Maurice Allais, který měl tu smůlu, 
že jeho příspěvek byl ve francouzštině. V příspěvku jsou zmíněna jména dalších učenců, kteří 
myšlenku Ponziho schématu ve svých pracích rozvíjeli.  

Remote control   

Dálkové řízení  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9058, p. 68  

Místopředseda Rady guvernérů americké centrální banky Stanley Fischer oznámil, že předčasně 
odstoupí ze své funkce. Ukončení jeho pozoruhodné kariéry ve veřejné službě je v článku nahlíženo 
jako konec jedné éry a ideálu technokracie. Sen o technokracii - vládě moudrých mužů - vznikl ve 20. století, 
kdy se ekonomové snažili systematizovat svou vědu, která však byla stále složitější a laikům málo 
srozumitelná. Proto byly pro řízení hospodářství nutné konzultace s experty nebo přenášení pravomocí 
na ně. Po 2. světové válce byly technokratické principy využity v mezivládních institucích jako 
Světová banka a MMF a v panelech ekonomických poradců. V 70. letech, kdy slabý hospodářský vývoj 
vyvolal kritiku keynesovských myšlenek, se Stanley Fischer připojil k osobnostem jako Paul Samuelson 
a Rudiger Dornbusch v rozvíjení teorií, které se staly základem Nového keynesiánství. Spolupracovala 
s ním a učila se od něj řada ekonomických talentů, kteří pomáhali budovat moderní makroekonomii. 
Fischer působil v řadě významných institucí.  

Diego Restuccia and Richard Rogerson  

The causes and costs of misallocation    

Příčiny a náklady chybné alokace  

The Journal of economic perspectives, Vol. 31 (2017), No. 3, p. 151-174  

Příčinou odlišné životní úrovně mezi různými zeměmi jsou rozdíly v produktivitě. Řada ekonomů se 
zabývá příčinami rozdílné produktivity. Nízká produktivita v rozvojových zemích bývá vysvětlována 
pomalým šířením technologií a zkušeností nebo neschopností chudých zemí efektivně alokovat zdroje. 
Autoři se v článku zaměřují na druhou z příčin a snaží se zodpovědět tři otázky - jak podstatná je role 
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chybné alokace zdrojů při zkoumání rozdílů v produktivitě; jaké jsou příčiny chybné alokace; zda jsou 
s chybnou alokací spojené dodatečné náklady. Chybná alokace zdrojů významně přispívá k rozdílné 
produktivitě, rozsah tohoto vlivu se nicméně liší v závislosti na zvoleném přístupu. Neexistuje jeden 
převládající faktor způsobující chybnou alokaci, roli hraje spíše kombinace většího množství faktorů. - 
Poznámky.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Felix Hufeld ; rozhovor vedli Peter Köhler, Robert Landgraf, Yasmin Osman  

"Das System ist nicht unverwundbar"    

"Systém není nezranitelný"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 169 (1.9.2017), S. 24-25  

Rozhovor s prezidentem německého Spolkového úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin) 
F. Hufeldem o odolnosti německého finančního systému deset let po vypuknutí první fáze finanční 
krize, rizicích kybernetických útoků, nebezpečích spojených s indexovými fondy a stínovým 
bankovnictvím a o obtížném předpovídání nových katastrof na kapitálových trzích. Za nejakutnější 
riziko pro finanční systém považuje Hufeld kyberkriminalitu. Proto jeho instituce hodlá již koncem r. 2017 
podrobit banky zvláštním pravidlům pro rizikový management v oblasti kybernetiky. V r. 2018 by se 
tato regulace měla týkat i pojišťoven a následně rovněž investičních a majetkových fondů. -- Rozhovor 
shrnuje také článek na s. 3.  

Dirk Schiereck, Janine Wendt  

Aktienmarktreaktionen auf Rückrufankündigungen über RAPEX-Listen    

Reakce akciového trhu na oznámení o stažení produktů z trhu na základě seznamů RAPEX  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 34, S. 1923-1926  

Článek shrnuje výzkum dopadů varování Evropské unie před rizikovými produkty pomocí systému 
Rapid Exchange Information (RAPEX) na kurz akcií jejich výrobců. Autoři výzkumného projektu 
náhodně vybrali 67 případů stažení výrobků z prodeje po zveřejnění varování během 1. čtvrtletí roku 
2016, jež se týkaly 29 podniků z 10 zemí. Ve své analýze došli k závěru, že tyto události neměly na 
akciový kurz výraznější vliv. Z toho usuzují, že systém RAPEX nepřináší aktérům na kapitálových 
trzích žádné dosud neznámé informace. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M11.  

Andrea Cünnen  

Ansturm auf Jahrhundertanleihe : Österreich    

Útok na stoletý dluhopis : Rakousko  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 177 (13.9.2017), S. 33  

Rakousko jako první země eurozóny emitovalo státní dluhopis se stoletou splatností (k 30.9.2117). 
Vzhledem k přetrvávajícímu prostředí nízkých úroků v Evropě však nebyla na kapitálových trzích o zájemce 
nouze. Za dluhopis v hodnotě 3,5 miliardy eur získaly jej obchodující banky přes 11 miliard eur. 
Výnosnost je přitom se 2 procenty pouze o půl procentního bodu vyšší než u rakouských dluhopisů se 
třicetiletou dobou splatnosti.  

Marcel Fratzcher  

Auf dem Holzweg : die deutsche Kritik an der Politik der EZB ist völlig unangebracht    

Na scestí : německá kritika politiky ECB je zcela nepřípadná  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 182 (20.9.2017), S. 56  

Podle autora komentáře nejsou na místě požadavky německých bank, ekonomů a politiků vůči 
Evropské centrální bance na závazné stanovení konce uvolněné měnové politiky. Úkolem centrálních 
bank je totiž reagovat na hospodářskou nejistotu a nikoliv poskytovat aktérům na finančních trzích 
vyčerpávající informační servis o svých záměrech. Jak navíc ukazují již dostupné prognózy ECB o míře 
inflace v eurozóně, nebude ještě v roce 2019 dvouprocentního inflačního cíle zcela dosaženo. 
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Big fingers : market indices   

Ukazatele : tržní indexy  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9055, p. 59-60  

První burzovní index sestavil v r. 1896 Charles Dow, spoluzakladatel Dow Jones & Company. Dnes 
indexy jako Dow Jones Industrial Average a S&P 500 (pro akcie kótované v New Yorku) nebo FTSE 
100 (pro Londýn) patří mezi nejznámější značky na finančních trzích a jejich role se v posledních 
letech značně rozšířila. Staly se arbitry toho, do čeho by investoři měli dávat své peníze. Jejich činnost 
se ale stává předmětem většího dohledu.  

Fear and favour : currency markets   

Obavy a výhody : měnové trhy  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9057, p. 62-63  

Zdá se, že alespoň měnové trhy se letos pohybovaly v souladu s ekonomickými fundamenty. Např. 
euro posílilo od počátku r. 2017 oproti dolaru o téměř 15 %, na 1,19 USD. Přiblížilo se tak výrazně 
svému přiměřenému kurzu, určovanému na základě měřítek jako je parita kupní síly. Přispělo k tomu 
rozptýlení obav z politického vývoje v Evropě (volby ve Francii) i další posilování hospodářství 
eurozóny. Rubem silného eura je slabší dolar, kterému po počátečním vzestupu po listopadových 
volbách ublížil následný vývoj (nenaplněná očekávání, slabší výkon americké ekonomiky, nízká 
inflace, opatrnost Fed ve zvyšování úrokových sazeb).  

Ulf Sommer  

Gefährliche Geldschwemme : die Anleihenkäufe der EZB    

Nebezpečná peněžní záplava : nákupy dluhopisů ECB  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 170 (4.9.2017), S. 1, 4-5  

Každý týden kupuje Evropská centrální banka firemní dluhopisy za bezmála dvě miliardy eur. Ve své 
bilanci již má obligace 200 koncernů včetně poloviny firem tvořících německý burzovní index DAX. 
Tato měnová politika drží nízko úrokovou hladinu a povzbuzuje podniky nejen k investicím, ale 
i k robustnímu zadlužování. Prominentním příkladem takové korporace je belgicko-americký pivovarnický 
koncern Anheuser-Busch Inbev, který po pohlcení svého konkurenta SAB Miller vykazuje zadlužení 
116 miliard eur, přičemž na úrocích v roce 2016 zaplatil pouze 3,7 miliard eur. Po zvýšení úrokových 
sazeb a konci programu kvantitativního uvolňování se ale může Anheuser-Busch dostat do potíží. 
A zřejmě nebude sám, neboť alespoň dle analýzy Bank of America lze 50 z 600 největších firem 
eurozóny označit za předlužené "zombie" podniky. -- K měnové politice ECB viz také článek na s. 28-29.  

Malte Fischer, Fulya Cayir, Jacqueline Goebel, Anina Reimann, Jürgen Salz, Silke Wettach  

Hoch, höher, Euro : Währungen    

Vysoko, výše, euro : měny  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 34, S. 18-24  

Euro dlouho nebylo tak silné, nejen ve srovnání s dolarem. Silná evropská měna exportnímu průmyslu 
neuškodí a zvyšuje reformní tlaky. Překvapivý comeback společné měny je plusem pro Německo.  

Changing maps : banking   

Měnící se mapy : bankovnictví  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9055, p. 61  

Poradenská firma McKinsey vydala v srpnu 2017 přehled ukazující, jak se v posledních deseti letech 
změnila mapa globálního bankovnictví. Z analýzy předních bank v každé zemi vyplývá, že zahraniční 
pohledávky (včetně půjček, záruk atd.) se v případě britských a švýcarských institucí zmenšily o třetinu a 
ve zbytku Evropy dokonce o polovinu. Trend poklesu lze pozorovat především u "korespondenčních" 
bank, tradičně považovaných za první stupeň finanční podpory pro světový obchod. Ke stejnému 
vývoji dochází u amerických bank, zatímco kanadské a čínské banky expandují. 
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Tim Rahmann, Malte Fischer, Bert Losse  

Chaostage im Geldtempel : Geldpolitik    

Chaotické dny v chrámu peněz : peněžní politika  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 39, S. 34-37  

Americká centrální banka Fed trpí kvůli vakuu ve vedení. Důležité posty jsou neobsazené. Šíří se strach 
z toho, že by prezident D. Trump mohl prosadit svůj kurz bez kompromisů. Trumpovi se nelíbí silný dolar a 
stoupající úrokové sazby. -- Blíže ke kandidátům na vedení Fed viz HN č. 200/2017 (17.10.2017), s. 2.  

Cornelius Welp  

Leiden ohne Leidenschaft : Deutsche Bank    

Trápení bez vášně : Deutsche Bank  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 36, S. 46-49  

Nový začátek v Deutsche Bank na sebe nechává čekat. Spory ve vedení a špatná nálada banku blokují. 
Akcionáři budou požadovat výměnu šéfa.  

Ruth Berschens  

Mehr Macht für die Kontrolleure : EU-Finanzaufsicht    

Více moci kontrolorům : finanční dozor EU  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 183 (21.9.2017), S. 30  

K návrhu směrnice Evropské komise, která by od národních regulačních úřadů personálně a finančně 
zcela oddělila a posílila společné unijní instituce pro dozor nad bankami (EBA), burzami (ESMA) a 
pojišťovnami (EIOPA). Členské státy EU by také tyto agentury již přímo nefinancovaly, ale náklady 
na jejich chod by byly hrazeny ze 40 % přímo z unijního rozpočtu a ze 60 % dozorovanými finančními 
institucemi. Všechny tři dozorové orgány by také navrhovaná směrnice zmocnila vyžadovat od 
investorů dodržování ekologických a sociálních standardů.  

Michael Jünemann  

Neuheiten im elektronischen Zahlungsverkehr    

Novinky v elektronickém platebním styku  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 34, S. 1952-1956  

Příspěvek představuje regulatorní změny a tzv. silnou zákaznickou autentifikaci (Strong Customer 
Authentication) v elektronickém platebním styku, jež přináší německý zákon o implementaci druhé 
směrnice Evropské unie o platebních službách (č. 2015/2366/EU). - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M14.  

Nový zákon o platebním styku   

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 15-16, s. II  

Příspěvek představuje návrh nového zákona o platebním styku, který byl zpracován v návaznosti na 
nové unijní předpisy zavádějící řadu změn oproti stávajícímu stavu regulace. Navrhovaná úprava 
obsahuje zejména posílení způsobu ověřování uživatele, snížení limitu odpovědnosti uživatele při 
neautorizované transakci použitím platební karty, rozšíření informovanosti o platebním účtu a regulaci 
inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Dále zavádí 
veřejnoprávní regulaci některých subjektů oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat 
elektronické peníze, nově definuje a reguluje platební instituce a obsahuje soukromoprávní pravidla 
pro poskytování platebních služeb. Účinnost zákona je stanovena na 13.1.2018. -- Zákon byl v září 
2017 přijat Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk č. 1059).  

Michael Maisch, Katharina Schneider  

Riskanter Fintech-Boom    

Riskantní boom fintechových společností  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 187 (27.9.2017), S. 1, 4  

Stovky nově založených, inovativních technologických firem (tzv. fintechů) chtějí přinést revoluci do 
klasického bankovnictví a platebních služeb. Někteří experti ale očekávají zánik většiny z nich a varují 
investory před přehnanými očekáváními od fintechového sektoru, jež mohou vyústit i ve vznik velmi rizikové 
investiční bubliny. -- K tématu viz také rozhovor s investorem J. Christopherem Flowersem na s. 5. 
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By Christopher Gust, Edward Herbst, David López-Salido, and Matthew E. Smith  

The empirical implications of the interest-rate lower bound    

Empirické důsledky spodní hranice úrokových sazeb  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 7, p. 1971-2006  

Autoři s využitím speciálního DSGE modelu kvantifikují velikost a povahu vlivů, které americkou 
ekonomiku posunuly v roce 2008 k nulové hranici úrokových sazeb. Dále určují, jak nulová hranice 
úrokových sazeb následně přispěla k hospodářskému poklesu. Nulová hranice úrokových sazeb 
výrazně zhoršila recesi a zpomalila zotavování. Konkrétně toto omezení měnové politiky způsobilo 
v USA propad HDP o 30 %. - Poznámky.  

By Lindsay Fortado, Robin Wigglesworth and Kara Scannell  

The gold rush in data mining    

Zlatá horečka v těžbě dat  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39563 (29.8.2017), p. 7  

V posledních letech dochází k nárůstu počtu nových "obchodníků s alternativními daty", kteří 
vyhledávají a shromažďují rozsáhlé soubory digitálních informací o firmách a prodávají je investičním 
skupinám usilujícím o získání náskoku na trhu. Těží tato "velká data" ze všech možných dostupných 
zdrojů od geolokačních údajů z chytrých telefonů a užívání kreditních karet po analýzy 
spotřebitelských trendů a nálad. Pro investiční skupiny se jedná o velmi cenný zdroj informací, které 
nemusejí samy vyhledávat a zpracovávat, otázkou ale je legálnost tohoto počínání.  

By Sam Fleming  

The inflation enigma    

Záhada inflace  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39581 (19.9.2017), p. 7  

Americká ekonomika stabilně roste a nezaměstnanost klesá ke 4,4 %, ale inflace nedosahuje v tomto 
roce úrovně, se kterou počítala předsedkyně Fed Janet Yellenová. Problém je částečně způsoben tím, 
že vazba mezi nízkou nezaměstnaností a vyšším růstem cen, ztělesněná v tzv. Phillipsově křivce, 
vypadala křehká již řadu let. Někteří se domnívají, že Fed by si mohla dovolit ještě silnější trh práce, 
aniž by se obávala nadměrného cenového růstu. V článku se rozebírají možné dopady slabé inflace na 
ekonomický vývoj a také vliv rostoucího objemu online obchodů na cenovou úroveň.  

By Jack Rasmus  

The limits of central banks' emerging policy shift    

Omezení nadcházejících změn měnové politiky centrálních bank  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 4 (August - September), p. 23-26  

Velké centrální banky (Fed, ECB, Bank of England) postupně plánují ukončit nestandardní opatření 
měnové politiky, přičemž očekávají, že návrat "k normálu" nebude mít výraznější negativní dopady. 
Očekávání, se kterými byla nestandardní opatření vůbec spouštěna (návrat k tempu hospodářského 
růstu na úroveň před krizí), však nebyla splněna. Je tedy možné věřit centrálním bankéřům, že se 
jejich očekávání tentokrát splní? Autor v článku varuje před nezamýšlenými důsledky ukončení 
kvantitativního uvolňování a zvyšování úrokových sazeb. Podle něj je nyní finanční systém závislý na 
přísunu levných peněz a není jisté, zda ekonomiky ukončení nestandardních opatření zvládnou.  

By Ben McLannahan, Kara Scannell and Gary Silverman  

The president's debt to Deutsche    

Prezidentův dluh u Deutsche  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39565 (31.8.2017), p. 7  

Podle osob obeznámených s finančními záležitostmi amerického prezidenta dluží Trump německé 
bance Deutsche Bank kolem 300 mil. USD. V devadesátých letech tehdejší bohatý developer hledal 
nové zdroje kapitálu a Deutsche Bank si přála expandovat na americký trh. Dlužník jako zástavu 
poskytl nemovitosti v Miami, Washingtonu a Chicagu. Deutsche Bank ale čelí v USA několika 
právním procesům včetně vyšetřování praní špinavých peněz v Rusku nebo manipulace s cenami 
amerických vládních dluhopisů. Deutsche Bank se k záležitosti nevyjádřila. 
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By Richard Waters  

To coin a craze    

Jak zpeněžit posedlost  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39577 (14.9.2017), p. 7  

Tzv. primární emise mincí neboli ICO se staly předmětem největší letošní finanční mánie. Vývojáři 
softwaru získali z prodeje nových měn s názvy jako Tezzies, Atoms a Basic Attention Tokens více než 
1,8 mld. USD. Zatímco podporovatelé ICO chtějí vytvořit generaci internetových platforem, která by 
uživatelům umožnila obejít Google, Amazon ap., skeptici varují před další spekulativní bublinou. 
Nárůst kurzů kryptoměn nutí regulační úřady jednat. Britský regulátor FCA například uvedl, že každý, 
kdo si chce koupit mince v ICO, by tak měl učinit jen tehdy, jestliže je připraven přijít o všechno. 
Jamie Dimon, výkonný ředitel JPMorgan, způsobil pokles ceny bitcoinu o 10 %, když prohlásil, že 
tato měna je podvodem a že vyhodí každého, kdo s ní bude v jeho bance obchodovat. Americký 
regulátor SEC razí názor, že hodně mincí vlastně představuje určitý druh cenného papíru a měly by 
tedy podléhat stejné regulaci. -- K problematice kryptoměn viz i článek ve FT ze dne 15.9.2017 na s. 10.  

Úvěry rostou, ale rozumně (zatím)   

Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 8, s. 29  

Stručný pohled na aktuální situaci v úvěrování domácností a na vývoj jejich hospodaření s finančními 
aktivy. Je zdůrazněno, že celková finanční pozice domácností se navzdory rychlému růstu úvěrů 
nezhoršuje, protože domácnosti intenzivněji spoří. Grafy znázorňují rozložení bankovních vkladů 
domácností a historický vývoj vkladů a zadlužení domácností v období 2005-2017. -- Aktuální situaci 
ve spotřebitelských půjčkách mapuje článek v HN č. 194/2017 (9.10.2017). s. 12.  

Martin Wolf  

Why banking remains far too undercapitalised for comfort    

Proč bankovnictví zůstává stále příliš podkapitalizované a nemůže být bezpečné  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39584 (22.9.2017), p. 9  

V souvislosti s desátým výročím runu na britskou banku Northern Rock se autor zamýšlí nad otázkou, 
zda je bankovní systém nyní bezpečnější. Odpověď zní ne, protože bilance bank nejsou postaveny tak, 
aby přežily velkou krizi. Příspěvek čerpá z několika studií předních ekonomů navrhujících radikální 
reformy stávajícího systému.  

Zbyněk Kalabis  

Z historie centrální banky Litvy, Lotyšska a Estonska    

Bankovnictví, Sv. 2017, č. 9, s. 48-49  

Seznámení s historickým vývojem i současností centrálního bankovnictví v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. 
Nejprve k založení národní emisní banky Bank Polski i Litewski v r. 1768, ke ztrátě nezávislosti Litvy 
a k vývoji po r. 1918 i k novodobému vývoji samostatného centrálního bankovnictví po r. 1990 a 
přijetí eura od r. 2015. Poté k vývoji v Lotyšsku, existenci vlastní centrální banky od r. 1922 a k vývoji 
po osamostatnění od SSSR v r. 1991. Dále o založení centrální banky v Estonsku v r. 1919, k měnovému 
vývoji po r. 1940 i novodobému vývoji v Estonsku po r. 1990 a přijetí eura v r. 2011.  

Michael Maisch, Jan Mallien  

Zinswende - jetzt!    

Úrokový obrat - teď!  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 173 (7.9.2017), S. 1  

Konference německých a evropských bankéřů, bankovních regulátorů a politiků s názvem "Banky v bodě 
zlomu", pořádaná deníkem Handelsblatt, přinesla především rezolutní požadavky na normalizaci 
uvolněné měnové politiky Evropské centrální banky. Artikulována byla zejména nutnost zvýšení 
úrokových sazeb. Předseda představenstva Deutsche Bank John Cryan například již varuje před 
prvními náznaky investičních bublin na kapitálových trzích, které jsou podle něj dány levnými penězi. 
Úrokový obrat ale zřejmě kvůli sílícímu kurzu eura ještě na sebe nechá čekat. -- K pozicím ECB a 
účastníků konference k její měnové politice a perspektivám německého a evropského bankovnictví 
podrobněji viz články a rozhovory v čísle na s. 4-13 a v HB č. 174/2017 (8.9.2017), s. 3 a 6-15. 
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Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank  

Sv. 2017, č. 9  

Pět let bankovní daně na Slovensku (s. 10-13); Novelu zákona o insolvenci vnímáme pozitivně (s. 20-21); 
Bitcoin a alternativní měny (s. 24-25); Účet za devizové intervence nám ekonomika teprve vystaví (s. 26-28); 
Vývoj hypotekárneho trhu v jednotlivých krajinách V4 (s. 30-33); Nebankovní poskytovatelé úvěrů 
vs. bankovní informační systém - legislativní úprava v oblasti spotřebitelských úvěrů (s. 44-45); 
Z historie centrální banky Litvy, Lotyšska a Estonska (s. 48-49).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 37  

Lék horší než nemoc: šest největších centrálních bank světa vlastní ekvivalent 30 procent světové 
ekonomiky. Není to zadarmo (s. 24-27); Spekulanti Na Příkopě 28: Česká národní banka za necelé 
čtyři roky navýšila objem devizových rezerv trojnásobně. Tuto expanzi fakticky platí tuzemské banky 
(s. 28-29); Peněžní kimovody: každý si myslí, že KLDR je extrémně izolovaný režim. Severokorejci si 
ovšem dokážou "stáhnout" ze světa až dvě miliardy dolarů ročně - zdroje dolarů pro KLDR (s. 38-39); 
Ďábel má jméno neoliberalismus (s. 40-42); Mzdy rostou a lidi pořád nejsou: nedostatek pracovní síly 
podvazuje ekonomický růst - pohled M. Zámečníka (s. 43); Příliš velké a mocné na nezávislost?: 
centrální bankéři v posledním desetiletí vpluli do výsostně politických vod a stali se vděčným a 
poměrně snadným politickým terčem (s. 46-47).  

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

Maximilian Nowroth  

Aufbruch!    

Probuzení!  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 169 (1.9.2017), S. 58-59  

Reportáž z Nigérie, největší a co do počtu obyvatel stále výrazně rostoucí africké země, která ve svém 
vývoji nejspíše stojí na osudovém rozcestí. Buď se stane "africkým tygrem", nebo zdrojem 
ekonomické migrace jak vnitroafrické, tak mezikontinentální. Zatím se rýsuje spíše prvá možnost, 
neboť nigerijská vláda již činí první kroky k tomu, aby její mladé obyvatelstvo vidělo svou životní 
perspektivu ve své vlasti. Země ale co do ekonomického rozvoje i bezpečnostní situace vykazuje 
značnou různorodost a výzvy v oblasti vzdělání a hospodářské infrastruktury jsou nesmírné. Zatímco 
ale například německá hospodářská a rozvojová pomoc se teprve rozbíhá a provází ji četná zdržení, 
řada mladých podnikatelů se již na politiku nechce spoléhat a nigerijská megapole Lagos se postupně 
stává centrem africké start-upové scény.  

By Mark Hoekstra, Steven L. Puller, and Jeremy West  

Cash for Corollas : when stimulus reduces spending    

Peníze na nová auta : když stimulační opatření vedou k poklesu utrácení  

American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 9 (2017), No. 3, p. 1-35  

Ve Spojených státech byl v roce 2009 spuštěn program "Car Allowance Rebate System" (nebo také 
Cash for Clunkers, CfC), který měl podpořit zvýšení výdajů na nákup nových vozidel u domácností 
(snaha zlepšit situaci automobilového průmyslu, na který dopadla ekonomická krize). Vedlejším cílem 
bylo dále podnícení domácností k nákupu palivově efektivnějších vozidel. Autoři v článku zkoumají 
účinnost programu, přičemž program z analýzy vychází jako ne příliš úspěšný: více než polovina 
domácností, která se programu zúčastnila, by si nové vozidlo koupila v době programu stejně (bez 
ohledu na příspěvek). Zbývající účastníci sice urychlili svoji spotřebu, ale celkově pouze o 8 měsíců. 
Lidé si dále kupovali palivově efektivnější a zároveň levnější auta, což vedlo v konečném důsledku ke 
snížení výdajů. Přínos pro životní prostředí nebyl takový, aby dokázal ospravedlnit náklady programu. - 
Poznámky. 
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Andreas Macho  

Das Kartell, das keiner fürchtet    

Kartel, kterého se nikdo nebojí  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 33, S. 32-34  

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) jako mocná ropná aliance dlouho určovala světovou 
konjunkturu. Nyní jí ale kvůli strategickým chybám hrozí totální zbavení moci.  

Norbert Häring, Donata Riedel  

Die fetten Jahre dauern an : Konjunktur    

Tučná léta přetrvají : hospodářský růst  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 174 (8.9.2017), S. 18  

Podle prognóz čtyř významných německých ekonomických institutů se má roční hospodářský růst 
Německa pohybovat až do r. 2019 kolem dvou procent HDP. Rovněž nezaměstnanost by měla do 
konce r. 2019 klesat až na pět procent a je očekávána nadále kladná bilance veřejných financí. Někteří 
ekonomové nicméně varují před "přehřátím" hospodářského růstu a před rizikovým nárůstem mandatorních 
výdajů ve střednědobém časovém horizontu. -- K budoucím perspektivám, rizikům a návrhům reforem 
pro německé hospodářství a společnost viz podrobněji články na s. 46-57; k prognózám o růstu 
německého HDP viz také HB č. 187/2017 (27.9.2017), s. 1, 9 a HB č. 189/2017 (29.9.2017), S. 11.  

Angela Hennersdorf, Marc Etzold, Philipp Mattheis, Tim Rahmann, Silke Wettach  

Die neue negative Energie : Geoökonomie    

Nová negativní energie : geoekonomie  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 32, S. 18-24  

USA a Rusko usilují všemi prostředky o nadvládu nad globálním trhem s plynem. Spolu se sankcemi 
proti Rusku využívají USA plyn jako geopolitický mocenský prostředek. Prezident Donald Trump 
chce ze své země vytvořit energetickou velmoc. Potřebuje oslabit Rusko, aby posílil vlastní obchod. 
Náklady však hradí Německo.  

By Philippe Martin and Thomas Philippon  

Inspecting the mechanism : leverage and the Great Recession in the eurozone    

Kontrola mechanismu : dluhové financování a Velká recese v eurozóně  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 7, p. 1904-1937  

Interpretace uplynulé krize v eurozóně se ze strany různých odborníků odlišují. Autoři v článku navrhují 
speciální model, s pomocí kterého určují různé faktory, které mohly ke krizi přispět (konkrétně úvěrové 
cykly, nadměrné vládní výdaje a náhlé přerušení kapitálového přílivu vedoucí ke krizi likvidity). 
Hlavním cílem článku je zjistit, jak by země na okraji eurozóny byly bývaly dopadly, pokud by zvolily 
např. jinou fiskální politiku v době hospodářského vzestupu. Podle autorů mohly země volbou 
konzervativnější fiskální politiky v době hospodářského vzestupu stabilizovat zaměstnanost. Zmírnit recesi 
mohla také makroprudenční politika ECB spolu se systémem včasného varování. - Poznámky.  

Sophie Pedder  

Regeneration : special report on France    

Regenerace : zvláštní zpráva o Francii  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9060, centr. sect. (14 p.)  

Ve zprávě věnované Francii vedené mladým prezidentem se připomínají pozoruhodné události 
letošního volebního roku, kdy Emmanuel Macron smetl starou gardu, přepsal politická pravidla a 
uskutečnil klidnou revoluci. Hodnotí se, jakým způsobem získal moc a začal ji uplatňovat, a také 
jakou má naději, že uspěje ve velkém úkolu, který si stanovil. Prezident Macron chce nejenom dát 
novou podobu stranické politice a znovu vybudovat "podnikatelskou a ambiciózní" ekonomiku, ale i věří, 
že Francie i Evropa se mohou stát vzorem toho, jak se vypořádat s "krizí současného kapitalismu". 
Jednotlivé články přehledu jsou věnovány podnikatelské sféře, vzdělávání a školství, regionům a 
postavení Francie v Evropě. 
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Matthias Brüggmann  

Sozialismus 2.0 : Spezial Russland    

Socialismus 2.0 : speciál k Rusku  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 175 (11.9.2017), S. 12-13  

Ruská federace překonala recesi, již způsobil pokles cen ropy spolu s mezinárodními sankcemi, a její 
ekonomika opět nabírá dech. Předpokládaným růstem HDP kolem 1,5 procenta nicméně Rusko 
Evropu nedožene. Potenciální hospodářské riziko navíc mohou představovat krizové situace v bankovním 
a pojišťovacím sektoru (zejm. v případě banky Otkrytie) a zhoršení investičního klimatu po pochybných 
převzetích v ropném sektoru (případ Bašněfť). Především ale podle článku administrativě prezidenta 
V. Putina zatím chybí čitelná národohospodářská strategie, která by přinesla strukturální reformy a 
vedla k modernizaci země. -- K důležitosti ruského zemního plynu pro Evropu viz rozhovor s generálním 
tajemníkem Fóra zemí vyvážejících zemní plyn (GECF) S.M.H. Adelim na s. 13; k problémům banky 
Otkrytie viz HB č. 178/2017, s. 29.  

Anna Dorbec  

The eastern members of the EU : catching up fast  [elektronický zdroj]  

Východní členové EU : rychle dohánějí ostatní  

Conjoncture, No. 8 (September 2017), p. 15-24  

Autorka detailně analyzuje hospodářskou situaci Visegrádské šestky (t.j. Visegrádská čtyřka - Polsko, 
Slovensko, ČR a Maďarsko a Rumunsko a Bulharsko) - zabývá se pracovním trhem, hospodářskou 
situací, vztahy zemí Visegrádské čtyřky k EU z politického hlediska i finančními indikátory. 
Hospodářský růst zemí ve střední Evropě překračuje růst ve zbývajících ekonomikách. Mzdy 
zaostávají za zbytkem EU, s výjimkou České republiky přírůstky mezd navíc převyšují přírůstky 
produktivity. Ve vztahu k EU je problematickým tématem otázka migračních kvót a regulace vysílání 
zaměstnanců. Hospodářský růst je z části financován příspěvky ze strukturálních fondů EU, po r. 2020 
lze však očekávat útlum těchto peněz (Velká Británie, která přispívá do evropského rozpočtu přibližně 
20 %, odchází z EU; bude třeba podpořit hospodářskou situaci i jiných členských zemí, hlavně na jihu 
Evropy). Demografická situace není příliš příznivá, od r. 1990 míra porodnosti prudce klesla (nejhorší 
situace je v Polsku, jehož míra porodnosti 1,31 dítěte na ženu je jedna z nejnižších na světě), podle 
odhadů MMF navíc v období 2009-2012 z Visegrádské čtyřky přibližně 9 % obyvatel emigrovalo. 
Celkově je ekonomická situace příznivá, do budoucna ale bude nutné hledat nové zdroje hospodářského 
růstu (investovat do inovativních odvětví a vypořádat se s problematickou demografickou situací). - 
Poznámky. -- Dokument je dostupný také ve francouzštině na webu BNP Paribas. Plný text dostupný 
z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/ ConjoncturePublication.aspx?Lang=en   

By Joseph Downing  

The Macron effect : taking France by storm    

Macronův efekt : bere Francii útokem  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 4 (August - September), p. 9-11  

Novým francouzským prezidentem se v červnu 2017 stal Emmanuel Macron. Jeho strana posléze 
v červnových parlamentních volbách získala většinu. Budoucnost E. Macrona by mohly podle autora 
zhatit tři faktory, nebo také "výzvy" - korupce ve francouzské politice, u voličů nepopulární reformy 
pracovního trhu a bezpečnostní problémy na předměstích. -- K E. Macronovi také viz článek na s. 5-7 
("Emmanuel Macron, a new dawn for France?").  

Deutsche Bundesbank  

Zur Bedeutung außen- und binnenwirtschaftlicher Impulse für den konjunkturellen Aufschwung 
im Euroraum = The importance of external and domestic stimuli for the economic upturn in the 
euro area    

K významu zahraničních a domácích impulsů pro růstovou expanzi v eurozóně  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 69, (2017) Nr. 8, S. 19-21  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 69, (2017) No. 8, p. 18-20  

Evropská měnová unie jako celek vykazuje od druhého čtvrtletí r. 2013 kontinuální růst hrubého 
domácího produktu. Struktura růstu HDP se však v čase měnila, což příspěvek znázorňuje pomocí 
dvou modelů - tradičního, odečítajícího kategorii importu výlučně od exportu, a alternativního, jenž 
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zohledňuje roli importu ve všech ostatních kategoriích (soukromá a státní spotřeba, investice atd.). 
Právě druhý z modelů podle článku ukazuje, že hospodářský růst eurozóny byl až do poloviny r. 2015 
tažen vývozem a vnější poptávkou a teprve od druhé poloviny r. 2015 se dominantním faktorem 
konjunktury stala poptávka domácí. - Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. -- Článek je součástí analýzy k mezinárodním a evropským vlivům na 
německé hospodářství v druhém čtvrtletí r. 2017 (s. 11-24, resp. s. 10-21).  

Informatika. Počítače  

Heike Anger  

Kartell ohne Mensch : Wettbewerbsrecht    

Kartel bez člověka : soutěžní právo  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 176 (12.9.2017), S. 13  

Německý úřad na ochranu hospodářské soutěže (Bundeskartellamt) se chce v budoucnu zaměřovat i na 
kontrolu algoritmů u softwarů, pomocí nichž výrobci a prodejci na internetu stanovují ceny svých 
produktů a reagují na konkurenci. Otevírá se zde totiž prostor pro kartelové dohody mezi jednotlivými 
obchodníky. Před spuštěním těchto kontrol bude ovšem podle článku třeba vyřešit některé právní 
nejasnosti. Například budou-li obchodníci používat nezávisle na sobě stejně nakonfigurovaný software 
vyvinutý třetí stranou nebo pokud bude daný software provádět automatické operace v rozporu se 
soutěžním právem bez jakékoli součinnosti s lidským faktorem.  

Christoph Kerkmann, Lars-Marten Nagel  

Millionenfalle der falschen Bosse    

Milionová past falešných bossů  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 166 (29.8.2017), S. 14-15  

V Německu se množí případy "falešných šéfů", kteří se pomocí e-mailové komunikace snaží úkolovat 
účetní firem a dostat se tak neoprávněně k podnikovým prostředkům. Pachatelé přitom často disponují 
detailními znalostmi o interních strukturách, rozhodovacích procesech i jednotlivých zaměstnancích. 
Státní zastupitelství v Kolíně nad Rýnem s celostátní působností v oblasti kyberkriminality již 
vyšetřuje 158 takovýchto kauz, v nichž zjištěná škoda činí 56 milionů eur, přičemž banky zabránily 
neoprávněným převodům za dalších 150 milionů eur. Jak přitom ukazuje případ údajného vynálezce 
tohoto modelu hospodářské kriminality, v srpnu 2017 francouzskou policií zatčeného Gilberta 
Chikliho, má plynout značná takto zcizených peněz ve světě na konta izraelských rezidentů. Důvodem 
je od roku 2008 platná legislativa, která po deset let osvobozuje nově příchozí migranty do Izraele od 
zdanění svých zahraničních příjmů.  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Fabrice Leggeri ; rozhovor vedl Till Hoppe  

"Europa wird keine Festung"    

"Z Evropy se nestane pevnost"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 186 (26.9.2017), S. 8-9  

Rozhovor s F. Leggerim, ředitelem agentury Evropské unie Frontex, v jejíž kompetenci je ochrana 
vnější unijní hranice a organizace společné návratové politiky u neúspěšných žadatelů o azyl. Podle 
Leggeriho je na čase sjednotit v EU právní rámec, aby ochrana hranic a návratová řízení v členských 
státech Unie byly účinnější. Kontrola hranic, spolupráce mezi členskými státy při výměně informací 
o osobách vstupujících na území EU i personální zabezpečení Frontexu se nicméně od roku 2015 
výrazně zlepšily. Za stále nedostatečné ale Leggeri považuje životní podmínky v libyjských uprchlických 
táborech a nízkou míru informací o počtu nelegálních migrantů pohybujících se uvnitř Unie.  

 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

33 

Pierre Gramegna ; rozhovor vedl Michael Brächer  

"Wir haben ein Ass"    

"Máme eso v rukávu"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 185 (25.9.2017), S. 30  

Rozhovor s lucemburským ministrem financí P. Gramegnou o vztazích Evropské unie a Velké Británie 
po brexitu a o zájmu Lucemburska o příchod finančních institucí z londýnské City či Evropského 
orgánu pro bankovnictví (EBA). Gramegna nepovažuje přesídlení EBA do Frankfurtu nad Mohanem 
za již rozhodnutou věc a mimo jiné poukazuje na Bruselskou smlouvu z roku 1965, podle níž by 
instituce zabývající se finančními záležitostmi měly sídlit v Lucemburku. Tématem interview je také 
návrh Evropské komise na zpřísnění povinností pro daňové poradce a auditory ve vztahu k možným 
daňovým únikům jejich klientů.  

Till Hoppe, Jan Hildebrand, Jan Mallien  

Euro für alle? : neuer Weg für die EU    

Euro pro všechny? : nová cesta pro EU  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 178 (14.9.2017), S. 1, 4-5  

Předseda Evropské komise J.-C. Juncker poprvé od dluhové krize eurozóny znovu otevřel téma 
rozšiřování měnové unie. Podle něj by měly euro postupně přijmout všechny členské státy Evropské 
unie. Rozšiřování eurozóny by ale mělo být doprovázeno dokončením bankovní unie i institucionálními 
reformami ve fungování výkonných orgánů EU. Stávající pozice komisaře pro hospodářství a finance 
by se měla přeměnit v post společného evropského ministra financí, který by předsedal jak dosavadní 
tzv. Euroskupině ministrů financí eurozóny, tak Radě guvernérů Evropského záchranného fondu 
(ESM). Sloučeny by také měly být funkce předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady. Za 
svůj první úkol si Juncker dal návrh takových technických a finančních stimulů, které by pro členy EU 
s národními měnami zatraktivnily vstup do měnové unie. Rovněž by měla být umožněna flexibilnější 
užší spolupráce mezi jednotlivými státy EU v konkrétních oblastech. -- K reakcím na Junckerovy 
hospodářskopolitické návrhy viz také článek na s. 5; k Junckerovým vizím evropské integrace viz také 
komentář na s. 10.  

By Jim Brunsden, Mehreen Khan and Stefan Wagstyl  

Europe's moment to reform    

Vhodná chvíle pro evropskou reformu  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39587 (26.9.2017), p. 7  

Lídři eurozóny doufali, že volby v Německu poskytnou příležitost k prosazení programu hlubší 
integrace. Angela Merkelová z nich však vyšla oslabená a velká dohoda tak bude obtížnější. Mezi 
hlavní ideje hlubší evropské integrace patří vytvoření funkce ministra financí pro eurozónu, vznik 
Evropského měnového fondu a společný rozpočet v rámci měnové unie. -- K problematice viz i článek 
ve FT ze dne 27.9.2017 na s. 11.  

Wolfgang Münchau  

Mehr Dichtung als Wahrheit : die Diskussion über den Brexit ist verwirrend, dabei ist der Weg klar    

Více fantazie než skutečnost : diskuse o brexitu je zmatečná, cesta je přitom jasná  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 172 (6.9.2017), S. 48  

Na obou stranách Lamanšského průlivu je podle autora komentáře ještě stále dost aktérů, kteří své 
pozice odvozují od svých vlastních přání a nikoliv od reálných předpokladů. Možné budoucí vztahy 
mezi Velkou Británií a Evropskou unií ale přesto nabírají první obrysy. Postaral se o to především 
britský ministr financí P. Hammond, který ve vládním kabinetu i u parlamentní opozice prosadil 
vyjednávání o přechodných obdobích po oficiálním vystoupení Spojeného království z EU 30.3.2019. 
Během takto získaného času by tak mohlo být spíše dojednáno oboustranně přijatelné aranžmá další 
hospodářské a politické spolupráce. Nyní však bude více záležet na vyjednávací pozici EU i připravenosti 
jejích členů zabránit "tvrdému brexitu".  
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Hans-Werner Sinn  

Mit Volldampf ins Chaos : Jean-Claude Junckers Europa-Ideen führen in die Irre    

Plnou parou do chaosu : nápady Jean-Claudea Junckera ohledně Evropy vedou na scestí  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 181 (19.9.2017), S. 48  

Polemický komentář k projevu předsedy EK J.-C. Junckera přimlouvajícímu se za brzké rozšíření 
eurozóny a schengenského prostoru o dosud zde nepřidružené členské státy Evropské unie. Podle 
autora by bylo toto rozšíření vysoce rizikovou záležitostí, která by v případě vstupu do měnové unie 
vedla zejména ve východní Evropě k růstu cen a zadlužení podobně jako v jižní Evropě. Podobně i zrušení 
hraničních kontrol na hranicích s Rumunskem a Bulharskem by zvýšilo závislost Evropské unie na 
Turecku a na s ním uzavřené dohodě o zadržování migrace.  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

By Shawn Donnan  

A policy bent out of shape?    

Deformovaná obchodní politika?  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39592 (2.10.2017), p. 9  

Místo aby americká vláda rychle zavedla cla na dovoz oceli, jak sliboval D. Trump, zabředla do 
vnitřních bojů a půtek s opozicí. Navíc avizované opatření vedlo ke zvýšení dovozů, protože se 
zahraniční dodavatelé a domácí spotřebitelé snažili jednat rychleji, než dojde na vyšší cla a vyšší ceny. 
Nová data o americkém obchodu tak potvrzují překvapivý trend: za prvních sedm měsíců tohoto roku 
vzrostl deficit amerického obchodu zbožím a službami o téměř 10 % oproti stejnému období v roce 
2016. Zvýšil se zejména dovoz oceli a hliníku. A není těžké dovozovat, že tento vývoj aspoň zčásti 
zavinila obchodní rétorika prezidenta Trumpa.  

Jorge Miranda  

Analysis and WTO implications of the proposed 'border adjusted' tax    

Analýza navrhované "přeshraniční daně" a implikace z pohledu Světové organizace obchodu  

Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 6, p. 214-228  

Autor v článku analyzuje tzv. "přeshraniční daň" (border adjusted tax) navrhovanou administrativou 
D. Trumpa v USA z pohledu práva Světové organizace obchodu a z hlediska možných dopadů na 
americkou ekonomiku. Tato daň, nazývaná také jako "daň z cash-flow", by mohla nahradit daň z příjmu 
právnických osob. Daň by na jedné straně vytěsnila řadu strategií, jak se vyhýbat dani, a podnítila by 
investice, na straně druhé by se však po jejím zavedení dala podle autora očekávat odvetná opatření v podobě 
cel uvalených na americké produkty. Dále se Jorge Miranda vyjadřuje k teoriím o dopadu této daně na 
měnový kurz a čistý export. - Poznámky.  

Zhaokang Jiang  

Customs valuation and transfer pricing : legal rules, practices - a China case study - and proposals 
to address the significant concern for cost-efficient compliance and trade facilitation    

Stanovení celní hodnoty a převodní ceny : právní předpisy, praxe - případová studie Číny - a 
návrhy, jak se vypořádat s vážnými obavami o nákladově efektivní dodržování předpisů a 
usnadňování obchodu  

Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 6, p. 247-255  

V současném globalizovaném světě se v zahraničním obchodu na jedné straně objevuje snaha podniků 
optimalizovat dodavatelské řetězce, na straně druhé pak zájem státních orgánů (celních a daňových 
úřadů) vybírat a bránit své příjmy. Více než 60 % světového obchodu probíhá mezi spřízněnými 
stranami. Pravidla pro transakce mezi spřízněnými stranami jsou mnohdy složitá a nejednoznačná, což 
podniky zatěžuje a přináší jim zbytečné náklady. Autor se v článku zabývá dvěma příbuznými druhy 
pravidel (pro převodní ceny a pro stanovení celní hodnoty zboží) v Číně. Poukazuje na jejich 
nedostatečnou harmonizaci a na problémy v praxi (různá interpretace různými úřady, osobami, atd.). 
V závěru autor uvádí vlastní návrhy, co by se mělo změnit na straně soukromého sektoru i na straně 
úřadů v této oblasti. - Poznámky. 
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By Robert W. Staiger and Alan O. Sykes  

How important can the non-violation clause be for the GATT/WTO?    

Jak významné je ustanovení o neporušení pro Světovou organizaci obchodu?  

American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 9 (2017), No. 2, p. 149-187  

Tzv. ustanovení o neporušení (non-violation clause) umožňuje podat žalobu proti jiné členské zemi 
WTO, jejíž určité opatření negativně ovlivňuje obchod žalující země, i když toto opatření přímo 
neporušuje právo GATT/WTO. Role tohoto ustanovení v praxi je nicméně sporná - spory s žalobami 
při neporušení (non-violation complaints) nejsou příliš časté, navíc bývají neúspěšné. Autoři v článku 
proto s využitím vlastního modelu zkoumají užitečnost "non-violation clauses" ve smluvních 
systémech, jako je GATT/WTO. Dále vysvětlují, proč má ustanovení význam, i když není v praxi 
příliš úspěšné. - Poznámky.  

Maurice Obstfeld and Alan M. Taylor  

International monetary relations : taking finance seriously    

Mezinárodní měnové vztahy : berme finance vážně  

The Journal of economic perspectives, Vol. 31 (2017), No. 3, p. 3-28  

Autoři se zabývají interakcemi uvnitř mezinárodního měnového systému v souvislosti se situací na 
finančním trhu (stabilita/nestabilita) převládající v daném období. V kontextu různých kurzových 
režimů i finanční krize z roku 2007 se snaží odpovědět na tři otázky: jak by měl být určován měnový 
kurz mezi národními měnami; jak vyrovnávat deficity platební bilance a zároveň nezpůsobit 
hospodářský pokles nebo nezaměstnanost a cenovou nestabilitu v zahraničí; jak by měl mezinárodní 
měnový systém zajistit dostatečný přísun likvidity jednotlivým zemím. Standardní ekonomická teorie 
by podle autorů měla být obohacena o riziko finanční nestability. - Poznámky. -- Další články k tématu 
"The Global Monetary System" viz s. 29 a 47.  

By David Bartlett  

The renegotiation of NAFTA    

Nové vyjednání dohody NAFTA  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 4 (August - September), p. 13-17  

Americký úřad obchodního zmocněnce (United States Trade Representative, USTR) vydal v polovině 
července 2017 dokument s požadavky na nové vyjednání dohody NAFTA. Zastánci této dohody v USA, 
v Mexiku i Kanadě souhlasí, že jsou některá řešení této více než 20 let staré dohody zastaralá. 
Částečně však tento problém mělo řešit Transpacifické obchodní partnerství (TPP), které Trump 
odmítl ihned po svém nástupu do úřadu. Kanada i Mexiko přitom v TPP Spojeným státům v mnohém 
ustoupily, aby získaly přístup na velký asijsko-pacifický trh. Autor v článku popisuje význam dohody 
NAFTA pro světovou ekonomiku a dále se soustředí na některé oblasti, které vadí administrativě D. Trumpa, 
a řeší, zda je reálné jejich nové vyjednání.  

Podnik a podnikání  

Business principles : the professionalisation of charities   

Obchodní principy : profesionalizace charit  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9060, p. 56-57  

Neziskové organizace se stále více podobají těm ziskovým a charitativní obchody stále více 
připomínají maloobchodní outlety co do aranžmá nabízených produktů a profesionálních služeb 
zákazníkům. V 80. letech začaly vlády financovat charity spíš na základě smluv než grantů a tento 
trend pokračuje. Aby charity získaly kontrakt, musí najít způsob, jak překonat soupeře. Další podnět k 
profesionalizaci přišel od "kupónového" systému, ve kterém vlády poskytují známky, jež mají být 
vyměněny za služby. Tím se klientela charit proměnila v zákazníky, kteří mají možnost volby. Jedním 
z největších zbývajících rozdílů mezi charitami a podniky je přístup ke kapitálu, protože charity 
nemohou prodávat akcie a málokteré mají stálý zdroj příjmů nebo majetek, na který by si mohly 
půjčovat. Ale mezeru už začínají zaplňovat nové zdroje financování.  
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Thomas Hanke, Regina Krieger  

Europas neuer Rüstungsgigant    

Nový evropský zbrojní gigant  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 186 (26.9.2017), S. 22-23  

Francie a Itálie hodlají sloučit své vojenské i civilní loděnice do jednoho společného konsorcia, které 
by zahrnovalo na italské straně holding Fincantieri a na francouzské pak korporace STX France a 
Naval Group. Pokud se tento projekt podaří zrealizovat, stane se nový francouzsko-italský subjekt 
největším evropským dodavatelem civilní a vojenské námořní techniky. Článek upozorňuje na pozadí 
chystané fúze, které předcházelo znárodnění STX francouzským prezidentem E. Macronem poté, co 
v podniku získal většinu právě Fincantieri s většinovým vlastnickým podílem italského státu. Francie 
tak tímto spojenectvím učinila z vlastní nouze ctnost a zajistila svůj strategický průmysl před 
výprodejem do zahraničí. -- K tématu viz také komentář na s. 26.  

Cornelius Welp, Angela Hennersdorf, Annina Reimann, Jürgen Salz, Christian Schlesiger, Martin Seiwert  

Falsche Freunde : Aufsichtsräte    

Falešní přátelé : dozorčí rady  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 35, S. 18-25  

Okázalé přátelení a hýčkání místo napomenutí a prošetření - v případech společností Air Berlin, 
Deutsche Börse, Volkswagen a Stada nebyli kontroloři pozorovateli manažerů, ale jejich 
sympatizanty. Účet za frivolní blízké vztahy zaplatí akcionáři a spolupracovníci.  

Kathleen M. Kahle and René M. Stulz  

Is the US public corporation in trouble?    

Jsou americké veřejné korporace v potížích?  

The Journal of economic perspectives, Vol. 31 (2017), No. 3, p. 67-88  

Počet amerických veřejných korporací v USA až do 90. let rostl, od r. 1997 se však opět snížil, a to 
více než o polovinu. Autoři zkoumají vývoj amerických veřejných korporací v průběhu uplynulých 
40 let (1975-2015) z hlediska jejich počtu, stáří, ziskovosti, investic, vlastnictví a dalších charakteristik. 
V současné době je podniků méně než před 40 lety, zároveň jsou také větší a starší, působí v jiných 
odvětvích, investují méně do hmotných aktiv a více do výzkumu a vývoje. Jejich ziskovost v průměru 
klesla, celkově ale vzrostla. V závěrečných částech článku autoři uvádějí různé možné důvody 
osvětlující pokles počtu veřejných korporací v USA. - Poznámky. -- Další články k tématu "The 
modern corporation" viz s. 89, 113 a 131.  

Peter Köhler, Matthias Streit  

Mega-Projekt mit Schönheitsfehlern    

Megaprojekt s vadami na kráse  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 185 (25.9.2017), S. 28-29  

Na druhou polovinu r. 2018 plánovaný největší vstup na burzu všech dob, první veřejná nabídka 5 % 
akcií saúdského státního ropného koncernu Saudi Aramco, zřejmě nabere zpoždění. Řada potenciálních 
investorů je totiž skeptická k oficiálně udávané hodnotě celého koncernu ve výši 2 bilionů dolarů. 
Nejasné rovněž zůstává zajištění právní ochrany mezinárodních akcionářů a jako potenciálně neatraktivní 
se může v očích mnohých investorů ukázat i výlučné zaměření Aramca na fosilní paliva a deficity 
Saúdské Arábie v dodržování lidských práv. -- K tématu viz také rozhovor na s. 29 a komentář na s. 27.  

By Bryan Harris  

Taking on Korea Inc    

Útok na Koreu, a.s.  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39576 (13.9.2017), p. 7  

Korupční skandál, který skončil odsouzením dědice společnosti Samsung k pětiletému trestu, je 
zásadním okamžikem pro Jižní Koreu. Korejskou ekonomiku ovládají obří rodinné konglomeráty 
zvané chaebol a ve společnosti panuje přesvědčení, že jejich majitelé nepodléhají zákonům a jsou 
příliš blízko politickým lídrům. Nový prezident Moon Jae-in je tak pod tlakem, aby zkrotil moc 
konglomerátů a podpořil i menší podniky. Aktivisté poukazují na daňové úniky, prezidentské milosti 
pro manažery obviněné z korupce, nedostatečný dohled a nízkou transparentnost.  
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The next wave : innovation in China   

Příští vlna : inovace v Číně  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9059, p. 18-20  

Ještě před několika lety znamenaly čínské inovace kopírování a padělky. Nyní je hnací silou odvážná, 
talentovaná a globálně uvažující generace podnikatelů, na které investoři hodně sázejí. Za léta 2014-2016 
měly investice venture kapitálu do čínských firem hodnotu 77 mld. USD, kdežto v letech 2011-2013 
jen 12 mld. USD. V r. 2016 byla Čína na prvním místě na světě v investicích do finančních 
technologií a dohání USA v dalších oblastech. Vláda sice řídí podniky státního sektoru neefektivně, 
ale to je vyváženo ochotou podporovat nové firmy, což zase urychluje inovace v oblastech jako je 
doprava. -- Viz i články na s. 11 a 61-62.  

Václav Rybáček  

The public sector's structure of production and its changes : the Czech case    

Skladba produkce veřejného sektoru a její změny : případ Česka  

Statistika, Vol. 54, (2017) No. 2, p. 25-35  

Příspěvek zkoumá trendy ve vývoji veřejného sektoru v Česku v jednotlivých výrobních odvětvích po 
r. 2001 a zaměřuje se na změny ve skladbě jejich produkce. Autor zjišťuje podíl veřejnoprávních 
podniků na produkci přidané hodnoty ve výrobních odvětvích české ekonomiky a ukazuje aktuální 
rozložení výroby mezi veřejným a soukromým sektorem hospodářství i jeho vývoj v posledních 
patnácti letech. Uvádí, že se celková velikost veřejného sektoru v ČR vyjádřená podílem na celkové 
přidané hodnotě ve zkoumaném období snížila.  

Martina Kláseková, Ján Záborský  

Vydávať akcie je na Slovensku drahé, pomôcť môžu dlhopisy : ako sa financovať bez úveru    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 35, s. 30-31  

Článek popisuje využívání různých forem kapitálového financování podniků na Slovensku. Autoři 
porovnávají úvěrové financování, emise akcií a emise podnikových dluhopisů a zvažují důvody jejich 
různé obliby ve slovenském prostředí. Přehledně shrnují, proč může být dluhopis výhodnější než 
bankovní úvěr. Aktuální situaci porovnávají s praxí v ČR a poukazují na odlišnosti v zájmu o korporátní 
obligace a investiční strategie v SR a v ČR. Uvádějí, že hlavní emitenti dluhopisů v SR jsou z realitní oblasti.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Carsten Herz  

Hilferuf der Versicherer    

Volání pojišťoven o pomoc  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 183 (21.9.2017), S. 28-29  

Stoupající počet kybernetických útoků s sebou nese i růst rizik pro pojišťovny a zajišťovny. Německá 
spolková vláda i Evropská komise hodlají pojišťovnám umožnit snazší přístup k relevantním datům 
o kybernetické kriminalitě. Němečtí pojišťovatelé by přitom uvítali státní záruky za přijatá rizika, 
k tomu však Spolkové ministerstvo financí není připraveno. Podle článku se však i přes zatím obtížně 
kalkulovatelná rizika a zlomek dosud pojištěných firem otevírá pojišťovnám v oblasti kyberbezpečnosti 
velmi perspektivní trh, který co do objemu zřejmě vytlačí pojistky motorových vozidel. -- K tématu 
viz také rozhovor se členem představenstva zajišťovny Munich Re T. Jeworrekem na s. 29.  

Eva Nováková, Tomáš Landa  

Implementace IDD v ČR : těžkosti přijetí a zásadní význam lokální transpozice    

Pojistný obzor, Sv. 2017, č. 2, s. 9-14  

Autoři porovnávají text evropské směrnice č. 2016/97/EU, o distribuci pojištění (IDD), s navrhovaným 
zákonem o distribuci pojištění a zajištění, který bude směrnici do českého prostředí transponovat. 
Stručně shrnují cíle regulace distribučního trhu pojištění a zdůrazňují, že v rámci IDD, která je 
založena na principu minimální harmonizace, byly přijaty určité minimální principy, zásady a pravidla 
pro národní distribuční modely. Dále rozebírají některé klíčové otázky české národní úpravy ve vazbě 
na požadavky IDD (kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů a absence doplňkového 
zprostředkovatele; poradenství; povinnost zveřejňovat nejenom povahu odměny distributora, ale i její 
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konkrétní výši; povinnost mimosoudního řešení sporů mezi zákazníky a distributory pojištění; alokace 
odpovědnosti mezi pojišťovnou a zprostředkovatelem). - Poznámky. Plný text dostupný z: 
http://www.pojistnyobzor.cz/archiv   

Petr Jedlička  

Odkrýváme potenciál pojištění dlouhodobé péče    

Pojistný obzor, Sv. 2017, č. 1, s. 45-47  

Autor nejprve charakterizuje systém příspěvku na péči, který v ČR funguje od r. 2006, a jehož 
základní myšlenkou je poskytnout potřebným občanům prostředky v případě nutnosti péče o svou 
osobu. Následně představuje kalkulaci rizika vzniku druhého až čtvrtého stupně závislosti a tím 
nutnosti využívat některou z forem dlouhodobé péče u obyvatelstva ČR v návaznosti na projekci 
stárnutí populace do r. 2040. Autor přináší návrh řešení pro snižování tlaků na veřejné rozpočty dané 
očekávaným stárnutím populace ve formě komerčního pojištění, které není založeno na principu 
akumulace prostředků jedním klientem, ale respektuje tradiční transfer rizika v pojišťovnictví. Svůj 
návrh blíže představuje a vyzdvihuje potenciál tohoto produktu pro celý trh. -- Viz také související 
článek na s. 48-51. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv   

Jörg Finsinger, Johannes Ospald  

On-line pojištění v Evropě : mezi státy panují velké rozdíly    

Pojistný obzor, Sv. 2017, č. 1, s. 42-44  

V současnosti je v Evropě provozováno více než 400 pojišťovnických on-line kanálů a toto číslo 
stále roste. Příspěvek mapuje standardy a trendy v on-line pojištění a charakterizuje jednotlivé on-line 
obchodní modely vyskytující se na evropském trhu (on-line a přímé prodeje se primárně realizují 
jako hybridní, pasivní nebo aktivní obchodní modely). Dále se zaměřuje na hodnocení atraktivity 
pro zákazníky, kvality, a tedy i potenciální úspěšnosti on-line kanálů dle ukazatelů výkonnosti KPI 
v různých evropských zemích. Autoři na několika příkladech ukazují, že se přednosti a slabiny on-
line služeb v pojišťovnictví v jednotlivých zemích výrazně liší. - Poznámka. Plný text dostupný z: 
http://www.pojistnyobzor.cz/archiv   

By E. Glen Weyl and André Veiga  

Pricing institutions and the welfare cost of adverse selection    

Formy hrazení výdajů a náklady nepříznivého výběru  

American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 9 (2017), No. 2, p. 139-148  

Autoři se zabývají krytím výdajů na trzích s pojištěním v souvislosti s nepříznivým výběrem (situace, 
kdy z důvodu existence asymetrických informací méně žádoucí subjekty působí na trhu spíše než 
ostatní subjekty). Účastnit se pojištění je na některých pojistných trzích povinné, dotčeným 
pojištěncům jsou pak hrazeny veškeré výdaje, např. zdravotní (systém "total pricing"). Příkladem je 
zdravotní pojištění v USA pro osoby v produktivním věku, které je upraveno zákonem "Patient Protection 
and Affordable Care Act" (ACA). Dále existují systémy, ve kterých je jedincům poskytována základní 
úroveň pojištění zdarma a jednotlivci si mohou vyšší úroveň pojištění připlatit (např. americký 
Medicare pro starší osoby a související Medigap). Poskytovatelé vyšší úrovně pojištění hradí pouze 
náklady nad úroveň základního pojištění (systém "incremental pricing"). Za podmínek 
specifikovaných v článku a s využitím speciálního modelu autoři zjišťují, že nepříznivý výběr je 
několikrát vyšší u systému "total pricing". - Poznámky.  

Daniel Gerbery  

Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi    

Fórum sociální politiky, Sv. 11, (2017) č. 4, s. 2-10  

Studie přináší analytický pohled na rodinnou politiku na Slovensku a na její souvislosti. Autor 
seznamuje s podobou rodinné politiky, s výzvami, kterým musí čelit, a s jejich širším společenským 
a ekonomickým kontextem. Podrobněji se zaměřuje na nejdůležitější opatření a nástroje slovenské 
rodinné politiky ve vztahu k rodinám s nezaopatřenými dětmi. Kriticky hodnotí vztah mezi funkcí 
jednotlivých opatření ve vztahu k rodinám s dětmi dle deklarovaných cílů a jejich dopady na život 
rodin i schopností reagovat na reálné společenské výzvy. Věnuje se také názorům veřejnosti (rodičů 
dětí v předškolním věku a ve věku povinné školní docházky) na rodinnou politiku a jejich 
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prostřednictvím analyzuje efektivitu rodinně-politických opatření. Autor uvádí, že slovenská 
rodinná politika i přes svoji dominantní orientaci na finanční transfery nedokáže uspokojivě 
snižovat riziko chudoby a sociálního vyloučení u cílové skupiny obyvatel. - Poznámky.  

By Alexander Gelber, Timothy J. Moore, and Alexander Strand  

The effect of disability insurance payments on beneficiaries' earnings    

Vliv dávek invalidního pojištění na výdělky příjemců dávek  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 9 (2017), No. 3, p. 229-261  

Autoři se zabývají vlivem invalidního pojištění na výdělky příjemců dávek - konkrétně zkoumají, zda 
rozhodování příjemců dávek o účasti na trhu práce ovlivňuje spíše substituční či důchodový efekt. Z údajů 
o nových příjemcích dávek invalidního pojištění v USA (Social Security Disability Insurance) v letech 
2001-2007 bylo zjištěno, že nárůst dávek o 1 americký dolar snižuje výdělky příjemců o 0,2 $. 
Zároveň dochází k poklesu zaměstnanosti o 1,3 p. b. na každých vyplacených 1000 dolarů. Snížení 
výdělků ovlivňuje převážně důchodový efekt. - Poznámky.  

by Helmut Gründl, Ming (Ivy) Dong and Jens Gal  

The evolution of insurer portfolio investment strategies for long-term investing    

Vývoj investičních strategií pojišťoven u dlouhodobého investování  

Financial market trends, Vol. 2016, No. 2, p. 7-61  

Finanční sektor (a tedy i pojišťovnictví) ovlivnila uplynulá finanční krize i následné zpřísnění regulací. 
V době nízkých úrokových sazeb může být výhodné dlouhodobé investování, na druhou stranu je však 
třeba počítat se zvýšeným rizikem a regulacemi. Autoři v článku analyzují vývoj investičních strategií 
pojišťoven, identifikují příležitosti i omezení, se kterými se tyto instituce mohou při dlouhodobém 
investování setkat, a zjišťují, jak se různé faktory (makroekonomická situace, dohled a regulace, 
situace na trhu) promítají do role pojišťoven při dlouhodobém investování. Součástí příspěvku jsou 
také výsledky výzkumu provedeného OECD mezi pojišťovnami. - Poznámky.  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Realitní bublina je stále ve hře : realitní trh   

Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 8, s. 32-33  

Bližší pohled na aktuální vývoj cen nemovitostí v ČR. Dle údajů Eurostatu rostly ceny v prvním 
čtvrtletí r. 2017 o 12,8 % a dle indexu realizovaných cen starších bytů dokonce o 17 %. V článku jsou 
shrnuty důvody takového růstu cen a možné dopady na finanční stabilitu celé ekonomiky. Jsou 
představena také opatření České národní banky v rámci makroobezřetnostní politiky, prostřednictvím 
které v případě přehřívání trhu nemovitostí zavádí banka limity regulující velikost poskytovaného 
úvěru k výši zástavy a příjmům dlužníka nebo velikosti dluhové služby k výši příjmu a také navýšení 
kapitálových požadavků pro banky. Dále článek dokumentuje růst nájemného, postupné zvyšování 
ceny starších bytů a porovnává nárůst cen nových nemovitostí s dalšími evropskými zeměmi. -- Viz 
také článek v čas. Ekonom č. 39/2017, s. 48-49 a hlavní téma v č. 40/2017, s. 12-21.  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

By Paul Gaggl and Greg C. Wright  

A short-run view of what computers do : evidence from a UK tax incentive    

Pohled na to, co mohou způsobit počítače v krátkém období : poznatky z daňové pobídky ve 
Velké Británii  

American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 9 (2017), No. 3, p. 262-294  

Autoři v článku na základě daňové úlevy na investice do informačních a komunikačních technologií 
ve Velké Británii v letech 2000-2004 zkoumají, jak se rozšíření informačních technologií promítá do 
situace na trhu práce a jak ovlivňuje rozložení mezd. Rozšíření IT vedlo k růstu poptávky po 
nerutinních kognitivních úkonech, zatímco poptávka po rutinní kognitivní práci mírně klesla. 
Manuálních úkonů se rozšíření IT nedotklo. V důsledku investic do IT docházelo dále k organizačním 
změnám, které vedly k růstu mzdové nerovnosti mezi zaměstnanci. - Poznámky.  
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Jakub Vojtko  

Automatizované rozhodovanie a profilovanie v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 25, (2017) č. 2, s. 255-274  

Autor analyzuje dopad unifikace právní úpravy pravidel pro ochranu a používání osobních údajů v EU 
prostřednictvím Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) na pracovněprávní vztahy. Zaměřuje 
se zejména na právní úpravu reagující na využití moderních technologií při zpracování osobních 
údajů, zvláště pak na rozhodování na základě automatizovaného zpracování včetně profilování. 
Rozebírá právo, aby se na dotčenou osobu nevztahovalo automatické rozhodování, právo uplatnit 
námitku vůči profilování i právo být informován o rozhodování na základě automatického zpracování 
a jeho důsledcích. Autor dovozuje, že nová právní úprava posiluje ochranu práv zaměstnanců a 
vyzdvihuje zpřesnění požadavku na souhlas se zpracováním jejich osobních údajů. - Poznámka.  

Martin Greive  

Die Millionen-Lücke : Fachkräftemangel    

Milionová mezera : nedostatek kvalifikovaných pracovních sil  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 168 (31.8.2017), S. 8  

Podle Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW) by v Německu při nulové migraci došlo 
do roku 2040 k poklesu potenciálu zaměstnanosti o 7, v nejpesimističtějším scénáři až o 9,5 milionů 
osob. Basilejský výzkumný institut Prognos zase odhaduje, že ve stejném roce bude v Německu 
chybět 3,3 milionů kvalifikovaných dělníků, techniků, výzkumníků a pracovníků ve zdravotnictví. Pro 
dosažení nižšího úbytku pracovních sil bude tak důležitá nejen migrace, ale také zvyšování podílu 
zaměstnaných v populaci. -- K tématu viz také komentář na s. 12.  

Vít Pošta, Tomáš Hudeček  

Features of the regional labor markets in the Czech Republic    

Rysy regionálních trhů práce v České republice  

Statistika, Vol. 54, (2017) No. 2, p. 36-69  

Analýza strukturálních charakteristik trhů práce v ČR z pohledu regionů. Autoři k analýze trhů práce 
využívají vyhledávací (search) model s párovací funkcí (matching function), který sestává ze tří částí 
(Beveridgeova křivka znázorňující vztah mezi mírou nezaměstnanosti a počtem volných pracovních 
míst; křivka pracovních míst popisující poptávku po pracovní síle; mzdová křivka vyjadřující 
podmínky nabídky práce). Zpracovávají data za 14 regionů ČR na úrovni NUTS3 za období 2000-2015. 
Zjišťují, jak se regionální trhy práce v ČR liší z pohledu volných míst, nezaměstnanosti, párování mezi 
osobami hledajícími práci a volnými místy, pravděpodobnosti nalezení práce a míry těsnosti trhu 
práce. Autoři ukazují, jak se tyto charakteristiky ve sledovaném období vyvíjejí. Za nejvíce 
problematické regiony označují Ústecký, Moravskoslezský a Královéhradecký kraj, v těchto regionech 
byla pravděpodobnost nalézt si zaměstnání relativně menší v porovnání s ostatními regiony i v době 
hospodářské konjunktury.  

Thibault Mercier  

France: what to expect from labour code reform?  [elektronický zdroj]  

Francie: co očekávat od reformy zákoníku práce?  

Conjoncture, No. 8 (September 2017), p. 2-14  

Od poloviny 80. let ve Francii míra nezaměstnanosti nikdy neklesla pod 8 %. Nový francouzský 
prezident E. Macron přislíbil provedení reforem na trhu práce. Ty by měly usnadnit zaměstnavatelům 
regulovat počet zaměstnanců a přesunout kolektivní vyjednávání na úroveň firem. Autor v článku 
hodnotí situaci na francouzském pracovním trhu na počátku r. 2017, rozebírá příčiny vysoké 
nezaměstnanosti a popisuje možné dopady reforem na ekonomiku v krátkodobém i dlouhodobém 
časovém horizontu. Lze očekávat příznivý účinek reforem na ekonomiku, ale až spíše ve 
střednědobém časovém horizontu. Krátkodobě budou dopady reforem spíše smíšené. - Poznámky. -- 
Dokument je dostupný také ve francouzštině na webu BNP Paribas. Plný text dostupný z: 
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2017/09/Conjoncture_9_2017.pdf   
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Zuzana Kollárová  

Kto zarobí na trinástom plate : mzdy a odvody    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 36, s. 18-19  

Jedním z navrhovaných způsobů snížení vysokého odvodového zatížení mezd na Slovensku je 
povinné nebo dobrovolné vyplácení 13. a 14. platu osvobozeného od odvodové povinnosti. Článek 
shrnuje převážně kritické reakce na tyto politické plány vedoucí k účelovému snižování nákladů práce 
na straně zaměstnavatelů. Oponenti návrhu vidí jako systémovější řešení plošné snížení odvodové 
zátěže. V článku jsou uvedeny některé alternativní způsoby zvyšování čistého příjmu zaměstnanců.  

Karolína Súkupová  

Nezaměstnanost v Unii klesá    

Statistika & my, Sv. 7, (2017) č. 7-8, s. 14  

Stručně k aktuálnímu stavu celkové nezaměstnanosti v Evropské unii a k rozdílům ve vývoji 
nezaměstnanosti v zemích eurozóny a EU28. Celková nezaměstnanost dosáhla v květnu 7,8 % a byla 
nejnižší od prosince 2008. Nepřetržitě klesá od dubna 2013, kdy dosáhla vrcholu 11,0 %. Nejvyšší 
míru nezaměstnanosti má Řecko, Španělsko a Itálie, nejnižší pak ČR, Německo a Malta. Graf 
dokumentuje sezónně očištěnou míru nezaměstnanosti v jednotlivých státech EU28 v květnu 2017.  

Tomáš Doseděl, Tomáš Katrňák  

Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích    

Fórum sociální politiky, Sv. 11, (2017) č. 4, s. 11-15  

Blíže k problematice prekarizace práce, jakožto ztrátě jistot spojených s účastí zaměstnance na trhu 
práce, a k analýze míry výskytu zaměstnání splňujících definici prekarizované práce v zemích EU 
v období 2000-2015. Autoři nejprve představují prekarizaci jako průvodní jev globalizace a seznamují 
s různými přístupy k jejímu měření. Dále popisují použitý datový soubor (analyzují data z výběrového 
šetření EU Labour Force Survey) a zvolené metody. Prekarizovanou práci charakterizují prostřednictvím 
minimálně jedné splněné následující podmínky: jedná se o dočasnou smlouvu, agenturní zaměstnání, 
částečný úvazek nebo by zaměstnanec chtěl odpracovat více hodin, ale zaměstnavatel mu to 
neumožní. Následně představují vývoj prekarizované práce, samostatně se také zaměřují na vývoj 
v nových členských státech EU, a poté analyzují vliv sociodemografických charakteristik na riziko 
prekarizace. Autoři uvádějí, že v průběhu jednotlivých let míra prekarizace pro celou EU roste 
(s výjimkou r. 2006-2009) a ženy mají ve srovnání s muži o 129 % vyšší šanci, že budou vykonávat 
prekarizovanou práci. - Poznámky. 

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

Práce a mzda  

Sv. 65, (2017) č. 9  

Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů - č. 206/2017 Sb. (s. 9-12); Významné 
změny v oblasti pracovnělékařských služeb - I. část (s. 13-19); Nový zákon o odpovědnosti za přestupky: 
aplikace v podmínkách inspekce práce (s. 20-27); Základní informace k nové dávce nemocenského 
pojištění - otcovská (s. 30-31); Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti - 2. část (s. 38-42).  

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

Sv. 12, (2017) č. 9  

Novela zákona o zaměstnanosti - č. 206/2017 Sb. (s. 3-5); Daňové zvýhodnění na děti: z hlediska daně 
z příjmů (s. 11-13); Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (2.) (s. 22-23); Úmrtí zaměstnance: 
pracovněprávní důsledky (s. 24-27); Příjmy poplatníka ze závislé činnosti a současně z prodeje 
nemovité věci (s. 38-39); Paušální výdaje v roce 2017 (s. 40-42); Zvýšení nemocenského dlouhodobě 
nemocným (s. 44-45); Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele (s. 49-50); Změny 
v oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků (s. 53-56); Otazníky kolem kvalifikace (s. 57-60); 
Účetnictví spolku (s. 61-64); Výdaje při používání auta zaměstnancem (s. 69-72).   
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Právo  

Pablo Muñiz  

Challenging the validity of EU customs measures before the Court of Justice of the EU : please 
use the back door    

Napadení platnosti unijních legislativních aktů z celní oblasti před Soudním dvorem EU : 
použijte prosím zadní vrátka  

Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 6, p. 229-239  

Pokud chtějí hospodářské subjekty napadnout platnost určitého legislativního aktu Evropské unie před 
Soudním dvorem EU, musí být splněn alespoň jeden ze dvou tzv. testů přijatelnosti (admissibility 
tests). Podle čtvrtého odstavce článku 263 Smlouvy o fungování EU existují dva testy přijatelnosti: 
legislativní akt se daného subjektu bezprostředně a osobně dotýká; jde o právní akt s obecnou 
působností, který se subjektu bezprostředně dotýká a který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření. 
Před zavedením druhého z testů mohly subjekty napadnout legislativní akt před Soudním dvorem EU 
pouze nepřímo (prostřednictvím soudů členských zemí EU a následné žádosti o rozhodnutí o předběžné 
otázce). Autor v článku zkoumá na základě judikatury Soudního dvora EU aplikaci druhého (novějšího) 
testu přijatelnosti v letech 2011-2017 u legislativních aktů z celní oblasti. Podmínka je podle autora 
vykládána příliš přísně, čímž je hospodářským subjektům odpírána možnost se v celních záležitostech 
obracet přímo na Soudní dvůr EU. - Poznámky. -- Problematiky se dotýká také článek na s. 240-246.  

Matěj Myška  

Jednotné autorské právo Evropské unie : utopie nebo budoucnost?    

Právník, Sv. 156, (2017) č. 8, s. 672-685  

Příspěvek stručně shrnuje dosavadní vývoj harmonizace autorského práva na úrovni EU, její současný 
stav a identifikuje nedostatky bránící správnému fungování jednotného vnitřního trhu v oblasti 
autorskoprávně chráněných statků. Dále se věnuje legislativním možnostem, jak současné autorské 
právo harmonizovat (přijímání dalších specializovaných směrnic, kodifikace nebo přepracování). 
Autor také rozebírá možnost vytvoření autorského práva s jednotným unijním účinkem a diskutuje 
možnosti a způsoby realizace takového ochranného režimu, a to zejména s ohledem na kompetence 
EU v této oblasti. Následně prezentuje již existující akademický návrh základů jednotného autorského 
práva EU, tzv. European Copyright Code, a představuje jeho základní strukturu, obsah i jeho kritiku. 
V závěru zdůrazňuje, že unifikace a vytvoření jednotného autorského práva je aktuálně spíše utopií 
než budoucností. - Poznámky.  

Eva Janečková  

Kodexy chování podle Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 7-8, s. 45-46  

Blíže k charakteristice cílů nových pravidel ochrany osobních údajů zavedených evropským obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a dále k možnosti vytváření tzv. kodexů 
chování, která je mimo jiné upravena v článku 40 Nařízení. Autorka představuje doporučení k vytváření 
kodexů chování, které by měly upřesňovat povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů s přihlédnutím 
k riziku, které ze zpracování pravděpodobně vyplyne pro práva a svobody fyzických osob. Uvádí, že 
kodex chování nemusí vytvořit každý správce či zpracovatel zvlášť, ale může být vytvořen oborově 
(např. v říjnu 2016 oznámilo vytvoření Kodexu chování sdružení poskytovatelů cloudových služeb). 
Dále upozorňuje na oblasti a prvky Nařízení, které mají kodexy upravovat, a na postup jejich 
schvalování. - Poznámky.  

Robert Piffl ; rozhovor vedla Zuzana Pacinová  

Máme evropské nařízení na ochranu osobních údajů GDPR chápat jako strašák?    

Veřejná správa, Sv. 28, (2017) č. 19, s. 12-13  

Rozhovor s poradcem náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních 
technologií Robertem Pifflem o některých povinnostech podle evropského nařízení o ochraně 
osobních údajů GDPR, které vyvolává nejrůznější obavy.  
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Jakub Handrlica  

Model vzájemného pasivního uznávání správních aktů    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 17, s. 589-595  

Blíže k problematice transteritoriálních správních aktů, jež vyvolávají účinky na území jiných států, 
přičemž i nadále zůstávají akty vydanými v režimu veřejného práva svého domovského státu. Po 
stránce procesní jsou tyto účinky realizovány prostřednictvím tzv. pasivního vzájemného uznávání. 
Autor upozorňuje na řadu aplikačních problémů ve vztahu k vnitrostátní úpravě správního řízení a 
uvádí několik příkladů, kdy vnitrostátní právní úprava implementovala požadavky směrnic ve 
vztahu k pasivnímu vzájemnému uznávání (obhospodařování a administrace investičních fondů, 
podnikání v oblasti bankovnictví, oblast kapitálového trhu). - Poznámky.  

Lucie Kachramanová  

Náklady soudního exekutora v oddlužení v kontextu aktuálního vývoje    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 17, s. 596-601  

Dlužník, který řádně a včas splní povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, je na základě 
usnesení insolvenčního soudu osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž 
dosud nebyly uspokojeny. V souvislosti s novelou č. 64/2017 Sb. insolvenčního zákona řeší autorka 
otázku, jakým způsobem může soudní exekutor, jenž proti dlužníkovi vedl exekuci ještě před 
zahájením insolvenčního řízení, vymáhat náklady exekuce vzniklé v souvislosti s exekučním řízením. 
Nejprve zvažuje smysl a účel oddlužení a osvobození od placení zbývajících pohledávek a předkládá 
náhled na problematiku z pozice účastníků insolvenčního řízení. Dále formuluje závěr vycházející 
z předložené argumentace. V kontextu aktuálního vývoje judikatury ÚS se poté zabývá navazující 
otázkou, zda je soudní exekutor povinen pohledávku na nákladech exekuce přihlásit do insolvenčního 
řízení dlužníka, či má tato pohledávka privilegované postavení ve vztahu k tzv. řadovým věřitelům. - 
Poznámky.  

Pavel Všetička  

Nový přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 25, (2017) č. 2, s. 285-297  

Jedním z důsledků reformy správního práva trestního je formulace nových skutkových podstat přestupků, 
které dosavadní zákon o přestupcích neobsahoval. V rámci skupiny přestupků proti veřejnému pořádku 
je nově zavedena skutková podstata přestupkového jednání, které spočívá ve "znevážení postavení 
úřední osoby při výkonu její pravomoci" (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb. o některých 
přestupcích). Autor se věnuje významu přijetí této úpravy ve vztahu k správněprávnímu postavení 
příslušníků Policie ČR při výkonu jejich pravomoci. Zabývá se otázkou, zda a případně jakým 
způsobem přispěje nově zformulovaná skutková podstata ke zvýšení právní ochrany policistů před 
jednáním, jež tuto skutkovou podstatu naplňuje. Autor také představuje vývoj právní úpravy 
poskytující ochranu úředním osobám před verbálními útoky při výkonu jejich pravomoci od r. 1989 do 
současnosti. - Poznámky.  

Richard Pomahač  

Proměna přestupkového práva    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 15-16, s. 530-538  

Zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, byla legislativně završena rekodifikace 
přestupkového práva (je účinná od 1.7.2017). Autor zdůrazňuje, že nyní je přestupkem každý 
správnětrestní delikt, a v příspěvku se věnuje obecnějším úvahám nad tím, zda se přestupkové právo 
více přibližuje k právu trestnímu nebo zda zůstává nadále pevnou součástí správního práva. Uvádí, že 
v přestupkovém právu je nyní mnohem více zapotřebí aplikovat nejenom specifickou úpravu obsahující 
znaky jednotlivých přestupků a případně i procesní stránku jejich projednávání, ale i správní řád 
jako subsidiární předpis a zákon o odpovědnosti za přestupky jako rámcovou úpravu. Přestupkové 
právo vidí jako poměrně pevnou součást správního práva. - Poznámky. -- K novele správního řádu 
zákonem č. 183/2017 Sb. více viz s. 538-541.  
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Pavel Hamerník  

Regulace veřejné podpory profesionálnímu sportu jako příklad vyvažování zájmů na periferii 
práva EU    

Právník, Sv. 156, (2017) č. 8, s. 686-706  

V důsledku malé pozornosti, kterou v minulosti Evropská komise věnovala problematice veřejných 
podpor profesionálního sportu, není momentálně zcela jasně vymezena linie mezi protiprávní veřejnou 
podporou a ospravedlnitelnou podporou v tomto progresivním odvětví. Podpory jsou uskutečňovány 
prostřednictvím finančních podpor sportovních klubů, jejich daňovým zvýhodněním nebo 
prostřednictvím obchodů s pozemky. Autor analyzuje, za jakých podmínek je možné z veřejných 
prostředků podporu profesionálním klubům poskytnout a zda je to vůbec reálné, resp. zda je nutno 
podporu notifikovat (EK na sportovní kluby nahlíží jako na podniky). Nejdříve uvádí do problematiky 
vztahu sportu a práva v EU a definuje znaky protiprávní veřejné podpory. Dále na příkladech 
nizozemských a španělských podpor tamním fotbalovým klubům popisuje úpravu práva EU týkající se 
veřejných podpor klubům ve finančních potížích. Charakterizuje také jiné alternativy získání podpory 
legální cestou. - Poznámky.  

Roman Fiala  

Státní příspěvková organizace jako dědic : z judikatury Nejvyššího soudu ČR    

Ad Notam, Sv. 23, (2017) č. 4, s. 28-32  

Příspěvek představuje rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.2.2017 (sp. zn. 21 Cdo 1003/2016) 
v případu potvrzení státní příspěvkové organizace jako dědice ze závěti. Uvádí, že státní příspěvková 
organizace může hospodařit s majetkem nabytým děděním a lze ji tedy považovat za subjekt způsobilý 
k dědění ze závěti, pokud je v ní určena za dědice. Z toho pro ni pak vyplývá i postavení účastníka 
v (nesporném) řízení o dědictví.  

Jozef Záhora  

Zavádzanie trestnej zodpovednosti za zneužívanie finančného trhu    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 25, (2017) č. 2, s. 209-218  

Zneužívání finančního trhu může překračovat hranice a narušovat integritu finančních trhů, které jsou 
v EU stále více propojené. Po krátkém pohledu na historický vývoj trestního stíhání zneužití 
finančního trhu, resp. zneužívání informací v obchodním styku (insider trading, selftrading), v ČR a 
SR se autor dále věnuje problematice ochrany před zneužíváním finančního trhu (market abuse) v právu 
Evropské unie. Charakterizuje nástroje, které tvoří souhrnný rámec pro boj proti praktikám 
souvisejícím s obchodováním s využitím důvěrných informací a manipulací s trhem (zejména 
směrnice 2003/6/ES), a poté se blíže zaměřuje na směrnici o zneužívání trhu č. 2014/57/EU. Následně 
seznamuje s trestněprávní ochranou před zneužitím finančního trhu obsaženou v trestných činech 
zneužití informací v obchodním styku a manipulace s trhem v trestním zákoníku SR. - Poznámky.  

Účetnictví  

by Delphine Moretti  

Accrual practices and reform experiences in OECD countries : results of the 2016 OECD 
accruals survey    

Akruální metody a zkušenosti s reformami v zemích OECD : výsledky průzkumu OECD z roku 2016  

OECD journal on budgeting, Vol. 16 (2016), No. 1, p. 9-28  

V každoročním průzkumu OECD, jehož výsledky jsou prezentovány v článku, bylo zkoumáno využívání 
akruálního účetnictví a rozpočetnictví ve veřejné správě ve 34 zemích OECD (mimo jiné i v České 
republice). Většina států připravuje roční finanční výkazy na principu akruálního účetnictví, rozpočty jsou 
nicméně většinou tvořeny na peněžním principu. Využívání mezinárodních standardů IPSAS a IFRS je 
zatím na nízké úrovni. Pouze 15 % zemí zahrnuje do svých výkazů zprávu o veřejném sektoru (20 % na 
federální úrovni). Ve všech zemích podléhají výkazy auditu. Většina zemí již dokončila reformy v podobě 
přechodu na akruální účetnictví (s různými výsledky, úspěchy a problémy). - Poznámky.  
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Tomáš Sluka, Nikola Kortanová  

Fondy vybraných účetních jednotek    

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2017, č. 3, s. 16-32  

Fondy vybraných účetních jednotek (příspěvkových organizací, územních samosprávních celků, 
organizačních složek státu). Úvod do problematiky, legislativní rámec. Tvorba a čerpání fondů, účetní 
postupy. Diskuze o možných legislativních změnách v budoucnu. - Poznámky.  

David Bauer  

Ohlédnutí za schvalováním účetních závěrek vybraných účetních jednotek    

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2017, č. 3, s. 2-15  

Autor v článku uvádí statistiky procesu schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek 
v České republice za období 2014-2016. Schvalování účetních závěrek se řídí vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. V článku jsou prezentovány za každý 
rok počty schválených a neschválených účetních závěrek uvedených účetních jednotek (obcí, 
příspěvkových organizací zřízených obcí, organizačních složek státu a příspěvkových organizací 
zřízených státem), důvody pro neschválení (věcné, uplynutím času, formální důvody) i počty 
neschválených závěrek podle geografického členění (členění podle krajů). Článek je doplněn 
přehlednými grafy a tabulkami. - Poznámky. -- V příštím čísle časopisu bude na tento článek navazovat 
příspěvek s vyhodnocením dat a s rozborem věcných důvodů pro neschválení účetní závěrky.  

Jan Huleš  

Quo vadis regulace účetnictví?    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 17, s. 601-604  

Autor se věnuje oblasti regulace účetnictví, do které zahrnuje právní úpravu zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami i mimoprávní nástroje, tj. účetní 
standardy. V několika krocích představuje vybrané prvky především zákona o účetnictví, které 
považuje za důležité pro budoucí vývoj, a uvádí vlastní názory na danou problematiku. Zaměřuje se na 
otázky průřezového rozsahu platnosti zákona o účetnictví, smíšené formy účetních záznamů, 
průkaznosti účetního záznamu, účetních zásad a jejich důležitosti. Zamýšlí se nad možnou budoucí 
regulací na úrovni zákona, vládních nařízení i českých účetních standardů i nad obsahem budoucí 
úpravy. - Poznámky. 

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

Účetnictví  

Sv. 2017, č. 9  

Koordinační výbor ke zdanění odškodnění správcem daně (s. 2-10); Novela zákona o daních z příjmů 
(1. část) - 170/2017 Sb. (s. 11-15); Přestupky podle zákona o účetnictví (s. 23-29); Účtování podle 
IFRS a US GAAP (s. 38-48); Institut "postoupení smlouvy" v praxi účetních a daňových poradců (s. 49-53).   

Veřejná správa  

Petr Kocián  

Nová pravidla pro odpovědný přístup při zadávání schválena    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 5 (září), s. 4-5  

Článek představuje nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných 
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které vláda ČR schválila v červenci 2017. Pravidla přinášejí 
pro státní správu a samosprávu závazek, že bude v rámci svých nákupů zohledňovat environmentální 
aspekty (omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce odpadů a uhlíkové stopy), bude zohledňovat 
sociální hlediska (podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, přístupu sociálních 
podniků a malých a středních podniků, důstojných pracovních podmínek a etického nakupování) a že 
svým přístupem půjde příkladem dalším veřejným i soukromým institucím a subjektům.  
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Vlastimil Fidler  

Problematika změn smlouvy podle nového zákona. (III.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 5 (září), s. 12-15  

Jednou ze stěžejních částí regulace veřejných zakázek je problematika změn smlouvy. V této části se autor 
věnuje změnám smlouvy podle odst. 4, 5 a 6 § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
Zcela novou možností, jak měnit již uzavřenou smlouvu na plnění veřejné zakázky, je tzv. změna de 
minimis, která zadavateli umožňuje pružně reagovat na potřebu úpravy předmětu veřejné zakázky, 
jenž je svým rozsahem menší. Zadavatel je omezen pouze hodnotou změny závazku a v té souvislosti 
autor vyjasňuje, jak lze stanovit hodnotu změny. Dále rozebírá podmínky rozšíření předmětu veřejné 
zakázky, náhradu části plnění nebo dodatečné plnění a jeho souvislosti s nemožností změny 
dodavatele. Zdůrazňuje, že hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nesmí 
překročit 50 % původní hodnoty závazku. Poté se zabývá změnou smlouvy v souvislosti s existencí 
okolností, které nebyly předvídatelné s náležitou péčí.  

Markéta Brtková, Aneta Boučková  

Specifika zadávání veřejných zakázek v rámci projektu    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 5 (září), s. 50-54  

Autorky představují specifika veřejných zakázek financovaných z prostředků Evropské unie 
zadávaných v rámci projektu. Nejprve definují projekt a jeho životní cyklus, dále charakterizují právní 
akt o poskytnutí podpory. Následně detailně rozebírají zásady podle § 6 zákona o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb., které je zadavatel povinen dodržovat (zásada transparentnosti; přiměřenosti 
(proporcionality); rovného zacházení; zákazu diskriminace) i další povinnosti zadavatele plynoucí ze 
Smlouvy o fungování EU ve smyslu volného pohybu zboží, služeb a práva usazování. Dále se 
zaměřují na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci a upozorňují na nutnost opatření dokumentů 
tzv. vizuální identitou. Zdůrazňují povinnost součinnosti při prověřování zadávání zakázek a 
představují možnosti nápravy zjištěných pochybení. Konkrétní specifika tohoto zadávání ilustrují na 
příkladu projektu financovaného z Operačního programu "Zaměstnanost".  

By Decio Coviello and Stefano Gagliarducci  

Tenure in office and public procurement    

Délka funkčního období v úřadě a veřejné zakázky  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 9 (2017), No. 3, p. 59-105  

Autoři v článku zkoumají s využitím souboru dat o italských místních samosprávách vliv délky 
funkčního období politiků na výsledky veřejných zakázek. Pokud starosta setrvává ve své funkci po 
delší funkční období, dochází k horším výsledkům veřejných zakázek (menší počet uchazečů, vyšší 
náklady). Podle autorů mohou být příčinou tajná jednání mezi uchazeči o veřejné zakázky a 
představiteli místní samosprávy. - Poznámky.  

František Púry, Martin Richter  

Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 25, (2017) č. 2, s. 195-207  

Příspěvek se zabývá trestní odpovědností za nikoliv řádné hospodaření s majetkem státu nebo 
územních samosprávných celků osobami, které jsou v postavení úřední osoby. Zejména s poukazem 
na situaci v obecní samosprávě se autoři snaží odlišit případy, v nichž se má uplatnit trestní 
odpovědnost jen za majetkový trestný čin, a případy, kde jde vedle toho nebo jen samostatně o trestný 
čin zneužití pravomoci úřední osoby. Své úvahy ilustrují i některými rozhodnutími Nejvyššího soudu 
(případy zneužití pravomoci a ovlivnění veřejné zakázky tajemníkem MÚ, pochybností o zneužití 
pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku starostou obce, nepochybným zneužitím 
pravomoci starostkou obce, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti členy 
zastupitelstva). - Poznámky. 
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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. 4  

Financování obcí v ČR - současný stav a další vývoj RUD a dotací (s. 18-20); Rozpočtové hospodaření 
podle velikostních skupin obcí, 2. část (s. 21-23); Novinky v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení (s. 29); 
Obce jako poskytovatelé dotací, návratných finančních výpomocí a darů - část 2 (s. 32-33); Veřejné 
opatrovnictví: poznámka ke zvláštní odborné způsobilosti (s. 41); K protiústavnosti vymáhání 
nedoplatků na místních poplatcích u nezletilých (s. 48-49); Povinně zveřejňované informace podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím (s. 52-53).  

Veřejná správa  

Sv. 28, (2017) č. 18  

Starostové bojují o peníze na opravy silnic (s. 2-3); Neznáte Bílovec? Do dvou let jej možná proslaví 
zábavní park (s. 4-7); Jak bojovat s nedostatkem vody (s. 8-9); Návrh zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí (s. 10-12); Letní bilancování - státní služba (s. 15-18); České lesy zadržují vodu v krajině 
i bez další certifikace (s. 20-21); 15 let od povodní. Jsme nyní schopni čelit vodnímu živlu lépe? (s. 22-25); 
Česká cena za architekturu se připravuje na finále (s. 26-27); První úspěchy projektů OP VVV. 
Společné vzdělávání v Brně (s. 28).  

Veřejná správa  

Sv. 28, (2017) č. 19  

Obec, kterou navštívil princ Charles, učí, jak ušetřit peníze i přírodu (s. 2-5); Robert Janota: Pro první 
projekty se obec rozhodla především z ekonomických důvodů - Hostětín (s. 6-7); Ve finále ekologické 
soutěže se utkají Šitbořice a Hronov (s. 8-9); Konference e-government 20:10 se uskutečnila tradičně 
na zámku v Mikulově (s. 10-11); Robert Piffl: Máme evropské nařízení na ochranu osobních údajů 
GDPR chápat jako strašák? (s. 12-13); Republika, naše vlast. Část 7. Český ráj to na pohled (s. 15-18); 
František Novotný: Máme nejvíc spolků a členů spolků v republice (s. 20-23); Radomyšl: Obec, ze 
které mladí neutíkají (s. 24-25); Veřejné sbírky v praxi územních samosprávných celků (s. 26-29).  

Veřejná správa  

Sv. 28, (2017) č. 20  

Praktici nad zlato - lék na nedostatek lékařů v obcích zatím stále není (s. 2-4); Pardubický kraj: 
Elektronizace zdokonaluje jednání samosprávy (s. 5); Novela zajistí jednodušší posouzení vlivu staveb 
na životní prostředí. Neomezí však práva občanů? (s. 6-7); Zdeňka Hamousová: Do jisté míry vidím 
město jako širokou rodinu (s. 8-11); Zastupitel v kurzu - kurzy Ministerstva vnitra pro zastupitele obcí 
(s. 12-13); Rodinný a osobní život je třeba sladit s výkonem státní služby (s. 15-18); Spolupráce 
Institutu pro veřejnou správu Praha s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (s. 19); Radim Sršeň: 
Počet obcí nám mnohé země závidí (s. 23); Volební místnosti a odměny členů okrskových volebních 
komisí (24-25); Výdej seznamů voličů v členění podle volebních okrsků pro obecní úřady (s. 26-27); 
GDPR - první fáze příprav (s. 29).  

Veřejné finance. Rozpočet  

by Marc Robinson  

Budget reform before and after the global financial crisis    

Rozpočtové reformy před světovou finanční krizí a po ní  

OECD journal on budgeting, Vol. 16 (2016), No. 1, p. 29-63  

Autor v článku zkoumá rozpočtové reformy, které byly provedeny v zemích OECD, z hlediska cílů 
těchto reforem. Objevují se tři hlavní cíle reforem - dosažení fiskální disciplíny, zajištění alokační 
efektivnosti (prioritizace výdajů) a zajištění efektivnosti výdajů ("value for money"). Dále se zabývá 
budoucími reformami a souvisejícím analytickým rámcem. V závěru uvádí několik obecnějších 
doporučení pro příští reformy. - Poznámky.  
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Antoine Goujard  

Cross-country spillovers from fiscal consolidations    

Mezinárodní efekty přelévání v důsledku fiskální konsolidace  

Fiscal studies, Vol. 38, (2017) No. 2, p. 219-267  

V důsledku celosvětové finanční krize v letech 2008-2009 přijala řada členských států OECD strategii 
fiskální konsolidace směřující ke zmírnění poměru veřejného dluhu k HDP. Studie zjišťuje 
mezinárodní dopady synchronické fiskální konsolidace na hospodářský růst obchodních partnerů a 
zaměřuje se zejména na krátkodobé a střednědobé efekty přelévání fiskální konsolidace ve vazbě na 
vzájemné obchodní vazby. Fiskální konsolidace může snižovat domácí poptávku po dovozu a zmenšovat 
výstup v dalších zemích. Analýza zkoumá data za období 1978-2011 a měří mezinárodní fiskální 
přelévání mezi zeměmi OECD, rozlišuje přitom efekty vycházející jak z daňových, tak z výdajových 
konsolidačních opatření. Autoři identifikují hospodářsky významné efekty přelévání na exportních 
trzích ve formě zpomalení domácího růstu a poklesu zaměstnanosti. Výrazně negativní dopad 
synchronických fiskálních konsolidací je odhadován u výstupu a to zejména v rámci trhů měnové unie 
a v době poklesu exportních trhů. - Poznámky.  

Douglas W. Elmendorf and Louise M. Sheiner  

Federal budget policy with an aging population and persistently low interest rates    

Federální rozpočtová politika se stárnoucí populací a přetrvávajícími nízkými úrokovými sazbami  

The Journal of economic perspectives, Vol. 31 (2017), No. 3, p. 175-194  

Zadlužení Spojených států vzhledem k HDP je s výjimkou období 2. sv. války nejvyšší v historii, řada 
ekonomů proto upozorňuje na neudržitelnost dluhu a volá po změnách. Objevují se ale i názory, že v prostředí 
velmi nízkých úrokových sazeb nemusí být vysoké zadlužení bezprostřední hrozbou. Podle názoru 
autorů je třeba snížit deficit federálního rozpočtu, není to nicméně nutné bezprostředně. V centru 
pozornosti rozpočtové politiky by mělo být zvýšení investic doprovázené změnami výdajů a zdanění 
tak, aby se deficit postupně snižoval. - Poznámky. 

Miroslav Matej  

Financování obcí v ČR : současný stav a další vývoj RUD a dotací    

Obec & finance, Sv. 22, (2017) č. 4, s. 18-20  

Článek shrnuje hlavní zdroje financování obcí v ČR a představuje hospodaření obcí v r. 2016 a 
následně očekávání do r. 2017 (daňové příjmy, nedaňové a kapitálové příjmy, transfery ze státního 
rozpočtu a dalších zdrojů). Blíže představuje systém rozpočtového určení daní, na jehož základě jsou 
daňové příjmy alokovány mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Ten je postaven zejména na 
kritériu počtu obyvatel. Autor také uvažuje o možné optimalizaci systému RUD v budoucnu a o směřování 
dotační politiky. Tabulky seznamují s vývojem podílu obcí na sdílených daních a daňových příjmů 
obcí v období 2007-2018 a s vývojem příspěvku na výkon státní správy obcí za roky 2009-2017.  

Martin Greive, Jan Hildebrand  

Kassensturz für die nächste Koalition    

Inventura pro příští koalici  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 184 (22.9.2017), S. 8-9  

Bilance německých veřejných financí se bude v příštích letech zřejmě vyvíjet lépe, než jak dosavadní 
rozpočtové výhledy předpovídaly. Prostor pro dodatečné výdaje se tak může v nadcházejících čtyřech 
letech zdvojnásobit na 30 miliard eur. Ovšem ani tento pozitivní vývoj nebude s to pokrýt všechna 
výdajová přání politických stran. A důležitým faktorem pro reálnou výši státních investic bude rovněž 
demografický vývoj, který zejména po roce 2022 výrazně zvýší náklady penzijního systému a zatíží 
tak veřejné rozpočty.  

Stanislav Klika  

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí    

Veřejná správa, Sv. 28, (2017) č. 18, s. 10-12  

Senát Parlamentu České republiky zamítl návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Stalo se 
tak v rámci deváté schůze senátorů dne 16. srpna 2017. Návrh měl nahradit současný zákon o finanční 
kontrole a podle předkladatelů zjednodušit a sjednotit právní úpravu systému řízení a kontroly ve 
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veřejné správě. Podle senátorů však tohoto cíle předloženým zněním nebylo dosaženo a návrh systém 
kontroly nezjednodušuje. Autor srovnává aktuální právní stav s aktuálním zněním návrhu zákona. - 
Poznámky.  

Filip Obradovič  

Reforma Hodnota za peniaze rúca staré svety    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 35, s. 10-13  

Po roce fungování projektu Hodnota za peníze na Slovensku autor na příkladu sporů analytiků z Útvaru 
hodnota za peniaze (ÚHP) slovenského ministerstva financí s koaličními politiky a ministerskými úředníky 
dokumentuje rozporuplné přijetí tohoto projektu i nepřipravenost na reformy v praxi. V případě dálničních 
projektů i navrhovaných opatření ÚHP v sociální politice (podpora rodiny) se projevoval i odpor veřejnosti. 
Autor kladně hodnotí podporu analytického týmu ze strany ministra financí Kažimíra, výsledky revize 
výdajů v několika rezortech a nalezenou potenciální úsporu veřejných výdajů. Následně charakterizuje tři 
hlavní výzvy pro budoucnost projektu a chystané personální posílení ministerstva financí (Ľ. Ódor aj.). -- 
K tématu viz také rozhovor s ředitelem Útvaru hodnota za peniaze Š. Kiššem na s. 14-16.  

by Ronnie Downes and Scherie Nicol  

Review of budget oversight by parliament : Ireland    

Rozpočtový dohled ze strany parlamentu : Irsko  

OECD journal on budgeting, Vol. 16 (2016), No. 1, p. 65-115  

V článku je analyzován systém rozpočtového dohledu ze strany irského parlamentu z hlediska jeho 
silných a slabých stránek, a dále jsou nastíněny návrhy na zlepšení vycházející ze zkušeností jiných 
zemí. Systém rozpočtového dohledu irského parlamentu ("Houses of the Oireachtas"), jenž má na 
starosti zejména dolní komora "Dáil Éirann", je při porovnání s mezinárodními standardy zatím 
nedostatečně rozvinutý. Navrhované reformy by měly posílit účast dolní komory v rozpočtovém 
procesu a zvýšit transparentnost. Článek je doplněn přílohou s tabulkou, ve které jsou přehledně 
shrnuta veškerá navrhovaná opatření v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. - Poznámky.  

Věra Kameníčková  

Rozpočtové hospodaření podle velikostních skupin obcí. (2)   

Obec & finance, Sv. 22, (2017) č. 4, s. 21-23  

Komentář k vývoji výdajové části rozpočtů obcí ČR v r. 2016. Autorka uvádí, že příjmy obcí se meziročně 
snížily, avšak výdaje klesly mnohem rychleji (o 11 % u celkových výdajů). Blíže k charakteristice 
celkových výdajů, výdajů v přepočtu na obyvatele a k objemu kapitálových výdajů (ten prokázal 
velmi silnou korelaci s výší investičních dotací). Poté se zabývá vývojem salda rozpočtů obcí, 
zadlužením obcí a relací příjmů k uspořeným prostředkům na bankovních účtech a identifikuje rozdíly 
v trendech u velikostních kategorií obcí. Autorka zmiňuje, že z celkového počtu obcí jich má dluh 52 %, 
přičemž nejnižší podíl obcí s dluhem měla kategorie nejmenších obcí. Ta ovšem vykázala nejvyšší 
částku dluhu na obyvatele (12 902 Kč).  

The borrowers   

Dlužníci  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9057, p. 64  

Vlády nejsou vždy nejlepšími správci rozpočtu. Je proto s podivem, že úloha fiskální politiky jako 
nástroje boje s recesí roste. Až nastane další krize, jako první budou reagovat centrální banky. Jestliže 
nepomohou měnová opatření, poroste tlak na vlády, aby jednaly. Někteří politici mají za to, že fiskální 
stimuly jsou neúčinné, riskantní a obtížné. Ze závěrů několika nových studií však vyplývá, že 
agresivní fiskální reakce na hospodářský pokles může být ve skutečnosti bezpečnější než opatrnější 
postup. Politici by se tedy měli naučit oceňovat přednosti rozpočtových deficitů.  

By Tatyana Deryugina  

The fiscal cost of hurricanes : disaster aid versus social insurance    

Fiskální náklady hurikánů : pomoc při katastrofě versus sociální zabezpečení  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 9 (2017), No. 3, p. 168-198  

Přírodní katastrofy (např. hurikány) vedou k růstu vládních výdajů i v jiných oblastech, než je 
bezprostřední pomoc po katastrofě. Autorka v článku ukazuje, že v důsledku proběhlých hurikánů 
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vzrostly ve Spojených státech v postižených oblastech v průběhu následujícího desetiletí také 
další výdaje, např. na pojištění pro případ nezaměstnanosti či na zdravotnictví. Současná hodnota 
těchto výdajů navíc překračuje výdaje na bezprostřední pomoc. Celkové finanční náklady 
katastrof proto byly podle autorky až dosud podhodnocovány. - Poznámky. -- K vlivu přírodních 
katastrof na finance domácností viz článek "Household finance after a natural disaster: the case of 
hurricane Katrina" na s. 199-228.  

Zdravotnictví  

Vladimíra Kalnická  

Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči?    

Statistika & my, Sv. 7, (2017) č. 7-8, s. 18  

Statistický pohled na náklady na zdravotnictví v ČR hrazené domácnostmi a porovnání výdajů 
domácností na zdravotní péči v zemích EU v r. 2014. Autorka upozorňuje na zvyšování ročních 
výdajů průměrné osoby za zdravotní péči (v r. 2010 to bylo 4.100 Kč a v r. 2015 již 4.700 Kč). Mezi 
hlavní oblasti financované z rodinného rozpočtu patří úhrada a doplatky léků, stomatologické ošetření, 
ambulantní a léčebná a rehabilitační péče. -- Viz také příspěvek Pětina nákladů je za léky na s. 19 a 
související příspěvek na s. 16-17.  

By Melissa McInerney, Jeniffer M. Mellor, and Lindsay M. Sabik  

The effects of state Medicaid expansions for working-age adults on senior Medicare beneficiaries    

Vliv rozšíření programu Medicaid o populaci v produktivním věku na starší uživatele 
programu Medicare  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 9, (2017), No. 3, p. 408-438  

Autoři v článku zkoumají, zda rozšíření amerického programu Medicaid o další uživatele může 
negativně ovlivnit výdaje na zdravotní péči a objem poskytnuté péče (zda se vyskytuje tzv. 
"spillover effect"). Na základě dat o rozšíření programu Medicaid po přelomu tisíciletí a s pomocí 
průzkumu provedeného mezi uživateli programu Medicare autoři identifikují pokles výdajů na 
zdravotní péči zejména u osob, které mají nárok účastnit se obou programů ("dual eligibles"). 
Zdraví příjemců nicméně snížením výdajů a objemu poskytnuté péče ovlivněno nebylo. - 
Poznámky.  

Životní prostředí  

Green financing : challenges and opportunities in the transition to a clean and climate-
resilient economy   

Zelené financování : výzvy a příležitosti přechodu k ekonomice odolné vůči klimatickým změnám  

Financial market trends, Vol. 2016, No. 2, p. 63-75  

Článek shrnuje obsah diskuzí účastníků kulatého stolu OECD (OECD Financial Roundtable), který 
proběhl v říjnu 2015 a který se týkal role finančního systému při přechodu na zelenou ekonomiku. 
Probírána byla tato širší témata: rizika vyplývající z klimatických změn a "zeleného financování" pro 
finanční sektor; připravenost finančního sektoru vypořádat se s výzvami spojenými s klimatickými 
změnami a přechodem na zelenou ekonomiku; podpora přechodu na zelenou ekonomiku a ekonomiku 
odolnou vůči klimatickým změnám. - Poznámky.  

Arun Advani and George Stoye  

Cheaper, greener and more efficient : rationalising UK carbon prices    

Levněji, ekologičtěji a výkonněji : racionalizace cen uhlíku ve Velké Británii  

Fiscal studies, Vol. 38, (2017) No. 2, p. 269-299  

Studie se zabývá změnami, které by mohly vést k redukci nákladů politiky snižování emisí 
skleníkových plynů prostřednictvím cen uhlíkových emisí ve Velké Británii. Autoři zdůrazňují, 
že jednotné ceny uhlíku jsou v energetice nejdůležitější součástí politiky snižování emisí s nejnižšími 
ekonomickými náklady, ale že v současné době jsou pobídky k dosažení emisních cílů značně 
neefektivní. Současná politika, kdy domácnosti platí nižší ceny uhlíku než podniky, nevede        
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k efektivnímu snižování emisí v návaznosti na domácí spotřebu energií. Navrhují zmenšení 
rozdílů cen uhlíku rozšířením daně z přidané hodnoty pro domácí spotřebu na plnou sazbu 
(místo 5 % na 20 %) a zdanění domácího využití plynu. Zároveň zvažují kompenzační mechanismy 
ke zmírnění negativních distribučních dopadů navýšení ceny energií pro domácnosti. - 
Poznámky.  

By Joseph A. Cullen and Erin T. Mansur  

Inferring carbon abatement costs in electricity markets : a revealed preference approach using 
the shale revolution    

Odvození nákladů na redukci uhlíkových emisí na trzích s elektřinou : teorie odhalených 
preferencí s využitím břidlicové revoluce  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 9 (2017), No. 3, p. 106-133  

Autoři v článku zkoumají vliv ceny oxidu uhličitého (carbon price) na snižování emisí na trzích 
s elektřinou. Zjišťují, že cena CO2 představuje podobný podnět k přechodu na jiná paliva (fuel 
switching), jako změna poměru mezi cenou uhlí a cenou zemního plynu. Pokud se cena za tunu CO2 
pohybuje na 20 amerických dolarech, emise se sníží o 5 % (u 70 dolarů za tunu však pouze o 10 %). 
Nejefektivněji dokáže cena oxidu uhličitého snižovat emise v případě nízkých cen zemního plynu. - 
Poznámky.  

Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací Pařížské dohody   

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 18, s. I (legislativa)  

Článek informuje o postupu ratifikačního procesu Pařížské dohody (Dohody, která je prováděcí 
smlouvou k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu) v ČR a přehledně charakterizuje cíle této 
dohody. Dohoda stanoví základní zásady pro opatření na ochranu klimatu (např. mitigace, adaptace, 
finance) s tím, že pro zajištění jejich provádění smluvní strany přijmou podrobná pravidla. Řeší 
problematiku, kterou v EU upravují předpisy tzv. klimatickoenergetického balíčku implementované 
v právu ČR. K dílčím úpravám práva EU v souvislosti s implementací Dohody zveřejnila EK další 
legislativní návrhy týkající se emisí skleníkových plynů v červenci 2016.  

Životní úroveň  

Pavel Hájek  

Naděje dožití při narození není ve všech krajích stejná    

Statistika & my, Sv. 7, (2017) č. 7-8, s. 21-22  

Statistický pohled na regionální rozdíly v naději dožití v České republice u osob narozených v období 
2015-2016. Mezikrajové rozdíly jsou patrné také při porovnání naděje dožití při narození u mužů a 
žen. Autor zdůrazňuje, že celkově se za období mezi lety 2000-2016 rozdíly u mužů a žen ve všech 
krajích (s výjimkou Pardubického) snížily a zatímco v celé ČR se v tomto období naděje dožití při 
narození u mužů v průměru zvýšila o 4,16 roku, z mezikrajového pohledu se nejednalo o rovnoměrný 
jev. -- Viz také příspěvek na s. 20.  

The no-longer-managings : household debt   

Už to nezvládají : dluh domácností  

The Economist, Vol. 424, (2017) No. 9055, p. 25-26  

V červnu vzrostl celkový spotřebitelský dluh v Británii v meziročním srovnání o 10 %. Poprvé od roku 
2008 překročila suma nesplaceného spotřebitelského dluhu 200 mld. GBP. Úměrně tomu roste i míra 
osobních bankrotů. Theresa Mayová slíbila ve svých prvních dnech ve funkci pomoc těm, "kteří to jen 
taktak zvládají", ale skutečnost je taková, že roste počet lidí, kteří to nezvládají vůbec. Tento vývoj je 
způsoben stagnací příjmů domácností od hlasování o brexitu i škrty v sociálních dávkách. 
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Ostatní  

Annina Reimann, Martin Seiwert  

"Die Großwetterlage wird sich ändern" : Volkswagen    

Situace se změní : Volkswagen  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 38, S. 36-41  

Postarala se automobilka Volkswagen spolu se spolkovou vládou o to, aby se hrozící skandál se 
zmanipulovanými údaji o emisích u automobilů s dieselovým motorem rozplynul? Interní podklady 
vzbuzují podezření.  

André Ballin, Simon Book, Angela Hennersdorf, Andreas Macho, Tim Rahmann, Silke Wettach  

Genosse Expansion : Rosneft    

Soudružské rozpínání : Rosněfť  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 38, S. 18-25  

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder míří do dozorčí rady diskutovaného ropného koncernu 
Rosněfť. Ruský podnik je úzce spojen s prezidentem Putinem a je zapleten do řady sporných obchodů 
po celém světě. Mnozí pochybují, že by si bývalý kancléř mohl něco začít s takovou firmou. Řada 
německých politiků Schröderův postup kritizuje.  

Hans-Peter Siebenhaar  

Politischer Multimilliardär : Andrej Babiš    

Politický multimiliardář : Andrej Babiš  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 173 (7.9.2017), S. 45  

Portrét podnikatele, bývalého ministra financí a kandidáta na premiéra ČR Andreje Babiše, který je ale 
zapleten do několika afér, z nichž jedna vyústila i ve zrušení jeho poslanecké imunity. Jako ministr 
financí nicméně podle autora článku Babiš podal profesionální výkon a i přes svou odmítavou pozici 
vůči brzkému vstupu Česka do eurozóny platí za proevropského politika s dobrými vztahy s německým 
ministrem financí W. Schäublem.  

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 37  

První pomoc proti berňáku: případy firem, kterým berní správa uvalením zajišťovacích příkazů 
způsobila okamžitou smrt, zaměstnávají soudy. První vítězství ještě neznamená, že se poškozený 
domůže spravedlivé náhrady - téma čísla (s. 12-23); Sociální stát: výkupné za revoluci - rozhovor s expertem 
na hospodářské a sociální dějiny J. Rákosníkem (s. 26-33); Reformě důchodů příští vláda neuteče: jak 
reformovat důchody dle politických stran (s. 34-39); Milionový problém českých e-shopů: 
nevyzvednuté objednávky (s. 58-60); Na důchod začněte myslet hned po studiích: penzijní připojištění 
je běh na dlouhou trať. Příliš velké zhodnocení od něj raději nečekejte (s. 62-63).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 38  

Více moci a peněz ředitelům škol - jak zlepšit české školství dle programu politických stran (s. 34-39); 
Mráz Agrofert nespálí: z odškodňování ovocnářů za loňské mrazy zatím nejvíce těží Agrofert. Bere 
přes desetinu všech dotací (s. 40-41); Vývozci zvládli posílení koruny, export letos překoná čtyři 
biliony - vývoj českého exportu a hlavní trhy (s. 50-52); PES ohlídá byrokracii. Malý podnikatel za něj 
zaplatí tisícovku ročně: nový web Hospodářské komory ČR upozorní podnikatele na povinnosti, které 
na něj stát valí - Právní elektronický systém (s. 60-61); Začátky podnikání ulehčí jednotný registrační 
formulář i notář - pravidla pro start podnikání (s. 62-63).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 39  

Airbnb v pasti růstu: velký byznys v šedé zóně - téma čísla (s. 14-24); Lepší zdravotní péče bude, ale 
za více peněz: do zdravotnictví jde nyní 7,5 procenta HDP. Lékaři chtějí o třetinu více - změny ve 
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zdravotnictví dle programu politických stran (s. 34-39) a související článek na s. 40-41; Merkelovou 
čekají velké reformy, pocítí je i Češi (s. 46-47); Ceny bytů rostou, zisky developerů trhají rekordy (s. 48-49); 
Šéf není Velký bratr: soukromí je i v práci nedotknutelné: stát chce omezit "šmírování" na pracovišti. 
Firmám za ně nově hrozí až milionová pokuta (s. 58-61).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 40  

Nekonečné zdražování bytů - přehled cen bytů ve 100 největších českých městech a ceny v Praze dle 
městských částí - téma čísla (s. 12-21); Rodinám stále schází možnost volby - jak lépe skloubit 
rodinný a profesní život, k podpoře rodin dle programu politických stran (s. 30-35); Česká advokacie 
se otevírá on-line světu: advokáti si zvolili nové vedení. Mezi jeho úkoly patří podpora elektronické 
advokacie a boj s vinkláři (s. 60-61); Byznys v dluhové pasti: na zázrak nečekejte, problémy řešte 
hned - neúspěšné první podnikání a jak se vypořádat s dluhy (s. 62-63).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 38  

Zkáza maloměst: tam, kde svět ztratil obsah - téma čísla města vs. vesnice (s. 12-17); Bitva o Berlín 2017: 
Kreml chce zkomplikovat očekávané volební vítězství Angely Merkelové. Němci jsou však na intervenci 
dobře připraveni (s. 40-41); Bilion je doma: rozsáhlé investice je dnes ve střední Evropě těžké umístit. 
Díky infrastruktuře ale máme velký prostor pro vývoj i výrobu například chytrých aut - rozhovor s ředitelem 
Czechinvestu K. Kučerou (s. 42-45); Kolektivní dům plně rehabilitován: nikoliv v Litvínově, ale v Londýně 
a dalších světových metropolích slaví renesanci idea vzniklá v bolševickém Rusku. Ne z lásky ke 
komunismu. Kvůli neúnosným nájmům - co-livingové projekty a cena bydlení (s. 54-55).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 39  

Éra sladké nejistoty: po padesáti letech končí v Evropě regulace trhu s cukrem. Čeští výrobci jsou 
připraveni zaplavit bílým zlatem kontinent (s. 12-17); Život a doba dotačního hnízda - evropské dotace 
(s. 24-27); Tanec na duhách: zapomeňte na svobodomyslnou smršť myšlenek. V Silicon Valley vládne 
starý známý oligopol - výsadní postavení technologických firem Google, Facebook a Amazon (s. 38-40); 
Nenadávejme na zrcadlo, když máme křivou hubu - pohled na digitalizaci a eGovernment v Česku (s. 44); 
Plat, nebo mzdu? Téměř milion zaměstnanců v Česku je odměňováno platem, ostatní mzdou. Co je 
lepší? (s. 56).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 40  

Británie v Unii ještě neskončila: je možné, ne-li pravděpodobné, že důsledky brexitu budou velmi 
bolestivé a Británie se bude chtít po deseti letech vrátit zpět - rozhovor s Markem Thompsonem, šéfem 
New York Times a bývalým ředitelem BBC (s. 20-24); Schopné, konkurenceschopné Česko: v globální 
konkurenci nezaostáváme, nedaří se nám však smazat ztrátu na vyspělé země (s. 31); Slovensko náš 
vzor - transparentnost veřejných rejstříků (s. 34-36); Když ne splatit, tak aspoň platit: odpouštění 
dluhů se stalo oblíbeným předvolebním tématem. Banky před dalším vylepšováním pozice dlužníků 
na úkor věřitelů ale varují (s. 43); Švarcsystém v mobilu: sdílená ekonomika je jen eufemismus pro 
použití moderních technologií k podnikání mimo zákonný, regulační a daňový rámec - komentář 
P. Párala (s. 48); Jak se doma spoří: už od dob Babičky Boženy Němcové je v Česku stále ctností 
odložit si bokem dosti (s. 52-53).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 41  

Zítra si vás koupíme: politika stále více zajímá nejbohatší Čechy. Jejich peníze postupně mění 
politickou soutěž v zemi (s. 12-17) a související komentář M. Zámečníka na s. 3; Babišovi teče kasa: 
po úpravách softwaru Státní pokladny zůstaly bezpečnostní díry. Ministerstvo financí neví, kdo a 
odkud mohl nahlížet do citlivých dat a měnit je - IISSP (s. 32-33); Zlaté sluneční žně: po hubených 
letech, kdy vydělané peníze padly na úroky, splátky úvěrů či solární daň, si začali majitelé elektráren 
vyplácet dividendy (s. 36). 
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Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 174 (8.9.2017)  

Problém zdanění sportovců zůstane nevyřešen - zastavení prací na novém zákoně o sportu a daňová 
pravidla pro sportovce (s. 4); Centrální bankéři a svéhlavé měny - komentář k měnové politice ECB (s. 8); 
Uber nezakazujeme - rozhovor s digitálním koordinátorem vlády O. Malým o výsledcích vládní analýzy 
sdílené ekonomiky (s. 12-13); ECB pokračuje v nastaveném kurzu. Důvodem je i posilující euro (s. 17).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 177 (13.9.2017)  

Evropa chystá obranný val proti čínským investorům. Bojí se o svou bezpečnost (s. 3) a komentáře na s. 8; 
Účtenkovka začne už před volbami, stát zveřejnil pravidla (s. 3); Soláry místo učitelů - rozhovor 
s J. Fischerem, předsedou Rady vysokých škol a prorektorem VŠE, o financování vzdělávání v ČR (s. 10-11); 
Konec tajností - Evropané budou vědět, co se děje s jejich daty - seriál k ochraně osobních údajů a 
nařízení GDPR (s. 20-21) a komentář Jak zdárně zkrotit GDPR na s. 21.  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 179 (15.9.2017)  

Berňák zmírní tlak na firmy: stát dá firmám lepší šanci vyhnout se likvidaci kvůli daním - zajišťovací 
příkazy (s. 1); Učni musí víc do firem, vzkazuje OECD Česku (s. 4); Správný papiňák - rozhovor 
s T. Holubem, ředitelem měnové sekce ČNB, o možném zvýšení úrokových sazeb (s. 12-13); Češi 
jsou nejaktivnější v nákupech a prodejích firem ve střední Evropě (s. 16).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 180 (18.9.2017)  

Stát změnil názor na korunové dluhopisy: úřady podaly první trestní oznámení - kontroly korunových 
dluhopisů (s. 1); Soudy zastavují exekuce z půjček. Dokonce i zpětně - neplatné rozhodčí doložky (s. 4); 
Začíná české hledání kobaltu: suroviny důležité pro elektromobilitu a zelenou energetiku jako lithium 
nebo kobalt se v budoucnu mohou těžit také v Česku - strategické kovy v ČR (s. 12).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 184 (22.9.2017)  

Německé firmy táhnou ekonomiku celé Evropy. Do budoucna jim však hrozí ztráta pozic (s. 3); 
Odvolat Janečka je složité, říká Pilný. Ministři by ale ruku zvedli - pozice šéfa GFŘ v souvislosti se 
zajišťovacími příkazy (s. 6) a komentář na s. 12; Vědci chtějí dříve slíbené tři miliardy. Pilný hodlá dát 
jen část - státní rozpočet v oblasti financování vědy v ČR (s. 8); Mexiko sčítá po zemětřesení škody. 
Jeho ekonomiku ještě komplikuje vztah s Trumpem - budoucnost NAFTA (s. 9).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 187 (27.9.2017)  

Poslechli finanční úřady, peníze však zpět nedostanou - případ Lafata, zdanění sportovců v ČR (s. 10); 
Macron žádá vytvoření společného rozpočtu a postu ministra financí pro eurozónu - plány na utužení 
eurozóny (s. 11); USA chtějí lépe chránit módní investice do kryptoměn - útvar Cyber Unit SEC, ICO 
(s. 16); Bez ochránce osobních dat si řada firem neporadí: je nejvyšší čas poohlédnout se po správci 
interních údajů. Novou pracovní pozici musí zřídit veřejná správa, ale i mnoho podniků - seriál k ochraně 
dat a nařízení GDPR, tentokrát o pověřenci na ochranu osobních údajů (s. 20-21).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 190 (3.10.2017)  

Česká měna míří pod 26 korun za euro - od konce intervencí již posílila téměř o čtyři procenta (s. 1); 
Druhý den Účtenkovky provázely opravy programu a stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (s. 5); 
Český kapitálový trh potřebuje větší podporu státu - dle analýzy Světové banky (s. 14); Klíčem ke 
správné ochraně proti kybernetickým útokům je rychlost - firmy a kybernetická bezpečnost (s. 17).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 192 (5.10.2017)  

Pražská burza rozjíždí nový trh. Jednodušší pravidla mají přilákat menší a střední firmy (s. 3) a související 
komentář na s. 8; Po Googlu a Applu potrestal Brusel i Amazon, zaplatit má 250 milionů eur - nezákonné 
daňové úlevy v Lucembursku (s. 7); Koruna sílí nejvíc ze všech měn: domácí měna předběhla ve výši 
zhodnocení k euru polský zlotý. Korunu podporuje očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb (s. 12). 
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Daně  

28888  

Ladislav Pitner, Václav Benda  

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.7.2017   

Olomouc : ANAG, 2017, 855 stran  

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s navazujícím 
komentářem a odkazy na související ustanovení. Komentář je doplněn aktuálními informacemi a sděleními 
zveřejněnými MF a Finanční správou. - 11. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7554-089-8 (vázáno)  

28887  

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová  

Mezinárodní zdanění příjmů : smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, 343 stran : tabulky  

Publikace řeší zdanění příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí i zdanění příjmů se zdrojem na 
našem území, které obdrželi nerezidenti. Výklad je rozčleněn do následujících částí: Daňové subjekty 
a jejich fiskální povinnosti při zdaňování příjmů s mezinárodním prvkem; Vznik a řešení 
mezinárodního dvojího zdanění; Zdaňování aktivních a pasivních příjmů; Specifické daňové problémy 
nadnárodních společností a obchodů; Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění. Výklad doplňují 
citace judikatury, komentáře k odborným sporům, názorné příklady a přehledy. Přílohy obsahují znění 
pokynů a sdělení MF, GFŘ, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění a znění smlouvy mezi ČR a SR. - 
4. vydání - ISBN: 978-80-7552-688-5 (brožováno)  

E-9553  

DG Taxation and Customs Union  

Taxation trends in the European Union : data for the EU member states, Iceland and Norway   

Daňové trendy v Evropské unii : údaje ze členských států EU, Islandu a Norska  

Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017, 282 stran : tabulky, grafy  

Publikace navazuje na titul Structures of the taxation systems in the European Union z předchozích let. 
Přináší detailní statistický a hospodářský rozbor daňových systémů 28 členských států Evropské unie, 
Islandu a Norska. První část se věnuje analýze dlouhodobých trendů daňových příjmů a rozložení 
daňového zatížení dle hospodářských funkcí (spotřeba, práce, kapitál, ekologické daně) a druhá část je 
věnována tendencím vývoje a hlavním rysům daňového systému v jednotlivých členských státech. 
Doplněno obsáhlou statistickou přílohou dle (ESA 2010). - 2017 edition - Přílohy. - ISBN: 978-92-79-
65721-4 (brožováno)  

Ekonomické vědy. Ekonomie  

28845  

Wolfgang Streeck  

How will capitalism end? : essays on a failing system   

Jak skončí kapitalismus? : eseje o selhávajícím systému  

London ; New York: Verso, 2016, x, 262 s. : grafy  

Po letech špatného zdraví je nyní kapitalismus v kritickém stavu. Růst ustoupil stagnaci, nerovnost 
vede k nestabilitě a důvěra v peněžní ekonomiku se zcela vytratila. Uznávaný analytik současné 
politiky a ekonomie Wolfgang Streeck tvrdí, že svět se chystá změnit. Manželství mezi demokracií a 
kapitalismem, nevhodnými partnery spojenými ve stínu druhé světové války, se blíží ke konci. 
Regulační instituce, které kdysi omezily excesy finančního sektoru, se zhroutily, a po konečném 
vítězství kapitalismu na konci studené války neexistuje politická agentura schopná vrátit liberalizaci 
trhů. Náš svět se stal světem definovaným poklesem růstu, vládou oligarchie, zmenšující se veřejnou 
sférou, korupcí institucí a mezinárodní anarchií, kde nedochází k léčení těchto nemocí. - ISBN: 978-1-
7847-8401-0 (vázáno)  
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

28846  

Hal S. Scott  

Connectedness and contagion : protecting the financial system from panic   

Propojenost a nákaza : zabezpečení finančního systému před panikou  

Cambridge ; London : MIT Press, 2016, xxi, 416 stran : tabulky, grafy  

Cílem Dodd-Frankova zákona z roku 2010 bylo reformovat finanční politiku, aby se zabránilo dalším 
masivním krizím jako byla ta v roce 2008. Dodd-Frankův zákon je do značné míry založen na 
předpokladu, že propojenost byla hlavní příčinou této krize, tedy že provázanost finančních institucí 
vedla k možné řetězové reakci bankrotů. Hal Scott tvrdí, že nikoliv propojenost, nýbrž nákaza je 
nejvýznamnějším prvkem systémového rizika, kterému čelí finanční systém. Nákaza je náhodným 
runem věřitelů na banky, který může způsobit, že jinak solventní instituce se stanou insolventními. To 
představuje vážné riziko, protože, jak Scott vysvětluje, náš finanční systém je závislý na ohrožených 
nepojištěných krátkodobých závazcích ve výši 7,4-8,2 biliónů dolarů, z nichž 60 % je drženo 
nebankovními finančními  institucemi. Autor tvrdí, že úsilí ze strany Federálního rezervního systému, 
Federálního úřadu pro pojištění vkladů (FDIC) a státní pokladny zastavit nákazu, která rychle vzrostla 
po bankrotu Lehman Brothers, snížilo ekonomické škody. A přesto Kongres, poháněn odporem 
veřejnosti k výpomocem, dramaticky oslabil moc  vlády reagovat na nákazu, včetně omezení 
pravomoci Fedu jako věřitele poslední instance. Scott předkládá podrobné soudní analýzy krachu 
Lehman Brothers a AIG, navrhuje alternativní regulační přístupy a ukazuje, že potřebujeme obnovit a 
posílit naše zbraně v boji proti nákaze. - Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-0-262-034337-1 (vázáno)  

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

28884  

Petr Zahradník  

Kohezní politika Evropské unie   

V Praze : C.H. Beck, 2017, XLI, 614 stran : ilustrace  

Úvod do problematiky kohezní politiky, její smysl a cíl. Příčiny a aktuální úroveň regionálních 
disparit. Vznik a geneze kohezní politiky od 50. let 20. století do současnosti. Výklad základních 
pojmů a principů. Strategický, legislativní a rozpočtový rámec kohezní politiky. Programové nástroje 
a proces programování. Srovnání rozpočtových období 2007–2013 a období 2014–2020 a výklad 
nových prvků koheze a programových nástrojů stávajícího období. Analýza vybraných dopadů 
kohezní politiky EU v České republice. Průběh čerpání z minulého rozpočtového období a 
vyhodnocení finanční alokace kohezní politiky v rámci jednotlivých krajů ČR. Koncepty strategického 
rozvoje území včetně případové studie (strategie rozvoje Zlínského kraje). Kohezní politika EU 
zasazená do celkového makroekonomického rámce: přehled opatření v oblasti hospodářské politiky 
EU jako reakce na hospodářskou krizi a změna nástrojů hospodářské politiky (investiční vývoj, 
výkonnost EU v rámci globálních toků). - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-527-5 (brož.)  

28891  

Michael Kincl  

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, xxii, 244 stran  

První část knihy se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, identifikací 
veřejné podpory, vybranými formami poskytování, výjimkami, povinnostmi a oprávněními spojenými 
s poskytováním veřejné podpory a dalšími obecnými otázkami. Druhá část se věnuje vybraným 
oblastem veřejné podpory, kterými jsou například služby obecného hospodářského zájmu (SGEI), 
regionální veřejná podpora, veřejná podpora výzkumu, vývoje a inovací, veřejná podpora určená 
malým a středním podnikům, veřejná podpora významným projektům společného evropského zájmu a 
další. Součástí publikace jsou i příklady. Právní stav legislativy je k 1.5.2017. - Vydání první - Kniha 
je dostupná také v ASPI a v elektronické podobě. - ISBN: 978-80-7552-634-2 (brožováno)  
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28893  

Jan Slavíček  

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce : proměny spotřebního družstevnictví v letech 
1945-1956 na příkladu severních Čech   

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 293 stran  

Kniha se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956. 
Práce analyzuje tuto roli družstevnictví v jejích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího kontextu 
celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje Československa. Jednotlivé kapitoly 
rozebírají vývoj českého spotřebního družstevnictví do konce 2. světové války, vývoj územně-
organizační struktury v letech 1945-1956, proměny rolí spotřebních družstev v československé 
ekonomice v letech 1945-1956, provozní činnost družstev a jejich hospodářské výsledky, proměnu 
vztahů mezi spotřebními družstvy a politikou KSČ a atypičnosti v systému spotřebního družstevnictví 
(na příkladu družstva Sociakol). - Vydání první - ISBN: 978-80-7308-705-0 (brožováno)  

Informatika. Počítače  

28883  

Aleš Završnik ; ze slovinského originálu Kibernetska kriminaliteta ... přeložil David Blažek  

Kyberkriminalita   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, ix, 135 stran : ilustrace  

Autor působí na Právnické fakultě Univerzity v Lublani a na Institutu kriminologie téže fakulty. V rámci 
své výzkumné a publikační činnosti se věnuje sledování nových forem výskytu kriminality spojených 
s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. Obsahem jeho publikace 
jsou pojmy a vývoj kyberkriminality, kyberkriminalita spojená s integritou informačního systému a 
dat, kyberkriminalita spojená s obsahem a s počítači a výskyt jednotlivých forem těchto kriminalit 
podle různých faktorů. Nové vyšetřovací metody a techniky, možnosti mezinárodní spolupráce a 
opatření typu okamžitého zajištění dat. Kriminalisticko-politické otázky a popis aktuálních témat 
(digitální měny, dark web a deep web, internet věcí, zpravodajská činnost na webu a řízení internetové 
infrastruktury). Výklad je doprovázen případovými studiemi. - Vydání první - ISBN: 978-80-7552-
758-5 (brožováno)  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

28885  

NEWTON College  

Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj? : souhrnná publikace       
z vědeckopopularizační konference   

Praha : Newton College, 2017, 109 stran : tabulky  

Poznatky a závěry z konference, která se uskutečnila 7. dubna 2017 v Brně a byla realizována vysokou 
školou Newton College, jako klíčová aktivita projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské 
integrace. První část sborníku tvoří dva výkladové texty, které jsou úvodem k tématu: Evropská unie 
na rozcestí: čeká ji další integrace, nebo dezintegrace? (J. Malý); Evropská unie mezi proklamacemi a 
realitou: potřebuje více, nebo méně integrace? (P. Wawrosz). Druhá část sborníku zaznamenává 
přednášky a následné diskuse k tématu: Velká Británie na cestě z EU: budou evropské státy potřebovat 
Evropskou unii? (J. Malý); Vývojové metamorfózy postavení státu v procesu integrace Evropy (M. Šikula); 
Příležitosti a rizika vyplývající z případného dalšího rozšiřování EU (V. Němec); Reforma hospodářské 
a měnové unie: výsledky a výhled do budoucna (Z. Čech); Má smysl usilovat o prohlubování a 
dokončení hospodářské a měnové unie? (P. Zahradník); Otazníky nad vývojem finančních trhů v EU 
(K. Mráček); Může právo EU změnit mentalitu evropských národů? Aneb o smyslu EU (P. Wawrosz); 
Potenciální rizika pro stabilitu EU - případ možného rozšíření o země západního Balkánu (I. Dostálová); 
Výzvy pro evropskou hospodářskou a měnovou unii (J. Sipko). - 1. vydání - ISBN: 978-80-87764-08-4 
(brožováno)  
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28890  

Ivo Šlosarčík  

Právní a politický systém Evropské unie   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, 373 stran  

Publikace mapuje stav evropské integrace na počátku roku 2017. Úvodní kapitoly se věnují právnímu, 
institucionálnímu a soudnímu rámci evropské integrace. Následuje část o transformaci členských států 
pod vlivem EU. Další kapitoly obsahují výklad ekonomické dimenze evropské integrace - volný 
pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, včetně projektu eurozóny a její krize. Autor sleduje tři průřezová 
témata fungování EU. Prvním je mapování hranic unijního vlivu, druhým dolaďování Lisabonské 
smlouvy unijními právními akty. Třetím průřezovým tématem je sledování rozporů mezi unijními 
pravidly a jejich politickou praxí. - 4. vydání - ISBN: 978-80-7552-534-5 (vázáno)  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

28899  

Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják, Jaroslav Hudcovský, Michaela Dorocáková, 
Patrik Slobodník  

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku   

Bratislava : Wolters Kluwer [SR], 2017, 212 stran : ilustrace  

Vývoj a význam kapitalizačních pilířů důchodového zabezpečení a jejich současný stav ve světě a na 
Slovensku. Úvodní kapitola nabízí historii důchodových systémů. Následuje přehled současného stavu 
penzijních fondů ve světě, jejich typy, regulace a dohled a charakteristika penzijních fondů v USA a v Evropě. 
Další část publikace přibližuje strategii, tvorbu a správu dluhopisových portfolií penzijních fondů, 
akciových portfolií a indexových fondů. Závěrečná kapitola se zabývá systémem důchodového 
zabezpečení na Slovensku, reformou z roku 2013, příčinami jejího vzniku a výsledky a analýzou 
slovenských důchodových fondů II. a III. pilíře. - Prvé vydanie - ISBN: 978-80-8168-663-4 (brož.)  

Právo  

28892  

Michal Márton, Barbora Gonsiorová  

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi   

Praha : Leges, 2017, 272 stran  

Přehledný výklad jednotlivých institutů zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí 
mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Výklad obsahuje 
hmotněprávní a procesněprávní části zákona a klade důraz na správné pochopení jednotlivých 
institutů, k čemuž slouží praktické příklady a vzory. Publikace vychází ze stavu právní úpravy platné 
ke dni 1.7.2017. - Vydání první - ISBN: 978-80-7502-200-4 (brožováno)  

28872  

Petr Průcha  

Správní řád s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.7.2017   

Praha : Leges, 2017, 519 stran  

Znění zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších zákonů. Jednotlivá ustanovení zákona 
jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a doplněna důvodovou zprávou. Součástí 
výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury. - 3. aktualizované a doplněné vydání - ISBN: 
978-80-7502-202-8 (brožováno)  
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28896  

Alexander Šíma, Milan Suk  

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy     

V Praze : C.H. Beck, 2017, xvi, 416 stran  

Přehled a výklad právních institutů a právem upravených společenských vztahů ze všech významných 
oblastí práva ČR v aktuální podobě. Více z obsahu: zákonnost a právní vědomí, prameny práva, právní 
vztahy, úkony, promlčení a prekluze, ústavní právo, ochrana lidských práv, kodex práva soukromého, 
pracovní právo, občanské soudní řízení, správní právo, ochrana životního prostředí, finanční právo, 
trestní právo hmotné a procesní, evropská integrace a evropské právo. Učební text je doplněn příklady 
a kontrolními otázkami. Toto vydání reflektuje právní stav k 31.5.2017. - 15. doplněné vydání - 
Přehled právních předpisů. - ISBN: 978-80-7400-663-0 (brožováno)  

28886  

Renata Valešová, Jaroslav Hradil  

Zákon o veřejných dražbách   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, x, 143 stran  

Komentované znění zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších zákonů. Zákon 
upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Cílem 
komentáře je nejenom praktické objasnění a vysvětlení organizace a průběhu veřejných dražeb, ale též 
upozornění na nejvýznamnější mezery v zákoně a neaktuálnost některých ustanovení. Právní stav 
publikace je k 1.6.2017. - Vydání první - ISBN: 978-80-7552-777-6 (brožováno) 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

28701/1204  

Celní předpisy : celní zákon, zákon o Celní správě, zboží porušující práva duševního vlastnictví, 
prováděcí předpisy : redakční uzávěrka 24.7.2017  

28701/1205  

Rodinné právo : sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte, registrované 
partnerství : redakční uzávěrka 1.8.2017  

28701/1207  

Stavební zákon. Zákon o vyvlastnění. Zákon o urychlení výstavby infrastruktury : texty zákonů ve 
znění od 1.1.2018 : redakční uzávěrka 14.8.2017  

28701/1206  

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích. Pohonné hmoty : registrace a vyřazování 
vozidel, technické prohlídky a měření emisí, technická způsobilost vozidel, provozování stanic STK, 
novelizovaný zákon o pohonných hmotách a vyhlášky : redakční uzávěrka 7.8.2017  

28701/1208  

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence ... : 
další změny trestního zákoníku a trestního řádu : redakční uzávěrka 21.8.2017   

Účetnictví  

28889  

Libuše Müllerová, Vladimír Králíček  

Auditing pro manažery, aneb, jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, 206 stran : ilustrace  

Smysl, podstata auditu a základní informace. Legislativní proces auditu v ČR. Příprava společnosti na 
audit (strategie, dokumenty). Auditorské postupy. Nejčastější auditorská zjištění. Příklady omylů 
uživatelů auditovaných účetních závěrek. Přílohy obsahují vzory písemností. - 3. vydání - ISBN: 978-
80-7552-768-4 (brožováno)  
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Ostatní  

28900  

Václav Klaus, Jiří Weigl, Rudolf Jindrák, Václav Pavlíček, Aleš Valenta, Jindřich Dejmek, Václav 
Junek, Lukáš Novotný, Vladimír Handl, Ota Filip, Jindřich Forejt  

Česko-německá deklarace : dvacet let poté   

Praha : Institut Václava Klause 2017, 135 stran : ilustrace (převážně barevné)  

Dvacet let od podepsání česko-německé deklarace je příležitostí připomenout dokument, který zásadně 
ovlivnil polistopadové česko-německé vztahy. První část sborníku přináší texty ze semináře „Dvacet 
let česko-německé deklarace" z ledna 2017. V úvodním příspěvku popisuje tehdejší premiér V. Klaus 
pozadí jednání o česko-německé deklaraci. Následují texty: Co přinesla deklarace - ohlédnutí po 
dvaceti letech (V. Pavlíček); Deklarace byla rozumný kompromis (A. Valenta); Ctěme česko-německou 
deklaraci (R. Jindrák); Úskalí vstřícných gest v česko-německých vztazích (J. Weigl). V druhé části 
sborníku jsou uveřejněny další doplňkové texty: Česko-německá deklarace očima historika (J. Dejmek); 
Deklarace zklidnila česko-německé vztahy (L. Novotný); Deklarace přispěla k uvolnění vzájemných 
vztahů (V. Handl); Nebezpečí ztráty historické soudnosti (V. Junek); Dvakrát dvacet let.. (O. Filip); 
Nejednota kolem kancléřova pohřbu (J. Forejt). Třetí část sborníku obsahuje plné znění česko-
německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, znění vystoupení premiéra 
Klause při příležitosti podpisu této  deklarace a další jeho články k tématu. - Vydání první - ISBN: 
978-80-7542-037-4 (brožováno)  

28897  

František Šístek  

Dějiny Černé Hory   

Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 614 stran : ilustrace  

Dějiny černohorského státu a území. Výklad hospodářského, sociálního, náboženského a kulturního 
vývoje v jeho jednotlivých obdobích až do současnosti. Vzájemné česko-černohorské vztahy jsou 
popsány v poslední kapitole. - Vyd. 1. - Dodatky: chronologický přehled významných událostí a 
představitelů státu. - ISBN: 978-80-7422-498-0 (vázáno)  

28895  

Petr Matějů, Dana Hamplová, Petr Hampl, Marek Loužek, Simona Weidnerová, Petra Anýžová, 
Michael L. Smith  

Moc krásy : pomáhá krása a atraktivita k životnímu úspěchu?   

Praha : Karolinum, 2017, 274 stran : ilustrace (některé barevné), portréty  

Autoři se věnují souvislostem mezi atraktivitou, vzděláním, profilem osobnosti, sebevědomím, 
povoláním a příjmy. Může být atraktivita chápána jako investiční strategie? Zvyšuje krása šance na 
vzestupnou sociální mobilitu a má větší vliv na úspěch než klíčové kompetence? Jednotlivé příspěvky 
se zabývají ekonomickým pohledem na krásu a atraktivitu, investicemi do krásy a jejich návratností, 
mýty a poznatky v souvislostech mezi krásou a inteligencí, rolí atraktivity ve vzdělanostní mobilitě. 
Další zkoumají společenské kontakty atraktivních lidí a roli krásy, atraktivity a kompetencí v podpoře 
politického feminismu. Publikace přináší výsledky prvního národního výzkumu zaměřeného na roli 
atraktivity ve společenském a ekonomickém životě lidí. - Vydání první - ISBN: 978-80-246-3691-7 
(brožováno)  

28894  

zpracoval kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky  

Pravidla českého pravopisu   

Praha : Academia, 2017, 391 stran  

Jazyková příručka pro veřejnost. Pravopisná pravidla, seznam zeměpisných, rodných a antických 
jmen. Pravopisná poznámka Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR. - Vydání 3. (s dodatkem 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) - Na obálce Studentské vydání. - ISBN: 978-80-
200-2755-9 (brožováno)  
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