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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám červencové číslo dokumentačního bulletinu 
Finanční  a  ekonomické  INFORMACE.  Nabízí  jako  obvykle 
informace  o  nejnovějších  odborných  článcích,  knihách  a 
jiných  informačních  zdrojích  vztahujících  se  k problematice 
Ministerstva financí a jeho resortu. 

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Řecká 
dluhová  krize:  účinnost  záchranných  balíčků  a  alternativní 
řešení. Text přibližuje různé komentáře, které se v odborném 
tisku objevily v souvislosti s řešením řecké dluhové krize formou 
dalších  záchranných  balíčků.  Zejména  se  věnuje  tomu,  jak 
odlišným  způsobem  je  hodnocena  účinnost  nově  přijatých 
záchranných balíčků a úsporných opatření. 

Z aktuálních zpráv  stojí za pozornost, že Ministerstvo vnitra 
zpracovalo  návrh  zákona  o  Sbírce  zákonů  a mezinárodních 
smluv a o  tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce 
zákonů  a  mezinárodních  smluv.  Návrh  vytyčuje  kroky 
nezbytné  k zavedení  právně  závazného  elektronického 
vyhlašování právních předpisů a dalších právních aktů. Tzv. e‐
Sbírka  bude  koexistovat  se  stávající  podobou  listinnou. 
Stanovené datum nabytí účinnosti je 1. 1. 2019. 

Věříme,  že  Vás  pravidelný  přehled  nových  informačních 
pramenů  zaujme,  a  rádi  Vám  zajistíme  plné  texty  článků          
i požadované knihy. 

 
 

Mgr. J. Benda 
       vedoucí redakční rady 
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AKTUALITY        
 

Publikováno na webu MF 
 
Státní závěrečné účty územních rozpočtů 2010 ‐ 2014 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/ 
uzemni-rozpocty/statni-zaverecny-ucet-uzemnich-
rozpoctu 
 
Čtvrtletní  zpráva  o  řízení  státního  dluhu  České 
republiky ‐ 1. pololetí 2015 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/ 
rizeni-statniho-dluhu/publikace-a-prezentace/ 
dluhove-portfolio-ctvrtletni-informace/2015/ 
ctvrtletni-zprava-o-rizeni-statniho-dluh-22076 
  
Monitoring 

Pravidelný  speciální  monitoring  za  období  23. 6. 
2015 – 23. 7. 2015 se tentokrát věnuje tématu: 
 
Příprava zákona o hazardu 

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 
 
Úplné znění zákonů (ÚZ) 

27990/1085 
Celní předpisy  : celní zákon, zákon o Celní správě, 
prováděcí předpisy, zboží porušující práva duševního 
vlastnictví : redakční uzávěrka 20. 4. 2015 

27990/1087 
Insolvence,  ochrana  hospodářské  soutěže,  veřejná 
podpora,  významná  tržní  síla  :  redakční  uzávěrka 
4. 5. 2015   

27990/1086 
Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. 
Státní  zastupitelství  :  redakční  uzávěrka  4. 5. 2015
   

27990/1084 
Občanský  soudní  řád.  Zvláštní  řízení  soudní. 
Rozhodčí  řízení.  Exekuční  řád  :  soudní  poplatky, 
mediace, veřejné dražby a další předpisy : redakční 
uzávěrka 20. 4. 2015 

27990/1089 
Poplatky : správní, soudní, místní, ostatní : redakční 
uzávěrka 18. 5. 2015   

      
27990/1088   
Školství  :  velká novela  školského  zákona  od 
1. 5. 2015 : redakční uzávěrka 11. 5. 2015   
      
27990/1083   
Trestní  předpisy  :  trestní  zákoník,  trestní  řád, 
výkon  trestu  odnětí  svobody,  zabezpečovací 
detence ... : redakční uzávěrka 20. 4. 2015 
 
Změny v obsahu a struktuře 
dokumentačního bulletinu Informace 
 
Rádi bychom Vás  informovali, že od příštího  čísla 
dojde k některým změnám v obsahu a struktuře 
našeho  dokumentačního  bulletinu,  které  souvisí 
se  změnami  dokumentace  odborné  literatury 
v odd. 3004 – Informační podpora a knihovna. 
 
Vzhledem  k dostupnosti  části  periodik 
v elektronické  podobě,  včetně  možnosti 
prohledávání plných  textů, nebudou  již  takové 
tituly stávajícím způsobem dokumentovány. Do 
zpracování  budou  naopak  zařazena  nová 
periodika, zejména v anglickém jazyce. 
 
Dokumentační bulletin Informace bude i nadále 
poskytovat přehled o publikovaných novinkách 
v plnotextově  dostupných  titulech,  ale  místo 
anotovaných  záznamů  článků  budou  na  konci 
jednotlivých  tematických  kapitol  zařazeny 
komentované obsahy příslušných čísel periodik. 
 
Do bulletinu budou nově zařazeny dva podrobné 
články (namísto stávajícího jednoho) věnující se 
zevrubně aktuálním tématům. 
 
Věříme, že i v nové podobě bude dokumentační 
bulletin Informace přínosný pro Vaši práci a že 
avizované novinky oceníte. 
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Téma měsíce: Řecká dluhová krize: Účinnost záchranných balíčků a 
alternativní řešení 

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

 

Aktuální vývoj řecké dluhové krize napovídá tomu, že její řešení formou záchranných balíčků 
výměnou za úsporná opatření bude i nadále pokračovat. V této souvislosti se více jak relevantní jeví 
otázka, zda daný způsob řešení byl v minulosti efektivní a zda takový může být i do budoucna, 
případně jaké jiné alternativy se nabízejí. Studium komentářů v renomovaných světových listech, ale    
i článků v odborných ekonomických časopisech přitom odhaluje řadu fundamentálních empirických    
i normativních rozporů. Téměř by bylo možné poukázat na chaos a hysterii, které z části pramení 
z velmi odlišných ideologických perspektiv. Ekonomové a ekonomičtí komentátoři se také liší v míře 
zohlednění sociálního, politického i zahraničně-politického kontextu záchranných balíčků a s nimi 
spojených úsporných opatření. V neposlední řadě je třeba mít na paměti vývojovou dimenzi celé krize. 
Na jedné straně, příslušné balíčky mají různý finanční objem a jsou podmíněny různými požadavky, 
na straně druhé, stejná řešení mohou mít zcela jiné účinky v různých fázích vývoje.  
 
Rozpor panuje již v otázce, zda Řecko (případně i další postižené země eurozóny) vůbec realizovaly 
úsporná opatření směřující ke snížení státních deficitů. Stefan Homburg z Univerzity v Hannoveru ve 
svém článku On European austerity1 tvrdí, že úsporné politiky jsou jen mýtem. Argumentuje přitom 
stabilně vysokým schodkem státních deficitů Řecka, Portugalska a Španělska (vyjádřeným jako 
procentuální podíl na HDP) v letech 2010 – 2012. Zajímavý je také příspěvek Marka Thorntona Real 
austerity,2 kde uvádí, že podle východisek rakouské školy v podstatě záchranné balíčky neobsahují 
žádná skutečná úsporná opatření. V takovém hodnocení situace se však tito autoři rozcházejí 
s většinou ostatních ekonomů a ekonomických komentátorů (viz níže).  
 
Jinou otázkou je, zda řecká vláda implementovala veškeré reformy a úsporná opatření dohodnutá 
s mezinárodními věřiteli. Z nedávno uveřejněné předběžné zprávy MMF vyplývá, že Řecko nebylo 
schopno splnit cíle hospodářského růstu a primárního rozpočtového přebytku stanovené v listopadu 
roku 2012.3 Situace (a prognóza) se přitom ještě výrazně zhoršila po „výrazné změně politik“ od 
začátku roku 2015, čímž MMF implicitně poukazuje na nástup nové řecké vlády v čele se stranou 
Syriza. MMF uvádí několik oblastí, kde řecká vláda nesplnila to, k čemu se zavázala v záchranných 
balíčcích (mj. neochota k privatizaci státního majetku, pomalá realizace strukturálních reforem). 
Zároveň se ovšem nabízí otázka, zda bylo nesplnění stanovených cílů způsobeno pouze 
nedostatečným úsilím řeckých vlád, či také nerealistickým nastavením těchto cílů. Záchranný balíček 
z listopadu roku 2012 totiž předpokládal relativně vysoké střednědobé primární rozpočtové přebytky 
(4+ % HDP) a vysoký dlouhodobý růst reálného HDP ve výši 2 %, jenž by v případě Řecka musel 
odpovídat dlouhodobému růstu souhrnné produktivity výrobních faktorů na úrovni Irska. MMF 
očekával tento vývoj v případě plné a neodkladné realizace všech závazků Řecka vyplývajících ze 
záchranných programů. 
 
V návaznosti na tyto skutečnosti lze v ekonomických odborných kruzích identifikovat klíčový rozpor. 
Jaké dopady měla fiskální konsolidace na hospodářství Řecka a jaká je udržitelnost řeckého dluhu 
financovaného z velké většiny již mezinárodními veřejnými institucemi? V této souvislosti lze mezi 
ekonomy rozlišit tři základní perspektivy. První obsahuje kritiku záchranných balíčků z hlediska 

                                                      
1 HOMBURG, Stefan. On European austerity. CESifo Forum. 2013, 14(2): 38-40. ISSN 1615245X. 
2 THORNTON, Mark. Real austerity. Procesos de Mercado. 2013, 10(1): 269-273. ISSN 16976797. 
3 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Greece: preliminary draft debt sustainability analysis. 
Country report [online]. 2015, (15/165) [cit. 2015-07-16]. ISSN 19347685. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43044.0 
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nadměrně přísných úsporných opatření, druhá v podstatě obhajuje záchranné balíčky tak, jak byly 
koncipovány, a třetí odmítá finanční pomoc prostřednictvím těchto balíčků samu o sobě. 
 
První zmíněnou perspektivu rozvíjejí De Grauwe a Ji ve svém článku Panic-driven austerity in the 
Eurozone and its implications.4 Docházejí zde k závěru, že úsporná opatření v „jižních“ státech 
eurozóny byla přehnaná, pravděpodobně sebezničující a nedostatečně kompenzovaná ekonomickými 
stimuly v „severních“ státech. Argumentují přitom silnou negativní korelací mezi intenzitou 
úsporných opatření a růstem HDP v jednotlivých státech v letech 2011-2012. Rostoucí intenzita 
úsporných opatření tedy korelovala s hlubšími propady HDP. Nad to autoři poukazují na silnou 
pozitivní korelaci mezi intenzitou úsporných opatření a výší přírůstku podílu dluhu na HDP. Tvrdí 
tedy, že příliš tvrdá úsporná opatření přispěla k ještě horší fiskální situaci zasažených zemí. Důvod 
zavedení těchto opatření vidí v přenesení iracionálního strachu z finančních trhů na evropské politické 
aktéry. Investoři podle nich totiž od začátku krize eurozóny přehnaně a panicky reagovali na 
dluhopisových trzích a ve vazbě na ně stejně tak i evropští politici pod vlivem strachu zavedli 
přehnaně tvrdá úsporná opatření v nejvíce ohrožených zemích. Mezi kritiky příliš tvrdých opatření 
vůči Řecku patří také Desmond Lachman. Ten ve svém článku Two cheers for Christine Lagarde5 
upozorňuje na skutečnost, že samotný MMF přiznal podcenění velikosti fiskálních multiplikátorů při 
tvorbě záchranných balíčků. Úsporná opatření tak měla 2-3x větší dopad na pokles HDP.  Martin Wolf 
dlouhodobě upozorňuje na nadměrnou tvrdost krátkodobých úsporných opatření, naposledy v článku 
How I would vote if I were Greek.6,7 Kritiku dosti tvrdě formuluje také Wolfgang Münchau, který ve 
svém komentáři Greece has nothing to lose by saying no to creditors8 uvádí, že řecká ekonomika se 
v důsledku celého trvání záchranných balíčků zmenšila o 12,6 % HDP. 
 
Druhou výše uvedenou perspektivu zastávají Buti a Carnot. Ve svém článku The debate on fiscal 
policy in Europe: beyond austerity myth9 nejprve vyvrací, že by dluhopisové trhy na počátku krize 
reagovaly pouze iracionálně a panicky. Dále tvrdí, že doba, kdy se na ukazateli podílu dluhu na HDP 
ukáže zlepšení fiskální situace, je dlouhá, a navrhují jiné indikátory (např. cyklicky očištěný podíl 
deficitu na HDP). Co se týče intenzity a časového rozložení úsporných opatření, argumentují tím, že se 
Evropské komisi podařilo nalézt rovnováhu mezi konfliktními ekonomickými imperativy. Na jedné 
straně bylo třeba zvážit krátkodobé efekty fiskální konsolidace (včetně multiplikátorů), na straně druhé 
velikost rozdílu mezi výší dluhu a jeho udržitelnou úrovní. Buti a Carnot připouštějí, že vyhlášení 
programu nákupu státních dluhopisů (OMT) Evropskou centrální bankou v roce 2012 mělo klíčový 
dopad na uklidnění trhů státních dluhopisů z krátkodobého hlediska. Zároveň však uvádějí, že 
z dlouhodobějšího hlediska je zásadní právě fiskální konsolidace obsažená v záchranných programech.  
 
Třetí názorový proud reprezentuje kromě dalších končící prezident německého Ifo-institutu pro 
hospodářský výzkum Hans-Werner Sinn. Jeho argumentace v článku Retten nach Plan10 mj. spočívá 

                                                      
4 DE GRAUWE, Paul a Yuemei JI. Panic-driven austerity in the Eurozone and its implications. 
VoxEU.org [online]. 2013 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.voxeu.org/article/panic-driven-
austerity-eurozone-and-its-implications. 
5 LACHMAN, Desmond. Two cheers for Christine Lagarde. The International Economy. 2013, 27(1). 
6 WOLF, Martin. How I would vote if I were Greek. In: FT.com [online]. June 30, 2015, 2:58 pm [cit. 
2015-07-16]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fcb2fb16-1e5c-11e5-ab0f-
6bb9974f25d0.html#axzz3fxp5yK8A. 
7 viz také LEAMAN, Jeremy. EU´s crisis management has been lamentable. In: FT.com [online]. July 
2, 2015, 11:36 pm [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/644b592e-2017-
11e5-aa5a-398b2169cf79.html#axzz3fxp5yK8A. 
8 MÜNCHAU, Wolfgang. Greece has nothing to lose by saying no to creditors. In: FT.com [online]. 
June 14, 2015, 04:09 pm [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5e38f1be-
1116-11e5-9bf8-00144feabdc0.html#axzz3fxp5yK8A. 
9 BUTI, Marco a Nicolas CARNOT. The debate on fiscal policy in Europe: beyond austerity myth. 
ECFIN Economic Brief. 2013, (20). ISSN 18314473. Dostupné také z: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2013/eb20_en.htm 
10 SINN, Hans-Werner. Retten nach Plan. Wirtschaftswoche. 2015, (27). 
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v tom, že za posledních pět let nevedly záchranné balíčky k žádnému vylepšení situace Řecka, pouze 
k nárůstu jeho závazků u „Troiky“ z 50 na 330 mld. euro. Řecká situace je podle něj „odkládaným 
konkurzem“, přičemž již v roce 2010 bylo zřejmé, že Řecko své dluhy nesplatí. Dalšími, spíše 
principiálními odpůrci tzv. bailoutů jsou Bagus, Julián a Neira, kteří ve svém článku A free market 
bailout alternative?11 nekritizují pouze záchranné balíčky pro periferní země eurozóny, ale i americkou 
pomoc finančním domům po pádu Lehman Brothers.       
 
Ze studia zahraničních odborných časopisů i ekonomicky zaměřeného denního tisku (především 
Financial Times) vyplývá, že kritici záchranných balíčků převažují nad jejich zastánci, přičemž kritika 
vychází spíše z nadměrné přísnosti úsporných opatření, než ze samotného faktu poskytnutí finanční 
pomoci Řecku. Lze zde tedy sledovat jisté odlišnosti oproti českému ekonomickému diskurzu. 
Alternativy, které zahraniční ekonomové a ekonomičtí komentátoři navrhují vůči záchranným 
programům a balíčkům pro Řecko, jsou rozmanité. Někteří (mj. Martin Wolf či Wolfgang Münchau) 
navrhují zmírnění úsporných opatření, posílení prorůstových stimulů a restrukturalizaci řeckého dluhu 
i formou odpuštění jeho části. O neudržitelnosti řeckého dluhu bez jeho částečného odpisu stále 
hlasitěji hovoří i MMF.12 Jinou alternativu představuje vyhlášení státního bankrotu a odmítnutí řecké 
strany hradit své závazky. Teoreticky může Řecko za takové situace zůstat členem eurozóny.13 
Pravděpodobněji by však zavedlo novou měnu a opustilo eurozónu vzhledem k relativní výhodnosti 
tohoto řešení.14 Možné jsou také kombinace výše uvedených alternativ. 
 
Řada autorů i mezinárodních institucí čím dál tím častěji zmiňuje dříve opomíjený sociální, politický a 
zahraničně-politický kontext dosavadního řešení řecké dluhové krize a jeho případných alternativ. 
Důraz je kladen na proměnu řeckého stranického systému a nástup radikálně levicové Syrizy 
v důsledku implementace úsporných balíčků, na což mj. upozorňuje Martin Wolf ve výše uvedeném 
článku. Zároveň existují obavy, že současná řecká vláda nebude schopna věrohodně plnit své závazky 
plynoucí ze záchranných programů. Wolfgang Münchau pak ve svém článku Creece´s brutal creditors 
have demolished the eurozone project15 označuje nedávná jednání věřitelů s Řeckem za destrukci 
projektu eurozóny tak, jak jej známe, a nahrazení ideálu měnové unie jako kroku k demokratické 
politické unii za utilitární projekt. Případný odchod z eurozóny je hodnocen v kontextu značných 
geopolitických rizik, částečný odpis dluhu zase jako riziko pro unijní politické systémy v podobě 
inspirace pro politické strany podobného typu, jako je Syriza. 
 
Na závěr je vhodné uvést vzhledem k pětiletému trvání řecké krize poněkud překvapivé zjištění, že 
pečlivě empiricky podložených zhodnocení dopadů záchranných balíčků v odborné literatuře je dosti 
málo. Tato skutečnost je však pochopitelná ve vztahu ke stále se měnící situaci a pokračujícímu vývoji 
řecké dluhové krize, což je poměrně nepříznivá situace pro tvorbu odborných článků. Zhodnocení 
dopadů záchranných balíčků pro Řecko a jejich případných alternativ je tak stále nejednoznačné. 
Prozatím lze přijmout závěr, že kritici převažují nad zastánci, kritika úsporných opatření převažuje nad 
kritikou samotné finanční pomoci a další vývoj bude spjat s rozhodnutími řeckých a evropských 
politických aktérů stejně jako s ekonomickými fundamenty těchto rozhodnutí.  

                                                      
11 BAGUS, Phillip, Juan Ramón Rallo JULIÁN a Miguel Ángel Alonso NEIRA. A free market bailout 
alternative? European Journal of Law and Economics. 2014, 37(3): 405-419. 
12 Viz poslední zprávu INTERNATIONAL MONETARY FUND. Greece: update of  IMF staff´s 
preliminary public debt sustainability analysis. Country report [online]. 2015, (15/186) [cit. 2015-07-
16]. ISSN 19347685. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43080.0. 
13 WOLF, Martin. How I would vote if I were Greek. In: FT.com [online]. June 30, 2015, 2:58 pm [cit. 
2015-07-16]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fcb2fb16-1e5c-11e5-ab0f-
6bb9974f25d0.html#axzz3fxp5yK8A. 
14 SINN, Hans-Werner. Retten nach Plan. Wirtschaftswoche. 2015, (27). 
15 MÜNCHAU, Wolfgang. Greece´s brutal creditors have demolished the eurozone project. In: FT.com 
[online]. July 13, 2015, 10:45 am [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e38a452e-26f2-11e5-bd83-71cb60e8f08c.html#axzz3fxp5yK8A. 
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Daně 

A senseless subsidy : ending the debt addiction 
Zbytečná podpora : jak skoncovat s dluhovou závislostí 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8938, p. 19-22 
Zaměřeno na otázku dotací, které podporují zadlužování. Polovina vlád bohatých zemí umožňuje 
svým občanům, aby odečítali splátky úroků z hypoték ze svého zdanitelného příjmu. Téměř všechny 
země povolují firmám, aby odepisovaly splátky svých dluhů ze zdanitelného zisku. Náklady a škody 
tím způsobené jsou obrovské. Dluh má sice skvělé vlastnosti, protože umožňuje firmám investovat a 
jednotlivcům, aby měli dnes prospěch ze zítřejšího příjmu, ale daňové dotace posouvají ekonomiku 
špatným směrem. Vytvářejí finanční systém, který je náchylný ke krizím a nepříznivě nakloněný 
výrobním investicím, snižují hospodářský růst a zhoršují nerovnost. Nejlepší cestou by bylo postupně 
ukončit daňové úlevy týkající se dluhů a současně snížit sazbu daně z příjmu právnických osob. -- Viz 
i článek na s. 9. 
 
Aleš Hrubý 
Agresivita pašeráků cigaret nebezpečně stoupá 
Clo-douane, Sv. 49 (2015), č. 2, s. 14-15 
Nelegální trh s cigaretami v roce 2013 po pěti letech poklesu vzrostl. Padělané a pašované cigarety 
pocházejí ze zemí Evropské unie i z nečlenských zemí. Autor v článku analyzuje důvody zvýšené poptávky 
po nezdaněných cigaretách (výše zdanění, ceny cigaret ovlivněné kurzem koruny k americkému 
dolaru a další faktory). V souvislosti s tím autor uvádí přehled zdanění cigaret v jiných zemích EU a 
zdrojové oblasti pašovaných cigaret. Cigarety jsou pašovány zejména ze zemí bývalého Sovětského 
svazu, kde se jejich pořizovací ceny pohybují okolo 25 % prodejních cen v ČR. Dále jsou v článku 
také uvedeny nejčastěji pašované značky i současné postupy pašeráků. 
 
America the not so brave : tackling tax evasion 
Ne tak statečná Amerika : řešení daňových úniků 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8939, p. 64-65 
Amerika už dlouho stojí v čele boje s daňovými neplatiči a těmi, kdo jim pomáhají. Jak se však           
v článku dokazuje, podařilo se sice prorazit dlouho neporušitelné tajemství švýcarských bank přijetím 
zákona FATCA, ale jinak realita pokulhává za rétorikou, což je dokumentováno na různých případech. 
Za úspěch je na druhé straně možno označit program dobrovolného přiznání, jímž se americké daňové 
správě IRS podařilo získat zpět 7 mld. USD. Američtí daňoví vyšetřovatelé se nadále soustřeďují 
především na Švýcarsko, i když výnosy z jejich úsilí se zmenšují. 
 
Luboš Kreč 
Bary a hotely se zlobí na Babiše : velmi nejasné e-tržby 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 107 (4.6.2015), s. 1-2 
Informace o vládním schválení zákona o elektronické evidenci tržeb a o stížnostech provozovatelů 
ubytovacích a stravovacích služeb směřujících na selektivní přístup - přísnější pravidla se mají 
vztahovat pouze na vybrané okruhy podnikatelů a firem. Je uvedeno, že zákon by měl zavést 
jednorázovou daňovou slevu 5 tisíc korun pro živnostníky, kterým vznikne povinnost elektronicky 
evidovat tržbu (příspěvek na technické vybavení) a v souvislosti s podporou restauračních služeb má 
klesnout DPH z 21% na 15%. -- Viz také příspěvek v HN č. 115/2015 (16.6.2015), s. 3. 
 
Bernhard Riegler 
Besteuerung landwirtschaftlicher Umsätze nach Durchschnittssätzen : im Lichte der Pauschalregelung 
für landwirtschaftliche Erzeuger der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
Zdanění zemědělských obratů podle průměrných sazeb : ve světle paušálně platícího opatření 
pro zemědělské producenty v systémové směrnici EU k DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 9, S. 329-339 
Podle systémové směrnice EU k DPH mohou členské státy zavést opatření, které by u zemědělských 
producentů snižovalo jejich administrativní zatížení vyplývající z rozdílného danění na vstupu v prodeji 
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zemědělským a nezemědělským odběratelům. Německo tuto možnost uplatňuje pomocí zdanění 
zemědělských obratů podle tzv. průměrných sazeb, pakliže zemědělští producenti prodávají své 
výrobky nezemědělským odběratelům. Průměrné sazby zjednodušují zemědělcům v prostředí více 
sazeb DPH účetnictví a jsou konformní s evropským právem. - Pozn. 
 
Ľuboslav Kačalka, Xénia Makarová 
Daňové úľavy s otáznym efektom : podpora dlhodobého investovania 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 21, s. 52-53 
Součástí balíku daňových novel Ministerstva financí SR (na rok 2016) je návrh daňových úlev na 
podporu kapitálového trhu a dlouhodobého spoření. Vztahují se pouze na přímé investování do akcií, 
dluhopisů a dalších aktiv obchodovaných na burze, nikoliv na podílové fondy. Záměr ministerstva: 
rozhýbat domácí kapitálový trh a motivovat občany k dlouhodobému spoření při malých dopadech na 
příjmy rozpočtu. Odborná kritika tohoto návrhu - přiliš dlouhé požadované období na investici (15 let) 
k přiznání úlevy (vztahuje se k jednomu ze dvou typů úlev), vyloučení podílových fondů z podpory. 
Navíc je možná taková interpretace návrhu daňových úlev, jež zahrnuje podporu některých podílových 
fondů (avšak s většími dopady na příjmy rozpočtu). Dále: vztah k druhému pilíři, přednosti úlev před 
daňovými odpočty. -- V příslušném čísle Trendu (s. 54-55) na téma navazuje rozhovor se státním 
tajemníkem ministerstva R. Kurucem. Viz také "Rozdielne podmienky zdaňovania" (s. 52) a 
"Barometer" - názory vybraných odborníků (s. 5). 
 
Daniel Hušek 
Doručování do zahraničí podle daňového řádu 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 52-54 
Mezinárodní aspekty doručování a problematika doručování fyzickým osobám do zahraničí a zejména 
pak mimo členské země EU. Autor rozebírá současnou situaci v oblasti správy daní, tj. jak funguje 
doručování dle daňového řádu, a porovnává tuto úpravu s úpravou správního řádu (zákon č. 500/2004 
Sb.), neboť předpokládá, že oba procesní režimy si jsou v oblasti doručování blízké. Zaměřuje se také 
na mezinárodní pomoc při správě daní a informuje o přijetí Úmluvy o vzájemné správní pomoci          
v daňových záležitostech č. 2/2014 Sb. m. s. Upozorňuje na nemožnost dalšího využití tzv. fikce 
doručení v případě doručování do ciziny. V závěru se autor krátce zabývá slovenskou úpravou 
doručení, kde je potenciálně možné hledat inspiraci pro případné legislativní změny. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes 
Drei Milliarden für E-Autos : Milliarden für den Ladenhüter 
Tři miliardy na elektroauta : miliardy na ležáky 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 103 (2.6.2015), S. 1, 6-7 
K plánu zavedení zvláštních odpisů na elektroauta pro účely podnikání. -- Daňovým podmínkám se 
blíže věnuje příspěvek viz Der Betrieb, č. 22 z 29.5.2015, s. 1252-1253. 
 
Josef Pravec 
Elektronická evidence tržeb: Babiš získal nové spojence 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 23, s. 24-25 
Krátce k zavádění elektronické evidence tržeb a očekáváním, které s ní spojují operátoři, banky a 
dodavatelé pokladen nabízející zařízení a aplikaci pro evidenci tržeb. Aplikace ePokladna. Storyour. -- 
Viz také příspěvek v HN č. 117/2015 (18.6.2015), s. 5. 
 
Martin Kemper 
Erklärungspflichten des Umsatzsteuergesetzes : kritische Betrachtung der zunehmenden 
Pflichten der Unternehmer im deutschen Umsatzsteuerrecht 
Oznamovací povinnost stanovená zákonem o dani z obratu : kritická úvaha o přibývajících 
povinnostech podnikatelů zakotvených v německém právu daně z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 10, S. 373-379 
Příspěvek rozebírá povinnosti podnikatele, které vyplývají z německých předpisů k dani z obratu. 
Jedná se o četné a obsáhlé oznamovací povinnosti vůči finančním úřadům (většina vyplývá z implementace 
unijního práva), které jsou v případě některých obratů obtížně zvladatelné. Veškeré údaje je podnikatel 
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povinen zadávat a zprostředkovat elektronicky - bývá náročné splnit zákonné požadavky vzhledem     
k existenci dvou adresátů a tří různých termínů pro splnění informační povinnosti; nesprávně zadané či 
chybějící údaje pak mohou vést k nepříjemných sankcím. S nově zavedeným postupem "Mini-one-
stop-shop" od roku 2015 přibyly nové povinnosti, a proto příspěvek přináší přehled současných 
předpisů a upozorňuje i na možné zdroje chyb. - Pozn. 
 
Martin Janeček ; [rozhovor vedl] Josef Pravec 
Evidence tržeb nám uvolní ruce : rozhovor s Martinem Janečkem 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 20, s. 18-21 
Rozhovor s generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství M. Janečkem o aktuálních 
úkolech jeho úřadu. Věnuje se v něm otázkám efektivity elektronické evidence tržeb a odhadů jejích 
nákladů a výnosů v ČR, opatřením proti krácení tržeb a reaguje na kritické výtky odpůrců zavedení 
systému elektronické evidence tržeb. Dále seznamuje s přípravou účtenkové loterie. V druhé části 
rozhovoru se vyjadřuje k problematice vyvádění zisků z ČR, kontrolní činnosti v oblasti převodních 
cen, boji proti karuselovým podvodům a k návrhu na vznik registru "bílých koní" a hodnotí zavedení 
kaucí na obchod s pohonnými hmotami. Informuje také o boji proti karuselovým podvodům na 
evropské úrovni a snaze o rozšíření reverse charge u DPH. 
 
Volker Votsmeier 
Handlanger in der Grauzone : die Deutsche Bank hat selbst an den fragwürdigen Cum-Ex-Deals 
mitverdient, die nun ins Visier der Strafbehörden geraten sind 
Pomocník v šedé zóně : Deutsche Bank sama profitovala z pochybných cum-ex-obchodů, které 
se nyní dostaly do hledáčku orgánů činných v trestním řízení 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 110 (12.6.2015), S. 26-27 
Článek se zabývá důvody a pozadím policejní razie v prostorách Deutsche Bank z 9. června 2015. 
Podle policie a státních zástupců se klienti Deutsche Bank kolem investičního fondu Nummus 
Financial dopouštěli tzv. cum-ex-obchodů, kdy v den vydávání dividend vybraných podniků kupovali 
a prodávali jejich akcie s nárokem a bez nároku na dividendy. Od státu si pak nechali neoprávněně 
vícekrát vrátit zaplacenou daň z příjmů. Třebaže Deutsche Bank samotné se obvinění z napomáhání    
k daňovým podvodům vyhnulo, její bývalý zaměstnanec již patří k obviněným. Deutsche Bank samotná se 
pak skrze svou dceřinou společnost Deutsche Postbank podílí na vlastnické struktuře fondu Nummus 
Financial. Policie spolu s tímto fondem ovšem prověřuje i další subjekty. -- K tématu v čísle také 
článek na s. 26-27; okolnostmi případu se také zabývá Handelsblatt č. 108/2015 (10.6.2015), s. 1 a 30-31. 
 
Zdeňka Hušáková 
Identifikovaná osoba z pohledu DPH a praxe 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 11, s. 15-20 
Výklad pojmu "identifikovaná osoba", který přinesla novela zákona o DPH od 1.1.2013. Autorka 
rozebírá registraci k DPH u identifikovaných osob a rozlišuje mezi povinnou registrací a dobrovolnou 
registrací, problematiku ilustruje na příkladech. Následně pak shrnuje zrušení registrace u identifikovaných 
osob a přechod z identifikované osoby na plátce a ostatní záležitosti vyplývající ze zákona o DPH pro 
identifikovanou osobu. 
 
H. Alich, M. Bognanni, V. Votsmeier 
Kavallerie aus Düsseldorf 
Kavalerie z Düsseldorfu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 113 (17.6.2015), S. 4-5 
Finanční správa v Severním Porýní-Vestfálsku objevila mezeru na trhu. Zaměřuje se na daňové úniky 
německých občanů a zachránila velké sumy u švýcarských bank díky sebeudáním daňových 
poplatníků. Předčila tak troufalé Němce i americké kolegy. Duchovním otcem válečného tažení proti 
hříšným bankám je ministr financí Severního Porýní-Vestfálska Norbert Walter-Borjans. -- Další 
články k tématu na str. 1 a 5. 
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Matúš Senaj, Výškrabka Milan 
Labour tax harmonization in a multi-country model 
Pohled na harmonizaci zdanění práce prostřednictvím modelu zahrnujícího více zemí 
Finance a úvěr, Vol. 65, (2015) No. 3, p. 192-210 
Příspěvek přináší kvantitativní hodnocení hypotetických změn daňové politiky v oblasti daní vybíraných 
z pracovních příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnanci a zaměstnavateli. 
Autoři prostřednictvím modelu DSGE zkoumají případ, kdy by v rámci eurozóny došlo k harmonizaci 
sazeb zdanění práce (na úrovni průměru všech členských států eurozóny), a snaží se zjistit, zda by 
eurozóně jako celku vadila situace, kdy by některá země danila pracovní příjmy odlišně. Dále hodnotí 
dlouhodobé dopady daňových změn, popisují dynamiku přechodu ze současného stavu na nové 
harmonizované daňové uspořádání a rozebírají jednotný daňový režim s ohledem na volatilitu 
výstupu. Následně také analyzují nižší zdanění práce v některých zemích jako nástroj mezinárodní 
daňové soutěže. - Pozn. 
 
Wolfgang Schäuble; [rozhovor vedl] Gregor-Peter Schmitz 
Macht mal halblang : 
Uklidněte se 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 24, S. 20-26 
Německý ministr financí Schäuble plánuje do konce června 2016 reformovat daň dědickou a darovací. 
Reaguje tak na nález Spolkového ústavního soudu z prosince 2014, který konstatuje nadužívání 
osvobozujících výjimek z placení daně. Schäuble plánuje zcela osvobodit z placení daně pouze 
zděděné či darované podniky do 3 zaměstnanců (oproti stávajícím 20). Podnikům se 4 až 10 zaměstnanci 
pak bude daň odpuštěna, pokud bude objem mezd 7 let od převzetí podniku přinejmenším podobný. 
Současně při dědických podílech nad 20 milionů eur ze zděděného podniku budou dědici mít 
povinnost doložit i svůj soukromý majetek, zda mohou vyměřenou daň uhradit i z něj. Ve vztahu        
k nekončícím vyjednáváním s Řeckem považuje za problém, že v rámci měnové unie mají společné 
instituce EU málo kompetencí, mnoho záměrů tak stojí jen na nezávazných ujednáních mezi 
jednotlivými národními vládami a Komisí. 
 
Hans Nieskens 
Mit Zuckerbrot und Peitsche? : neue Reihengeschäftsthesen des BFH in den Urteilen des XI. Senats 
vom 25.2.2015 
Cukrem a bičem? : nové teze Spolkového finančního soudu k přeshraničním řetězovým 
obchodům plynoucí z rozsudků XI. senátu ze dne 25.2.2015 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 11, S. 419-426 
Problematika přeshraničního řetězového obchodu uvnitř EU. V unijním právu doposud není jednotné 
pravidlo určující, v jaké fázi řetězového obchodu mezi třemi a více subjekty je uplatnitelné osvobození 
od DPH/daně z obratu a jak předávání dispoziční moci nad zbožím překračujícím hranice má vypadat. 
Záleží tedy na předpisech členských států a judikátech jejich soudních instancí. Autor článku kriticky 
zhodnocuje poslední výklad německého Spolkového finančního soudu v této věci, podle nějž se z daně 
osvobozená dispoziční moc již neodvíjí od zodpovědnosti za přeshraniční dopravu či od používaného 
daňového identifikačního čísla, ale dispoziční moc si mohou udělovat účastníci řetězového obchodu 
sami. Jediné kritérium je, v jaké fázi transportu zboží si tuto dispoziční moc udělí. Podle autora však 
ani tento rozsudek nepovede k vyjasnění vztahů mezi účastníky řetězového obchodu a přimlouvá se za 
znovuzavedení používání kritéria daňového identifikačního čísla. - Pozn. -- k rozsudku Spolkového 
finančního soudu ve věci řetězového obchodu také: Der Betrieb, roč. 68 (2015), č. 23, s. 1303-1307. 
 
Luboš Kreč, Josef Pravec 
Na účty jen s prověrkou : evidence tržeb 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 123 (26.6.2015), s. 6 
V souvislosti s agendou elektronické evidence tržeb a kontrolních hlášení DPH má v rámci daňové 
správy vzniknout speciální tým, jehož členové budou muset projít bezpečnostní prověrkou s ohledem 
na utajované informace. Mělo by se jednat o vybrané analytiky, kteří budou získaná data vyhodnocovat a 
budou mít přístup ke klíčovým parametrům. Náměstkyně ministra financí S. Hornochová se                
v příspěvku vyjadřuje ke sběru a uchovávání těchto dat, k jejich zabezpečení, podpůrnému softwaru     
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i přínosům pro finanční správu. -- Viz také další příspěvky ve speciálu o výběru daní na s. 1-8. -- Viz 
také příspěvek Začíná hlavní boj o e-tržby v HN č. 132/2015 (10.7.2015), s. 1. 
 
By Sara LaLumia, James M. Sallee and Nicholas Turner 
New evidence on taxes and the timing of birth 
Nové poznatky k daním a k načasování porodů 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 2, p. 258-293 
Autoři se v článku zabývají tím, do jaké míry jsou rodiče ochotni a schopni ovlivnit načasování 
narození svých dětí tak, aby získali určitou daňovou výhodu. Využity jsou údaje z daňových přiznání 
v USA za období 2001-2010. Snahy ovlivňovat narození dítěte plynou z toho, že daňová zvýhodnění 
na děti nejsou v USA úměrná datu, kdy se dítě narodilo. Dítě, které se narodí 31. prosince, přinese 
rodičům zvýhodnění vztahující se k celému roku. Rodiče, kteří očekávají narození potomka na začátku 
kalendářního roku, mohou mít tedy tendenci snažit se datum porodu uspíšit. Autoři na základě údajů 
zjišťují mírně pozitivní vliv daňových zvýhodnění na ovlivňování data narození. Daňové zvýhodnění 
ve výši 1 000 amerických dolarů zvyšuje pravděpodobnost narození dítěte na konci prosince jen            
o 1 %. Důvodů, proč je vliv daňových zvýhodnění pouze mírný, je podle autorů více: někteří rodiče    
o rozdílu ve zvýhodnění nevědí, v některých případech je také na vině opožděné udělení čísla 
sociálního pojištění dítěti (číslo sociálního pojištění je nezbytné pro vyplnění daňového formuláře). 
Dále autoři řeší, jaký vliv má datum narození dítěte na vykazování příjmů u osob samostatně 
výdělečně činných, které mají nárok na EITC (daňový kredit k příjmu). - Pozn. 
 
By Marek Kapička 
Optimal Mirrleesean taxation in a Ben-Porath economy 
Optimální mirrleesovské zdanění v Ben-Porathově ekonomice 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 7 (2015), No. 2, p. 219-248 
Autor zkoumá, jak by vypadalo optimální zdanění za podmínek, kdy stát nemá informace o schopnostech 
jedinců ani o investicích do lidského kapitálu (resp. nelze tyto informace zjistit). Autor poté využívá 
další předpoklady a následně aplikuje model na data z USA a zjišťuje, že optimální mezní míra 
zdanění postupně klesá, na rozdíl od běžných modelů, kde lze investice do lidského kapitálu zjistit, a 
na rozdíl od amerického daňového řádu. Tento jev autor vysvětluje chováním Frischovy křížové 
elasticity na trhu práce (jeden z předpokladů modelu). - Pozn. 
 
Eva Banzetová, Petr Vrána 
Pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 - fyzické osoby. 1. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 15-30 
Komentovaný nový pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil pokyn D-6. 
Vydaný pokyn má zajistit jednotné uplatňování zákona pro daňovou veřejnost a správce daně. Tento 
příspěvek se zaměřuje na oblast zdaňování fyzických osob. -- Stejné téma zpracovává příspěvek v čas. 
Daně a právo v praxi č. 6/2015, s. 2-9 a v č. 7-8/2015, s. 9-16. 
 
Jan Svoboda 
Pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 - právnické osoby. 1. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 31-43 
Autor komentuje změny, které přinesl pokyn GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování 
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (je 
aktualizací pokynu GFŘ č. D-6). Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických osob. V textu 
pokynu jsou graficky zvýrazněny jednotlivé změny, jež přinášejí jak zpřesnění textu a nahrazení 
některých pojmů nově používanými výrazy zavedenými zejména v rámci rekodifikace soukromého 
práva, tak některé významnější obsahové aktualizace. -- Stejné téma zpracovává příspěvek v čas. Daně 
a právo v praxi č. 6/2015, s. 2-9 a v č. 7-8/2015, s. 9-16. 
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Eva Sedláková 
Příjem z nabytí a prodeje nemovité věci nabyté bezúplatně z hlediska daně z příjmů 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 6-14 
Nemovitá věc nabytá bezúplatně je zejména věc nabytá darem nebo děděním a počínaje r. 2014 je 
bezúplatný příjem, tzn. i bezúplatné nabytí nemovité věci, předmětem daně z příjmů (s jednou 
výjimkou). Autorka postupně seznamuje se změnami vztahujícími se na nemovitosti nabyté děděním a 
darem, na nemovité věci nabyté daňovým nerezidentem, na příjmy z prodeje bezúplatně nabyté 
nemovitosti a na osvobození příjmu z prodeje bytové jednotky nebo rodinného domu nabytého 
bezúplatně. Poté rozebírá problematiku příjmu z prodeje bytové jednotky a rodinného domu 
neosvobozeného od daně, osvobození příjmu z prodeje ostatních nemovitých věcí a daňových výdajů 
k příjmům z prodeje nemovité věci nabyté bezúplatně. Následně se zabývá příjmy ze směny nemovité 
věci, příjmy z prodeje pozemku, vzájemným darováním nemovitých věcí a přerušením doby mezi 
nabytím a prodejem nemovité věci. Problematika je ilustrována řadou praktických příkladů. 
 
Ivan Macháček 
Sankce podle daňového řádu a zákona o daních z příjmů a jejich prominutí v roce 2015. (2.),  
Ostatní sankce podle daňového řádu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 11, s. 9-14 
Dokončení problematiky sankcí v rámci daňového řízení od 1.1.2015; autor se zaměřuje na ostatní 
sankce dle daňového řádu. K porušení povinnosti mlčenlivosti; pořádkové pokutě; pokutě za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy; úroku z neoprávněného jednání správce daně; úroku z daňového 
odpočtu; sankci při posečkání daně a pohled na prominutí daně nebo příslušenství daně. 
 
Volker Votsmeier 
Schutzmacht für Steuerbetrüger : der Schmu mit Kassensystemen geht in die Milliarden. 
Finanzminister Schäuble nimmt das hin 
Ochranná mocnost daňových podvodníků : podfuky v pokladních systémech jdou do miliard. 
Ministr financí Schäuble to trpí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 117 (23.6.2015), S. 12 
Zemští ministři financí prosazují u spolkového ministra Schäubleho zavedení povinných registračních 
pokladen pomocí systému Insika pro maloobchod. Opírají se přitom o průzkum Spolkového účetního 
dvora, který konstatoval v 57 procentech zkoumaných případů manipulace ve vykazování obratu. 
Ministr Schäuble ale zavedení této povinnosti odmítá coby nepřátelské vůči inovacím. Článek 
nicméně připomíná, že Evropská komise nemá námitky proti ukládání obdobných účetních povinností 
v jednotlivých členských státech EU. Insiku navíc hodlá pro hotovostní transakce v maloobchodě 
začátkem roku 2016 zavést i Rakousko. 
 
Holger Alich 
Schweizer Transparenz 
Transparentnost po švýcarsku 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 98 (26.5.2015), S. 32 
Boj s daňovým únikem ve Švýcarsku. Článek 14 švýcarského zákona o poskytování úřední pomoci     
v daňových záležitostech stanovuje, že úřady jsou povinny informovat potenciálního daňového 
hříšníka o vydané žádosti o úřední pomoc a umožnit tak dotyčnému subjektu se chránit. Není-li však   
k dispozici adresa, kam by se dala informace o vydané žádosti zaslat, je jméno zveřejněno v úředním 
listě (Amtsblatt) a tím pádem i na internetu - mj. příspěvek hodnotí švýcarskou metodu z pohledu 
německých úřadů, které poukazují na její neslučitelnost s daňovým tajemstvím. Současně se 
konstatuje, že švýcarská daňová správa pociťuje značný nárůst žádostí o úřední pomoc. Jedná se 
většinou o žádosti z Chorvatska, Francie, Indie či Německa, což se vysvětluje rostoucím počtem smluv 
o dvojím zdanění. V závěru je položena otázka, zda má Šýcarsko poskytovat informace k případům, 
které vyplývají ze zcizených údajů. 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

14 

Rudolf Reibel 
Tax transparency : how to make it work? 
Daňová transparentnost : jak ji učinit funkční? 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 5, p. 209-212 
Autor předkládá zprávu o tématech sedmé odborné konference Evropské fiskální konfederace (CFE) 
konané 5. prosince 2014. Hlavní oblast zájmu účastníků představovaly tři aspekty daňové 
transparentnosti:  firemní vykazování podle zemí (corporate country-by-country reporting - CBCR), 
povinné odkrytí schémat vyhýbání se daňovým povinnostem a "vzájemně výhodná spolupráce" 
("cooperative compliance") mezi daňovými poplatníky a jejich poradci na jedné straně a daňovou 
administrativou na straně druhé. - Pozn. 
 
Luca Cerioni 
The new "Google tax" : the "beginning of the end" for tax residence as a connecting factor for 
tax jurisdiction? 
Nová "Google daň" : "začátek konce" daňové rezidence jako spojujícího faktoru pro daňovou 
jurisdikci? 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 5, p. 185-195 
Článek analyzuje "daň z odkloněného zisku" ("diverted profit tax" - DPT), jejíž zavedení bylo nedávno 
ohlášeno vládou Velké Británie. Autor se především věnuje srovnání této iniciativy s teoretickým 
konceptem "korporátní daně založené na destinaci" ("destination-based corporate tax" - DBCT), jenž 
je preferován v odborné literatuře. V závěru poukazuje na to, že DPT zcela neodpovídá konceptu 
DBCT, jehož zavedení by znamenalo radikální přeměnu současného řádu mezinárodního daňového 
práva, a to bez narušení základních svobod EU. Autor dále uvádí, že unilaterální aplikace DPT by 
mohla spustit mezivládní diskuse o všeobecném, multilaterálním posunu k zavedení DBCT řadou 
zemí nejen v EU. Pokud by došlo k všeobecné akceptaci DBCT, znamenalo by to kompletní konec 
korporátní daňové rezidence jako spojujícího faktoru pro daňovou jurisdikci mnohem efektivněji, než 
samotná realizace DPT. V textu je dále podrobněji rozvedena problematika souladu DPT se 
současnými daňovými smlouvami, s daňovým principem platební schopnosti, s akčním plánem OECD 
v dané oblasti (BEPS) a s judikaturou Soudního dvora EU. - Pozn. -- Související problematice eroze 
daňového základu se v kontextu francouzsko-andorské smlouvy o dani z příjmu (2013) v daném čísle 
(s. 196-200) věnuje článek "Citizenship and Taxation in France". 
 
By David R. Agrawal 
The tax gradient : spatial aspects of fiscal competition 
Daňový gradient : prostorové aspekty daňové konkurence 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 2, p. 1-29 
Autor se zabývá tím, do jaké míry berou místní samosprávy při stanovení místní daně z obratu v úvahu 
vzdálenost od hranic státu. Rozdíly ve zdanění mohou vést spotřebitele k nákupu za hranicemi a firmy 
k tomu, aby se stěhovaly do oblastí s nižším zdaněním. V příspěvku jsou testovány dvě hypotézy: tzv. 
efekt úrovně (level effect) a tzv. efekt gradientu (gradient effect). Efekt úrovně spočívá v tom, že 
existují-li dva sousední státy s různou úrovní daně z obratu, místní daně v obcích v blízkosti hranic ve 
státě s nižším zdaněním budou vyšší, než místní daně v obcích u hranic ve státě se zdaněním vyšším. 
Efekt gradientu znamená, že s rostoucí vzdáleností od hranic ve státě s nižšími daněmi by místní 
zdanění mělo klesat (negativní daňový gradient), ve státě s vyšším zdaněním naopak místní zdanění 
roste (pozitivní daňový gradient). Efekt úrovně je následně na základě empirických údajů z USA 
prokázán, efekt gradientu se však potvrdil jen částečně (u států s vyšším zdaněním závisí gradient na 
více faktorech). - Pozn. 
 
Xavier Oberson 
The taxation of philanthropy in Switzerland : current status and suggestions for improvement 
Zdanění dobročinnosti ve Švýcarsku : současný stav a návrhy na zlepšení 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) No. 4-5, p. 233-239 
V příspěvku jsou popsána současná pravidla týkající se zdanění dobročinnosti ve Švýcarsku a také 
návrhy na zlepšení současného režimu. Přitom se přihlíží i k novinkám v právu EU vztahujícím se       
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k přeshraničním darům. - Pozn. -- Viz i další články ke švýcarskému daňovému systému v tomto 
monotematickém čísle časopisu vydaném u příležitosti 69. kongresu IFA konaného v Basileji v r. 2015. 
 
Anuschka J. Bakker 
The taxation of social enterprise 
Zdanění sociálního podnikání 
European taxation, Vol. 55, (2015) No. 5, p. 201-205 
Text je věnován kontextu vzniku sociálních podniků, jejich definici, velikosti daného sektoru 
ekonomiky, právním formám sociálního podnikání, problémům, jimž tyto podniky čelí, a zejména 
právnímu rámci a daňovým pobídkám pro sociální podniky v některých členských zemích EU (Belgie, 
Francie, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Polsko a Velká Británie). Autoři přicházejí se 
zjištěními, že počet sociálních podniků i velikost celého sektoru roste, definice sociálního podniku 
nejsou sjednoceny a pouze několik málo zemí poskytuje daňové pobídky pro tento typ podnikání. - 
Pozn. 
 
Urs Kapalle 
Transparency and exchange of information with Switzerland : the possibilities and overview of 
the legal framework 
Transparentnost a výměna informací se Švýcarskem : možnosti a přehled právního rámce 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) No. 4-5, p. 222-227 
Švýcarsko se řídí strategií daňové transparentnosti. V článku se rozebírá švýcarský právní rámec pro 
výměnu informací v daňových záležitostech. - Pozn. -- Viz i další články ke švýcarskému daňovému 
systému v tomto monotematickém čísle časopisu vydaném u příležitosti 69. kongresu IFA konaného    
v Basileji v r. 2015. 
 
Pierre Gramegna ; [rozhovor vedla] Ruth Berschens 
"Transparenz und Fairness" : Luxemburgs Finanzminister über den Kampf gegen Steuervermeidung 
"Transparence a férovost" : lucemburský ministr financí o boji s daňovými úniky 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 112 (16.6.2015), S. 12 
Plány Lucemburska pro nadcházející předsednictví země v EU v oblasti koordinace daňových politik. 
Důraz bude kladen především na zavedení informační povinnosti vlád členských států směrem            
k podnikatelům ohledně chystaných kroků v daňové oblasti (tzv. tax rulings). Současně Lucembursko 
podporuje návrhy Evropské komise zavést pro nadnárodní podniky povinnost uvádět ve svých 
výročních zprávách míru zisku a odvedených daní v jednotlivých státech. Rovněž bude lucemburské 
předsednictví vyjednávat o zavedení tax rulings na úrovni G7 a G20 a prosazovat iniciativu BEPS 
proti daňovým únikům nad rámec OECD. -- K plánům Evropské komise v oblasti daňové politiky také 
viz Handelsblatt č. 114/2015 (18.6.2015), s. 10-11. 
 
Stephan Kudert, Christian Kahlenberg 
Unionskonformität der Entstrickungsregelung des § 4 Abs. 1 Satz 3 f. EstG : Anmerkung zu 
EuGH-Urteil vom 21.05.2015 - Rs. C-657/13, DB0696766 
Konformita s unijním právem u zákonné úpravy týkající se vyvázání z daňové povinnosti podle 
§ 4 odst. 1 věty 3 f. německého zákona o dani z příjmu : poznámka k rozsudku Soudního dvora 
Evropských společenství z 21. 5. 2015 - Rs. C-657/13, DB0696766 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 24, S. 1377-1379 
Článek se zabývá rozsudkem Soudního dvora Evropských společenství ve věci žaloby firmy Verder 
LabTec KG na německé daňové úřady. Firma přenesla veškerá svá patentová a známková práva na své 
podniky v Nizozemí. Finanční úřad v Německu jí nakonec vyměřil zdanění tichých rezerv v rozmezí 
deseti let. Firma argumentovala ve své žalobě nepřiměřeností tohoto výměru a ohrožením unijního 
práva na volný pohyb zboží a služeb a dožadovala se zrušení dané zákonné normy. Podle Soudního 
dvora je však zákonná norma v souladu s unijním právem, protože dává subjektům přenášejícím svou 
daňovou povinnost možnost volby, zda tiché rezervy zdanit před změnou daňové rezidentury či 
zdanění rozložit v čase. Svoboda pohybu zboží a služeb není tedy touto německou daňovou 
legislativou dotčena. Autoři článku dále aplikují argumentaci soudu na možné sporné situace. - Pozn. 
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Donata Riedel, Jan Hildebrand 
Verschmähte Milliarden 
Zavržené miliardy 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 96 (21.5.2015), S. 1, 4-5 
Boj s daňovými úniky v Řecku vykazuje nevalnou bilanci, nepřiznané a nevybrané daňové příjmy jsou 
odhadovány na 30-40 mld. eur ročně (což se pohybuje v rozmezí 35-72 procent loňských daňových 
příjmů). Přetrvává problém nedostatečně aktivní daňové správy, reforma finančních úřadů se zastavila. 
3,8 mil. Řeků dluží 76 mld. eur, daňová policie však nemá reálnou možnost zkontrolovat a postihnout 
prominentní daňové subjekty. Ani na úrovni drobných podnikatelů, služeb či lékařů atd. není daňová 
morálka lepší - obcházení daňové povinnosti je v Řecku společensky akceptováno (s/bez faktury). 
Zmíněn je plán, který by měl umožnit návrat černých peněz, jež si majetní občané přestěhovali do 
zahraničí (např. Švýcarsko), a v souvislosti s tím myšlenka daňové amnestie bez postihů. 
 
Petr Tomeš, Julie Prokopová 
Vykazování transakcí se spojenými osobami v roce 2015 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 6, s. 32-34 
Příspěvek informuje o nové vykazovací povinnosti v oblasti transakcí se spřízněnými společnostmi -   
o nové příloze k přiznání k dani z příjmů právnických osob, která si klade za cíl získat lepší přehled     
o realizovaných transakcích mezi spojenými osobami a dokumentovat převodní ceny. Autoři nejprve 
seznamují s mezinárodním kontextem problematiky (iniciativa BEPS, country-by-country reporting) a 
s dobrovolným dotazníkem k transakcím se spojenými osobami za zdaňovací období 2013. Následně 
pak rozebírají zavedení povinné přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob ze strany 
finanční správy ČR a shrnují doporučení nezbytných opatření pro daňové subjekty, které jsou povinny 
přílohu vyplnit. 
 
Vlastimil Řehák, Kateřina Novotná a Milan Kaštovský 
Využití odpočtu na výzkum a vývoj v praxi 
Daňový expert, Sv. 2015, č. 3, s. 3-7 
Autoři přinášejí praktický pohled na uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj na základě 
vývoje v oblasti judikatury a s ním související přístup státní správy při daňových kontrolách a v rámci 
závazného posouzení. Uvádějí, že častými problémy při uplatnění odpočtu je naplnění samotné 
podstaty výzkumu a vývoje a správné vyhodnocení dvou základních kritérií v podobě přítomnosti 
ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty. Článek je zaměřen na 
technickou stránku uplatňování odpočtu, věnuje se zejména odpočtu na výzkum a vývoj v oblasti IT a 
problematiku dokumentuje případovou studií z oblasti vývoje cloudových technologií. 
 
Justus Haucap 
Warum die Kohleabgabe dem Klima nicht hilft und der Wirtschaft schadet 
Proč daň z uhlí klimatu nepomůže a ekonomice uškodí 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 24, S. 41 
Plánovaná daň z hnědého uhlí má pomoci redukovat podíl výroby energie z uhelných elektráren a 
dosáhnout tak snížení objemu uhlíkatých plynů v ovzduší (do roku 2020 má být objem oxidu 
uhličitého nižší o 40% oproti roku 1990). Podle Justuse Haucapa se ale jedná o nedomyšlené opatření, 
které jen zatíží energetický sektor i veřejné rozpočty bez očekávaného efektu. Řešení naopak vidí        
v posílení Evropského systému emisního obchodování (EU ETS), protože izolované kroky německé 
vlády bez mezinárodní kooperace mnoho nezmohou. 
 
Ruth Berschens, Donata Riedel 
Wider das Steuerdumping 
Proti daňovému dumpingu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 98 (26.5.2015), S. 6-7 
Podnikové daně v EU, odstraňování daňových rájů v Evropě; úvaha o možném zavedení jednotné 
minimální sazby korporační daně v členských zemích EU. -- Článek navazuje na úvodní příspěvek na s. 1. 
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Ruth Berschens 
Wirtschaft wehrt sich gegen EU-Steuerpolitik 
Podnikatelé se brání daňové politice EU 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 114 (18.6.2015), S. 10-11 
Německý svaz průmyslu (BDI) kritizuje plán Evropské komise pro boj proti daňovým únikům. Spolu 
s německým ministrem financí odmítá, aby podniky ve svých výročních zprávách povinně uváděly své 
zisky a odvedené daně v jednotlivých zemích své působnosti, neboť se podle nich jedná o obchodní 
tajemství. Evropská komise mezitím zveřejnila seznam 30 zemí světa, jež v daňové oblasti s EU 
nespolupracují, a oznámila záměr opět navrhnout směrnici harmonizující výpočet základu daně z příjmů 
právnických osob. -- Téma na úrovni OECD rozvíjí článek na stejné straně. 
 
Tomáš Brandejs 
Základ daně u bezúplatných plnění - v čem se Soudní dvůr mýlí 
Daňový expert, Sv. 2015, č. 3, s. 12-14 
Článek přináší rozbor a kritické hodnocení judikátu Soudního dvora EU v oblasti DPH. Autor popisuje 
nedávné rozhodnutí SDEU ve věci belgické společnosti Property Development Company (Prodeco) a 
upozorňuje na to, že se mu podařilo vyslat falešné signály ohledně pravidel stanovení základu DPH    
v případě rozdávaného zboží, které bylo rozdávajícím vyrobeno, i když je uplatnění směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty v tomto směru jednoznačné. - Pozn. 
 
Václav Pikal 
Zálohy na silniční daň. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 11, s. 24-26 
Pokračování příspěvku o silniční dani se věnuje konkrétním tématům, kde v praxi vznikají nejasnosti a 
chyby - snížená popřípadě zvýšená sazba daně; sleva na dani a osvobození od daně; zvláštní režim 
zálohy u vozidla při snížení sazby daně; použití vozidla na pracovních cestách zaměstnance; jiné 
stanovení záloh daně. 
 
Zdeňka Tesařová 
Zdanění silničních vozidel ve vybraných zemích EU 
Daně a právo v praxi, Sv. 20, (2015) č. 6, s. 18-24 
Autorka rozebírá a porovnává právní úpravy zdanění silničních vozidel v ČR a v dalších vybraných 
zemích EU. Zaměřuje se na předmět daně silniční, poplatníka daně, stanovení základu daně silniční a 
její sazby. Dále přehledně shrnuje různé nástroje vnitrostátních právních úprav poskytujících 
poplatníkům určité daňové zvýhodnění (úleva, osvobození od daně), informuje o rozpočtovém určení 
těchto daní a o některých dalších aspektech správy daně ve vybraných členských zemích EU. Tabulka 
přináší přehled názvů vybraných daní, které se v jednotlivých státech uplatňují v případě zdaňování 
užívání či držení silničních motorových vozidel. - Pozn. 
 
Jan Koreček 
Změny v zákoně o dani z nemovitých věcí 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 23, (2015) č. 2, s. 46-51 
Komentář změn zákona o dani z nemovitých věcí, ke kterým dochází od zdaňovacího období r. 2016   
v důsledku přijatých novel č. 23/2015 Sb. a č. 84/2015 Sb. Nejprve se zabývá vymezením předmětu 
daně z pozemku, pojmem poplatník daně z pozemku, nárokem na osvobození od daně z pozemku, 
definicí stavebního pozemku a zpevněné plochy pozemku. Dále se věnuje dani ze staveb a jednotek - 
přesnějšímu vymezení zdanitelné stavby, pojmu zdanitelná jednotka, osvobození od daně, stanovení 
základu daně aj. Z oblasti správy daně z nemovitých věcí rozebírá pojem stanovení daně, stanovení 
zvláštní lhůty pro podání daňového přiznání, pokutu za opožděné tvrzení daně, splatnost daně ve zvláštních 
případech a oznamovací povinnost obce. -- Podrobněji k pokutě za opožděné tvrzení daně z nemovitých 
věcí viz příspěvek na s. 44-45. -- Viz také příspěvek v čas. Daňový expert č. 3/2015, s. 15-18. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

Michaela Chocholatá 
Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využitím modelov triedy ARCH 
Ekonomické rozhľady, Sv. 44, (2015) č. 1, s. 28-39 
Modelování volatility výnosů finančních časových řad, resp. dvojice burzovních indexů pro německý 
(DAX) a český (PX) akciový trh na bázi jednorozměrných modelů GJR-GARCH a analýza 
provázanosti těchto akciových trhů na bázi vícerozměrného modelu DCC-GARCH. Předmětem 
analýzy jsou týdenní údaje za období leden 2004 - září 2014. Autorka se nejprve zaměřuje na 
metodologická východiska analýzy, modely GJR-GARCH a DCC-GARCH a charakterizuje data 
použitá k analýze. Poté seznamuje s empirickými výsledky analýzy provázanosti německého a 
českého akciového trhu. - Pozn. 
 
Carsten Dethlefs 
Bringt Freiheit für alle wirklich Wohlstand für alle? : Rezension zu Alexander Lorch (2014): 
Freiheit für alle: Grundlagen einer neuen Sozialen Marktwirtschaft, Frankfurt a. M.: Campus 
Přinese svoboda pro všechny také blahobyt všem? : recenze knihy Alexandera Lorcha (2014): 
Svoboda pro všechny: základy nového sociálně-tržního hospodářství 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 16, (2015) Nr. 1, S. 114-118 
Autor recenzované knihy Alexander Lorch přichází s kritikou ordoliberalismu, který chce nahradit 
svým konceptem substanciálního liberalismu. Recenzent v tomto konceptu identifikuje změněné 
paradigma v teoriích liberalismu, které je příznačné pro dobu po roce 2008. Současně ale zdůrazňuje, 
že Lorchovy praktické návrhy (daň z finančních transakcí, závazná známka kvality pro finanční 
produkty, bezpodmínečný základní příjem) nezohledňují možná rizika vyvěrající z charakteru 
mezinárodního konkurenčního prostředí. 
 
Miroslav Zámečník 
Pikettyho hvězdná chvíle : Kapitál v 21. století nabízí elegantní analýzu vývoje nerovnosti a 
velmi pochybný recept na její snižování 
Euro, Sv. 2015, č. 20, s. 10-14 
Autor stručně seznamuje s tezemi populární knihy o ekonomické historii "Kapitál v 21. století" od 
francouzského profesora ekonomie Thomase Pikettyho. Piketty v ní prostřednictvím velkého množství 
dat dokumentuje vývoj příjmové a majetkové nerovnosti ve světě od konce osmnáctého století do 
současnosti a upozorňuje na kapitálovou nerovnost a její důsledky v čase a prostoru. Dokazuje, že 
dějiny příjmů a majetku jsou dějinami politickými, sociálními a kulturními, nejen dějinami 
ekonomickými. - Anglický překlad publikace Kapitál v 21. století ve fondu pod sign. 27919, český 
překlad pod sign. 28141. -- Na s. 15-17 následuje autorův rozhovor s profesorem T. Pikettym. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Jan Mallien, Peter Köhler, Susanne Schier 
Alles so wie im Jahr 2000 : die Notenbanken pumpen weiter Großsummen an Geld in die 
Märkte. Doch inzwischen warnen sogar sie selbst vor den Risiken ihrer Strategie 
Vše tak jako v roce 2000 : centrální banky nadále pumpují na trhy velké sumy peněz. Nicméně 
mezitím dokonce již samy varují před riziky své strategie 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 112 (16.6.2015), S. 4-5 
Z řad ekonomů se množí varování, že stávající uvolněná měnová politika v eurozóně, USA, Japonsku 
a Velké Británii může vést k vážné nestabilitě na finančních trzích. Volatilní kurzy a výnosy akcií a 
státních dluhopisů v kombinaci s nízkými úroky mohou vytvořit cenové a investiční bubliny jako před 
vypuknutím finanční krize roku 2008. Na možné i dlouhodobé turbulence na finančních trzích 
poukazuje jak předsedkyně Rady guvernérů Federálního rezervního systému Janet Yellen, tak prezident 
Evropské centrální banky Mario Draghi. Draghi nicméně vylučuje změnu postoje ECB k úrokové míře 
a měnové politice. Svůj mandát vidí v udržování cenové stability. Pro zamezení nestability na trhu      
s nemovitostmi navrhuje zpřísnění podmínek pro poskytnutí hypotečních úvěrů či zavedení 
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dodatečného zdanění. Tyto kroky jsou však podle Draghiho věcí národních regulátorů. -- Tématu se 
věnují i články a rozhovor na s. 1 a 5-7. 
 
David Marsh 
Angriff auf Bretton Woods : David Marsh beschreibt, wie China auf eine Änderung des 
Weltwährungssystems hinarbeitet 
Útok na Bretton Woods : David Marsh popisuje, jak Čína pracuje na změně světového 
měnového systému 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 120 (26.6.2015), S. 72 
Výkonný ředitel londýnského think-tanku OMFIF David Marsh komentuje poslední kroky čínských 
institucí v ekonomické oblasti. Těmi jsou intervence čínské centrální banky za účelem posílení čínské 
měny, ucházení se čínské vlády o přijetí renminbi mezi světové rezervní měny a založení asijské 
rozvojové banky AIIB, mezi jejíž podílníky patří i 15 evropských zemí. Společným jmenovatelem 
těchto opatření je snaha čínského vedení o posílení geopolitického postavení své země. Vzhledem       
k současnému, dle autorova mínění, slabému vedení Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 
může mít čínská expanze za následek zásadní změnu 70 let existujícího světového finančního systému, 
kterému dominoval americký dolar. Ze systému Bretton Woods se tak brzy může stát systém "Peking 
Woods", budou-li v renminbi probíhat transakce za nákup surovin na světových trzích či vedeny účty 
světových finančních institucí. -- K současným čínským snahám o posílení postavení renminbi viz 
také: Wirtschaftswoche č. 25/2015, s. 30. 
 
Daniel Schäfer, Yasmin Osman 
Auf der langen Leine : die neuen Bankwächter der Europäischen Zentralbank verzichten 
darauf, an Aufsichtsratssitzungen von Instituten teilzunehmen 
Na dlouhém vodítku : nový bankovní dozor Evropské centrální banky se zříká účasti na 
zasedání dozorčích rad bankovních institucí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 120 (26.6.2015), S. 30-31 
Nový bankovní dozor ECB pod vedením Daniéle Nouy výrazně zmírňuje frekvenci kontrol činnosti 
dozorčích rad bankovních domů. Německý bankovní dozor Bafin se tak stává se svou praxí přísných 
kontrol v Evropě ojedinělým. -- Na stejných stranách také srovnávací článek o bankovním dozoru v USA. 
 
Barbara Schäder 
Bafin plant Stresstest für kleine Banken 
Bafin plánuje zátěžový test pro malé banky 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 21, S. 19-20 
Bafin (tj. Spolkový úřad pro dozor nad finančními službami) plánuje testovat 1600 menších bank a 
pojišťoven v režimu nadále klesajících a negativních úroků. Prezident Bafinu Felix Hufeld toto 
opatření zdůvodňuje závislostí bank na úrokových přebytcích ve výši dvou třetin celkových 
operativních výnosů. Současně ale kritizuje plány ECB na zřízení evropského registru bankovních 
půjček: podle Hufelda je přehnané, aby banky musely hlásit všechny půjčky od 25 000 eur. - 
Přetištěno ze Stuttgarter Zeitung z 13. května 2015. 
 
Hans-Peter Siebenhaar 
Banken stehen magere Zeiten in Osteuropa bevor : Eigenkapitalrendite sinkt auf den tiefsten 
Stand seit anderthalb Jahrzehnten 
Banky ve východní Evropě čekají hubené časy : kapitálová výnosnost klesla nejhlouběji za 15 let 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 109 (11.6.2015), S. 28 
Ze studie Raiffeisen Bank International vyplývá, že současná výnosnost vlastního kapitálu bank ve 
střední a východní Evropě se pohybuje pouze na 6,9 procentech. Výjimku z celého regionu tvoří jen 
Česká republika, Slovensko a Polsko, kde se očekává, že růst úvěrů a aktiv trvale překoná růst HDP. 
Raiffeisenbank samotná však vzhledem ke své celkové ztrátě ve výši půl miliardy eur plánuje pro 
tento rok své stažení z polského a slovinského trhu. 
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Jan Němec 
Banky podle šaríi dobývají Evropu : islámské bankovnictví 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 22, s. 18-19 
Příspěvek informuje o nulové nabídce bankovních služeb, které fungují na principech islámského 
bankovnictví, bankami v ČR a do protikladu staví situaci v řadě západoevropských zemích (tradice 
islámského finančnictví ve Velké Británii, "šaría bankovnictví" v Irsku, investiční fondy a dluhopisy 
sukuk ve Francii, dluhopisy sukuk a islámská banka v Německu, nejrozvinutější a rychle rostoucí trh 
islámského finančnictví v Lucembursku). Autor zmiňuje také hlavní centra islámských financí            
v muslimských zemích a rozmach islámského finančnictví ve 21. století. Graf znázorňuje počet a 
objem aktiv islámských investičních fondů ve světě. -- Viz také autorův příspěvek na s. 20 (Investice 
bez spekulací), který seznamuje s principem fungování a typy investic dle islámského finančnictví. 
 
Božena Chovancová, Jaroslav Hudcovský, Vladimír Gvozdják 
Bubbles in the European stock market 
Bubliny na evropském trhu s cennými papíry 
Ekonomické rozhľady, Vol. 44, (2015) No. 1, p. 7-15 
Autoři zkoumají a porovnávají vývoj akciových trhů v USA a Evropě od r. 1997 a zaměřují se na 
jejich volatilitu a vznik bublin na akciových trzích. Identifikují a podrobně analyzují jednotlivé 
signály, které doprovázejí vytváření bublin na trzích, aby se dalo zabránit ztrátám a nežádoucím 
dopadům prasknutí bubliny. Nejprve se věnují teoretickému pohledu na bubliny na akciových trzích a 
jejich ukazatelům, dále provádějí kvantitativní analýzu vývoje na evropském akciovém trhu (index DJ 
Eurostoxx 50), který se v porovnání s trhem v USA vyvíjí rozdílně. 
 
Bundesbank veröffentlicht dritte Studie zum Zahlungsverhalten in Deutschland 
Bundesbanka zveřejnila třetí studii k platebnímu chování v Německu 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 13, S. 25-26 
Německá spolková banka zveřejnila v pořadí třetí studii o používání hotovosti a bezhotovostních 
platebních nástrojů v Německu. Němci stále nejraději platí v hotovosti, podíl bezhotovostních plateb 
se však od posledního výzkumu z roku 2008 zvýšil, oblíbené jsou především u mladších lidí a 
domácností s vyššími příjmy. Podrobné výsledky dostupné na internetové adrese: www.bundesbank.de/ 
zahlungsverhalten. - Tisková zpráva Německé spolkové banky, Frankfurt n. M., z 19. března 2015. 
Plný text dostupný z: http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/BBK/2015/ 
2015_03_19_studie.html 
 
Ferdinando Giugliano 
Central banks look at how far sub-zero rates can fall 
Centrální banky sledují, kam až mohou klesnout negativní úrokové sazby 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38881 (16.6.2015), p. 7 
Zavedení záporných úrokových sazeb bylo dlouho považováno za nemyslitelné. Dánsko bylo první, 
které se k tomuto kroku odvážilo, a to v červenci 2012. Experiment získal zcela jiný rozměr, když 
ECB počátkem r. 2015 zahájila program kvantitativního uvolňování a snížila svou sazbu z vkladů na -
0,2 %.To přimělo sousední centrální banky radikálně snížit své úrokové sazby až do záporných hodnot 
a otázkou nyní je, kam až mohou sazby klesnout. Ke stejnému opatření přistoupilo i Švýcarsko a 
Švédsko. 
 
By Jude Webber and Gina Chon 
Clearing out 
Velký úklid 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38880 (15.6.2015), p. 7 
Před finanční krizí v r. 2008 měly mexické banky velký problém: příliš mnoho dolarů. Ty pocházely   
z turistického ruchu, podniků umístěných poblíž severní hranice s USA a z remitencí. Ještě více dolarů 
však Mexiko vydělávalo nezákonnými prostředky - ročně se v mexických bankách "vypralo" až        
10 mld. USD. Nyní banky narazily na jiný problém - tvrdá americká opatření proti praní špinavých 
peněz způsobila, že hodně globálních bank s nimi odmítá spolupracovat a omezuje nebo ruší své 
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služby v Mexiku. Některé finanční instituce tak nemohou v Mexiku najít banky, které by jim poskytly 
základní službu, spočívající v převedení pesos na americké dolary, tzv. dolarový clearing. 
 
Petra Pelantová 
Česko se zbavuje zlata : každý rok mizejí z trezoru České národní banky stovky kilogramů zlata 
Euro, Sv. 2015, č. 23, s. 30-31 
Ke strategii správy zlatých rezerv ČR ze strany České národní banky a k jejímu (kritickému) 
hodnocení. Hodnota zlatých rezerv v přepočtu k tržní hodnotě zlata vycházela na začátku r. 2015 na 
9,3 miliardy Kč, v poměru k devizovým rezervám je to pouze 0,8 %. Graf znázorňuje vývoj počtu tun 
zlata v ČNB v letech 2005-2015 a tabulka ukazuje, kolik procent z devizových rezerv vybraných zemí 
v r. 2015 činí zlato. 
 
Je. Gorjunov, S. Drobyševskij, P. Trunin 
Denežno-kreditnaja politika Banka Rossii : strategija i taktika 
Měnová politika Ruské banky : strategie a taktika 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 4, s. 53-85 
V posledních letech prošla politika Ruské banky řadou zásadních změn, mezi něž patří zrušení 
devizového koridoru a přechod na využívání klíčové sazby jako hlavního nástroje měnové politiky.     
V článku jsou tyto novinky rozebírány v kontextu dlouhodobých pritorit centrální banky. Zvláštní 
pozornost je věnována tomu, do jaké míry by měnová politika měla být orientována na stimulování 
hospodářského růstu. Hodnotí se tvrdost měnové politiky centrální banky v letech 2010-2014.             
Z mezinárodních srovnání a analýzy dynamiky vybraného ukazatele vyplývá, že měnová politika 
posledních let byla spíš zbytečně měkká. - Pozn. 
 
Susanne Schier, Jessica Schwarzer, Frank Wiebe 
Der große Zinssprung : die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe knackt die Ein-Prozent-
Marke. Viele Investoren wurden auf dem falschen Fuß erwischt 
Velký úrokový skok : výnosnost desetiletých spolkových dluhopisů dosáhla hranice 1 procenta. 
Mnoho investorů tím bylo nemile překvapeno 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 109 (11.6.2015), S. 24-25 
Výnosnost německých spolkových dluhopisů se během osmi týdnů zvýšila z 0,05 na 0,99 procenta, 
třebaže se ještě před nedávnem předpokládal jejich propad až do záporných hodnot. Tento vývoj je 
možné vysvětlit snižujícím se rizikem deflace v eurozóně. Investoři tedy začínají počítat s postupným 
utlumováním kvantitativního uvolňování ze strany ECB. Na akciovém trhu lze ovšem ještě očekávat 
určité výkyvy burzovních indexů. -- K dopadům stoupajících úroků ze státních dluhopisů na střadatele 
a spotřebitele viz článek "Licht und Schatten für Verbraucher" (rovněž na s. 24-25). 
 
Holger Alich, Astrid Dörner 
Die Banken und die Fifa : US-Aufsicht ermittelt, warum Schmiergeldtransfers in Geldhäusern 
nicht auffielen 
Banky a FIFA : americká justice vyšetřuje, proč transfery úplatků nebyly bankám nápadné 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 117 (23.6.2015), S. 32 
Mezinárodní organizace pro boj s finanční kriminalitou Financial Action Task Force (FATF) 
sdružující 34 států, Evropskou komisi a Radu arabských států Perského zálivu zvažuje nařídit bankám 
přísnější sledování pohybů na kontech sportovních funkcionářů. Důvodem je korupční skandál kolem 
mezinárodní fotbalové asociace FIFA. Newyorské Nejvyšší státní zastupitelství nicméně v souvislosti 
se skandálem prověřuje již nyní možné porušení zákona z nedbalosti u 7 bankovních domů z USA, 
Velké Británie a Švýcarska. 
 
Ulrike Neyer 
Die Steuer der EZB 
Daň Evropské centrální banky 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 114 (18.6.2015), S. 25 
Komentář kriticky reflektuje negativní zúročení nadměrných vkladů, které pro banky v eurozóně 
zavedla v červnu 2014 Evropská centrální banka. Slibované výsledky v podobě vyššího úvěrování a 
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zvýšení inflace se nicméně zatím nedostavily, neboť pro eliminaci nadměrného vkladu by musely 
banky vydat zpravidla několikanásobně více prostředků na úvěrech. Negativní zúročení vkladů u ECB 
proto působí pouze jako zvláštní bankovní daň bez dalšího efektu. -- O důsledcích nízkého zúročení 
vkladů pro banky a jejich klienty v Německu více na s. 34-35. 
 
Ľudmila Bartóková, Júlia Ďurčová 
Effectiveness of the monetary policy implementation in the context of crisis : use of short-term 
interest rate in the Czech Republic and the EMU 
Úspěšnost uplatňování měnové politiky v souvislosti s krizí : využití krátkodobé úrokové míry     
v podmínkách ČR a HMU 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 18, (2015) No. 1, p. 4-17 
Příspěvek se zaměřuje na analýzu transmisního procesu měnové politiky v eurozóně a v ČR jako 
kandidátské zemi pro vstup do eurozóny. Zjišťuje především podobnosti v odezvách na šoky měnové 
politiky v daných regionech a kvantifikuje vliv transmisních kanálů krátkodobých úrokových sazeb na 
cenovou hladinu, nominální efektivní směnný kurz (NEER) a HDP. Prostřednictvím ekonometrického 
modelu autorky zkoumají dopady šoků úrokových měr na tyto vybrané makroekonomické proměnné. 
Regionální dopad šoků je zjišťován a porovnáván za dvě časová období (předkrizové období 1999-
2008 a období krize 2009-2013). 
 
Hans-Werner Sinn 
Ein bedenklicher Freibrief für die Europäische Zentralbank 
Kontroverzní bianco šek pro Evropskou centrální banku 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 26, S. 39 
Končící prezident Ifo-institutu Hans-Werner Sinn polemizuje s rozsudkem Soudního dvora 
Evropských společenství, který odmítl protiprávnost neomezeného nákupu dluhopisů krizí postižených 
zemí eurozóny Evropskou centrální bankou (ECB). Podle Sinna se tento rozsudek zakládá 
přinejmenším na chybné ekonomické úvaze, že lze trvale odkládat státní bankrot. Strategií ECB budou 
naopak postiženy centrální banky a daňoví poplatníci ostatních zemí. Důležitá ovšem bude ještě 
reakce Spolkového ústavního soudu, jak vyloží vztah tohoto rozsudku Soudního dvora Evropských 
společenství a suverenity Spolkového sněmu v otázce státního rozpočtu. 
 
Mark Fehr 
Fusion der Fußkranken : Landesbanken 
Fúze chromých : zemské banky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 26, S. 48-50 
Zemské banky v Německu, jejichž hlavními akcionáři jsou vedle spolkových zemí i komunální 
spořitelny, se potýkají s nedobytnými úvěry a ztrátovými obchody ve výši téměř 60 miliard eur. 
Ratingová agentura Fitch proto již v květnu snížila hodnocení 6 ze 7 zemských finančních skupin. 
Největší podíl na ztrátových transakcích (34 miliard eur) připadá na severoněmeckou HSH Nordbank. 
Té ze strany Evropské komise hrozí redukce portfolia výměnou za povolení vyššího ručení v objemu 
10 miliard eur ze strany spolkových zemí Hamburku a Šlesvicka-Holštýnska. Dá se proto očekávat 
stoupající tlak na fúzi zemských bank po vzoru DZ Bank a WGZ Bank sdružující na 1100 
regionálních záložen a stavebních spořitelen typu "Volksbank" a "Raiffeisenbank". -- K problémům 
HSH Nordbank způsobeným krizí na rejdařském trhu viz: Handelsblatt č. 116/2015 (22.6.2015), s. 28. 
 
Daniel Deyl 
Islandská bankovní revoluce 
Euro, Sv. 2015, č. 20, s. 42-43 
Příspěvek shrnuje závěry a kritická hodnocení studie ekonoma Frostiho Sigurjónssona s názvem 
"Měnová reforma: lepší měnový systém pro Island", která přináší návrh radikální finanční reformy pro 
Island. Islandská vláda chce tímto řešením zabránit opakování bankovního kolapsu z podzimu r. 2008 
souvisejícího s globální finanční krizí. Reforma by měla odebrat komerčním bankám schopnost tvořit 
peníze, přičemž tento úkol by si mezi sebe rozdělily centrální banka a parlament, a požadavek na 
kapitálovou přiměřenost bank by byl sto procent. 
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Martina Kláseková 
Manipulátor s kurzom možno ostane čistý 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 21, s. 33 
Autorka v článku naznačuje, že jeden z potenciálních strůjců manipulace s mezibankovní sazbou 
LIBOR, Christian Bittar, by se mohl právními prostředky ubránit finanční pokutě. Celý případ 
zasazuje do kontextu jeho minulého působení v Deutsche Bank, jež prozatím obdržela nejvyšší pokutu 
ze všech velkých bankovních subjektů v kauze manipulace s příslušnou mezibankovní sazbou          
(2,5 mld. USD). Článek také popisuje situaci managementu Deutsche Bank, jenž čelí nedůvěře akcionářů. 
 
Andreas Steck, Janis Petrowsky 
Neue Voraussetzungen für die Abwicklung von Banken : die Bestandsgefährdung als 
Ausgangspunkt für Abwicklungsmaßnahmen unter dem neuen Bankenabwicklungsrecht 
Nové předpoklady pro likvidaci bank : existenční ohrožení coby výchozí bod pro likvidační 
opatření v nové legislativě 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 24, S. 1391-1397 
Německý parlament implementoval v roce 2014 soubor nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
sdružených pod názvem Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). Pravomoc pro zahájení 
likvidačního řízení bude mít nově kromě Spolkového bankovního dozoru (BaFin) a bankovního 
dozoru Evropské centrální banky rovněž Spolkový úřad pro stabilizaci finančního trhu (FMSA). 
Základním předpokladem pro zahájení likvidačního řízení bude tzv. existenční ohrožení 
(Bestandsgefährdung). To nastane nejen v případě, pokud dojde k porušení pravidel o výši finančních 
rezerv. Likvidace může být vyhlášena i tehdy, hrozí-li zadlužení vyšší, než je hodnota majetku banky. 
A předpoklady pro likvidaci jsou splněny i v tom případě, jestliže je bankovní institut odkázán na 
finanční pomoc z veřejných rozpočtů. Autoři článku se nicméně domnívají, že tato zákonná úprava je 
příliš komplexní na to, aby poskytovala přesný návod na postup v krizových situacích. Výklad zákona 
proto určí až budoucí praxe. - Pozn. 
 
Pavel Seknička 
Nová burzovní pravidla obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. 
Obchodní právo, Sv. 24, (2015) č. 5, s. 167-174 
Pražská burza zavedla nový elektronický systém obchodování Xetra. Zavedla i odpovídající burzovní 
pravidla pro obchodování. Autor se zabývá právní úpravou burz a burzovních obchodů s investičními 
nástroji a novými burzovními pravidly obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. - Pozn. 
 
Jana Michalíková 
Reformy kapitálového trhu "na pokračování" 
Profi poradenství & finance, Sv. 3, (2015) č. 5, s. 20-21 
V rozhovoru osvětluje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) J. Michalíková některé 
chystané změny v regulaci investičního zprostředkování a zprostředkovatelů (registrace IZ, některé 
povinnosti IZ, transparentnost a klíčové informace týkající se investičních a finančních produktů, aj.) a 
jednání v souvislosti s připravovanou novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která 
implementuje evropskou směrnici MiFID2. 
 
Gene Epstein 
Sag mir, wo die Scheine sind... 
Řekni, kde jsou bankovky... 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 22, S. 74 
Navzdory nárůstu bezhotovostních plateb se v USA zvýšil objem dolarové finanční hotovosti v oběhu 
na 1300 miliard dolarů. Zatímco v roce 2008 disponovala každá domácnost v USA průměrně 7000 
dolary v hotovosti, roku 2015 je to již 11 000 dolarů. Kromě "dolarizovaných" ekonomik mimo USA a 
organizovaného zločinu stojí za nárůstem počtu bankovek v oběhu šedá ekonomika, která v roce 2011 
tvořila až 10% HDP. K tomu došlo díky vyššímu počtu příjemců částečných a předčasných důchodů či 
sociálních dávek. Ti se uchylují k práci načerno, aby neohrozili svůj příjem z těchto transferů nebo se 
nedostali pod hranici chudoby. Peněžní hotovost proto sama od sebe nezanikne, pokud nebude 
zakázána. 
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Holger Alich 
Schweizer Notenbank ist selbstsicher : Negativzinsen verhindern einen noch stärkeren Franken 
Švýcarská centrální banka je sebejistá : záporné úroky zabraňují ještě silnějšímu franku 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 115 (19.6.2015), S. 35 
Prezident Švýcarské centrální banky (SNB) Thomas Jordan obhajuje lednové uvolnění kurzu 
švýcarského franku. Další intervence za účelem oslabení franku by totiž podle Jordana ohrozily bilanci 
banky, neboť současný nákup dluhopisů ze strany Evropské centrální banky za účelem oslabení eura a 
odvrácení deflace je příliš masivní. Namísto přímých kurzových intervencí proto SNB sází na záporné 
úrokové sazby a na krátkodobou hospodářskou stagnaci. Experti nicméně očekávají intervenci SNB, 
pokud by byla překročena hranice 1,03 franku za euro. -- Tématu se věnuje také komentář na s. 28. 
 
Deutsche Bundesbank 
Strukturelle Entwicklungen im deutschen Bankensektor = Structural developments in the 
German banking sector 
Strukturální vývoj německého bankovnictví 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 4, S. 33-59 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 4, p. 35-60 
Pohled na strukturu německého bankovního systému a koncepční rozlišení kategorií obchodních 
modelů německých bank. Autoři se zaměřují zejména na aspekty právní formy bank, struktury jejich 
aktiv a pasiv i výnosnost a rozebírají, jak se finanční struktura bankovnictví vyvíjela v období finanční 
krize. Rozebírají důsledky tohoto vývoje, věnují se otázkám regulace likvidity bank a slabší ziskovosti 
bank. Vložený box shrnuje hlavní změny předpisů upravujících finanční trh od r. 2004. - Pozn. -- 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Adalbert Winkler 
The ECB as lender of last resort : banks versus governments 
ECB jako věřitel poslední instance : banky versus vlády 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  = Journal of economics and statistics, Vol. 235, (2015) 
No. 3, p. 329-341 
V diskusním článku Winkler na základě teorie věřitele poslední instance vyvrací argumenty kritiků 
programu OMT ("outright monetary transactions") Evropské centrální banky, kde tato instituce 
vystupuje jako věřitel poslední instance pro vlády členských zemí eurozóny. Autor odmítá, že by ECB 
postrádala společnou fiskální pojistku ze strany eurozóny pro svou politiku OMT, což dokládá 
existencí ESM (Evropského stabilizačního mechanismu). Dále argumentuje rychlým účinkem ohlášení 
OMT na zmírnění paniky na dluhopisových trzích, obtížnou porovnatelností Evropské měnové unie     
s měnovou unií Spojených států, kde Fed nezachraňuje jednotlivé státy před platební neschopností, a 
zpochybněním kauzální souvislosti mezi zavedením OMT programu a vznikem inflačních rizik. 
Rozhodné kroky k fiskální a bankovní unii považuje za nezbytné pro stabilizaci eurozóny. - Pozn. -- 
Pro kritické reakce na tento diskusní příspěvek viz v tomto čísle časopisu text R L. Hetzela (s. 342-
344) a D. Meyera (s. 345-347). 
 
Undue credit : rating agencies 
Přehnané uznání : ratingové agentury 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8940, p. 65-66 
Poté, co ratingové agentury prokázaly špatný odhad ohledně Lehman Brothers i cenných papírů 
založených na podřadných hypotékách, se politici zavázali změnit tento obor k nepoznání. Jejich 
regulací pověřili nové organizace - zvláštní oddělení SEC v USA a ESMA v Evropské unii. Americké 
ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat agenturu S&P, obviněnou z podvodu. Výsledkem je, že 
ratingové agentury vzkvétají. Poptávka po jejich službách je tak silná, že od r. 2010 ročně zvyšují své 
ceny o 4 % a příjmy jsou na rekordní úrovni. 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

25 

Unsettling settlements : financial crime 
Znepokojivá urovnání : finanční trestné činy 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8939, p. 63 
Často se opakuje tato scéna: regulátoři vyměří bankám velké pokuty, jsou vydána sžíravá prohlášení   
o hrubých chybách v chování, ale nikdo není obviněn z trestného činu a vládne určitý zmatek ohledně 
toho, co vlastně banky přiznaly a jaký efekt to bude mít. Týká se to i nedávno oznámeného urovnání 
žalob na šest mezinárodních bank, obviněných z manipulace měnovými trhy, které se v článku 
rozebírá. -- Viz i článek na s. 13. 
 
Martin Wolf 
Why finance is too much of a good thing 
Proč finance představují příliš mnoho dobrého 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38864 (27.5.2015), p. 7 
Učenci i významné mezinárodní instituce se shodují na tom, že příliš mnoho financí poškozuje 
hospodářskou stabilitu a růst, zkresluje rozdělování příjmů, podrývá důvěru v tržní hospodářství, 
korumpuje politiky a způsobuje výbušný a se vší pravděpodobností neefektivní nástup regulace. Autor 
ve svých návrzích řešení klade důraz na morálku a snížení podnětů k hromadění nadměrných financí, 
především zrušení daňové odčitatelnosti úroků. 
 
Wirtschaftsweise streiten über Bargeld 
Experti z ekonomické "rady moudrých" se přou o hotové peníze 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 21, S. 22-23 
V Expertní radě pro posouzení celkového hospodářského vývoje, která je od roku 1963 poradním 
orgánem německé spolkové vlády, došlo ke kontroverzi ohledně budoucnosti hotových peněz. Podle 
Petera Bofingera z Würzburské univerzity by jejich zrušení zjednodušilo platební styk a eliminovalo 
stínovou ekonomiku a obchod s narkotiky. Současně by se s neexistencí mincí a bankovek otevřela 
možnost pro centrální banky prosadit negativní úrokové sazby. Lars Feld z Institutu Waltera Euckena 
vidí naopak v peněžní hotovosti jednu ze svobod, jak se občané mohou vymanit ze státní kontroly. A 
to zejména v okamžicích, kdy by požadavky státu pozbývaly na legitimitě. Proti zrušení finanční 
hotovosti se také zatím vyslovuje Spolková banka. Podle jejích analýz je v Německu 78 procent všech 
transakcí prováděno hotovostním platebním stykem, přičemž hotové peníze se podílejí 53 procenty na 
celkovém obratu. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 18. května 2015. 

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

A tale of two economies : Italy's regional divide 
Příběh dvou ekonomik : italský regionální předěl 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8938, p. 65 
Národní hospodářská data vždy maskují regionální rozdíly. V Itálii však skrývají rozdíl, který je 
hlubší, než bývá běžné. Jih země rostl i před krizí pomaleji než sever, ale od krize je jeho výkonnost 
katastrofální. Z celkového počtu Italů, kteří v letech 2007-2014 přišli o práci, bylo 70 % jižanů. Na 
jihu je větší počet chudých rodin, nižší porodnost a roste migrace z jihu na sever a do zahraničí. Ztráta 
lidského kapitálu společně s nízkými investicemi připravuje region o zdroje potřebné k oživení. 
 
James Politi 
Back on its feet 
Opět na nohou 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38866 (29.5.2015), p. 5 
Po letech potíží začíná italská ekonomika vykazovat známky oživení. Hrubý domácí produkt vzrostl    
v 1. čtvrtletí 2015 o 0,3 %, což je nejlepší výsledek za tři roky. Přispěly k tomu zejména vnější faktory - 
kvantitativní uvolnění zavedené Evropskou centrální bankou přispělo k oslabení eura, což pomohlo 
italským vývozům, a projevil se i pokles ceny ropy. Italská vláda vedená Matteem Renzim 
naplánovala ambiciózní reformní program k řešení některých strukturálních nedostatků, ale ne 
všechny body reformy se daří prosadit. 
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compiled by Josef Schreiner 
Developments in selected CESEE countries : gradual recovery in CESEE EU member states 
continues, moderate growth in Turkey, stagnation in Russia 
Vývoj vybraných zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy : postupné zotavování v SVJV 
členských zemích EU pokračuje, mírný růst v Turecku, stagnace v Rusku 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 2, p. 8-43 
Text se věnuje aktuálnímu ekonomickému vývoji ve vybraných zemích střední, východní a 
jihovýchodní Evropy (SVJVE). Nejprve poskytuje obecný přehled o vývoji nejdůležitějších 
makroekonomických indikátorů (růst reálného HDP a jeho komponenty, indikátory aktivity a nálady, 
růst zadlužení soukromého sektoru, míra inflace a její hlavní komponenty, vývoj mezd a zaměstnanosti, 
bilance běžného a kapitálového účtu, bilance finančního účtu a další) v celém regionu i ve vybraných 
zemích zvlášť. Následně se věnuje podrobnějšímu rozboru makroekonomické situace (doprovázenému 
tabulkami) ve vybraných zemích (na Slovensku, ve Slovinsku, v Bulharsku, v Chorvatsku, v ČR,        
v Maďarsku, v Polsku, v Rumunsku, v Turecku a v Rusku). Méně podrobný makroekonomický 
přehled se ve dvou boxech soustřeďuje také na západní Balkán a Ukrajinu. Analytický text upozorňuje 
mj. na heterogenní růst HDP napříč regionem v rostoucí míře tažený domácí poptávkou, tlumený růst 
zadlužení soukromého sektoru, pokračující tlak na pokles cen (s výjimkou Ruska) ústící v riziko 
deflační spirály, pokračující měnové uvolňování v SVJVE, solidní vnější pozici SVJVE zemí (s výjimkou 
značných kapitálových odtoků z Ruska) a malý pokrok ve fiskální konsolidaci v roce 2014. - Pozn. -- 
Makroekonomické údaje o zemích CESEE, jež nejsou podrobněji komentovány v tomto textu 
(Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, 
Srbsko a Ukrajina), jsou dostupné ve statistické příloze (viz s. 96-101). Na text taktéž navazuje článek 
("Výhled pro vybrané země SVJVE : stálý růst v SVJVE-6, hluboká recese v Rusku") věnující se 
predikci makroekonomického vývoje v Bulharsku, Chorvatsku, ČR, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a 
Rusku na léta 2015-2017 (viz s. 44-53). 
 
Ricard Gil 
Does vertical integration decrease prices? : evidence from the Paramount antitrust case of 1948 
Vede vertikální integrace k poklesu cen? : důkazy z případu na ochranu hospodářské soutěže se 
společností Paramount z roku 1948 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 2, p. 162-191 
Autor zkoumá, jaký vliv měl případ se společností Paramount na ceny vstupenek do amerických kin 
během let 1945-1955. Paramount byl spolu s několika dalšími studii obviněn ze zneužívání svého 
postavení na trhu k ovlivňování cen vstupenek do kin. Americký Nejvyšší soud v roce 1948 určil, že 
Paramount a několik dalších studií musí omezit provozování kin a prodat své divize. Autor na základě 
údajů o cenách, příjmech a vlastnictví kin dochází k závěru, že vertikálně integrovaná kina účtovala 
nižší ceny a prodávala více vstupenek než kina, která integrována nebyla, a dále zkoumá, jak se ceny 
změnily po rozhodnutí Nejvyššího soudu. - Pozn. 
 
Hans C. Müller 
Gefährdete Aufholjagd 
Ohrožené vyrovnání 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 110 (12.6.2015), S. 15 
Světová banka zhoršila výhled růstu rozvíjejících se a rozvojových zemí pro rok 2015 o 0,4 procentního 
bodu (na 4,4% HDP). Tento trend zpráva přisuzuje klesajícím cenám surovin a zvyšující se hladině 
úroků v USA. Podle autora komentáře ale vážnějším problémem rozvojového regionu je slabá 
obchodní výměna mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi a absence globální měnové politiky. --    
K revidované analýze Světové banky podrobněji viz článek na s. 13 (Schwellenländer in Turbulenzen). 
 
Matthias Kamp 
Griechenland an der Adria : Kroatien 
Řecko na Jadranu : Chorvatsko 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 25, S. 27 
Chorvatské hospodářství se od počátku krize roku 2008 nedostalo ze stagnace. Příčinou ale není jen 
světový hospodářský cyklus, ale i absence strukturálních reforem. Státu kvůli vysokému zadlužení na 
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úrovni 90% a vysokým mandatorním výdajům zbývá méně prostoru pro investice. Soukromé 
investory odrazuje vysoká míra administrativní zátěže ze strany úřadů a oproti ostatním zemím 
regionu vysoké zdanění a cena práce. Podle ankety německé investiční a obchodní komory považuje 
84,5% německých investorů v Chorvatsku celkovou hospodářskou situaci země za špatnou. 
 
Philipp Mattheis 
Kredit von der Schattenbank. Teil 1, China 
Úvěr ze stínové banky. 1. díl, Čína 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 24, S. 52, 54, 56-57 
Obtíže zažívají drobné a střední rodinné podniky v Číně v přístupu k úvěrům a nemožnosti expanze do 
určitých odvětví. A to navzdory tomu, že tyto podniky přispívají z 50% k celkovým daňovým příjmům 
státu, podílí se 60% na HDP a nachází se v nich 80% pracovních míst. Těmto podnikům půjčují pouze 
stínové banky, poskytují ovšem úvěry až za dvouciferné úroky. Soukromé podniky také tísní razantní 
nárůst minimální mzdy o 10% ročně. Proto i valná většina čínských drobných a středních firem 
nedosahuje ve své produkci světové úrovně a nepředstavuje pro své německé protějšky vážnou 
konkurenci. 
 
Franck Bulinge et Nicolas Moinet 
L'IE: un concept, quatre courants 
Hospodářské zpravodajství: jeden koncept, čtyři směry 
Problemes économiques, No. 3113 (2015), p. 5-10 
Úvodní článek k tématu "hospodářské zpravodajství" (intelligence économique, IE; v angl. economic 
intelligence, souvislost s oborem "competitive intelligence") - vysvětlení pojmu a jeho čtyř základních 
směrů (pojetí). Původní definice z roku 1994 pojem již zcela nevystihuje (souhrn koordinovaných akcí 
výzkumu, zpracování a šíření informací za účelem jejich využívání ekonomickými hráči). V článku je 
blíže vysvětleno současné pojetí hospodářského zpravodajství z různých pohledů (hospodářské války, 
hospodářská bezpečnost, hospodářská konkurenceschopnost, ekonomická diplomacie), přičemž          
u každého pohledu jsou v tabulce uvedeny jeho základní charakteristiky (mj. klíčové hodnoty podle 
daného pojetí, vnímání reality, převažující činnosti). - Pozn. -- K tématu hospodářského zpravodajství 
viz také články na str. 11, 20, 27 a 30. 
 
Torsten Riecke 
Mittelmaß ist nicht genug 
Průměrnost nestačí 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 113 (17.6.2015), S. 8-9 
Vyspělé průmyslové země a rozvíjející se ekonomiky trpí chronickým oslabením hospodářského růstu. 
Naděje jsou vkládány do digitální revoluce. Ta však na sebe nechává čekat. 
 
Adam Roberts 
Modi's many tasks : special report on India 
Mnoho úkolů premiéra Modiho : zvláštní zpráva o Indii 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8939, centr. sect. (16 p.) 
Přehled o Indii přináší informace o politické situaci v zemi, hospodářském vývoji, náboženském 
napětí, zahraniční politice, železniční dopravě, zavádění informačních technologií do veřejné správy 
aj. -- Viz i článek na s. 9. 
 
Steve Forbes 
Příběh Řecka a Velké Británie - vezmeme si z něj ponaučení? 
Forbes, Sv. 2015, č. 6, s. 18 
Ekonomika Velké Británie v poslední době roste rychleji než ekonomiky jiných vyspělých zemí. 
Důvodem je podle autora významné zeštíhlení státního sektoru a snížení daní, došlo také k reformě 
vzdělávacího systému. Řecko, podle autora poškozené zásahy Mezinárodního měnového fondu, 
Evropské unie a Evropské centrální banky, naopak státní sektor rozšířilo a skutečné reformy 
neprovedlo. Autor také kritizuje kvantitativní uvolňování, státní regulace a zvyšování daní obecně. 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

28 

Daniel Deyl 
Syrizou ke zdi : řecká vláda hrála v jednáních s věřiteli o čas, ale na konci tunelu je namísto 
světla jen další tunel 
Euro, Sv. 2015, č. 22, s. 42-43 
Pohled na aktuální situaci ve vyjednávání řecké vlády s věřiteli (ECB, MMF, vedení eurozóny) v situaci 
blížící se neschopnosti Řecka dostát svým dluhovým závazkům. Uvolnění dalších finančních 
prostředků ze záchranného balíčku MMF je podmíněno splněním konkrétních kroků směřujících         
k ozdravení řecké ekonomiky. Následně shrnutí přijatých opatření a postoje Tsiprasovy vlády a 
vyjádření věřitelů k reálnosti odchodu Řecka z eurozóny (grexit). -- Viz také příspěvek v HN              
č. 117/2015 (18.6.2015), s. 3, v HN č. 118/2015 (19.6.2015), s. 6 a v HN č. 119/2015 (22.6.2015), s. 3. 
 
Jürgen Flauger 
Teurer Sinneswandel : bundesweit kaufen Kommunen ihre Stromnetze zurück - und gehen hohe 
finanzielle Risiken ein 
Nákladný názorový obrat : napříč spolkovými zeměmi kupují obce nazpět své energetické sítě - 
a podstupují vysoká finanční rizika 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 102 (1.6.2015), S. 20-21 
Energetické podniky v majetku komunálu, ať už získané zpětnou koupí či založením, zatím nepřináší 
očekávaný efekt. Nejen v oblasti zisku, ale i v nízkých cenách pro spotřebitele či v tvorbě pracovních 
míst. Z analýzy Handelsblatt Research Institut vyplývá následující: z 270 zkoumaných komunálních 
energetických podniků vykazuje 101 z nich alespoň v jednom z posledních dvou roků negativní 
obchodní bilanci, 56 se nachází ve ztrátě a 105 se potýká s klesajícími zisky. Tento vývoj akceleruje 
navíc tlak státního regulátora Bundesnetzagentur na modernizaci sítí v souvislosti s novou 
energetickou strategií Energiewende a na snižování maximální hranice čistého zisku. -- Problematice 
se věnuje také komentář na s. 29 (Rekommunalisierung: Falsche Erwartungen). 
 
By Sam Fleming and Chris Giles 
The waiting game 
Vyčkávací hra 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38863 (26.5.2015), p. 9 
Růst produktivity se v Americe téměř zastavil a v jiných zemích je to podobné. Ekonomové jsou stále 
více znepokojeni, protože zpomalené zvyšování efektivnosti povede k poklesu životní úrovně a 
oslabeným veřejným financím. Ze střednědobého hlediska je růst produktivity nejdůležitější hnací 
silou prosperity. Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva  by vyspělé země měly rychle usilovat o zvýšení 
efektivnosti, aby neklesala životní úroveň, ale např. v sektoru služeb, který má v ekonomikách stále 
větší podíl, má růst produktivity své limity. 
 
Dirk Heilmann, Bert Rürup 
Wie lange noch? : Prognose 2025 
Jak dlouho ještě? : prognóza pro rok 2025 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 115 (19.6.2015), S. 50-59 
Analýza se zabývá hospodářskými výsledky Německa za posledních deset let. Ve srovnání s ostatními 
rozvinutými zeměmi je německý úspěch v růstu HDP, salda státního rozpočtu a zaměstnanosti 
bezpříkladný. Varovné hlasy však přibývají, neboť současný růst do značné míry závisí na nízkých 
úrocích a klesající ceně ropy. Německý podíl na světovém obchodu totiž posledních deset let stagnuje 
a to samé bude vzhledem k demografickému vývoji čekat i produktivitu. Analýza proto představuje 
pozitivní, negativní a neutrální prognózu ekonomického vývoje do roku 2025. 
 
Štěpán Horký, Luděk Kouba 
Znalostní ekonomika a institucionální prostředí v posttranzitivních ekonomikách Evropské unie 
Ekonomické rozhľady, Sv. 44, (2015) č. 1, s. 58-76 
Hodnocení stavu znalostní ekonomiky v zemích střední a východní Evropy zobrazené v kontextu        
s ostatními státy EU s využitím kvantifikačního přístupu Světové banky (index znalostní ekonomiky 
KEI, znalostní index KI). Dále se autoři zaměřují na samotný vztah mezi kvalitou institucionálního 
prostředí a úrovní znalostní ekonomiky, na souboru zemí střední a východní Evropy je vztah zobrazen 
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prostřednictvím dynamiky vývoje ukazatelů pro institucionální prostředí a jeho dílčí části - 
podnikatelské prostředí - a ukazatelů pro úroveň znalostní ekonomiky a inovační výkonnost. Následně 
vztah testují prostřednictvím korelační a jednoduché regresní analýzy na průřezových datech za EU za 
r. 2012. - Pozn. -- Úvaha nad obsahem ekonomického pojmu "znalostní ekonomika" viz příspěvek na 
s. 95-106. 
 
S. Narkevič 
Zolotovaljutnyje rezervy: istorija, opredelenije, sostav i sovremennyje funkcii 
Zlaté a devizové rezervy: historie, definice, složení a současné funkce 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 4, s. 86-105 
V článku se rozebírá koncept zlatých a devizových rezerv a jejich úloha v současné ekonomice. V posledních 
letech jejich objem ve světové ekonomice značně vzrostl. V mnohém to souvisí s funkcemi, které tyto 
rezervy plní v současné hospodářské politice. Možnost využít rezervy k obraně před šoky spojenými    
s platební bilancí nebo pro účely hospodářského růstu orientovaného na vývoz z nich činí významné 
nástroje zabezpečení hospodářské stability. - Pozn. 

Informatika. Počítače 

Jan Lokajíček 
K možnosti přeprodeje použitého softwaru 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 11, s. 394-398 
Až donedávna platila vžitá představa, že software nelze převést bez souhlasu poskytovatele licence, 
resp. autora softwaru. Soudní dvůr EU ovšem tuto představu rozsudkem ve věci UsedSoft v. Oracle 
zásadním způsobem naboural, když dospěl, za určitých omezujících podmínek, k názoru zcela 
opačnému. Příspěvek seznamuje s předmětným rozhodnutím SDEU a rozebírá aplikaci závěrů tohoto 
rozhodnutí v českém právu. Podrobněji se také věnuje limitům možného převodu softwaru a 
otevřeným otázkám souvisejícím s rozhodnutím UsedSoft v. Oracle. - Pozn. 
 
Yasmin Osman 
Operation Neustart : Europas Finanzaufsicht durchleuchtet die Banken: Wie anfällig sind sie 
wirklich für Attacken von Cyberkriminellen? 
Operace Restart : evropský finanční dozor kontroluje banky: jsou skutečně snadným terčem 
pro útoky kyberzločinců? 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 110 (12.6.2015), S. 6-7 
Počet kyberútoků na soukromé firmy i veřejné instituce se celosvětově zvýšil z 9,4 milionů v roce 
2010 na 42,8 milionů v roce 2014. ECB proto obeslala všech 123 jí podléhajících bank v EU               
s podrobným dotazníkem za účelem zjištění uplatňovaných bezpečnostních standardů. Vzhledem ke 
stoupajícím útokům i v Německu pracuje spolková vláda na návrhu zákona, který by ukládal odvětvím 
s "kritickou infrastrukturou" včetně bank ohlašovací povinnost. -- K tématu se zaměřením na nedávný 
kyberútok na Spolkový sněm viz také články na s. 1 (Cybersturm auf Berlin) a další na s. 6-7. 
 
Melanie Bergermann, Jürgen Berke 
Verbrechen in neuer Dimension : Internet-Kriminalität 
Zločiny nové dimenze : internetová kriminalita 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 26, S. 18-26 
Mimo standardní internetové vyhledávače a sociální sítě se daří organizovanému zločinu, který 
využívá vyhledávací software jménem Tor. Daří se zde nejen obchodu s počítačovými viry, drogami a 
zbraněmi, ale i se zcizenými daty bankovních kont a padělanými bankovkami. Banky s těmito 
obchody zpravidla nepřijdou do kontaktu, neboť transakce se provádí výlučně ve virtuální měně 
bitcoin. Podle Spolkové kriminální policie se tak v Německu v roce 2014 dostalo do oběhu 76 000 
eurových bankovek v hodnotě 5,3 milionů eur. Europol odhaduje škody způsobené kyberkriminalitou 
v EU na 300 miliard dolarů ročně. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Miroslav Zámečník 
Atraktivní asi jako uprchlíci : proč se Češi nehrnou do eurozóny a proč je dobré sledovat, jak to 
dopadne s Řeckem 
Euro, Sv. 2015, č. 22, s. 10-13 
Diskuzní příspěvek přináší autorův pohled na otázku členství Česka v eurozóně a přijetí společné 
měny. Rozebírá v něm kritéria pro přijetí eura, motivaci ostatních postkomunistických zemí k jeho 
přijetí (Slovinsko, Slovensko, pobaltské státy), poukazuje na specifické důvody, kvůli kterým není      
v ČR podpora společné měny moc silná, a upozorňuje na potřebu sledovat krizi evropské jednotné 
měny v Řecku a na její řešení ze strany eurozóny. -- Na následujících stranách 14-16 jsou připojeny 
komentáře odborníků k přijetí eura v ČR (Z. Tůma, J. Hurník, A. Michl, T. Prouza). 
 
Lubomír Heger 
David Brexit Cameron 
Euro, Sv. 2015, č. 20, s. 44-45 
Po vyhraných parlamentních volbách se britský premiér Cameron bude muset vyrovnat s euroskeptickými 
náladami v Konzervativní straně i napříč parlamentem. Očekává se, že bude zahájeno jednání o nových 
podmínkách členství Velké Británie v Evropské unii a zvažuje se i vypsání referenda o vystoupení       
z EU (tzv. brexit). Příspěvek informuje o euroskeptické scéně ve vazbě na nové složení britského 
parlamentu a o tématech, o kterých chce Velká Británie s EU vyjednávat (zejména možnost řídit 
vlastní přistěhovaleckou politiku, pravomoc odmítat evropskou legislativu Dolní sněmovnou a 
ochrana před evropskou finanční regulací). -- K tématu viz také komentář v HN č. 105/2015 
(2.6.2015), s. 8. 
 
Marcel Fratzscher 
Die schlechteste aller Lösungen 
Nejhorší ze všech řešení 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 112 (16.6.2015), S. 48 
Prezident německého Institutu pro ekonomickou expertizu (DIW) M. Fratzscher nesdílí naděje 
vkládané do vystoupení Řecka z eurozóny. Problém Řecka totiž netkví primárně v nekonkurenceschopnosti 
hospodářství, ale ve slabosti řeckých státních institucí v oblasti správy a výběru daní, míry korupce a 
vysoké byrokracii. Jako východisko z rizika grexitu navrhuje prodloužení druhého záchranného 
programu o půl roku a vyjednání třetího záchranného programu obsahující přestrukturování řeckého 
dluhu a harmonogram institucionálních reforem. Ten by pak měl být předložen řeckým občanům         
v referendu. -- O grexitu v čísle také články na stranách 8-9 a 34-35. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Zhiwei Zhang ; [rozhovor vedl] Mark Fehr 
"China muss seine Börsen öffnen" : der China-Chefsvolkswirt der Deutschen Bank über den 
Aufstieg des Renminbi und die Finanzmarktreformen Pekings 
"Čína musí otevřít své burzy" : makroekonom pro Čínu při Deutsche Bank o vzestupu renminbi 
a reformách finančního trhu pod taktovkou Pekingu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 25, S. 30 
Zhiwei Zhang předpokládá, že již v roce 2016 by se renminbi mohl stát globální rezervní měnou. Čína 
však ještě musí zcela zrušit omezení nákupu své měny na kapitálových trzích a restriktivní opatření 
vůči zahraničním investorům v Číně a čínským investorům v zahraničí. Od tohoto kroku si podle 
Zhanga Čína slibuje především posílení svého geopolitického postavení. Stejným způsobem lze 
vykládat i čínský záměr založit asijskou investiční banku AIIB, která má konkurovat Světové bance    
v rozvíjejících se ekonomikách. 
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A weighting game 
Jaký význam mají dohody 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8940, p. 68 
Obchodní dohoda Transpacifické partnerství (TPP) by usnadnila obchodování mezi Amerikou, 
Japonskem a deseti dalšími zeměmi, které společně představují dvě pětiny globálního HDP. Ale jak by 
prospěla jejich hospodářství? Zastánci dohody tvrdí, že by podpořila jejich výstup o téměř 300 mld. 
USD za deset let. Podle kritiků by nezměnila nic anebo jen málo. Tento nesoulad dokazuje, jak 
obtížné je změřit dopad dohod o volném obchodě. V článku jsou zmíněny studie k této problematice a 
konstatuje se, že jednání o TPP odhaluje limity ekonomického modelování. 
 
Miroslav Zámečník 
Ani Čína nemůže mít všechno 
Euro, Sv. 2015, č. 23, s. 16-17 
Příspěvek upozorňuje na shodu ministrů financí zemí G7 ve věci zapojení čínského jüanu jako 
rezervního aktiva do "virtuální měny" MMF - zvláštních práv čerpání (SDR). Autor se věnuje 
důsledkům tohoto rozhodnutí a přiznání statusu "oficiální rezervní měny" spolu se zavedením plné 
konvertibility pro čínskou a světovou ekonomiku. Grafy ukazují současné složení koše zvláštních práv 
čerpání MMF, složení devizových rezerv dle měny a dynamiku objemu offshorových transakcí v jüanech 
v období 2010-2014. -- Viz také příspěvek Neodvratný vzestup jüanu na s. 15. 
 
Marc Bacchetta et Cosimo Beverelli 
Commerce et barrieres non tarifaires 
Obchod a necelní bariéry 
Problemes économiques, No. 3112 (2015), p. 11-15 
Od propuknutí finanční krize v letech 2007-2008 se státy a nadnárodní uskupení uchylují k zavádění 
různých obchodních bariér. Autoři tento jev zkoumají, zjišťují důvody, proč k zavádění bariér dochází, 
určují jejich vliv na zahraniční obchod a zabývají se také postojem Světové organizace obchodu k této 
problematice. - Pozn. -- Přeloženo z angličtiny. -- Článek je součástí čísla, které je tematicky zaměřené 
na globalizaci. Další články k tomuto tématu viz str. 5, 16, 25 a 34. 
 
Andrzej Cieślik ... [et al.] 
Determinants of export performance : comparison of Central European and Baltic firms 
Určující faktory exportní výkonnosti : porovnání středoevropských a pobaltských podniků 
Finance a úvěr, Vol. 65, (2015) No. 3, p. 211-229 
V období přechodu k tržnímu hospodářství některé státy střední a východní Evropy od základu 
liberalizovaly multilaterální a regionální zahraničněobchodní politiku a úspěšně se začlenily do EU. 
Podniky v těchto zemích získaly přístup na zahraniční trhy a staly se předními vývozci daného 
regionu. Autoři modelovým způsobem zkoumají určující faktory exportní výkonnosti firem ve třech 
pobaltských státech (Estonsko, Litva, Lotyšsko) a ve čtyřech středoevropských zemích (ČR, 
Maďarsko, Polsko a Slovensko). Vycházejí z dat na úrovni podniků z let 2002, 2005 a 2009 získaných 
z průzkumu BEEPS provedeného Světovou bankou a EBRD. Zaměřují se na souvislosti mezi exportní 
výkonností a podnikovou heterogenností vyjádřenou ukazatelem produktivity. Následně shrnují 
empirická zjištění a upozorňují na odlišnosti mezi těmito dvěma skupinami zemí. - Pozn. 
 
Ruth Berschens, Jan Hildebrand 
In drei Etappen zur Rettung 
Tři etapy k záchraně 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 119 (25.6.2015), S. 6-7 
Pokud se Řecko, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Evropská komise 
nedohodnou do konce června na žádném modelu řešení řecké krize, pak Řecku skončí dosavadní 
pomoc ve výši 7,2 miliard euro ze záchranného programu. Shoda s Řeckem by musela být úspěšná ve 
třech etapách: nejprve v rovině institucí, které poskytují peníze, potom ve skupině ministrů financí a 
nakonec v radě ministrů financí eurozóny. 
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Dieter Duerand, Susanne Kutter, Peter Steinkirchner 
Mach dein Ding 
Žij si po svém 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 23, S. 48-50 
3D tiskárny se stávají masovým fenoménem a zřejmě časem vytěsní dosavadní podnikovou výrobní 
strukturu - schopnost místní produkce vyhovět i velmi osobním potřebám jednotlivce by mohla zvrátit 
dosavadní vývoj globalizace. Hromadné nasazení nové revoluční technologie, která je tržně velice 
pružná a dokáže vytvářet např. pro potřeby medicíny dokonalé "náhradní díly", znamená mj. ohrožení 
textilní produkce v asijském regionu a tím práce mnoha lidí. 
 
V.V. Šmelev, O.V. Chmyz 
Napravlenija ispol'zovanija meždunarodnych finansov dlja stabilizacii valjutnogo kursa 
rossijskogo rublja 
Směry využití mezinárodních financí ke stabilizaci směnného kurzu ruského rublu 
Finansy, Sv. 2015, No. 3, s. 27-31 
Článek se zaměřuje na otázku vyšší volatility směnného kurzu ruského rublu v podmínkách výkyvů 
cen ropy a finančních sankcí. Je popsána situace v eurozóně a mezi zeměmi BRICS a zdůrazňuje se, 
že v euroasijské integraci a tím i mezinárodních financích bude hrát Rusko a jeho měna hlavní roli. 
 
Thomas Ludwig 
Projekt Europa 
Projekt Evropa 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 118 (24.6.2015), S. 4-5 
Čína má mnoho peněz a hledá dobré investiční příležitosti. V zorném poli se tak ocitl fond 
infrastruktury EU, který inicioval předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Brzy by sem měly 
plynout miliardy. Brusel a hospodářství jásají. V centru zájmu stojí oblast telekomunikací a 
technologií. Zástupci EU tvrdí, že plán není namířen proti USA a ty nadále zůstávají pro EU 
partnerem číslo jedna. -- Další články k tématu na str. 1 a 6-7. 
 
Werner Gatzer 
Projekt Generalzolldirektion startet Aufbauphase : Interview mit Staatssekretär Werner Gatzer 
Projekt generálního celního ředitelství je ve výstavbě : rozhovor se státním tajemníkem 
Wernerem Gatzerem 
Zoll aktuell, Nr. 3 (2015), S. 8-9 
Werner Gatzer se v rozhovoru pro Zoll Aktuell vyjadřuje k probíhající reorganizaci německé celní správy. 
 
By Jonathan Wheatley and James Kynge 
Trading blow 
Rána pro obchodování 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38877 (11.6.2015), p. 7 
Po patnáct let rozvojové země silně přispívaly ke globálnímu růstu, ale po ostrém poklesu obchodu 
dosáhly v prvním čtvrtletí tohoto roku nejhoršího výkonu od krize let 2008-2009. Čínský zájem o kovy 
a další nerosty slábne, dříve prosperující Brazílie je v recesi, Rusko je v krizi a několik menších zemí 
vykazuje slábnoucí růst a odliv kapitálu. V článku se rozebírá, co tento posun znamená pro světovou 
ekonomiku. -- Viz i článek na s. 1. 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

Basically unaffordable 
V zásadě nedostupný 
The Economist, Vol. 415, (2015) No. 8939, p. 66 
Vzhledem k tomu, že vlády celého světa hledají způsoby, jak omezit sociální dávky a snížit 
rozpočtové schodky, se může zdát, že není zrovna doba na posuzování nového štědrého všeobecného 
benefitu. Nicméně v některých zemích se dostává na pořad jednání otázka zavedení základního příjmu 
- příjmu zaručeného státem pro všechny občany, a to bez ohledu na jejich soukromé bohatství. Článek 
přináší rekapitulaci pravicových i levicových postojů a argumentů ve prospěch nahrazení sociálních 
dávek "základním příjmem" a konstatuje se, že se jedná o lákavou, ale velmi nákladnou myšlenku. 
 
Michal Lehuta 
Druhý sociálny balík poteší. Obchodníkov a stavbárov 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 21, s. 20-21 
Autor kriticky hodnotí jednotlivá opatření tzv. druhého sociálního balíčku představeného na 
stranickém sněmu Smer-SD. Součástí balíčku je snížení DPH na základní potraviny z 20 na 10 %, 
zvýšení minimální mzdy na 400 eur, podpora regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti, zvýšení peněžité 
dávky v mateřství, rozšiřování kapacit školek, výstavba základních škol, rekonstrukce společných 
prostor v nemocnicích, příspěvky na zateplování rodinných domů, podpora ekologických způsobů 
výroby energií přímo v domácnostech a další opatření. V článku je dále analyzována mj. problematika 
malého vlivu snížení DPH na spotřebitelské ceny, odvětví ekonomiky (maloobchodníci, mlékárenský 
průmysl, stavební průmysl), jimž by příslušné změny mohly pomoci, a zdrojů, z nichž by druhý 
sociální balíček mohl být financován při existenci rizika překročení cíleného schodku veřejných financí 
pro tento rok. Graf znázorňuje vývoj podílu výdajů i příjmů veřejných rozpočtů SR na HDP (v %)      
v letech 2007-2015. -- Pro kritické hodnocení druhého sociálního balíčku viz také editorial na s. 3. 
 
Robert Holzmann, Martin Werding 
Portability of social benefits : research on a critical topic in globalization 
Přenositelnost sociálních dávek : výzkum kritického tématu globalizace 
CESifo Economic studies, Vol. 61, (2015) No. 2, p. 335-345 
Autoři v tomto článku poskytují úvodní, teoretický vhled do tématu mezinárodní přenositelnosti 
sociálních dávek, sociálního i zdravotního pojištění, kterému se následně věnuje celé číslo časopisu. 
Představují dílčí témata CESifo workshopu konaného v Benátkách v červenci roku 2012 a stručně 
představují vybrané příspěvky z tohoto workshopu, které jsou dále obsaženy v daném čísle časopisu. 
Problematika, kterou označují za nedostatečně probádanou a které se věnují, je vliv přenositelnosti 
sociálních dávek, sociálního a zdravotní pojištění na mezinárodní mobilitu pracovní síly. Zdůrazňují 
přitom, že na dané téma nahlížejí především z ekonomického hlediska vzhledem k tomu, že aspekty 
sociální politiky a právních úprav byly již více probádány jinde. Úvodní argument autorů, který však 
má být v průběhu zkoumání posílen, je formulován následovně: Rozhodnutí jednotlivců migrovat by 
nemělo být ovlivněno nedostatečnou přenositelností sociálních dávek, sociálního a zdravotního 
pojištění, pokud na ně mají migranti v dané zemi právo. Problém výzkumu na daném poli však 
spočívá v nedostatku sdíleného konceptuálního a teoretického porozumění; v nekompletních 
znalostech toho, co funguje, co ne, a proč; a v nedostatku dat, jež by mohla být využita k empirickému 
vyhodnocení systémů fungujících v praxi. - Pozn. 
 
Filip Obradovič 
Prečo štát trestá ľudí za účasť v druhom pilieri : dôchodky 
Trend, Sv. 25, č. 20, s. 24-25 
Slovenský zákon o minimálním důchodu; nejnižší garantovaný státní důchod (270 eur) a podmínky 
nároku na něj, nižší zaručený důchod v případě účastníků v druhém důchodovém pilíři (dvě kategorie 
důchodců). 
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Anthony Marino 
Réformes des retraites et des regles d'indexation 
Důchodové reformy a změny pravidel pro indexaci 
Problemes économiques, No. 3112 (2015), p. 45-48 
Autor zkoumá, jak se změny cenové indexace promítají do výpočtů penzí ve Francii. Ke zmírnění 
"penzijního břemene" (poměr penzijních výdajů k HDP) dochází často právě vlivem změny pravidel 
pro indexaci. Autor pracuje s různými scénáři a dochází k závěru, že účinek penzijních reforem (jejich 
vliv na zmírnění penzijního břemene) je různý v závislosti na tempu hospodářského růstu. V závěru 
článku se autor zabývá také životní úrovní budoucích penzistů. - Pozn. 
 
By Zheng Song ... [et al.] 
Sharing high growth across generations : pensions and demographic transition in China 
Sdílení vysokého růstu napříč generacemi : penze a demografická změna v Číně 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 7 (2015), No. 2, p. 1-39 
V řadě rozvojových zemí probíhá období prudkého růstu příjmů a jejich konvergence k příjmům 
obyvatel v rozvinutých zemích. Současně však vzrůstají také rozdíly mezi různými skupinami 
obyvatel, mj. mezi různými generacemi. Příkladem je Čína: pracovní vyhlídky mladé generace se 
zlepšují, zároveň ale dochází k růstu chudoby mezi starší populací. Autoři v práci zkoumají, jak různé 
penzijní systémy umožňují různým generacím sdílet výhody vysokého růstu v rozvojových zemích. Je 
vytvořen speciální model, který odráží klíčové trendy hospodářského růstu v Číně: demografické 
změny, migraci obyvatel z venkova do měst, prudký nárůst mezd a nedostatky na finančních trzích. 
Model je poté využit k hodnocení několika alternativních penzijních reforem, přičemž zkoumána je 
finanční udržitelnost dané reformy a vliv na životní podmínky různých skupin obyvatel. Pro zajištění 
finanční udržitelnosti je reforma současného systému nezbytná. Výhodou tzv. zpožděné reformy 
(delayed reform) je významné zlepšení životních podmínek současné (chudší) generace, zatímco 
náklady pro budoucí (bohatší) generace jsou nízké. Tzv. plně financovaná reforma (fully funded 
reform) poškozuje současnou generaci a budoucí generaci přináší pouze malé výhody. - Pozn. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Petr Ort 
Jakou hodnotu má genius loci? : oceňování majetku obcí a měst 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 12, s. 12-13 
Častou otázkou ve vztahu k hodnotě nemovitého majetku je, zda se vedle základních investičních 
nákladů na koupi pozemku a realizaci staveb mohou na trhu projevit i nějaké další cenotvorné složky, 
které jsou nehmotné, a tedy nesnadno kvantifikovatelné klasickými metodami stavebního rozpočtu, 
které ale nějak zvyšují hodnotu majetku. Jednou z typických složek "něčeho navíc" - přidané hodnoty, 
která zvyšuje cenu nemovitosti, je genius loci. Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost, každá obec, 
která nějakou nemovitost spravuje, by si měl být těchto složek vědom a umět s nimi pracovat jak při 
evidenci nemovitého majetku, tak zejména při investičním rozhodování, jako je koupě nebo prodej 
nemovitosti. 
 
By Wojciech Kopczuk and David Munroe 
Mansion tax : the effect of transfer taxes on the residential real estate market 
Daň z drahých nemovitostí : vliv transferových daní na realitní trh 
American Economic Journal: Economic policy, Vol. 7 (2015), No. 2, p. 214-257 
Autoři s využitím dat z USA (New York, New Jersey) zkoumají vliv daní na trh s nemovitostmi. Konkrétně 
ve státě New York se daň (tzv. mansion tax) vztahuje na transakce s nemovitostmi, jejichž hodnota 
překračuje 1 milion amerických dolarů. Na levnější nemovitosti (např. s hodnotou 999 999 dolarů) se 
však daň nevztahuje, což vede k tomu, že se ve větší míře objevují transakce s nemovitostmi, jejichž 
hodnota je jen o málo nižší než stanovená částka (v grafickém znázornění se počet těchto transakcí 
shlukuje pod částkou odpovídající 1 milionu dolarů, nad částkou se objevuje "zlom" - počet obchodů   
s dražšími nemovitostmi skokově klesá). Autoři dále mimo jiné zjišťují, že daň některé prodejce a 
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nakupující odrazuje od obchodování (počet "chybějících" transakcí s nemovitostmi s vyšší hodnotou 
neodpovídá nárůstu obchodů s nemovitostmi s hodnotou těsně pod stanovenou částkou). - Pozn. 
 
By Kate Allen 
Property puzzle 
Bytový hlavolam 
Financial Times, Vol. 2015, No. 38869 (2.6.2015), p. 9 
Rozbor situace na bytovém trhu Velké Británie. Nabídka nemovitostí je malá, protože se příliš málo 
staví, zato poptávka roste vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel. Ceny domů v Londýně jsou nyní 
druhé nejvyšší na světě. Tím roste poptávka po nájemním bydlení, což tlačí vzhůru náklady a 
spotřebovává stále větší částku státní dotace. Náklady na bydlení, zvláště v Londýně a okolí, jsou 
uváděny jako jeden z faktorů ohrožujících růst. Britská bytová krize se klade za vinu vládě, ale její 
angažovanost je nejvyšší od sedmdesátých let minulého století. Značné státní peníze se vynakládají na 
příspěvek na bydlení, z čehož však mají největší prospěch pronajímatelé levných ubytoven. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Gerlind Wisskirchen, Peter Schiller 
Aktuelle Problemstellungen im Zusammenhang mit "Bring Your Own Device" : wenn der 
Arbeitnehmer sein privates Smartphone auch dienstlich nutzen möchte bzw. soll 
Aktuální pohledy na problémy v souvislosti s připojováním soukromých elektronických 
přístrojů : kdy může popř. má zaměstnanec využívat svůj chytrý telefon i pro služební účely 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 20, S. 1163-1168 
Právní aspekty zavedení systému BYOD (bring your own device) v německých podnicích (zabezpečení 
kompatibility v oblasti ochrany dat, pracovněprávní předpoklady, posouzení trvalé dostupnosti 
zaměstnance z hlediska pracovního práva). Relevantní právní normy (Spolkový zákon o ochraně 
dat/BDSG, telekomunikační zákon/TKG, zákon o telemédiích/TMG) a povinnosti zaměstnavatele, 
které z nich vyplývají. CYOD (choose your own device). - Pozn. 
 
Philipp Merkel, Lenas Götz 
Der gesetzliche Mindestlohn in der Praxis - eine Bestandsaufnahme : arbeitsrechtliche Probleme 
im betrieblichen Alltag 
Zákonem daná minimální mzda v praxi - rozbor : pracovněprávní problémy podnikového 
všedního dne 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 24, S. 1407-1413 
Autoři kriticky hodnotí dopady zavedení jednotné minimální mzdy v Německu. Současná zákonná 
úprava je v mnoha ohledech nejasná a vystavuje tak zaměstnavatele i zaměstnance značné nejistotě. 
Týká se to především otázek započtení nefinančních odměn, hrazení služebních cest či délky a 
strukturace z minimální mzdy vyjmutých stáží. Nejasnosti však také vyplývají z povinnosti podniku 
ručit za dodržování minimální mzdy v případě svých subdodavatelů. A rovněž není zcela jednoznačná 
dikce zákona ve stanovení nároku na minimální mzdu pro hodiny, v nichž je zaměstnanec z práce 
uvolněn. - Pozn. 
 
Marek Mičúch 
Euro area labour markets respond to crisis 
Trhy práce eurozóny reagují na krizi 
Biatec, Vol. 23, (2015) No. 5, p. 6-7 
Příspěvek se odvíjí od odborného článku "Comparison and contrasts of the impact of the crisis on euro 
area labour markets" ("Porovnání a kontrasty dopadů krize na trhy práce v eurozóně"), jenž byl vydán 
ECB v únoru 2015. Autor se primárně soustředí na vývoj trhu práce na Slovensku v kontextu 
obecných trendů v eurozóně a nastiňuje směr, kterým by se měla ubírat politická opatření reformující 
trh práce. - Pozn. 
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Katrin Haußmann, Muriel Kaufmann 
Gesetzliche Beschäftigungsverbote, Eignungs-, Zuverlässigkeits- und Integritätsmerkmale und 
ihre Einordnung im Kündigungsschutzrecht : kann arbeitsrechtlich die Pflicht bestehen, 
Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen, deren Eignung zweifelhaft ist? 
Zákonem dané zákazy zaměstnávání, kritéria vhodnosti, spolehlivosti a integrity a jejich 
zakotvení v zákonné ochraně před výpovědí : může z hlediska pracovního práva existovat 
povinnost nadále zaměstnávat pracovníky, o jejichž vhodnosti na danou pozici jsou 
pochybnosti? 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 21, S. 1223-1227 
Článek se zabývá jednoznačností kritérií pro odepření dalšího zaměstnávání v jednotlivých odvětvích, 
jak jsou definována v německém pracovním právu. Konstatuje na tomto místě značné důkazní 
břemeno na straně zaměstnavatele, aby mohl kritéria vhodnosti, spolehlivosti a integrity uplatnit. 
Uplatnění těchto kritérií za účelem ukončení pracovního poměru je pro zaměstnavatele jednodušší jen 
v tom případě, pokud za další zaměstnávání inkriminovaného pracovníka lze očekávat úřední sankci. - 
Pozn. 
 
Achim Jähnke 
Praktické dopady německého zákona o minimální mzdě na české podnikatele 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 23, (2015) č. 11, s. 36-38 
Od začátku r. 2015 v Německu závazná výše minimální mzdy 8,50 EUR/hodiny hrubého (u kolektivních 
smluv přechodné období do konce roku 2016) - platí pro všechny zaměstnance pracující na území 
Německa. Analýza dopadů na české podnikatele s důrazem na oblast dopravního odvětví. Především 
se jedná o navýšení mzdových nákladů, regulaci splatnosti minimální mzdy (včetně přepočtu na české 
koruny), administrativní povinnosti (např. uchovávání záznamů o zaměstnanci v NJ na území 
Německa min. po dobu dvou let), riziko značných pokut při nesplnění povinností (až 500 000 eur). 
Další vývoj: šetření u Evropské komise, zda je příslušný zákon v souladu se svobodou volného pohybu 
služeb; posuzování souladu zákona s ústavním právem německým Ústavním soudem. - Pozn. 
 
Stuttgart 21 : Prävention sticht 
Stuttgart 21 : prevence práce na černo 
Zoll aktuell, Jg. 12, (2015) Nr. 3, S. 4-6 
Popis kontrolní činnosti příslušníků německé celní správy u projektu Stuttgart 21 (významný stavební 
projekt na přestavbu železniční tratě ve Stuttgartu). Celníci se věnují jak kontrole dodržování pracovních 
předpisů (dodržování povinné minimální mzdy, odhalování nepovolené práce, aj.), tak i prevenci 
(přednášková činnost, spolupráce s dalšími organizacemi, zavedení speciálního průkazu pro 
zaměstnance na stavbě). 
 
By David L. Fuller, B. Ravikumar and Yuzhe Zhang 
Unemployment insurance fraud and optimal monitoring 
Podvody v pojištění pro případ nezaměstnanosti a optimální monitorování 
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 7 (2015), No. 2, p. 249-290 
Smyslem programů pojištění pro případ nezaměstnanosti je pojištění zaměstnanců proti riziku ztráty 
práce z důvodů, které zaměstnanec nezavinil. Problémem je ale možnost zneužívání dávek 
zaměstnanci, kteří si práci již našli. Autoři v článku ukazují, jak podobným podvodům zabránit 
pomocí vhodné kombinace zdanění zaměstnanců, podpory v nezaměstnanosti a monitorování. Model 
vychází z předpokladů, že zaměstnanec může podvádět (může tajit, zda má práci) a že úřady mají       
k dispozici technologii k ověřování toho, zda je určitá osoba skutečně nezaměstnaná. Monitorování by 
ideálně mělo probíhat během fixních časových intervalů. Zdanění zaměstnanců se během tohoto 
intervalu (mezi dvěma kontrolami) zvyšuje, po ověření by mělo klesat. Podpory v nezaměstnanosti     
s délkou trvání nezaměstnanosti postupně klesají. Dále autoři určují, jak vysoké by měly být náklady 
na monitorování v porovnání se současným systémem v USA. - Pozn. 
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Michael Winter, Eric Marx, Nadine De Decker 
Zielgrößen für den Frauenanteil in Führungspositionen bei mitbestimmten Unternehmen 
Cílové velikosti pro podíl žen na vedoucích pozicích v podnicích s participací zaměstnanců 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 23, S. 1331-1335 
Od 1. 5. 2015 je v Německu v platnosti zákon o povinných kvótách pro ženy na vedoucích pozicích ve 
státní správě, ve společnostech zapsaných na burze a v dalších podnicích s nejméně třetinovou 
participací zaměstnanců v dozorčí radě podniku. Článek se zaměřuje na povinnost menších firem 
stanovit do 30. 9. 2015 cílovou velikost podílu žen ve vedení podniku. Autoři jsou nicméně skeptičtí, 
zda toto nařízení skutečně zde povede k faktickému zvýšení zastoupení žen. Zejména pak u těch 
podniků, jež neobchodují své akcie na burze a jejichž spoluvlastníci se rekrutují z řad vlastních 
zákazníků či zaměstnanců, neboť zde patrně nebude dostatečný tlak cílové velikosti naplnit. - Pozn. 

Právo 

Kwabena Frimpong 
Back to basics : fighting fraud and austerity 
Zpátky k základům : boj s podvody a úsporná opatření 
Journal of financial crime, Vol. 22 (2015), No. 2, p. 219-227 
Autor zkoumá dopad úsporných opatření ve Velké Británii na kapacitu veřejného sektoru odhalovat 
podvody a finanční zločiny. Omezování zdrojů je na základě závěrů autora krokem zpět v prosazování 
politiky nulové tolerance podvodů a finančních zločinů. Existuje také možnost, že dlouhodobě dojde   
k nárůstu podvodů a finančních zločinů směřujících proti britskému veřejnému sektoru. 
 
Marcel Krumm 
Bewertung und Verschonung von sog. großen (Familien-) Unternehmen nach der Entscheidung 
des BVerfG v. 17.12.2014 zur Erbschaftsteuer 
Zhodnocení a ušetření takzvaných velkých (rodinných) podniků podle rozhodnutí Spolkového 
ústavního soudu ze 17.12.2014 ve věci dědické daně 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, (2015) Nr. 10, S. 481-496 
Článek shrnuje a kriticky hodnotí nález Spolkového ústavního soudu, který prohlašuje za protiústavní 
dosavadní kritéria pro osvobození podniků od daně dědické a darovací, neboť se fakticky netýká jen 
podniků malých a středních. Soudem navrhované kvantitativní opatření pro zjištění oprávněnosti osvobození 
od daně je nicméně podle autora příliš administrativně náročné a problematické i z hlediska rovnosti 
před zákonem. Namísto toho je v článku zákonodárci navrhován takzvaný kvalitativní přístup, který 
vezme v potaz dlouhodobou vlastnickou strukturu odkazovaných a darovaných podniků. - Pozn. --     
K nálezu Spolkového ústavního soudu viz články na s. 497-512. 
 
Yiwu Sun 
Customs agency enforcement of IPRs in an FTZ 
Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví celními orgány v zónách volného obchodu 
Global trade and customs journal, Vol. 10 (2015), No. 5, p. 181-188 
V poslední době dochází k rozšiřování zón volného obchodu, což ztěžuje ochranu práv k duševnímu 
vlastnictví (zločinci zneužívají zmírnění dohledu v těchto zónách a pokles celních kontrol k výrobě, 
dovážení a vyvážení ilegálního zboží). V článku je popsáno vymáhání práv k duševnímu vlastnictví     
v zónách volného obchodu podle WCO, TRIPS a ACTA a dále je představeno vymáhání těchto práv   
v zonách volného obchodu Spojených států a v Šanghaji. - Pozn. 
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Věra Jourová, Kristalina Georgieva, Monica Macovei 
Die EU braucht einen Anwalt : Kristalina Georgieva und Věra Jourová fordern eine 
europäische Staatsanwaltschaft 
EU potřebuje svého návladního : Kristalina Georgieva a Věra Jourová požadují zřízení 
evropského státního zastupitelství 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 111 (15.6.2015), S. 48 
Článek představuje záměr Evropské komise zřídit společné státní zastupitelství EU, které by stíhalo 
případy hospodářské a finanční kriminality dopadající na rozpočet unie. 
 
Thomas Ludwig 
Gegen die Wand : deutsche Pkw-Maut scheitert in Brüssel und liegt nun bis auf weiteres auf Eis 
Proti zdi : německé mýto z osobních vozidel ztroskotalo v Bruselu a bude prozatím u ledu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 115 (19.6.2015), S. 14 
Evropská komise zahájila řízení s Německem ve věci porušení unijních smluv kvůli schválenému 
mýtnému pro osobní vozidla na německých dálnicích. Důvodem řízení je spojení zákona o mýtném se 
snížením daně z motorových vozidel pro vozidla registrovaná v Německu. Podle Komise tím spolková 
vláda porušila zásadu nediskriminace vyplývající z evropských smluv. Pokud německá vláda do dvou 
měsíců komisi nepřesvědčí, bude věc postoupena Evropskému soudu. Ministr dopravy Dobrindt na 
příští rok plánoval zisk z mýtného ve výši 64 milionů a napřesrok to mělo být již 455 milionů eur. 
Vzhledem ke stanovisku Evropské komise však byla plánovaná účinnost zákona k 1.1.2016 odložena 
na neurčito. -- K tématu viz komentář na s. 16. 
 
Arnoud Willems and David Leys 
Changes in the treatment of trademark royalties in EU customs law : the example of 3D printing 
Změny režimu licenčních poplatků za ochranné známky v EU : příklad 3D tisku 
Global trade and customs journal, Vol. 10 (2015), No. 5, p. 172-175 
Autoři posuzují, zda licenční poplatky za ochranné známky k výrobkům vytištěným na 3D tiskárnách 
podléhají clu podle celního práva EU. V důsledku nově přijatých opatření mohou vzrůst dovozcům 
náklady, může dojít k poklesu dovozu výrobků vytištěných na 3D tiskárnách do EU a k obcházení 
opatření ze strany dovozců. - Pozn. 
 
Vladislav Hřebíček 
Několik poznámek k chystanému institutu dočasného odložení trestního stíhání osoby podezřelé 
ze spáchání vybraných korupčních trestných činů 
Trestněprávní revue, Sv. 14, (2015) č. 5, s. 113-115 
Institut dočasného odložení trestního stíhání osoby podezřelé z korupčních trestných činů, podmínky 
aplikace institutu dočasného odložení. Nedostatky navrhovaného institutu, problematičnost právní 
úpravy ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob. Liberační šance. - Pozn. 
 
Miloš Temel 
Současnost a budoucnost regulace významné tržní síly v České republice 
Antitrust, Sv. 2015, č. 1, s. 20-24 
Článek se věnuje zákonu č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 
potravinářských produktů a jejím zneužití, a rekapituluje výhrady k této právní úpravě ze strany 
aplikujícího orgánu, tj. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autor shrnuje problematické aspekty 
zákona o významné tržní síle v ČR a také problematický pohled dosavadních výkladů tohoto zákona 
ze strany ÚOHS. Poté seznamuje s cíli navrhované novely zákona z dílny ÚOHS a přehledně shrnuje a 
hodnotí konkrétní změny obsažené v této novele. - Pozn. -- Viz také příspěvek v čas. Euro č. 24/2015 
(15.6.2015), s. 40-41. 
 
Juráš, Marek 
Spotřebitelské rozhodčí řízení tři roky po novele 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 11, s. 398-402 
Při příležitosti tří let od nabytí účinnosti spotřebitelské novely č. 19/2012 Sb. zákona o rozhodčím 
řízení, kterou mělo být zajištěno posílení ochrany spotřebitele na poli sjednávání rozhodčích smluv a 
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provádění rozhodčího řízení, kdy na stranách sporu jsou spotřebitel a podnikatel, se autor zamýšlí nad 
základními problémy vyskytujícími se v právní praxi s ohledem na tuto novelu. Nejdříve 
charakterizuje základní zásady spotřebitelského rozhodčího řízení. Poté se zaměřuje zejména na dva 
problémy, které obecné soudy využívají v exekučním řízení pro zamezení vedení exekuce na základě 
rozhodčí smlouvy se spotřebitelem - na požadavek písemnosti rozhodčí smlouvy a určení osoby 
rozhodce v rozhodčí smlouvě. - Pozn. 
 
Richard W. Fetter 
Úroky smluvené a z prodlení 
Národní pojištění, Sv. 46, (2015) č. 5, s. 28-31 
Nový občanský zákoník rozlišuje smluvené úroky a úroky z prodlení. Autor v příspěvku 
charakterizuje rozdíly mezi těmito typy úroků a na základě judikatury Nejvyššího soudu ČR rozebírá 
problematiku doby prodlení a zejména pak uplatnění úroků z prodlení v pracovně-právních vztazích 
(dlužná mzda, otázka zdanění úroků z prodlení z dlužné mzdy, možnost požadovat úroky z prodlení ze 
smluvených úroků, aj.). 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Martin Feldkircher ...[et al.] 
Bridging the information gap : small-scale nowcasting models of GDP growth for selected 
CESEE countries 
Překlenutí informační mezery : modely krátkodobé předpovědi růstu HDP malého rozsahu pro 
vybrané země střední, východní a jihovýchodní Evropy 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 2, p. 56-75 
Studie se zabývá krátkodobými předpovědními modely ekonomické aktivity a srovnáním jejich 
přesnosti odhadu růstu HDP pro sedm zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy (Bulharsko, ČR, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko) od začátku Velké recese. V závěru autoři 
konstatují, že pro různé země je vhodné aplikovat různé modely. Srovnávají přitom přesnost 
předpovědi "přemosťujících rovnic" ("bridge equations") a "malých dynamických faktorových 
modelů" ("small DFMs") v porovnání s metodou časových řad. Pro všechny zkoumané země platí, že 
"přemosťující rovnice" a "malé dynamické faktorové modely" přesněji odhadují růst reálného HDP, 
než metoda časových řad. Pro ČR je specifické, že přesnost předpovědi jednotlivých modelů je 
ovlivněna časovým horizontem analýzy. Pro většinu časových horizontů však platí, že "malé 
dynamické faktorové modely" poskytují přesnější odhady pro růst reálného HDP v ČR, než modely 
ostatní. 
 
Norbert Häring 
Griechenlands fehlende Flotte : mit einer korrekten Handelsstatistik wären Athen womöglich 
einige Debatten erspart geblieben 
Chybějící řecká flotila : kdyby si Athény vedly korektní statistiku platební bilance, mohly si pár 
debat ušetřit 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 111 (15.6.2015), S. 12 
Z analýzy švýcarského experta Michaela Berneggera vyplývá, že příjmy plynoucí z řecké námořní 
flotily nebyly v posledních letech dostatečně zohledněny v řeckých ekonomických statistikách. Tím 
byl v roce 2008 uměle navýšen podíl zadlužení Řecka na HDP o 15 procentních bodů. A namísto 
záporné obchodní bilance ve výši 30 miliard euro v roce 2008 by statistiky uváděly přebytek kolem   
15 miliard. Důvod tohoto zkreslení statistik tkví v metodě získávání dat, kdy byl zohledněn pouze 
obrat rejdařských firem na jejich řeckých kontech, nikoli již na těch zahraničních. Podobně zkreslující 
mohou být i statistiky z odvětví turismu, pokud jsou založeny jen na náhodném dotazování hotelových 
hostů. -- Téma rozvíjí rozhovor s Michaelem Berneggerem na stejné straně. 
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Tomáš Eder, Radoslav Peter 
Implementácia ESA 2010 do štvrťročných finančných účtov 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 5, s. 10-14 
Text obecně popisuje důvody a způsob zavedení nového Evropského systému národních a 
regionálních účtů ESA 2010 a podrobněji se věnuje implementaci tohoto rámce národního účetnictví 
na statistiku čtvrtletních finančních účtů na Slovensku. Analyzovány jsou především metodické změny 
oproti předchozímu evropskému systému ESA 95 (mj. podrobnější členění subsektorů finančních 
korporací, odlišná struktura aktiv a pasiv sektoru finančních korporací a odlišné členění finančních 
nástrojů). - Pozn. 
 
Nicolas Treich 
La valeur de la vie humaine en économie 
Hodnota lidského života v ekonomii 
Problemes économiques, No. 3112 (2015), p. 49-54 
Autor se zabývá tzv. statistickou hodnotou života (valeur de la vie statistique, VVS; v angličtině value 
of a statistical life, VSL), metodou, která slouží k měření úsilí vynaloženého ke snížení rizika smrti 
jednotlivce. V praxi se metoda používá k hodnocení vlivu výdajů, regulatorních opatření nebo investic 
na snížení rizika úmrtí jedince. Autor VVS nejprve představuje a poté uvádí, jak se VVS liší v rámci 
populace a jak je využívána ve veřejné politice různých zemí (Francie, USA a dalších). Na závěr jsou 
probírány limity této metody. - Pozn. 
 
Iva Ritschelová, Jaroslav Sixta, Petr Musil 
Statistické ocenění majetku v církevních restitucích 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 5, s. 4-5 
Článek informuje o rozdílech v hodnotách ocenění majetku vráceného církvím dle zákona č. 428/2012 Sb. 
a dle ocenění, které provádí ČSÚ (za roky 2013 a 2014), vyplývající z metodické odlišnosti přístupů. 
Cílí na pochopení rozdílnosti výpočtů a na základní orientaci v metodice a přístupu ČSÚ k oceňování 
majetku (metodika v oblasti národních účtů dle evropského standardu ESA2010, hodnota majetku je 
vyjádřena v běžných tržních cenách). Dále k problematice odhadů cen zemědělské půdy, lesních 
pozemků a nemovitostí. 
 
Peter Lindner, Martin Schürz 
Varianten der Messung von Haushaltsvermögen im HFCS in Österreich 
Varianty měření majetku domácností ve výzkumu HFCS v Rakousku 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2015, Nr. 2, S. 52-70 
Household Finance and Consumption Survey (HFCS) je periodicky prováděný výzkum domácností 
zemí eurozóny, jehož zadavatelem je Evropská centrální banka. Autoři článku se zaměřují na 
metodologické aspekty tohoto výzkumu. Dokladují, proč různé techniky dotazování respondentů 
během tohoto výzkumu v Rakousku roku 2010 vedly k odlišným statistickým výsledkům a jak se mění 
odchylky mezi výsledky z různých druhů dotazování v závislosti na zjišťovaném tématu. - Pozn. 

Účetnictví 

Carsten René Beul 
EU-Reform der Abschlussprüfung: Wer rotiert um wen? Oder: Grundrechtsverletzung durch 
Rotation und Beratungsverbot? 
Unijní reforma auditů: kdo kolem koho rotuje? Nebo: Porušení základních práv skrze rotaci a 
zákaz konzultací? 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 21, S. 1173-1181 
Reforma EU týkající se provádění auditů se již začíná implementovat do německých zákonů. Ti samí 
auditoři nebudou smět provádět opakovaný audit daného podniku či instituce (tzv. princip rotace) a 
bude jim zapovězeno poskytovat svým klientům výkony nesouvisející s konaným auditem. Podle 
autora je tato reforma v rozporu s principem přiměřenosti, neboť povede ke znevýhodnění malých a 
středních auditorských firem, tvorbě oligopolů a cenovému dumpingu. V plošném zákazu poskytovat 
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dodatečné služby auditovaným subjektům se pak reforma dostává podle autora dokonce do konfliktu    
s právem na svobodný výkon povolání, jak je zakotveno v unijní Chartě základních práv. - Pozn. 
 
Michael Goldshteyn, Stefan Thelen 
Ordnungsmäßigkeit einer Buchführung und Haftungsrisiken bei Verstößen gegen die GoBD 
Řádnost vedení účetnictví a rizika ručení při porušení zásad řádného vedení účetnictví 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 20, S. 1126-1133 
Shrnutí nových a zpřísněných požadavků, které pro německé podniky vyplývají z aktualizovaných 
"Zásad řádného vedení a uchovávání účetních knih, záznamů a podkladů v elektronické formě". 
Příspěvek změny prezentuje z hlediska nároku finanční správy, kriticky je hodnocen vliv "Zásad" na 
interní kontrolní systémy, bezpečnost dat, a to i s ohledem na rizika ručení vázaná na oblast daňového 
práva a práva společností. - Pozn. 

Veřejná správa 

Kateřina Surmanová, Lucie Kudláčková 
Konec příliš horlivého auditora : proč musí Lukáš Wagenknecht odejít z ministerstva financí 
Hospodářské noviny, Sv. 59, (2015) č. 120 (23.6.2015), s. 1 
Úvaha nad odvoláním L. Wagenknechta z pozice odborného náměstka pro finanční řízení a audit na 
ministerstvu financí ČR. -- Viz také komentář na s. 9. -- Dále k tématu příspěvek v čas. Euro č. 26-
27/2015 (29.6.2015), s. 36-37. -- Viz také příspěvek v HN č. 135/2015 (15.7.2015), s. 10-11. 
 
Josef Postránecký ; [rozhovor vedl] Jaroslav Kramer 
Nová úřednická místa posvětí až finance 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 20, s. 56-58 
Náměstek ministra vnitra pro státní službu v rozhovoru informuje o tom, jaký je aktuální stav příprav 
na plné spuštění zákona o státní službě k 1. červenci 2015 a jak se státní správa promění. Věnuje se 
výběru státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech, schvalování prováděcích předpisů zákona 
(pravidla organizace služebních úřadů, obory státní služby, služební hodnocení), návrhům systemizace 
služebních míst na jednotlivých úřadech a poukazuje na nutnost změn v systému odměňování. 
 
David Špaček, Laura Fónadová, Jiří Špalek 
Role a předpoklady dobré stáže v institucích veřejné správy : východiska pro kvalitní personalistiku 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 10, s. 19-21 
Zahraniční i domácí zkušenosti ukazují, že stáže studentů mají nezpochybnitelný význam pro jejich 
budoucí profesní život. Mohou prospět také institucím, které stážisty přijímají. To platí jak pro 
soukromé firmy, tak i pro instituce veřejné správy. V České republice dosud neexistuje obecný rámec 
v podobě zákonné či podzákonné regulace, která by se problematikou stáží ve veřejné správě či 
obecně v institucích veřejného sektoru zabývala. Dané tematice se vůbec nevěnují základní právní 
předpisy v oblasti vzdělávání pro potřeby veřejné správy a řízení lidských zdrojů a vzdělávání úředníků. 
 
Ladislav Havel 
Státní tajemníci 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 10, s. 18 
Výběr a jmenování státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech a v Úřadu vlády představuje 
jeden ze základních úkolů při procesu implementace zákona o státní službě. -- V tomto čísle další 
články k zákonu o státní službě (s. 15-18). 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

42 

Jiří Kaucký ; [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Ve změnách pravidel a organizace je veřejná správa poměrně dynamická : za tajemstvím 
státních tajemníků 
Veřejná správa, Sv. 2015, č. 11, s. 22-25 
Rozhovor se státním tajemníkem na Ministerstvu vnitra Jiřím Kauckým o pozici, jež je svým reálným 
obsahem v kontextu české státní správy zcela nová. Rozhovor dále přibližuje podrobnosti a souvislosti 
právě implementovaného zákona o státní službě. 
 
Jan Novotný 
Vytrestaný sólista 
Euro, Sv. 2015, č. 21, s. 38-39 
Úvaha nad okolnostmi a důvody odvolání náměstka ministra financí pro mezinárodní vztahy a 
finanční trhy M. Prose ze svého postu na MF. 

Veřejné finance. Rozpočet 

Pavel Roubínek ... [et al.] 
Changes in the financing of municipalities and local governments of selected cities : possible 
effects on disintegration processes and municipal policy 
Změny ve financování obcí a samospráv ve vybraných městech : možné dopady na dezintegrační 
procesy a komunální politiku 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 18, (2015) No. 1, p. 134-150 
Příspěvek se věnuje vývoji systému financování obecních samospráv a analýze motivů okrajových 
částí vybraných stotisícových měst vedoucích k oddělení od města nebo k zachování jeho celistvosti.   
S ohledem na změny v rozpočtovém určení daní účinné od 1.1.2013 mohou být významným faktorem 
finanční důvody. Autoři porovnávají současné finanční příjmy těchto měst s předchozím obdobím       
s ohledem na změny RUD a hodnotí vliv změn na možné dezintegrační procesy a komunální politiku. 
V empirické části se zaměřují na Olomouc a Pardubice a rozebírají také legislativní rámec vytváření 
nových obcí v ČR. 
 
Jakub Horáček 
Města doufají v bohaté léto : přerozdělování daní 
Ekonom, Sv. 59, (2015) č. 20, s. 24-26 
K otázce přerozdělování daní a k problémům, kterým čelí zejména malá města a obce v důsledku 
meziročního propadu daňových příjmů v prvním čtvrtletí r. 2015. Snížením daňových příjmů obcí 
dochází zejména k odložení investičních akcí. Příspěvek shrnuje způsoby řešení tohoto stavu a 
zdůrazňuje optimističtější výhled na výběr daní v následujících měsících. Grafy dokumentují 
meziroční propady daňových příjmů krajských měst, strukturu hlavních daňových příjmů státního 
rozpočtu za leden až duben 2015 a strukturu daňových příjmů obcí. 
 
Václav Rybáček 
Proč dluh klesá i při deficitech 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 5, s. 23-24 
Vývoj v posledním období v ČR ukazuje, že mezi deficitem státního rozpočtu a dluhem nemusí být 
přímý vztah a že mezi výši deficitu a změnu dluhu vstupují další faktory. Autor seznamuje s metodickými 
odlišnostmi v oblasti statistiky vládního sektoru (saldo státního rozpočtu, saldo hospodaření vládních 
institucí pro účely procedury nadměrného schodku EDP, rozdíly v definici příjmů) a informuje            
o úvahách o přechodu ke konceptu tzv. čistého dluhu. Připojené grafy ilustrují změnu výše státního 
dluhu a dluhu pro účely EDP v ČR v období 1996-2014 a vývoj salda státního rozpočtu a salda pro 
účely EDP v daném období. -- Viz také další příspěvky v tematické vložené příloze Hospodaření státu. 
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Michael Hüther 
Schnelle Hilfe für Athen : Michael Hüther sucht nach einem Kompromiss, der Griechenland 
und Europa hilft 
Rychlá pomoc pro Athény : Michael Hüther hledá kompromis, který by pomohl Řecku a Evropě 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 116 (22.6.2015), S. 48 
Ředitel Institutu pro německé hospodářství Michael Hüther vidí jako východisko z krize řeckých veřejných 
financí a ekonomiky, kdyby Evropský stabilizační mechanismus (ESM) převzal od Evropské centrální 
banky a Mezinárodního měnového fondu řecké státní dluhopisy. Tak by bylo možné flexibilní 
nakládání s řeckými závazky, jejichž splacení by se mohlo navázat na míru růstu řeckého HDP. Tento 
krok by ovšem musela doprovázet dohoda mezi řeckým státem a věřiteli sdruženými v ESM, že          
v případě neplnění svých závazků by se Řecko vzdalo části své suverenity, především v daňové oblasti. 
 
Václav Rybáček 
Více daní, ale i sociálních výdajů 
Statistika & my, Sv. 5, (2015) č. 5, s. 21-22 
Autor komentuje trendy a vývoj údajů ze statistiky vládního sektoru v ČR (příjmy a výdaje a jejich 
struktura, daňová zátěž, investice vládních institucí, kapitálové transfery aj.). Upozorňuje na tendence 
rostoucích příjmů státního rozpočtu i na trvalé posilování významu výdajů na sociální zabezpečení. 
Připojené grafy ukazují věcnou strukturu příjmů a výdajů vládního sektoru, podíl daňových příjmů na 
HDP a podíl příjmů a výdajů vládního sektoru na HDP v období 1995-2014. -- Viz také další 
příspěvky v tematické vložené příloze Hospodaření státu. 
 
Deutsche Bundesbank 
Zur Entwicklung der arbeitsmarktbedingten Staatsausgaben in Deutschland = The evolution of 
labour market-related government expenditure in Germany 
Vývoj v oblasti státních výdajů týkajících se trhu práce v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 4, S. 13-31 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 4, p. 13-33 
Přiblížení pozitivního vývoje německého trhu práce a pohled na jeho vliv na oblast veřejných financí. 
Autoři nejprve charakterizují jednotlivé typy výdajů souvisejících s politikou zaměstnanosti a podporou trhu 
práce i finanční vývoj a hospodaření Spolkové agentury práce (BA). Dále detailně rozebírají vývoj výdajů 
a příjmů Spolkové agentury práce od r. 2005 do současnosti a finanční vztahy mezi BA a německým 
spolkovým rozpočtem. Zabývají se také výdaji rozpočtů spolkových zemí a obcí na aktivní podporu 
pracovního trhu a dopady reformy Hartz IV směřující ke snižování nezaměstnanosti na financování 
sledované oblasti. Příloha obsahuje přehled hlavních legislativních změn týkajících se politik trhu 
práce od r. 2005 s dopadem na oblast financování. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a 
anglické jazykové verzi časopisu. 

Zdravotnictví 

S. Hofmann, M. Telgheder, A. Dörner 
Wer soll das bezahlen? : Pharma- und Biotechfirmen bringen eine Fülle neuer Medikamente auf 
den Markt - zu teils horrenden Preisen 
Kdo to má zaplatit? : firmy podnikající v oblasti farmaceutik a biotechnologií vrhají na trh 
množství léků - dílem za horentní ceny 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 116 (22.6.2015), S. 14-15 
Farmaceutický a biotechnologický sektor v USA zažívá především ve vývoji léků proti rakovině a 
cholesterolu nebývalou dynamiku. Americké firmy také začínají expandovat do Evropy: 19. června 2015 
získala společnost Bristol-Myers Squibb (BMS) povolení od Evropské agentury pro léčiva (EMA) nabídnout 
svůj nový preparát proti rakovině kůže a plic Opdivo v zemích EU. V USA ovšem stojí roční terapie 
pomocí tohoto léku 150 000 dolarů. Německé veřejné zdravotní pojišťovny se proto obávají, že vstupem 
BMS na evropský trh vzrostou ceny léků i v Německu. Požadují proto zpřísnění zákona o regulaci cen 
léků (tzv. Amnog-Gesetz) s tím, aby nově povolené medikamenty podléhaly cenové regulaci i v prvním 
roce po připuštění na trh. -- K tématu také v čísle dva další články na s. 15 a komentář na s. 24. 
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Daně 

28119I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. Volume 1. Introduction to European VAT 2015 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 1. Úvod do evropské daně z přidané hodnoty 2015 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2015, xxiv, 1610 s. 
Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a 
pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Kniha 
nejprve přináší výklad obecných témat - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a 
nástroje, soudní opatření, účinnost evropského práva a metody výkladu práva Společenství. Dále se 
věnuje problematice daně z přidané hodnoty - DPH jako rozpočtový fenomén, evropská DPH: 
důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osoby povinné k dani a jejich 
povinnosti, zdanitelná plnění a místo zdanitelného plnění, osvobození od daně, odpočet daně, 
povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani, srážky, nemovitý majetek, 
zvláštní režimy, odchylky atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice         
o DPH (2006/112/ES), která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH. Problematiku DPH objasňují 
výňatky z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - 2015 - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-308-3 (brož.) 
 
28119II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. Volume 2. Integrated texts of the VAT directive 2015 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 2. Plné znění směrnice o DPH pro rok 2015 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2015, lxxxiv, 302 s., lxiv, 160 s. : tab. 
První část publikace přináší text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
ve znění prováděcího nařízení Rady EU č. 282/2011 (prováděcí pravidla týkající se osob povinných     
k dani, dodávání zboží a poskytování služeb a místa zdanitelného plnění) a směrnice 2013/61/EU         
s přílohami. Ve druhé části je obsažen text Šesté směrnice o DPH 77/388/EHS platné před 1. lednem 
2007. - 2015 - Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-309-0 (brož.) 
 
28109 
Vladimír Pelc, Petr Pelech 
Daně z příjmů s komentářem 2015 
Olomouc : ANAG, 2015, 1055 s. 
Znění a podrobný komentář aktuálního znění zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona o rezervách 
pro zjištění základu daně z příjmů. Kniha také obsahuje související předpisy po posledních 
novelizacích tak, jak nabyly účinnosti pro rok 2015. Výklad k jednotlivým ustanovením daňového 
zákona je doplněn o použitelnou judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního 
soudu. Zohledňuje veškeré zásadní změny v daních pro rok 2015, především reflektuje nabytí účinnosti 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a dále transformaci daně darovací a 
daně dědické do daní z příjmů a další změny účinné od počátku roku 2014 (postupné naplnění první 
fáze zavedení jednoho inkasního místa). - 15. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-943-4 (váz.) 
 
28110 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Vzory korespondence podle daňového řádu 
Olomouc : ANAG, 2015, 447 s. : 113 vzorů +1 CD 
Konstrukce daňového řádu a komentář k jeho vybraným ustanovením. Průřezový rozbor příslušných 
souvisejících pasáží zákona, který objasňuje všechny pojmy daňového řízení a jeho jednotlivé fáze       
i s upozorněním na nejrůznější úskalí, kterým lze při komunikaci s finančním úřadem předejít. 
Příklady jsou doplněny stručným odkazem na příslušný paragraf daňového zákona. Vzory 
korespondence obsahují: žádosti, opravné prostředky, plné moci, sdělení, oznámení, návrhy a podněty. 
Nedílnou částí publikace jsou i adresy jednotlivých správců daní v celé její organizační struktuře, 
přehled právních předpisů a kalendář základních povinností poplatníka. - 2. aktualiz. vyd. - Na CD 
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vzory korespondence s finančními úřady pro jejich tvorbu a tisk a úplné znění zák. č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších zákonů. - ISBN: 978-80-7263-941-0 (brož.) 
 
28129 
Jan Široký 
Základy daňové teorie s praktickými příklady 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 126 s. : il. 
Výklad všech důležitých oblastí daňové teorie. První polovina knihy přináší teoretický obecný pohled 
na problematiku daní včetně jejich historického vývoje, třídění daní, přehled daňových principů 
fungujícího standardního daňového systému a dopady daní na ekonomiku. Rovněž obsahuje základy 
daňové incidence. Druhá část knihy představuje teorii důchodových a spotřebních daní a teorii daní    
v mezinárodních souvislostech. Na konci každé kapitoly je uvedeno stručné shrnutí a doplňující 
otázky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-785-0 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

28068 
John Maynard Keynes; edited and with an introduction by Robert Skidelsky 
The essential Keynes 
Základy Keynese 
[S. l.] Penguin, 2015, xlii, 550 s. 
John Maynard Keynes byl jedním z nejvlivnějších ekonomů a myslitelů dvacátého století. Převrátil 
ortodoxní názor, že trhy se optimálně regulují samy a místo toho prosazoval intervence státu do 
ekonomiky k zajištění plné zaměstnanosti a ekonomické stability. Tento nový výbor z díla je prvním 
uceleným samostatným vydáním Keynesových spisů o ekonomii, filosofii, sociální teorii a politice, 
zahrnující několik dříve nepublikovaných prací. Plný ironie a vtipu, uvádí osobnost, jejíž myšlenky 
mají i dnes naléhavý význam. - Pozn. - ISBN: 978-1-846-14813-2 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28067 
OECD 
Restoring public finances, 2012 update 
Obnova veřejných financí, aktualizace 2012 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012, 270 s. : tab., grafy 
Zpráva poskytuje přehled o strategiích fiskální konsolidace v zemích OECD. Detailní profily zahrnují 
Českou republiku, Austrálii, Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, 
Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálii, Japonsko, Koreu, Lucembursko, Mexiko, Nizozemsko, Nový 
Zéland, Polsko, Portugalsko, Slovenskou republiku, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Turecko, Velkou Británii a USA. Zpráva pokrývá současnou fiskální pozici, avizované fiskální cesty, 
konsolidační plány a příjmová a výdajová opatření těchto zemí. - ISBN: 978-92-64-17944-8 (brož.) 
 
28108 
Karel Brůna ... [et a.] 
Spor o měnovou politiku v kontextu devizových intervencí 
Praha : Institut Václava Klause 2015, 132 s. : il. 
Texty obsažené ve sborníku se zabývají devizovými intervencemi ČNB od jejich zahájení v listopadu 2013. 
Autoři příspěvků hodnotí reálné dopady tohoto kroku centrální banky na českou ekonomiku i v širším 
kontextu podoby měnové politiky a přinášejí kritický pohled na opatření ČNB. Názvy jednotlivých 
příspěvků: Zápis ze sedmých Rozmluv na Hanspaulce (V. Klaus); Intervence ČNB - krok k rovnovážnému 
kurzu koruny? (K. Brůna); Devizová intervence patří do arzenálu monetární politiky (K. Dyba); 
Zkázonosná deflace je historickou anomálií (L. Kovanda); Prorocký syndrom prognostiků (M. Mašát); 
Rizikem je současná měnová politika ČNB, nikoli deflace (P. Ryska); Past devizových intervencí      
(J. Skopeček, M. Slaný); Deflace - ekonomická zlo, nebo výmluva politiků, centrálních bankéřů a 
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etatistů (M. Ševčík); Kurzový závazek jako nástroj měnové politiky ČNB v pasti likvidity (V. Tomšík); 
Budeme navždy žebráci? (V. Vlk st.); Deflace: noční můra nebo normální hospodářský jev?              
(E. Zamrazilová). V příloze sborníku jsou uvedeny výňatky z Ústavy ČR týkající se centrální banky a 
ze zákona o ČNB, jakož i záznam z jednání bankovní rady ČNB, na které byly devizové intervence 
schváleny. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-93-7 (brož.) 

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

28069 
OECD 
Belgium : OECD economic surveys 2015 
Belgie : hospodářské přehledy OECD 2015 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, February 2015, 106 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Belgie - hodnocení a doporučení. Pokrok v hlavních strukturálních reformách. 
Zlepšení integrace imigrantů na pracovní trh. Udržování efektivního a vyrovnaného bytového trhu. - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-22785-9 (brož.) 
 
28135 
Ilya Bolotov, Radek Čajka, Kateřina Gajdušková 
Economic development of the EU new member states : the impact of the crisis and the role of the 
single European currency 
Hospodářský vývoj v nových členských státech EU : dopad krize a role jednotné evropské měny 
Prague : Oeconomica, 2013 Oeconomica 2013, 262 s. : il., 1 mapa 
Předmětem zkoumání knihy je ekonomický vývoj dvanácti nových členských zemí Evropské unie, 
České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Estonska, Lotyšska, Litvy, 
Kypru, Malty a Slovinska, z pohledu jeho dlouhodobých trendů a dopadů nedávné světové finanční, 
ekonomické a dluhové krize na vnitřní a vnější ekonomickou rovnováhu. Kniha též zkoumá 
perspektivy zavedení jednotné evropské měny, eura, v uvedené skupině zemí. Je postavena na grafické 
analýze a četných ekonometrických výpočtech a obsahuje řadu empirických případových studií. - Ed. 1st - 
Nad názvem: University of Economics, Prague. - ISBN: 978-80-245-1994-4 (brož.) 
 
28130 
Tomáš Ježek 
Eseje ekonomické a ekonomii blízké 
Praha : Oeconomica 2014, 242 s. 
Texty ekonoma T. Ježka z let 2006 až 2013 jsou rozděleny do kapitol: Evropská unie a eurozóna; 
Politická ekonomie, politika a osoby; Historie transformace; Finanční trh, regulace a dozor. Eseje 
vycházejí z autorovy osobní zkušenosti a účasti na hospodářskopolitických procesech v 90. letech 
minulého století. Většina z nich se týká období československé a následně české hospodářské transformace, 
kupónové privatizace, regulace finančního trhu ČR a budování Evropské unie a eurozóny. Závěrečnou 
část knihy tvoří výňatky z publikovaných článků, referátů a rozhovorů autora. - Vyd. 1. - Nad názvem: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta. - ISBN: 978-80-245-2057-5 (brož.) 
 
28134 
Ladislav Tajovský 
Hospodářská politika USA mezi světovými válkami 
České Budějovice Kopp 2014, 207 s. 
Práce se pokuší za pomoci historiografických metod nalézt odpověď na otázku, zda americký "New 
Deal" vybočoval z trendu dlouhodobého vývoje hospodářsko-politického uvažování ve Spojených 
státech či zda byl pouze dalším krokem v přirozeném vývoji směrem k posilování státních intervencí 
do tržní ekonomiky. Úvod přináší charakteristiku hospodářského, socioekonomického a myšlenkového 
vývoje před rokem 1929. Dalším obdobím je Velká hospodářská krize a hospodářská politika v letech 
1929-1933, která byla podnětem k nástupu hospodářsko-politických opatření prezidenta Roosevelta    
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v programu "New Deal". Následuje část popisující program "New Deal". Popsána je jeho realizace a 
reformy bankovního a finančního sektoru, politika zaměstnanosti, agrární politika, programy na 
obnovu průmyslu, projekt elektrifikace TVA aj. Rysy druhého "New Deal", hospodářská krize v letech 
1937-1938, vzestup opozice a konec reforem jsou obsahem závěru práce. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7232-472-9 (brož.) 
 
28120 
Daron Acemoglu, James A. Robinson ; [přeložil Eduard Geissler] 
Proč státy selhávají : kořeny moci, prosperity a chudoby 
Praha : Argo Dokořán 2015, 386 s. : mapy 
Autoři se snaží nalézt odpovědi na otázky: proč jsou některé státy bohaté a jiné chudé, proč je 
rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a nemoci, hojnost jídla a hladovění? Může za to kultura, 
podnebí, geografické uspořádání? Nebo snad neznalost náležitých opatření a hospodářských strategií? 
Na příkladech konkrétních států v různých historických obdobích a s rozdílnou geografickou polohou 
autoři ukazují, že žádný z těchto faktorů není tak závažný, aby nezvratně předurčil vývoj té které 
země. Za ekonomickým úspěchem či neúspěchem nestojí příroda či národní mentalita, ale politické a 
ekonomické instituce vytvořené lidmi. Příkladem může být třeba Severní a Jižní Korea. Autoři 
přicházejí s novou politicko-ekonomickou teorií, která umožňuje relevantně posuzovat takové otázky, 
jako zda Čína poroste i nadále takovým tempem, aby překonala Západ, jestli pomíjí doba, kdy byly na 
vrcholu Spojené státy, či jak nejlépe pomoci miliardám lidí vymanit se z chudoby. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-257-1305-1 (Argo : váz.) 978-80-7363-607-4 (Dokořán : váz.) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

28066 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook : 2014 
Statistická ročenka platební bilance : 2014 
Washington : International Monetary Fund, c2014, xxxiv, F-xxviii, S-xxviii, 1105 s. : tab. 
Podrobné, tabulkově uspořádané údaje o platební bilanci a mezinárodní investiční pozici (IIP) 
jednotlivých zemí z celého světa v letech 2006-2013. Nově jsou ve statistice zahrnuty údaje za 
Afghánistán, Komory, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mauretánii, Mikronésii, Srí Lanku, Tongu a 
Tuvalu. První část (World and regional tables) obsahuje tabulky shrnující mezinárodní transakce a 
údaje o komponentech platební bilance podle geografických i hospodářských regionů ve zmiňovaných 
letech. Součástí druhé části (Country tables) jsou statistická data jednotlivých zemí a jurisdikcí o roční 
platební bilanci a IIP. - Příl. -- Tříjazyčný úvod. - ISBN: 978-1-48437-544-0 (brož.) 
 
28121 
Linda Piknerová, David Šanc a kol. 
Nové mocnosti globálního Jihu : Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie             
v mezinárodním systému 
Praha : Dokořán 2014, 262 s. 
Kniha se věnuje vzestupu nových mocností globálního Jihu v mezinárodním systému a argumentům 
vysvětlujícím, proč některé ze zemí mají potenciál sehrávat v nadcházejících dekádách stále 
významnější roli. První část práce je věnována vysvětlení klíčových pojmů, geopoliticko-mocenským 
změnám v mezinárodním systému na přelomu 80. a 90. let minulého století a tzv. jiho-jižní spolupráci. 
Druhá část knihy obsahuje případové studie pěti zemí, ve kterých je názorně demonstrována proměna 
pozice dané země v mezinárodním systému. Autoři zachycují jak strukturální faktory stojící za 
vzestupem nových mocností, tak přibližují specifika těchto zemí. Konkrétně to jsou Čína, Indie, 
Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie, na nichž jsou představeny klíčové faktory stojící za jejich 
politicko-ekonomickým rozmachem. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7363-679-1 (brož.) 
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Podnik a podnikání 

28126 
Miloslav Keřkovský a kol. 
IS/IT strategie krok za krokem : teorie pro praxi 
V Praze : C.H. Beck 2015, xx, 188 s. : il. 
Modely informačních systémů IS/IT a jejich strategie a efektivita v kontextu řízení firmy. Formulace 
IS/IT strategie v praxi a postup její správné implementace. Podrobný obsah IS/IT strategie: rozvojové 
záměry a cíle, koncepce, řízení rozvoje, organizace, bezpečnost a ochrana, jakost, pracovníci, 
materiální a finanční zabezpečení. Doporučené pořadí dílčích strategických analýz. Metoda SWOT. 
Návrh a formulace strategie. Příklady užití a případové studie (doporučení, standardy, právní aspekty 
aj.) - 1. vyd. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7400-272-4 (brož.) 
 
28125 
Zdeněk Souček 
Strategie úspěšného podniku : symbióza kreativity a disciplíny 
V Praze : C.H. Beck 2015, xxi, 417 s. : il. 
Kniha se zabývá problematikou strategického řízení podniku. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak 
zformulovat a realizovat takovou strategii, která zajistí podniku konkurenceschopnost a jeho další 
rozvoj. Autor popisuje, jak by měl management českých podniků reagovat na zásadní změny a vývojové 
trendy, probíhající ve světě. V první části jsou vysvětleny základní definice, principy a problémy 
strategického řízení podniku. Jsou definovány zásadní odlišnosti operativního řízení od řízení 
strategického a formulovány principy strategického řízení (směs kreativity, logiky, nadšení, 
předvídání, přemýšlení, analýzy a disciplíny). V druhé části textu je popsán proces postupu při 
formulaci a poté implementaci a aktualizaci strategie. Kniha obsahuje mnoho příkladů úspěšného         
i neúspěšného strategického řízení podniků českých i zahraničních. Ukazuje též  klíčovou úlohu 
tvůrčích pracovníků a jejich týmů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-572-5 (váz.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

28100 
Bořivoj Šubrt, Milan Tuček 
Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů 
Olomouc : ANAG, 2015, 351 s. 
Výklad zásad platných pro poskytování pracovnělékařských služeb v návaznosti na vydané právní 
předpisy a vysvětlení aplikace některých problémových částí v praxi. Úvodní kapitola připomíná 
historii pracovního lékařství, přibližuje jeho účel a mezinárodní srovnání. Následuje výklad současné 
právní úpravy (Obecný zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.), popis pracovnělékařských 
služeb, výčet zvláštních právních předpisů a kategorizace prací a rizikových prací. Další kapitoly 
popisují provádění pracovnělékařských prohlídek a lékařských posudků a důsledky z nich plynoucí. 
Nemoci z povolání rozebírá další část. Kontrolu a případné sankce v této oblasti řeší poslední kapitola. 
Následuje znění prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., přehled lhůt, vzory formulářů a odborné standardy 
pro pracovnělékařské služby. - 2. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7263-944-1 (brož.) 

Právo 

28137 
Jan Chmelík, Eduard Bruna 
Hospodářská a ekonomická trestná činnost 
Praha : Vysoká škola finanční a správní 2015, 202 s. 
V první části práce jsou definovány základní pojmy z hospodářské, ekonomické a finanční kriminality 
a trestné činnosti a jejich vzájemné vztahy. Dále pak teoretické otázky kriminalistiky a kriminologie. 
Následující část publikace je věnována charakteristice a rozboru vybraných skutkových podstat 
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trestných činů, které mohou být aplikovány na protiprávní jednání v hospodářské, ekonomické a 
finanční oblasti. Autoři se zaměřují na nejzávažnější problémy, týkající se zejména ČR, a rozebírají je 
jak z právnického, tak i ekonomického a kriminalistického hlediska, včetně kazuistiky. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7408-109-5 (váz.) 
 
28138 
Jan Kuklík a kolektiv 
Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění 
Praha : Karolinum 2015, 756 s. 
Rozsáhlá monografie se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové 
války a různým metodám odškodnění. Publikace má široký historický a komparativní záběr, obsahuje 
podrobnou analýzu právních aspektů a zabývá se i dodnes nedořešenými otázkami. Jádrem práce je 
zachycení jednotlivých způsobů vyvlastňování židovského majetku s následnými restitučními a 
odškodňovacími iniciativami, které probíhají až do současnosti, a zasazení problematiky do 
mezinárodního srovnání. Výklad u jednotlivých států obvykle zahrnuje nástin vývoje postavení Židů   
v daném regionu v posledních desetiletích před holocaustem, jsou naznačeny i starší, středověké 
tradice. Nejpodrobněji je v knize zastoupeno území bývalého Československa, pozornost je věnována  
i vývoji v dalších státech: Německu, Rakousku, Maďarsko, Polsku, ale také ve Velké Británii, Francii, 
Bulharsku či Švýcarsku aj. - Vydání první - ISBN: 978-80-246-2798-4 (brož.) 
 
28111 
Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku : komentář k § 2894 až   
§ 2971 : metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 
Olomouc : ANAG 2015, 335 s. 
Poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu podle § 2891 až § 2971 občanského 
zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající 
úpravě. Obsahuje podrobný popis postupu při hodnocení předpokladů vzniku jednotlivých povinností 
k náhradě škody porušením dobrých mravů, porušením zákona a porušením smluvní odpovědnosti a 
rovněž detailní popis zvláštních ustanovení (např. škoda z provozní činnosti, škoda z provozu 
dopravních prostředků atd.). Řeší se i povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku. 
Komentovány jsou i způsoby a rozsah náhrady škody (např. při újmě na přirozených právech člověka). 
- 1. vyd. - Příloha obsahuje Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení 
společenského uplatnění podle § 2958 OZ). - ISBN: 978-80-7263-940-3 (brož.) 
 
28115 
Petr Hůrka a kolektiv 
Pracovní právo 
Plzeň : Čeněk, 2015, 575 s. 
Komplexní výklad pracovněprávní problematiky. Obsahem úvodních kapitol je výklad předmětu a pojetí 
pracovního práva, jeho vývoj, prameny pracovního práva, pracovněprávní vztahy a pracovněprávní 
skutečnosti a mezinárodní souvislosti pracovního práva. Dále učebnice rozebírá pracovní poměr 
(vymezení, vznik, změny), přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, skončení pracovního 
poměru, pracovní dobu a dobu odpočinku, základní pravidla dovolené, odměňování za práci, překážky 
v práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti 
s výkonem práce, ochranu osobnostních práv a zákaz diskriminace, postavení zaměstnanců v nepodnikatelské 
sféře a ve veřejné službě, právní odpovědnost v pracovním právu, dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, zastupování zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, vymezení pojmu zaměstnanost a 
kontrolní činnost v oblasti pracovního práva. - 2. uprav. vyd. - ISBN: 978-80-7380-540-1 (brož.) 
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28128 
Milena Soušková, Michal Spirit 
Pracovní právo pro ekonomy 
Praha : Oeconomica 2014, 275 s. 
Učebnice věnovaná problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní 
politika zaměstnanosti, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů). Na výklad teorie (základní 
pojmy, vývoj a prameny pracovního práva) navazuje rozbor platné právní úpravy. Popsány jsou 
vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v souvislosti se sjednáváním a ukončováním pracovního 
poměru a práva a povinnosti z těchto vztahů vyplývající (úprava pracovní doby, odměňování, odpovědnost 
za škodu apod.). Výklad je zaměřen na právní úpravu ovlivněnou novým občanských zákoníkem. 
Učebnice vychází z právního stavu ke dni 31.10.2014. - Vydání první - Nad názvem: Vysoká škola 
ekonomická v Praze. - ISBN: 978-80-245-2067-4 (brož.) 
 
28122 
Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák 
Rozhodnutí ve věcech trestních : se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů 
Praha : Leges, 2015, 571 s. 
Výklad všech otázek, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení.    
V první části se zabývá pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizuje jednotlivé druhy rozhodnutí 
a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnuje pozornost institutu právní moci, zejména pokud 
jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u základních procesních rozhodnutí (rozsudku, 
usnesení, trestního příkazu) a rozsudku soudu 1. stupně včetně náležitostí jeho písemného vyhotovení. 
Ve druhé části publikace jsou uvedeny vzory rozhodnutí a vzory podání advokáta ve věcech trestních. - 
3. aktualiz. a přeprac. vyd. - Seznam vzorů rozhodnutí a podání advokáta ve věcech trestních. - ISBN: 
978-80-7502-066-6 (váz.) 
 
28114 
Eva Horzinková, Vladimír Novotný 
Správní právo procesní 
Praha : Leges, 2015, 399 s. 
Výklad obecné části správního práva procesního. Úvodní kapitoly vysvětlují základní pojmy a obecně 
problematiku správního řádu. Následující části rozebírají správní orgány jako subjekty správního 
řízení, účastníky řízení a jejich postavení, některé procesněprávní instituty, úkony ve správním řízení, 
postupy před zahájením řízení, formy správního řízení v I. stupni, správní rozhodnutí a některé další 
způsoby rozhodnutí, řádné opravné prostředky, přezkoumání pravomocných rozhodnutí, správní 
exekuce a jiné postupy správních orgánů. Učebnice obsahuje přehled judikátů správních soudů a 
Ústavního soudu, zásadní rozhodnutí těchto soudů a výkladová stanoviska. Vychází z právního stavu 
platného ke dni 20.2.2015. - 5., aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7502-071-0 (brož.) 
 
28131 
sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská 
Vznik a obsah závazků 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 301 s. 
Judikatura obsahuje rozhodnutí českých a československých soudů, která jsou dle názoru autorů 
použitelná i pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (s platností od    
r. 2014). V přehledu jsou shrnuta rozhodnutí, která lze využít při výkladu pravidel týkajících se vzniku 
závazků a jejich obsahu, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), 
obsahu závazků, a též závazků společných. Součástí publikace je také stručný úvodní výklad nové 
právní úpravy, příslušná část důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku a výňatek z předchozí 
právní úpravy. - ISBN: 978-80-7478-754-6 (brož.) 
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28124 
Pavel Mates a kolektiv 
Základy správního práva trestního 
v Praze : C.H. Beck, 2015, xx, 204 s. 
Komplexní přehled jednoho ze subsystémů správního práva, správního trestání. Učebnice seznamuje   
s vývojem právní úpravy, pojmem evropského správního práva trestního a jednotlivými druhy 
správních deliktů. Hlavní pozornost je věnována přestupkům, a to jak z hlediska hmotněprávního, tak 
procesního. Samostatné kapitoly seznamují s úpravou disciplinárních, pořádkových i ostatních 
správních deliktů. Zvláštní pozornost je věnována správním deliktům právnických osob a tzv. 
smíšeným deliktům. - 6. vyd. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7400-567-1 (brož.) 
 
28123 
Martin Kopecký ... [et al.] 
Zákon o obcích : komentář 
Praha : Wolters Kluwer 2015, xxi, 319 s. 
Komentované znění zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů. 
Zákon definuje samostatnou i přenesenou působnost obcí, orgány obce, orgány zastupitelstva obce a 
rady obce, dozor, kontrolu a upravuje působnost statutárních měst. U jednotlivých paragrafů je uveden 
přehled souvisejících ustanovení obecního zřízení i přehled vybraných souvisejících právních 
předpisů. Text je doplněn vybranou judikaturou. Právní stav publikace je k 20.2.2015. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7478-758-4 (brož.) 
 
28112     Pouze prezenčně 
Radek Jurčík 
Zákon o veřejných zakázkách : komentář 
V Praze : C.H. Beck, 2015, xxi, 1229 s. 
Komentované znění zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších zákonů, 
především novely č. 55/2012 Sb., a s ní související novely technické, vyhlášky o seznamu komodit      
s povinností použít elektronickou aukci a prováděcí vyhlášky k soutěži o návrh. Zákon obsahuje části: 
obecná ustanovení, zadávací řízení, zvláštní postupy v zadávacím řízení, zvláštní postupy, ochrana 
proti nesprávnému postupu zadavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných 
dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Komentář je doplněn judikaturou, přehledem 
souvisejících ustanovení a příklady. - 4. vyd. - Přehled souvisejících předpisů. - ISBN: 978-80-7400-
505-3 (váz.) 
 
28132 
sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská 
Změny závazků 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 231 s. 
Přehled judikatury shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení nového 
občanského zákoníku (zák. č.  89/2012 Sb.) ohledně změn závazků v osobě věřitele či dlužníka a změn 
v obsahu závazků. Publikace obsahuje nejen judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní 
úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a zásadní předpisy předchozí právní úpravy. - ISBN: 978-80-
7478-756-0 (brož.) 

Účetnictví 

28127 
Monika Randáková a kol. 
Finanční účetnictví v České republice 
Praha : Oeconomica 2015, 227 s. : il., formuláře 
Výklad účetního informačního systému obchodních korporací obsahuje tyto části: dlouhodobý 
nehmotný a hmotný majetek, finanční majetek, zásoby, zúčtovací vztahy, opravné položky a rezervy, 
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položky časového rozlišení a dohadné položky, vlastní kapitál, splatná a odložená daň z příjmů, 
přehled o peněžních tocích, účetní uzávěrka a účetní závěrka. V úvodu každé kapitoly je základní 
teoretický výklad dané problematiky, následně je demonstrována na schématech účtování a poté 
následují příklady včetně dvou vzorových souvislých příkladů a závěrečného testu na konci skript. - 
Vyd. 1. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. - ISBN: 978-
80-245-2076-6 (brož.) 
 
28133I 
IFRS Foundation 
International Financial Reporting Standards [2015] : required for annual reporting periods 
beginning on 1 January 2015. Part A 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2015] : povinné pro roční vykazovaná období 
začínající 1. lednem 2015. Díl A 
London : International Accounting Standards Board, c2014, 1360 s. 
Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS 1-
8,10-13, IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2015. Doplněno předmluvou k IFRS a 
přehledem změn. Toto vydání nezahrnuje standardy s datem účinnosti po 1. lednu 2015. Texty 
standardů jsou doplněny úvodem a koncepčním rámcem pro sestavování a předkládání účetní závěrky. 
- Slovníček pojmů. --   Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-909704-61-9 (brož.) 
 
28133II 
IFRS Foundation 
International Financial Reporting Standards [2015] :required for annual reporting periods 
beginning on 1 January 2015. Part B 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2015] : povinné pro roční vykazovaná období 
začínající 1. lednem 2015. Díl B 
London : International Accounting Standards Board, c2014, 2205 s. : tab. 
Druhý díl příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví přináší doprovodné dokumenty ke 
Koncepčnímu rámci, standardům IFRS, IAS, výkladům IFRIC a SIC platným k 1. lednu 2015. Dále 
zahrnuje aktualizovanou příručku due process pro IASB a IFRIC, stanovy Nadace IFRS, tabulkový 
seznam standardů dle data vydání a výkladový slovník vybraných termínů účetního výkaznictví. - 
Slovníček pojmů. --  Dvoudílné vydání. - ISBN: 978-1-909704-62-6 (brož.) 
 
28136 
Richard Hindls ... [et al.] 
Kvantitativní metody a informační technologie 
Praha : Institut certifikace účetních, c2015 Institut certifikace účetních c2015, 340 s. : il. 
Výukový materiál popisuje informační systémy účetních transakcí v podniku a jejich využití včetně 
propojení s dalšími úseky podniku (controlling, logistika, řízení investic, personalistika, odbyt atd.). 
Výklad zahrnuje oblasti: data a jejich zpracování včetně popisu počítačových komponentů, kontrolní 
informační systémy, kritéria výběru účetního informačního systému a konkrétní přehled těchto 
systémů v ČR (případová studie výběru ekonom. informačního systému). Výklad v dalších kapitolách: 
základní pojmy a instrumenty statistických metod, popis hospodářské statistiky a analýzy 
ekonomických jevů a procesů, nejběžnější operace z počtu pravděpodobností, statistická indukce, 
základní účetní principy, investiční rozhodování, důchody, umořování dluhu, úročení, výpočetní 
aspekty obligací a akcií, základní fakta o burzách a indexech cenných papírů, analýza portfolia, 
výpočetní aspekty pojištění osob a majetku a základní matematické postupy a operace s nimi. Každá 
kapitola je zakončena shrnutím a kontrolními otázkami. - 1. vyd. - Na obálce pod názvem: Komora 
certifikovaných účetních. - ISBN: 978-80-87985-01-4 (brož.) 
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28116 
Jana Fibírová ... [et al.] 
Manažerské účetnictví : nástroje a metody 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, 402 s. : il. 
Manažerské účetnictví zajišťuje informace pro hodnotové řízení podniku a jeho vnitropodnikových 
struktur. Text publikace je rozdělen do 9 kapitol, které jsou doplněny závěry, shrnutím, kontrolními 
otázkami a klíčovými pojmy. Názvy kapitol: Vztah finančního, manažerského a nákladového 
účetnictví. Zobrazení procesu tvorby výkonů v účetnictví. Měření a řízení výkonnosti podniku. 
Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku. Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza 
odchylek. Informační nástroje pro řízení po linii výkonu. Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi 
středisky a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti. - 
2., aktualiz. a přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7478-743-0 (váz.) 
 
28113 
Hana Kovalíková 
Vnitřní směrnice pro podnikatele 
Olomouc : ANAG 2015, 439 s. : il.  + CD 
Přehled a tvorba 42 vnitřních směrnic pro vedení účetnictví účetních jednotek a jejich úprava pro rok 
2015 na základě legislativních změn. Návrhy základních formulářů k některým směrnicím. V úvodu 
každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých je směrnice 
zpracována. Každá směrnice je doplněna krátkým komentářem a vzorem vnitropodnikové úpravy. Na 
konci publikace jsou k dispozici příklady účtování nejčastějších účetních operací a příklady 
používaných formulářů (např. systém zpracování účetnictví, účetní metody, účtový rozvrh, pokladna a 
pokladní operace, inventarizace majetku a závazků, podrozvahová evidence aj.). - 12. aktualiz. vyd. - 
Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných            
v knize, jež jsou připraveny k editaci a tvorbě vlastních směrnic. - ISBN: 978-80-7263-942-7 (brož.) 

Veřejná správa 

28117 
Ingrid Konečná Veverková 
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra 
Bratislava : Wolters Kluwer s.r.o. 2015, 317 s. : il. 
Praktická příručka s výkladem, příklady a vzory dokumentů, doporučeními a s návody na správnou 
aplikaci předpisů v SR. Legislativní úprava kontrolní činnosti hlavního kontrolora (rozsah, zákonné 
povinnosti, aplikace předpisů). Finanční kontrola v podmínkách územní samosprávy. Pravidla 
rozpočtového hospodaření subjektů veřejné správy. Zásady rozpočtového hospodaření obce (rozpočet, 
závěrečný účet, odborná stanoviska hlavního kontrolora obce). Pravidla užívání návratných zdrojů 
financování obce. Zavedení ozdravného režimu a nucené správy obce. - 2. aktual. vyd. - ISBN: 978-
80-8168-166-0 (brož.) 

Ostatní 

28118 
Jan Klíma 
Dějiny Namibie 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2015, 272 s. : il., mapy, portréty 
Vývoj jihozápadního afrického státu od nejstarších dějin až do začátku 21. století. Poznámky               
o namibijské kultuře a historii a současnosti česko-namibijských vztahů. Z obsahu kapitol: země pustin a 
diamantů, předkoloniální období, budování Německé jihozápadní Afriky, mandátní území Jihozápadní 
Afrika, nezávislá Namibie. - Vyd. 1. - Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-7422-375-4 (váz.) 
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